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Abstract
To Grow Sideways. Themes, Aesthetics and the Notion of the Child in Suzanne Osten's Theatre for Young 
Audiences

The aim of this thesis is to highlight and discuss the artistic force, potential and significance of performing arts for children 
and young audiences through the example of the work by Suzanne Osten. The focus of this research is on themes, notions 
of the child and artistic expressions and strategies. The dissertation discusses both the aesthetic and the political aspects of 
Osten’s theatre for young audiences and takes an interdisciplinary approach, combining theatre and performance studies 
and childhood studies. A fundamental assumption is that childhood is not a fixed or stable phase that manifests itself in one 
particular way for all children during all times. Another assumption is that theatre is more than what is visually apparent 
on stage. What is staged does not take place inside a vacuum, but is closely connected to the surrounding society and 
culture. To study theatre for young audiences as a cultural expression is therefore, to a great extent, also about analysing 
notions of the child.

Five performances have been selected, all for young audiences: Paddakvariet (The Toad Aquarium, 1988, for ages 10 
and over), Delfinen (The Dolphin, 1992, for ages 3 and over), Irinias nya liv (Irina’s New Life, 1996, for ages 9 and over), 
Flickan, mamman och soporna (The Girl, the Mother and the rubbish, 1998, for ages 7 and over), and Lammungarnas fest 
(The Baa-lambs Holiday, 2014, for ages 13 and over). A model for performance analysis has been constructed, based on 
hermeneutics and semiotics, complemented by three key theoretical concepts. Firstly focalization, as used by theatre scholar 
Maaike Bleeker, in order to understand the interaction between the spectator and the visions produced by the apparatus of 
performance. The reasoning of theatre scholar Gay McAuley about space in performance is used to examine how space is 
utilized and retained in the performances, while the notion of utopian performative by theatre scholar Jill Dolan provides 
tools to discuss how moments of ‘feeling utopia’ are a significant part of the selected works which raises questions of the 
transformative and affective power of theatre. In order to contextualize and historicise the analyses, the response of the 
performances is also taken into account drawing mainly on theatre reviews.

As a whole the analyses show Osten’s theatre for young audiences as an ongoing research project problematizing the 
situation and position of children in society, as well as the view of art for children. Ostens performances for young audiences 
exhibit and make possible notions of a child outside of the norm in late 20th and early 21st century childhood discourses 
both within research and society as a whole. Osten’s theatre and artistry are identified as growing sideways, developing in 
unexpected directions while disrupting ideas about childhood and adulthood, and also what can be viewed as theatre for 
children and theatre for adults. The dissertation states that Osten’s theatre for young audiences can be seen as pioneering, 
not only in the field of children’s theatre, but also for the development and renewal of Swedish theatre in general.
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Tack! 
 
 
Många gånger har jag liknat avhandlingsarbetet vid att springa ett maraton. Från början går 
det snabbt och lätt, sedan blir det tyngre. I mitten av loppet vill benen knappt bära. Sedan, 
den allra sista sträckan, och äntligen målgång. Uthållighet har varit nyckelordet i detta 
roliga, ibland tunga, tidvis svåra, men också fantastiska arbete. Energi har jag fått från den 
scenkonst som diskuteras i avhandlingen. Suzanne Ostens scenkonst för unga har skänkt 
mig många insikter och upplevelser, ofta på ett djupt personligt plan.  
    Att skriva en avhandling är ett ensamt arbete. Samtidigt är det många som står bakom 
det arbete som i slutändan bär mitt namn. För bristerna står jag allena ansvarig, men för det 
som lyfter och bär har jag många att tacka. Först och främst vill jag tacka min handledare, 
Karin Helander. Under handledningstiden har Karin bidragit med erfarenhet, kloka ord, 
uppmuntran och uthållighet. Utan Karins enastående vägledning hade det inte blivit någon 
avhandling. För detta är jag evigt tacksam. Jag vill även tacka min biträdande handledare, 
Barbro Sigfridsson. Tack för kloka och stringenta synpunkter och för att du alltid tagit dig 
tid att lyssna. Tack även till Dirk Gindt, läsare på mitt slutseminarium. Tack för en 
grundlig och konstruktiv läsning, med utmärkta förslag på förbättringar. Tack till alla 
kollegor på teatervetenskapen. I det ganska ensamma doktorandarbetet har kollegorna och 
forskningsmiljön jag fått ta del av varit av avgörande betydelse.  
     Delar av avhandlingsarbetet har tillbringats i arkiven. Den hjälp jag fått här har varit 
ovärderlig. Ett särskilt tack till Anne Fredriksson på Kulturhuset Stockholms Stadsteater, 
Marianne Seid på Musikverket, Musik- och Teaterbiblioteket och till Stina Wikström och 
Gundhild Aubert Opdal på Unga Klara. Ett stort tack till Stockholms Stadsteater och Unga 
Klara för tillåtelsen att använda fotografier i avhandlingen. Ett särskilt varmt tack till 
fotograferna: Lesley Leslie-Spinks, Hatte Stiwenius, Lars Peter Roos och Sara P. 
Borgström. 
     Ett stort tack till alla er som hjälpt mig under slutskedet av avhandlingsarbetet, med allt 
från korrekturläsning till bildbeskärning: Ylva Lorentzon, Ellinor Lidén, Hannah Mårskog, 
Sarah Mårskog, Nanna Englund Mårskog, Johanna Karlsson, Norah Shagir och Toby 
Ibbotson. Särskilt varmt tack till mina doktorandkollegor Ylva Lorentzon och Ellinor 
Lidén, likaså till min syster, Hannah Mårskog. Utan er hade jag inte tagit mig igenom den 
sista intensiva fasen av avhandlingsarbetet.  
     Sist, men definitivt inte minst, ett varmt och kärleksfullt tack till min man Lorentz, och 
mina barn, William och Amalie.  Tack för er tillsynes obevekliga tro på min förmåga. Ni 
har följt mig genom avhandlingsarbetets alla upp- och nedgångar. Det är ni som hejat på 
och ordnat vardagen, det är ni som upprepade gånger sagt att detta är möjligt. Tack för att 
ni orkat och stöttat hela vägen in i mål. 





  

Innehåll 

Kapitel ett. Inledning .............................................................................. 1 
Syfte och frågeställningar .................................................................................. 2 
Disposition ............................................................................................................ 6 
En översikt över Suzanne Ostens teater för ung publik ............................... 7 
Ostens uppsättningar för unga ....................................................................... 10 

Medeas barn, Hitlers barndom II och Babydrama ................................. 13 
Arbetsprocessen: referensgrupper, publikarbete och skådespeleri ......... 17 
Osten som auteur .............................................................................................. 21 

Kapitel två. Forskningsöversikt ............................................................24 
Forskning om teater för unga. Några inledande ord ................................... 24 
Tidigare forskning om scenkonst för unga .................................................... 26 
Tidigare forskning om Suzanne Osten ........................................................... 36 
Sammanfattning ................................................................................................ 42 

Kapitel tre. Teoretiska utgångspunkter ..............................................43 
Teater för unga .................................................................................................. 43 
Teater som händelse ......................................................................................... 45 

Med hermeneutiken som utgångspunkt ................................................... 46 
Teaterns förändrande potential....................................................................... 48 

Utopiska ögonblick i teatern ....................................................................... 49 
Teater som ”public feelings”....................................................................... 53 

Barndomar som socialt konstruerade kategorier ......................................... 54 
Barndomsforskning som fält ...................................................................... 54 
Barn som ”being” eller ”becoming” ........................................................... 57 
Barn, barndom och ålder: generationsordning som utgångspunkt..... 59 
Barnperspektiv och barns perspektiv ....................................................... 61 

Kapitel fyra. Material och metod..........................................................63 
Material och metod: Några inledande ord ..................................................... 63 
Intervjuer med Osten ....................................................................................... 64 
Material för uppsättningsanalyserna .............................................................. 66 
Att använda videoinspelningar som källa...................................................... 67 
Urval av uppsättningar ..................................................................................... 70 
Att analysera historiska uppsättningar .......................................................... 72 
Olika utgångspunkter och modeller för föreställningsanalys ..................... 73 

Föreställningsanalys respektive uppsättningsanalys ............................. 77 



  

Forskaren som medskapare av sitt material ........................................... 78 
Hermeneutik och semiotik som utgångspunkt ............................................. 81 
Nyckelbegrepp i uppsättningsanalyserna ...................................................... 83 

Fokalisering och teater som visuellt medium .......................................... 84 
Det rumsliga i teatern ................................................................................. 87 
Det utopiska i teatern .................................................................................. 90 

Kapitel fem. Uppsättningsanalyser ......................................................92 
Paddakvariet (1988) ......................................................................................... 93 

Inledning och disposition ............................................................................ 93 
Handling och uppbyggnad .......................................................................... 95 
Scenrum, scenografi och kostym .............................................................. 98 
Kim och Mireille i centrum: fokaliseringen i uppsättningen ................ 101 
Mireille och möjligheten till ett utopiskt ögonblick ............................... 103 
Gestaltningen av Kim och Mireille ........................................................... 107 
Paddornas betydelse .................................................................................. 108 
Teman .......................................................................................................... 112 
Synen på barn och barndom .................................................................... 115 
Mottagandet ................................................................................................ 116 

Delfinen (1992) ................................................................................................ 119 
Inledning och disposition .......................................................................... 119 
Kommunikation mellan scen och salong i scenkonst för de yngsta .. 121 
Handling och uppbyggnad ........................................................................ 123 
Synen på barn och lek: uppsättningens utgångspunkt och raster.... 125 
Scenrum och start ...................................................................................... 130 
Mötet mellan Miriam och delfinpojken; mellan scen och salong ....... 133 
Gestaltandet av den vuxna och av barnet ............................................. 135 
Leken som formspråk och kommunikationsstrategi ............................ 138 
Teman .......................................................................................................... 140 
Synen på barn och barndom .................................................................... 145 
Mottagandet ................................................................................................ 146 

Irinas nya liv (1996) ....................................................................................... 150 
Inledning och disposition .......................................................................... 150 
Handling och karaktärer............................................................................ 153 
Uppbyggnad ................................................................................................ 159 
Scenrum och scenografi ............................................................................ 160 
Inledning och mötet mellan scen och salong ........................................ 161 
Rollgestaltningen ........................................................................................ 163 
Separation och oberoende ........................................................................ 168 
Möjligheten till utopiska ögonblick .......................................................... 170 
Teman .......................................................................................................... 172 
Synen på barn och barndom .................................................................... 179 
Mottagandet ................................................................................................ 180 

Flickan, mamman och soporna (1998) ........................................................ 184 



  

Inledning och disposition .......................................................................... 184 
Handling ....................................................................................................... 185 
Uppbyggnad ................................................................................................ 186 
Vägen in till uppsättningen ....................................................................... 188 
Scenrum och scenografi: rumslighetens och objektens betydelse ... 190 
Fokaliseringen: ett psykoanalytiskt perspektiv på barnets inre ........ 198 
Ti som intern fokalisator: att uppleva ur barnets synvinkel............... 200 
Gestaltningen av Ti: möjligheten till utopiska ögonblick .................... 202 
Uppsättningens rytm: mörker och ljus, närhet och distans ............... 206 
Det öppna slutet: vägran att ge ett entydigt svar ............................... 207 
Barnet på teaterscenen ............................................................................. 209 
Teman .......................................................................................................... 213 
Synen på barn och barndom .................................................................... 218 
Mottagandet ................................................................................................ 220 

Lammungarnas fest (2014) ........................................................................... 228 
Inledning och disposition .......................................................................... 228 
Publikkontexten .......................................................................................... 230 
Handling ....................................................................................................... 231 
Uppbyggnad ................................................................................................ 231 
Scenrum, scenografi och kostym ............................................................ 232 
I foajén: mötet med Leonora ................................................................... 235 
Akt ett: fru Kötts salong ........................................................................... 236 
Berättelsen ur Leonoras/Teodoras synvinkel ........................................ 238 
Övergången från akt ett till akt två: ned i djupet ................................ 239 
Distanseringseffekter och djurgestalter ................................................. 240 
Akt två: i barnkammaren – ett utopiskt ögonblick .............................. 244 
Slutet: att växa sidledes istället för upp ................................................ 246 
Teman .......................................................................................................... 248 
Synen på barn och barndom .................................................................... 254 
Mottagandet ................................................................................................ 255 

Kapitel sex. Tematik, barnsyn och gestaltning ................................259 
Tematik ................................................................................................................... 260 

Vardagens trauman ......................................................................................... 260 
Ålder och generation ....................................................................................... 264 
Konsten som livsviktig .................................................................................... 267 

Barnsyn ................................................................................................................... 269 
Barnets inre ...................................................................................................... 270 
Barnet som både being och becoming......................................................... 273 
Barnet som växer sidledes ............................................................................. 277 

Gestaltning av teman och barnsyn .................................................................... 278 
Olika berättarnivåer ........................................................................................ 279 
Ett retrospektivt berättande och öppna slut ............................................... 280 
Distanseringseffekter och metamorfoser .................................................... 283 



  

Leken som formspråk och kommunikationsstrategi.................................. 285 
Sammanfattning.................................................................................................... 287 

Kapitel sju. Avslutande diskussion ....................................................289 

Summary ...............................................................................................295 
To Grow Sideways: Themes, Aesthetics and the Notion of the Child in 
Suzanne Osten’s Theatre for Young Audiences .......................................... 295 

Pjäser i regi av Suzanne Osten, Unga Klara ....................................300 

Bildförteckning......................................................................................302 

Käll- och litteraturförteckning ............................................................306 
Otryckta källor ....................................................................................................... 306 

Stockholms Stadsteaters arkiv, Stockholm ................................................ 306 
Unga Klaras arkiv, Stockholm ....................................................................... 307 
Musikverket, Musik- och Teaterbiblioteket, Stockholm ............................ 308 

Intervjuer ............................................................................................................... 308 
TV- och radioprogram .......................................................................................... 308 
Internet ................................................................................................................... 309 
Digitalt material .................................................................................................... 309 
Opublicerat material ............................................................................................. 310 
Övriga tryckta källor ............................................................................................. 310 

Litteratur ........................................................................................................... 310 
Tidningar och tidskrifter ................................................................................. 318 

 
 
 
 
  



 1 

Kapitel ett. Inledning  

Teaterscenen är spännande och viktig av flera skäl. Teater erbjuder en möj-
lighet att iscensätta och undersöka oss själva och vår omvärld från många 
perspektiv. Genom det som sker på teaterscenen kan vi utmanas, förundras 
och oroas. Scenkonst kan bidra till att förändra vårt sätt att se och förhålla 
oss till oss själva och vår omvärld. Något som kan tyckas nog så idealistiskt, 
men i linje med teaterforskaren Jill Dolan så förväntar jag mig mycket av 
teater: ”I go to theatre and performance to hear stories that order, for a mo-
ment, my incoherent longings, that engage the complexity of personal and 
cultural relationship, and that critique the assumptions of a social system I 
find sorely lacking”.1 En förväntan jag bär med mig i min forskarroll, och 
som präglar vad jag ser (eller inte ser) i den scenkonst jag analyserar.  

I avhandlingen riktas ljuset mot regissören Suzanne Osten och hennes 
teaterproduktion för unga. Genom Suzanne Ostens arbete har teater för barn 
givits en tyngd och plats i samhällsdiskussionen som är nära nog unik – ändå 
finns ingen mer omfattande sammanhållen och djupgående genomlysning av 
Suzanne Ostens scenkonst för unga. Det är detta tomrum som avhandlingen 
kommer att fylla. På ett personligt plan finns det något i Suzanne Ostens 
teaterspråk som utmanar, engagerar och berör mig. När jag som åskådare 
tumlat ut från hennes teaterföreställningar har det ofta varit med lika många 
frågor som svar, men alltid med känslan av att vara i dialog. Teaterforskaren 
Barbro Sigfridsson uttrycker precis det jag försöker sätta ord på när hon 
kopplar känslan av att vara i dialog till att bli berörd: ”Att bli berörd beskrivs 
ofta som att ’känna igen sig’. Men det är bara en del av sanningen, att bli 
berörd kan likaväl innebära att det välbekanta och igenkännbara utmanas och 
rubbas, att tvingas tänka efter”.2 Just detta väcker Suzanne Ostens scenkonst 
hos mig - kanske för att det jag ser på teaterscenen är svårdefinierat och inte 
låter sig fångas i första ögonblicket, utan istället kränger och skaver och 
uppmanar till nya sätt att tänka om teater och konst, politik och estetik. Det 
som iscensätts sker heller inte i ett vakuum, utan är tätt sammanbundet med 
omgivande samhälle och kultur. Detta samspel mellan kontext och teater 
gäller även i allra högsta grad för teater för barn: att studera teater för barn 

                                                   
1 Jill Dolan, ”Performance, Utopia, and the Utopian Performative”, Theatre Journal, vol. 53, 
nr. 3 (2001), s. 455-479, doi:10.1353/tj.2001.0068, s. 456.   
2 Barbro Sigfridsson, Jagets plats. Gestaltningen av det kvinnliga subjektet i Katarina Fros-
tensons Nilen, Traum, Sal P och Staden, diss. (Möklinta: Gidlunds förlag, 2003), s. 7.  
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som kulturellt uttryck handlar till stor del också om att analysera synen på 
barnet. 

Syfte och frågeställningar  
Scenkonst för unga kan beskrivas som ett sparsamt beforskat område i Sve-
rige såväl som internationellt, och stora delar av den forskning som finns kan 
placeras inom fälten didaktik och pedagogik. Något som gör att pedago-
giska, didaktiska och sociala perspektiv på teater för unga dominerar forsk-
ningen medan konstnärliga aspekter vidrörts i mindre grad.3 Denna avhand-
ling syftar till att lyfta fram och diskutera scenkonst för ungas konstnärliga 
kraft, potential och betydelse genom studiet av Suzanne Ostens teater för 
barn. Med avhandlingen vill jag belysa det konstnärliga gestaltandet i Ostens 
uppsättningar för unga, samt hur fiktion och gestaltning kopplar till synen på 
barn, barndom och konst för unga. Jag vill därmed diskutera både den konst-
närliga aspekten och den politiska aspekten av Ostens teater för barn. Av-
handlingen vill bidra till teaterhistorieskrivandets och scenkonstens samtids-
historia genom att ge ökad kunskap om Ostens specifika insatser för barn- 
och ungdomsteater. Utöver detta hoppas jag även att avhandlingen kan bidra 
till det teatervetenskapliga fältet i allmänhet genom att lyfta fram en kvinnlig 
regissör med genomgripande betydelse för scenkonst samt genom att ge 
rättmätig plats åt teater för unga och dess betydelse. Forskningsfrågorna 
formuleras som följer:  
 

• Vilka teman kan urskiljas i Suzanne Ostens uppsättningar för unga? 
• Vilka idéer om barn och barndom kan uttydas i Suzanne Ostens 

uppsättningar för unga? 
• Vilka konstnärliga uttryck används för att gestalta teman och barn-

syn i Suzanne Ostens uppsättningar för unga? 
 
För att besvara studiens frågeställningar har jag valt att analysera fem av 
Ostens uppsättningar för barn som sträcker sig över en tidsperiod från 1988 
till 2014. För att avgränsa undersökningen innefattar avhandlingen inte några 
receptionsstudier. I studien diskuteras kortfattat hur uppsättningarna mot-
togs, då främst utifrån recensionsmaterialet. Detta för att kontextualisera 

                                                   
3 Detta avspeglas framför allt inom den internationella forskningen om teater för barn. Teater-
forskaren Manon van de Water som publicerat ett antal engelska artiklar och böcker som 
behandlar teater för barn kommenterar hur det inte finns mycket forskning att tillgå om pro-
fessionell teater för barn och efterlyser fler studier på området. Även teaterforskaren Shifra 
Schonmann efterfrågar mer forskning om scenkonst för unga, och då särskilt inom teaterve-
tenskapen. Se Manon van de Water, Theater, Youth and Culture. A Critical and Historical 
Exploration (London/New York: Palgrave Macmillan, 2012), s. 2; Shifra Schonmann, 
Theatre as a Medium for Children and Young People. Images and Observations (Dordrecht: 
Springer, 2006), s. 2.  
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analyserna och ställa uppsättningarna i relation till det samtida omgivande 
samhället.  

Avsikten med undersökningen är inte att sammanställa en kronologisk be-
rättelse eller ge en heltäckande bild av Ostens omfattande teaterproduktion 
för barn. Fokus ligger snarare på att lyfta fram både det som är unikt för 
enskilda teateruppsättningar och det som kan ses som representativt och 
återkommande. Vad gäller tematiken så intresserar jag mig för vilka åter-
kommande mönster som står att finna, där jag med tematik avser uppsätt-
ningarnas huvudmotiv (till skillnad från exempelvis bimotiv eller sidomo-
tiv). Huvudmotiv kan vara direkta och klara, men också outtalade och under-
liggande. När det kommer till synen på barn och barndom(ar) som förmedlas 
frågar jag mig ur vems synvinkel som handlingarna på scenen skildras och 
vilken position barnet får i dessa.4 Barndomsforskaren Dion Sommer defini-
erar barnsyn som en sorts ”filter”, vilket tänks beskriva olika tankegångar 
som vuxenvärlden har om vad ett barn är och vad ett barn bör vara.5 I relat-
ion till denna diskussion beskriver Sommer hur det är viktigt att göra barn-
syn och tolkningsfilter till föremål för analys och reflektion, där filtret måste 
justeras i förhållande till ny kunskap så att barn inte bedöms utifrån en annan 
tids normer. I avhandlingen utgår jag från en liknande förståelse av termen. 
När det kommer till gestaltning undersöker jag vilka konstnärliga uttryck 
som präglar uppsättningarna; vad presenteras som centralt och viktigt?  

För att genomföra undersökningen har jag utgått från ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt som kombinerar teatervetenskap och barndomsforskning och 
utvecklat en metod med bas i uppsättningsanalys. Att jag valt att låta upp-
sättningarna utgöra studiens primärmaterial beror på att det är av vikt att 
studera Ostens uppsättningar för unga på djupet. Detta för att undvika risken 
att se teater för barn enbart som en spegel av kultur- och samhällsklimat. I 
Barnlitteraturens värden och värderingar beskrivs begreppen didaktik och 
estetik som ständigt återkommande i diskussionen kring barn- och ungdoms-
litteratur,6 något som även kan sägas gälla för debatten om barn- och ung-
domsteater. Spörsmålet blir hur mycket högre krav vi ställer på teater för 
barn jämfört med teater för vuxna när det kommer till frågor som handlar om 
att sprida kunskap och värderingar om världen. Något som betonar den ideo-
logiska aspekten på bekostnad av den konstnärliga, där teater för barn lätt 
blir ett pedagogiskt verktyg. Där jag å ena sidan vill argumentera för vikten 
av att lyfta fram den sceniska gestaltningen i teater för barn, har jag samti-
                                                   
4 Viktigt att påpeka är att det som analyseras och diskuteras i studien är idén om och bilden av 
barnet i Suzanne Ostens iscensättningar för unga, inte verkliga barn, även om dessa har att 
förhålla sig till barnfiguren på teaterscenen. 
5 Dion Sommer, Barndomspsykologi. Utveckling i en förändrad värld, 2a uppl. (Stockholm: 
Liber, 2011), s. 83.  
6 Sara Kärrholm & Paul Tengart, ”Barnlitteraturens värden och värderingar. En inledning” i 
Barnlitteraturens värden och värderingar red. Sara Kärrholm & Paul Tenngart (Lund: Stu-
dentlitteratur, 2012), s 13-22, s. 13-14. 
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digt å andra sidan att förhålla mig till att jag som vuxen enbart kan få viss 
tillgång till det barn som uppsättningarna adresserar. Det jag ser i uppsätt-
ningarna är inte alltid detsamma som de unga åskådarna ser, vilket gör att 
jag behöver distansera mig från och kritiskt granska konstruktionen av bar-
net som gestaltas på teaterscenen. Härav ambitionen att diskutera både den 
konstnärliga aspekten och den politiska aspekten av Ostens scenkonst för 
unga, där studiens tvärvetenskapliga utgångspunkt blir avgörande. Denna 
dubbelhet utgör en utmaning men även en tillgång, där jag med studien inte 
bara vill bidra till uppsättningsanalys som teatervetenskaplig metod och till 
teatervetenskapen i allmänhet, utan även till den tvärvetenskapliga dialogen 
mellan teatervetenskap och barn- och ungdomsvetenskap.  

Valet av att utgå från mer än enbart en av Ostens uppsättningar i studien 
möjliggör en diskussion om återkommande konstnärliga linjer i Ostens scen-
konst för unga. Samtidigt innebär detta att materialet jag utgått från kan be-
skrivas som både samtida och historiskt, vilket utgjort en teoretisk och me-
todologisk utmaning. Här har den tvärvetenskapliga utgångspunkten kommit 
att spela in för mitt förhållningssätt. Teater för barn utgörs av en samman-
sättning av två redan på förhand komplexa och laddade begrepp, ”teater” och 
”barn”, där den kulturella konstruktionen av begreppen barn (som idé) och 
barndom(ar) på många sätt utgör ramarna för det område som scenkonst för 
unga har att förhandla med. Detta påverkar inte bara det rörelseområde som 
teater för barn får, utan även dess status. I studien utgår jag från synen på 
barndom som en relationell process, där barn som kategori definieras i relat-
ion till kategorin vuxen.7 De olika positionerna förutsätter varandra och hur 
barn definieras är därmed beroende av hur vuxna definieras och omvänt. 
Samtidigt som begreppen barn och barndom kan betraktas som rörliga och 
föränderliga finns det även en permanens. Vissa områden tycks helt enkelt 
lättare att omförhandla medan andra är svårare. I analysen av Ostens teater 
för barn och i debatterna som omgärdat hennes scenkonst för unga kan man 
ana spår av detta. Uppsättningarna som diskuteras i studien bär ur ett per-
spektiv självklart spår av sin samtid, ur en annan synvinkel framstår de som 
relativt tidlösa. Även om de separata frågeställningarna som skildras är hi-
storiskt betingade, kvarstår att barnets frågor och barnets vardag gestaltas på 
ett sådant sätt att det blir igenkännbart för mig som åskådare vare sig upp-
sättningen hade premiär på 1980-talet eller på 2000-talet. Något jag åter-
kommer till under avhandlingens gång.  

Utöver att studien rör sig över tre decennier berör den även en samtida 
verksam regissör. Något som är glädjande, men som även detta utgör en 
utmaning. I ljuset av nya produktioner av Osten är det möjligt att något nytt 

                                                   
7 Här utgår studien från barndomsforskaren Leena Alanens begrepp generationsordning. Se 
exempelvis Leena Alanen, ”Generational order” i Childhood Matters. Social Theory, Practice 
and Politics red. Jens Qvortrop, William A. Corsaro & Michael-Sebastian Honig (Aldershot: 
Avebury, 1994), s. 159-174.  
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träder fram i uppsättningarna som analyseras i studien. Utöver detta har Os-
ten förstås alltid själv möjligheten att uttala sig om tolkningarna som görs, 
där hon kan motsätta sig dessa. Här är det viktigt att påminna om det faktum 
att studien utgår från Ostens teateruppsättningar för unga, och inte från Os-
ten själv. Det är uppsättningarna som utgör studiens primärmaterial, vilket 
öppnar upp möjligheter för mig som forskare. Min ambition med studien är 
heller inte att argumentera för en allmängiltig tolkning, eller ”rätt” förståelse 
av Ostens scenkonst för barn, exempelvis i form av utläsandet av hennes 
intention med uppsättningarna (om detta alls låter sig göras). Precis som med 
teater generellt så har uppsättningarna som diskuteras i studien alltid möjlig-
heten att generera ny mening och ny förståelse i mötet med åskådarna. Detta 
påtalar även Osten själv i en av mina intervjuer med henne, där hon kom-
menterar hur publiken gör pjäsen till sin egen i mötet med det sceniska ut-
trycket.8 

I avhandlingen utgår jag från kategoriseringen av barn som FN:s konvent-
ion om barnets rättigheter skriver fram, där ordet barn används i betydelsen 
av en person upp till 18 år.9 Det innebär att jag öppnar upp för analyser av 
uppsättningar med målgruppen barn 0 till 18 år. Osten har skapat uppsätt-
ningar för unga som rör sig från den allra yngsta publiken bestående av bebi-
sar (målgruppen 6 till 12 månader) till förskolebarn, skolbarn och ungdomar. 
Osten själv betonar att hon arbetar med ett barnperspektiv inte bara i sina 
uppsättningar för unga, utan även i pjäser med vuxna som målgrupp.10  Osten 
uttrycker arbetet med barnperspektivet bland annat enligt följande: ”Istället 
för att göra barnteater ombildade jag mig 1982, och sade att jag vill ha rätt 
att göra teater som behandlar barnperspektivet, ibland för vuxna, ibland för 
barn”.11 Barnperspektivet kan på så sätt sägas prägla Ostens teaterskapande i 
stort, där barnperspektivet blir något som behandlas i uppsättningar riktade 
till såväl unga som vuxna.12  Begreppet barnperspektiv relaterar till synen på 

                                                   
8 Här gör Osten en liknelse med bildkonsten: som bildkonstnär, säger hon, har man kort tid på 
sig att påverka, sedan har du som betraktare gått förbi tavlan eller installationen. På teatern, 
däremot, har man några timmar på sig att påverka mötet. Intervju med Suzanne Osten, 29 
april 2014. Inspelning och minnesanteckningar i författarens ägo.  
9 Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter, rev. uppl., UD-info, skrift UD 
05.059 (Stockholm: Utrikesdepartementet, 2006), s. 24. Tillgänglig via:  
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2006/01/ud-05.059/  
10 Bland annat kommenterar Osten uppsättningen En fruktansvärd lycka (skriven av Lars 
Norén med premiär 1981) riktad till vuxna som en pjäs med ett barnperspektiv. Se Helena von 
Zweigbergk, Barndom, feminism och galenskap. Osten om Osten, (Stockholm: Alfabeta, 
1990), s. 170. 
11 Zweigbergk 1990, s. 134.  
12 Detta kommenteras exempelvis av Karin Helander i ”Barnperspektiv på Unga Klara”, där 
hon beskriver Unga Klaras flytt från en lokal på Sveavägen till Kulturhuset (1985) och hur 
man efter flytten fortsatte ”att utveckla sin konstnärliga röda tråd; att låta barnperspektivet 
genomsyra repertoaren, både för barn och för vuxna”, se Karin Helander & Leif Zern,”Det 
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barn och unga, där ett barnperspektiv mycket kortfattat kan sammanfattas 
som vuxenvärldens vilja att fokusera barns villkor och lyfta fram barns upp-
fattningar och handlingar.13  

Slutligen vill jag även kort kommentera mitt val av benämningen teater 
för unga i avhandlingen, istället för begrepp som exempelvis barnteater och 
teater för ungdomar. Först och främst menar jag att min vida åldersdefinition 
av begreppet ”barn” samspelar bättre med benämningen teater för unga, än 
med en uppdelning av teater för denna åldersgrupp i olika inbördes katego-
rier. Med stöd av Niklas Halds diskussion i avhandlingen Skådespelaren i 
barnteatern vill jag också lyfta fram vikten av att inte använda begreppet 
barnteater.14 Hald beskriver hur uttrycket barnteater kan vara förvirrande, 
eftersom det kan anspela på teater spelad av barn. Jag använder mig i av-
handlingen framför allt av begreppet teater för unga, när jag ibland växlar 
mellan detta begrepp och andra snarlika uttryck som exempelvis teater för 
barn, gör jag det för att få en språklig variation. Det som åsyftas är dock hela 
tiden professionell teater för unga, där målgruppen är definierad som perso-
ner i en ålder mellan 0 och 18 år.  

Disposition 
Avhandlingen är indelad i sju kapitel där kapitel ett redogör för syfte och 
frågeställningar och ger en introduktion till Suzanne Osten utifrån intervju-
böcker och litteratur av och om Osten. I kapitlet presenteras även Ostens 
teateruppsättningar för unga såsom de diskuterats i litteraturen. I kapitel två 
redogörs för tidigare forskning om Suzanne Osten samt forskning som på 
andra sätt behandlar scenkonst för unga, då utifrån vad som bedömts som 
relevant för avhandlingen. Kapitlet fungerar även som en kort introduktion 
till framväxten och utvecklingen av den svenska professionella teatern för 
unga från sekelskiftet 1900 till 2000-talets början. Kapitel tre presenterar 
studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitel fyra behandlar material och me-
tod. Här diskuteras hur urvalet av studiens fem uppsättningar Paddakvariet 
(1988), Delfinen (1992), Irinas nya liv (1996), Flickan, mamman och      
soporna (1998) samt Lammungarnas fest (2014) gjorts. I samma kapitel 

                                                                                                                        
ska åska och blixtra kring vår teater”. Stockholms Stadsteater 1960-2010 (Stockholm: Albert 
Bonnier förlag, 2010a), s. 255-289, s. 256.  
13 Inom barndomsforskningen gör man en poäng av att skilja mellan begreppen barnperspek-
tiv och barns perspektiv, om förstnämnda relaterar till vuxenvärldens vilja att fokusera barns 
villkor och lyfta fram barns uppfattningar och handlingar, handlar sistnämnda snarare om 
försök att spegla barns erfarenheter om sin värld och sina villkor. Se exempelvis Gunilla 
Halldén, ”Barnperspektiv. Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som analytiskt verk-
tyg”, tidskriften Locus, nr. 3/4 (2009), s. 4-20.  
14 Niklas Hald, Skådespelaren i barnteatern. Utmaningar för oss som spelar teater för barn 
och unga. En doktorsavhandling i praktisk kunskap, diss. (Stockholm: Stockholms konstnär-
liga högskola, 2015).  
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redogörs för metoder för uppsättningsanalys där utgångspunkter och nyckel-
begrepp för studiens analyser presenteras. Kapitel fem är det mest omfat-
tande och består av avhandlingens uppsättningsanalyser. Det sjätte kapitlet 
redogör för avhandlingens resultat där gemensamma och återkommande 
drag i uppsättningarna diskuteras under huvudrubrikerna tematik, barnsyn 
och gestaltning. Avhandlingens sjunde och sista kapitel innehåller en avslu-
tande diskussion.  

En översikt över Suzanne Ostens teater för ung publik  
I detta avsnitt presenteras Suzanne Osten och hennes teaterbakgrund. Syftet 
med avsnittet är att teckna en bakgrund till studiens uppsättningsanalyser. 
Presentationen är inte att betrakta som heltäckande, utan gör snarare nedslag 
i Ostens långa karriär inom teatern. I avsnittet diskuteras hur Osten började 
arbeta med teater, hennes inspirationskällor och formspråk, vad som beskri-
vits som röda trådar i hennes uppsättningar för unga samt hur arbetsproces-
sen med en teateruppsättning för barn kan se ut. Avsnittet baseras på egna 
intervjuer med Osten tillsammans med litteratur av och om Osten.15 Tidigare 
forskning om Osten i form av exempelvis forskningsartiklar och avhandling-
ar behandlas i kapitel två.  

Suzanne Carlota Osten föddes 20 juni 1944 i Stockholm. Osten har en 
lång karriär inom teater där hon bland annat arbetat som dramatiker, regissör 
och teaterchef. Osten har även regisserat en rad långfilmer, och var professor 
i regi på Dramatiska institutet från år 1995 till 2009.16 Suzanne Ostens mor 
Gerd Osten arbetade som filmrecensent och Suzanne Osten har i flera inter-
vjuer och böcker berättat om uppväxten med mamman som blev sjuk i schi-
zofreni.17 Ostens far, Karl Osten, skiljde sig 1941 från Ostens mor och flyt-
tade då också från familjen.  

Osten studerade på Lunds universitet, där hon bland annat läste konst och 
litteraturhistoria. Hon påbörjade sin konstnärliga bana som regissör under 
1960-talet med en samhällskontext som kan beskrivas med att nya progres-
siva vindar blåste, och att samhällsdebatten radikaliserades. Under samma år 
rasade även en debatt om politisk teater där teatern kom att få en framträ-

                                                   
15 Intervjuer genomförda 29 april 2014 samt 16 december 2014. Inspelningar och minnesan-
teckningar i författarens ägo. Litteratur jag utgått från i detta avsnitt är i första hand 
Zweigbergk 1990 samt Tiina Rosenberg, Besvärliga människor. Kommunikation till varje 
pris! teatersamtal med Suzanne Osten, (Stockholm: Atlas, 2004). Av Ostens egna skrifter se i 
första hand Suzanne Osten, Mina meningar. Essäer, artiklar och analyser 1969 - 2002 (He-
demora: Gidlunds förlag, 2002); Suzanne Osten, Nio pjäser på Unga Klara (Stockholm: 
Themis förlag, 2009a).   
16 Dramatiska institutet är numera en del av Stockholms Dramatiska Högskola (StDH) som 
bildades 2011 då Dramatiska institutet gick samman med Teaterhögskolan i Stockholm.  
17 Se exempelvis Zweigbergk 1990, s. 21 ff.; Birgitta Fransson, ”Suzanne Osten: Hela mitt liv 
har jag skildrat min mamma”, Opsis Kalopsis, nr. 2 (1998).  
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dande position i den pågående samhälls- och kulturdebatten. Man ville inte 
längre enbart spegla samhället genom teatern, utan även förändra och på-
verka samhället genom teatern. I denna samhällskontext bildades Fickteatern 
år 1967 med Suzanne Osten som regissör. Gruppen arbetade som en fri tea-
ter och sökte sig till alternativa spelplatser. En målsättning var att vara rörlig, 
vilket ställde sina krav på spelformen och scenografin. Man arbetade med-
vetet med kommunikationen och mötet med publiken stod i centrum. Ämnen 
Fickteatern tog upp och skildrade för barnpubliken var bland annat klass-
motsättningarna i samhället, man gjorde också psykologiska pjäser för barn 
om exempelvis relationerna på skolgården. Fickteatern blev stilbildande, och 
en inspirationskälla för många kommande svenska fria teatergrupper. Genom 
Fickteatern insåg Suzanne Osten snabbt att det inom barnteatern fanns ”stora 
möjligheter till en radikalisering av både innehåll och formspråk”.18 Det var 
även genom Fickteatern som Osten upptäckte att det fanns skillnader i barn-
publikens reaktioner beroende på hur teaterföreställningen förmedlade det 
politiska budskapet respektive det känslomässiga. Upplevelsen var att reakt-
ionerna fick en helt annan kvalitet när man talade om och gestaltade det 
emotionella. Detta inverkade på Ostens fortsatta teaterskapande, där barnets 
känslomässiga utveckling och psykologi kom att ta allt större plats. 1971 
gick Osten vidare till Stockholms Stadsteater där hon skrev och regisserade 
pjäser tillsammans med bland andra Margareta Garpe. År 1975 bildade Os-
ten Klarateatern (senare Unga Klara), en barn- och ungdomsenhet inom 
Stockholms stadsteater där hon verkade som konstnärlig ledare och regissör. 
Unga Klara arbetade på många sätt som en fri teatergrupp inom ramen för 
institutionen. Man hade en fast ensemble där gruppen höll ihop längre än 
bara en produktion och dessutom enbart arbetade på Unga Klara. Osten för-
enade med Unga Klara två till synes olika teaterkulturer, institutions- och 
gruppteater. Hos Unga Klara kan man se hur den renodlat politiska kampen 
inte längre stod i centrum på samma sätt som i Ostens tidigare uppsättningar 
för unga. Nu handlade det främst om ett medvetet konstnärligt val som tog 
sin utgångspunkt i viljan att sätta barnet i centrum. Genom Unga Klara ut-
vecklade Osten arbetet med att utforska och rikta uppsättningar till en defini-
erad publikgrupp, men nu på ett nytt sätt. Man bjöd in provpublik, använde 
sig av referensgrupper och sökte sig ut till skolor för att exempelvis samar-
beta med elever under en uppsättning. År 2010 blev Unga Klara en själv-
ständig teater efter avskiljandet från Kulturhuset Stadsteatern. Osten fortsatte 
som konstnärlig ledare på Unga Klara fram till år 2014 när hon lämnade över 
ledarskapet till Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff.  

                                                   
18 Karin Helander, Från sagospel till barntragedi. Pedagogik, förströelse och konst i 1900-
talets svenska barnteater, (Stockholm: Carlssons, 1998), s. 99.  
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Ostens inspirationskällor i teaterarbetet finns beskrivet relativt ingående.19 
Första mötet med teater skedde framför allt under studietiden i Lund då hon 
såg den danska teatergruppen Solvognens teateruppsättningar och även peri-
odvis deltog i Odinteaterns kurser. Namn som hon nämner som viktiga för 
henne är exempelvis Jacques Lecoq, Ariane Mnouchkine och Théâtre du 
Soleil samt Dario Fo. En annan stark influens var gruppteaterträning och 
studentteaterns experimentella forum. Dåtidens kulturdebatt om konst, med 
en strävan efter att riva gränser mellan de olika konstarterna, påverkade 
också. Åter andra viktiga inspirationskällor var Keith Johnstone och hans 
improvisationsteater och statusspel.20  

Man kan i litteraturen följa hur Osten kontinuerligt tagit intryck från olika 
källor inom såväl teater- som konstnärsvärlden, men även inom litteraturen 
och psykologin. Ambitionen att ha en teoretisk grund för sitt skapande, med 
föreläsningar och teori kring både verksamheten i stort och de enskilda pro-
jekten, är ett genomgående tema i Ostens konstnärskap. Osten har också haft 
nära samarbeten med dramaturger och pjäsförfattare, där exempelvis Per 
Lysander, Nils Gredeby och Erik Uddenberg kan nämnas.21 Intresset för 
nyskriven dramatik och iscensättandet av stycken som förut aldrig dramati-
serats eller spelats på en teaterscen är också det en röd tråd i Ostens teater-
praktik. Även detta har Osten själv kommenterat i en av mina intervjuer med 
henne, där hon anger att hon gärna vill arbeta med nytt material som hon kan 
sätta sin egen prägel på.22  

Ostens teater beskrivs genomgående som präglad av ett starkt konstnärligt 
anspråk. Konstperspektivet på teater för barn och unga var ett mycket med-
vetet sådant redan från starten av Unga Klara, dels som ett sätt att argumen-
tera för en höjning av statusen för barnteater, dels som ett sätt att beskriva 
repertoaren; för att få intressanta konstnärer att arbeta med barnteater så 
måste man ställa sig de utmanande frågorna och göra nya saker.23 Osten be-
rör också under flera tillfällen hur konst kan vara en utgångspunkt för re-
flektion och samtal. Om teater som konst är ett av de teman som avhandlas, 
så är barndom, feminism, psykoanalys och psykisk ohälsa andra återkom-
mande teman. Ostens syn på feminism diskuteras bland annat i intervjubo-

                                                   
19 Se exempelvis Christina Svens, Regi med feministiska förtecken. Suzanne Osten på teatern, 
diss. (Hedemora: Gidlunds förlag, 2002).  
20 Osten skrev förordet till Johnstones bok Impro när den kom ut på svenska 1985. Boken 
finns i flera utgåvor, se exempelvis Keith Johnstone, Impro. Improvisation och teater, (Stock-
holm: Improvisationsstudions Förlag, 2015).  
21 När jag ber Osten nämna personer som varit viktiga för henne lyfter hon fram såväl Per 
Lysander som Erik Uddenberg och Nils Gredeby. Hon nämner även Margareta Garpe, Lars 
Dencik (professor i socialpsykologi, som hon samarbetade med under Uppfostrarna) samt 
Ann-Sofie Bárány (som samarbetat med Osten ibland annat Babydrama). Intervju med Osten, 
16 december 2014.  
22 Intervju med Osten, 16 december 2014.  
23 Intervju med Osten, 29 april 2014.  
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ken Barndom, feminism och galenskap, där Osten beskriver hur den fram-
växande kvinnorörelsen på 1970-talet var viktig och betydelsefull för hennes 
teaterarbete.24 Feminism diskuteras även i boken Besvärliga människor som 
bygger på samtal med Osten, där teater- och genusforskaren Tiina Rosenberg 
lyfter fram experimenterandet med genus som ett återkommande tema i Os-
tens teaterskapande.25 Bakgrunden är viljan att syna det som annars framstår 
som naturligt och självklart, men också strävan att ändra skådespeleriets 
traditionella bild och uppfattning av det manliga och det kvinnliga.26 I 
samma bok beskriver Osten barnteatern som grunden för all hennes verk-
samhet.27  

Det scenspråk som beskrivs som kännetecknande för Ostens teater är ett 
modernistiskt sådant.28 Utmärkande egenskaper för modernismen kan besk-
rivas som brytandet av normer, traditioner och stilspråk samt utforskandet av 
nya stilar och teman med gränsöverskridanden mellan olika konstgenrer som 
dans, teater och musik. Osten själv ser 1920-talet som hennes estetiska de-
cennium och hon placerar in sig själv i en modernistisk tradition.29 Drama-
turgen Erik Uddenberg som arbetade tillsammans med Osten på Unga Klara 
beskriver hur Ostens regi kan sägas vila på två ben, där det ena är commedia 
och det andra realism. En kombination som Uddenberg definierar som mötet 
mellan en ofta ganska svår verklighet och komediantisk leklust.30 Osten själv 
definierar teater för unga som präglad av ”det snabba associerandet, svaret 
på det kroppsliga, drastiska spelsättet och ett direkt tilltal som angår barn”.31 
Det direkta tilltalet beskrivs som texter för barn med krav på realism och 
sanning; det ska vara psykologiskt trovärdigt, med fördjupade och samman-
satta karaktärer och utrymme för reflektion och eftertanke.32  

Ostens uppsättningar för unga  
Suzanne Osten har regisserat ett stort antal uppsättningar riktade till barn och 
unga. Medeas barn (1975) Hitlers barndom II (1984) och Babydrama (2009) 
är de som presenterats mest omfattande i tidigare litteratur, av detta skäl 
berörs dessa separat under en egen rubrik.33  

                                                   
24 Zweigbergk 1990.   
25 Rosenberg 2004.  
26 Rosenberg 2004, s. 228. 
27 Rosenberg 2004, s. 69. 
28 Se exempelvis Helander 1998, s. 262.  
29 Se exempelvis Zweigbergk 1990, s. 220 ff. 
30 Osten 2009a, s. 8.  
31 Osten 2009a, s. 535.  
32 Osten 2009a, s. 535.  
33 Hitlers barndom II riktades till barn. Uppsättningen Hitlers barndom I, även den i regi av 
Osten, riktades till vuxna. Niklas Rådström skrev texten både till barn- och vuxenuppsättning-
en. I denna studie kommenteras i stort sett enbart Hitlers barndom II. 
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I litteraturen av och om Osten lyfts ett antal av hennes uppsättningar för 
unga fram utifrån olika perspektiv och infallsvinklar. Ett tema som åter-
kommande nämns som en av Ostens utgångspunkter i hennes teater för barn 
är psykoanalys. Detta behandlas bland annat av psykoanalytikern och drama-
tikern Ann-Sofie Bárány i boken Babydrama (Bárány skrev även pjäsen med 
samma namn regisserad av Osten).34 Även Rosenberg diskuterar hur psykoa-
nalys fungerat som en inspirationskälla för Ostens scenkonst och lyfter fram 
Ronald David Laing (brittisk psykiatriker) som inspirerade till uppsättningen 
Bellman, Blomman, Baby, Bruden (1971), Alice Miller (schweizisk psykoa-
nalytiker) som inspirerade till Hitlers barndom I och II samt D W Winnicott 
(brittisk psykoanalytiker) som skrev boken som blev bakgrunden till upp-
sättningarna Pyret och Delfinen (1992).35 Teaterforskaren Barbro Sigfridsson 
argumenterar för hur Medeas barn kom att bli starten för en serie av uppsätt-
ningar för barn där Osten ”aktivt och metodiskt forskade i hur barn själva 
upplever och formar sin verklighet”, och att psykoanalysen, sagor samt my-
ter och arbetet med barn i referensgrupper blev en viktig del för Osten i arbe-
tet med att förstå barnets värld.36 Uppsättningen R (1990) hade även den 
koppling till psykoanalys, där Winnicotts texter låg som grund för förståel-
sen av ungdomsbrottslighet och adolescensens provokationer.37 Arbetet med 
R finns väl beskrivet bland annat i ett temanummer av tidningen KRUT, där 
man fokuserar på förarbetet som genomfördes i två åttondeklasser i Hjulsta-
skolan i Rinkeby.38  

Osten kommenterar ett antal av sina uppsättningar för barn i egna texter, 
då framför allt utifrån arbetsprocesserna.39 Här beskriver Osten hur hon un-
der flera uppsättningar för barn arbetat med teman som delvis utgått från 
henne själv och hennes egna barndomsupplevelser, exempelvis i Flickan, 
mamman och soporna (1998) och En ren flicka (1983). I en samlingsbok 
väljer Osten ut nio pjästexter som hon kommenterar.40 Av hennes uppsätt-
ningar för unga lyfter hon här fram Medeas barn, Paddakvariet (1988), Hit-
lers barndom II, Flickan, mamman och soporna och Gränsen (2000). När 
                                                   
34 Ann-Sofie Bárány, Babydrama, (Göteborg: Kabusa Böcker, 2008).   
35 Rosenberg 2004. 
36 Barbro Sigfridsson ”Myten i vardagen. Några reflektioner kring två uppsättningar av Me-
deas barn”, i Svenska teaterhändelser 1946 – 1996 red. Lena Hammergren, Karin Helander & 
Willmar Sauter (Stockholm: Natur och kultur, 1996), s. 111-143, s. 112.  
37 I programbladet till R kan man läsa om hur Winnicott inspirerat till projektet. Två av 
Winnicotts texter finns även med här: ”Den antisociala benägenheten” (engelsk titel ”The 
antisocial tendency”) och ”Man kämpar sig igenom fastän det står still” (engelsk titel ”Strugg-
ling through the doldrums”). Se Rebecca Brinch ”Teater i möte med Unga Klara: En analys 
av Unga Klaras publik- och referensgruppsarbete”, opublicerad kandidatuppsats i teaterveten-
skap (Stockholm: Stockholms universitet, 2001).  
38 KRUT. Kritisk Utbildningstidskrift temanummer 60/4 (1990). 
39 Se Osten 2002; Osten 2009a; Unga Klara. Barnteater som konst red. Monica Sparby (He-
demora: Gidlunds förlag, 1986).   
40 Osten 2009a. 
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Osten diskuterar pjäserna i efterordet till boken, gör hon det utifrån ett makt-
perspektiv där hon anger hur det är vuxna som har makten medan barn inte 
har möjlighet att bestämma över de ting som verkligen spelar roll. En annan 
röd tråd är diskussionen om vuxenvärldens oro för barns reaktioner på det 
som visas på teaterscenen. Här beskriver Osten hur svaret på detta varit ett 
omfattande informationsarbete riktat till vuxna bestående av seminarier, 
samtal i klassrum, workshops för intresserade lärare, gedigna program och 
förarbeten. I Unga Klara. Barnteater som konst diskuteras arbetsprocessen 
med ett antal av Ostens uppsättningar för unga, och Ostens position inom 
barnteaterområdet beskrivs bero på hennes avsaknad av censur gällande både 
innehåll och formspråk samt hennes tilltro till att barn förstår och skapar 
mening av handlingen utifrån sin egen livsvärld.41 När jag ber Osten själv 
lyfta fram vilka uppsättningar för barn som varit särskilt viktiga för henne 
nämner hon i en intervju Irinas nya liv (där hon särskilt lyfter fram arbets-
processen), men även Flickan, mamman och soporna (som var viktig för 
henne personligen) samt Medeas barn (som hon benämner som startskottet 
för sitt arbete med barntragedier).42 I en senare intervju lyfter hon även fram 
Lammungarnas fest (2014), Babydrama, Konsultationen (2010, som ingick i 
projektet om uppfostran) samt Paddakvariet.43   

Teaterforskaren Karin Helander har gjort den mest omfattande genomlys-
ningen av Ostens scenkonst för unga, då bland annat utifrån vilka teman som 
framträder i uppsättningarna. Helander har bland annat analyserat Medeas 
barn och Paddakvariet utifrån skilsmässotemat medan hon lyfter fram sys-
konrelationer som centrala i Sessorna på Haga (1976), Barnen på Frost-
mofjället (1978) och i Delfinen och Pyret.44 Andra röda trådar Helander dis-
kuterar i relation till Ostens scenkonst för unga är barnet och den sjuka fa-
miljen, då bland annat utifrån En ren flicka, Hitlers barndom II, Sprit (1978), 
Flickan, mamman och soporna och Gränsen. Kännetecknande för Ostens 
scenkonst för unga är enligt Helander bland annat förmågan att närma sig 
ämnen som är tabu på barnteatern, för att skildra dessa på scenen utifrån ett 
barnperspektiv. Även maktförhållandet finns med, där barnet är beroende av 
den vuxne genom att vuxenvärldens makt är större än barnets. Helander 
sammanfattar Ostens barnteaterskapande som banbrytande, och visar hur 
Osten varit med och initierat och fördjupat bland annat det psykoanalytiska 
perspektivet på barnteaterscenen, men även hur konstbegreppet varit ständigt 
närvarande.  

För att kort sammanfatta beskrivs teman som makt, utsatthet, normalitet, 
konst och utforskandet av olika tabun som centrala i Ostens scenkonst för 
unga. När jag frågar Osten själv vad hon ser som viktiga teman i sin scen-

                                                   
41 Unga Klara. Barnteater som konst 1986, s. 18 
42 Intervju med Suzanne Osten, 29 april 2014.  
43 Intervju med Suzanne Osten, 16 december 2014.  
44 Se exempelvis Helander 2010a. 



 13 

konst för unga svarar hon: ”Makt och barn. Så politiskt det kan vara”.45 En 
annan röd tråd som Osten själv kommenterar och som även är utläsbar i litte-
raturen är synen på Ostens teater för barn som präglad av ett barnperspektiv. 
Många av Ostens uppsättningar för unga beskrivs vidare som kontroversiella 
genom att de på olika sätt utmanat den samtida synen på vad små barn kan ta 
till sig av konst, något som varit utläsbart bland annat i mottagandet.46 Åter 
ett annat kännetecken är att Osten varit med och tagit fram ett stort antal nya 
svenska pjäser för barn, där betydande delar av hennes produktion bestått av 
urpremiärer. Vidare har Ostens teater för barn rört sig från politiskt progres-
siv teater till scenkonst som utgår från barnets rätt till konstnärlig gestaltning 
av existentiella frågor och dilemman. Ostens uppsättningar för barn kan utö-
ver detta inte bara ses som separata produktioner, utan de kan också beskri-
vas som sammanhängande projekt genom att de utforskar samma grundfrå-
geställningar. Här finns en koppling mellan Ostens teater för barn och hen-
nes teater för vuxna där Osten ibland granskat samma tema i iscensättningar 
riktade till såväl barn som vuxna. Exempel här är Pyret (1992, riktad till 
vuxna) som gavs i samband med Delfinen (som riktades till barn).47 Ett annat 
exempel är uppsättningarna Syrener 1914 (med vuxen målgrupp) och Irinas 
nya liv (riktad till barn) som vid premiären uppfördes som en dubbelföre-
ställning. Åter andra exempel är Hitlers barndom I och Hitlers barndom II 
där förstnämnda vände sig till vuxna och sistnämnda till barn. Andra exem-
pel på uppsättningar som undersökt samma frågeställning ur olika perspektiv 
är pjäserna om uppfostran som Osten själv benämner som ett treårigt upp-
fostransprojekt, samt Häst Häst Häst – om Leonora Carrington (2013) och 
Lammungarnas fest som båda behandlar Carringtons konstnärskap.48  

Medeas barn, Hitlers barndom II och Babydrama  
Medeas barn av Suzanne Osten och Per Lysander i regi av Osten inspirera-
des av Euripides antika drama Medea och handlar om en skilsmässa som 
gestaltas ur ett barnperspektiv. Pjäsen hade urpremiär 1975 på Klarateatern, 
Stockholms Stadsteater och spelades återigen 2003/2004 på Unga Klara.49 I 
korthet handlar pjäsen om Jason och Medea, deras två barn Lillmedea och 
Lilljason samt barnflickan Anna. Jason överger Medea för en annan kvinna, 
och Medea blir helt uppslukad av sorg. Föräldrarna är i konflikt och från-

                                                   
45 Intervju med Osten, 29 april 2014.  
46 Exempel på detta är bland annat uppsättningarna Medeas barn och Babydrama, även Flick-
an, mamman och soporna samt Snarkjakten (1976).  
47 Helander 2010a, s. 270.  
48 För en beskrivning av projektet om uppfostran se Amelie Tham, Att uppfostras till sam-
hällsmedborgare. En avslutande dokumentation om Unga Klaras uppfostransprojekt, (Stock-
holm: Unga Klara, 2013). Projektet Uppfostran – barn och ungas röster pågick under åren 
2010 till 2013. I projektet ingick en rad uppsättningar där några riktades till barn och andra till 
vuxna.  
49 Uppsättningen av Medeas barn med premiär år 2003 var i regi av Anna Takanen.  
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varande i barnens liv. Intrigen utspelas på ett klassikerplan med anknytning 
till pjäsens antika förlaga och ett samtidsplan där barnen leker skilsmässole-
kar. Sistnämnda plan utspelades i en tid nära publikens egen.50 Uppsättning-
en spelades för lågstadiet och kom att bli mycket betydelsefull inte bara för 
barnteaterfältet, utan även för Ostens eget fortsatta arbete med scenkonst för 
unga. Osten har själv beskrivit hur pjäsen blev hennes ”point of departure”, 
som konstnär och praktisk barnteaterforskare.51 Osten lyfter också fram hur 
det finns en linje från Medeas barn till Babydrama som handlar om insikten 
att det inte finns några små barn utan föräldrar i teatersalongen – den konst-
närliga dialogen måste därför vara riktad till båda.52 Stöd från vuxna som 
förstår viljan att skildra barnets värld ur ett barnperspektiv behövs, men sam-
tidigt behövs det radikala experimenterandet – utan detta hade man inte kun-
nat definiera den konstnärliga diskussionen. Uppsättningen har analyserats 
ur flera olika perspektiv, och den är även en av de mest omskrivna svenska 
barnpjäserna.53 Sigfridsson har analyserat pjäsen utifrån ett psykoanalytiskt 
perspektiv medan Helander lyfter fram olika identifierbara barndomsdiskur-
ser i dramat.54  Enligt Helander framställs barnen i Medeas barn som kompe-
tenta genom att det är barnen som hjälper de vuxna att återta rollen som an-
svarstagande föräldrar.55 Sigfridsson skildrar hur Medea kan ses som delad i 
två hälfter, en ond moder och en god moder, och hur myten om Medea gör 
sig påmind i uppsättningen. I Ostens uppsättning av Medeas barn erövrar 
barnen enligt Sigfridsson visserligen ”den goda modern” men det sker på 
bekostnad av fadern, och Medeas tudelning i en ond sida och god sida kvar-
står.56  

Uppsättningen avhandlas också relativt utförligt av Osten själv i Mina 
meningar.57 I boken diskuteras Aristoteles begrepp katharsis, och hur detta 
koncept under 1960-talets politiska teater ansågs förlegat: ”under 60-talet 
hade de mänskliga tragedierna orsaker, inte öden”.58 När Osten tillsammans 
med Lysander genom Medeas barn började arbeta med nya teman i barntea-
tern, gjorde man det med en utgångspunkt i ett psykoanalytiskt perspektiv på 
                                                   
50 Detta beskrivs exempelvis i Karin Helander & Suzanne Osten, ”Konstnärlig barnteater – en 
dialog om scenkonstens betydelse för barn”, s. 1. Paper presenterat på Barnekulturforskning i 
Norden: Et nordisk tverfaglig forskningsnettverks (BIN-Nordens) konferens Børn & kultur– 
det aæstetiskes betydning i børnekultur og børns kultur? 25–28 oktober 2007 på Island. Till-
gänglig på: http://bin-norden.org/wp-content/uploads/2014/01/3-konf-Helander-Osten.pdf 
[hämtad 24 november 2016, utskrift hos författaren].  
51 Osten 2009a, s. 540. 
52 Osten 2009a, s. 544.  
53 Karin Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser 2a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 
2014a), s. 61-62.  
54 Sigfridsson 1996, s. 111-141; Helander 2014a, s. 61 ff.  
55 Helander 2014a, s. 66. 
56 Sigfridsson 1996, s. 141.    
57 Osten 2002, s. 48. 
58 Osten 2002, s. 29. 
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barn i en tid när det fortfarande var tabu att gestalta barns svåra känslor på 
scenen. Intentionen med Medeas barn var att barnen i publiken skulle känna 
igen sig i skildringen av barns utsatta situation i en skilsmässa, och uppleva 
lättnad och befrielse över att de inte är ensamma om känslor som sorg, hat 
och hämnd. Osten ville med Medeas barn hitta en kombination av 1960-
talets vidgade samhällsperspektiv och 1970-talets fördjupade syn på barnets 
problem, det vill säga barnets rätt till sina egna upplevelser och bearbetning 
av dessa.59  

I Nio pjäser på Unga Klara beskriver Osten i efterordet uppsättningen 
Hitlers barndom II (hädanefter benämnd Hitlers barndom) som en tragedi 
om manipulation och vuxnas sadism, som speglar en kompromisslös syn på 
barnets utsatthet i vuxenvärlden.60 Iscensättningen omgärdades av en lång 
period av researcharbeten, och blev resultatet av det Osten beskriver som 
många olika förståelser av vad som gör att ett barn blir fascist som vuxen. 
Uppsättningen riktades till barn från femte klass och hade urpremiär 1984 på 
Unga Klara. Niklas Rådström skrev texten både till barn- och vuxenuppsätt-
ningen (med titeln Hitlers barndom I, premiär 1984).  

Hitlers barndom analyseras relativt omfattande i Unga Klara: Barnteater 
som konst.61 Här diskuteras både utgångspunkter för skådespelarna, inspirat-
ionen till pjäsens tematik, men även hur bilden användes som metod. När 
man satte upp Hitlers barndom så utgick man teoretiskt utifrån Alice Millers 
psykoanalytiska teori om det kränkta barnet. Grundelement i Millers teori är 
bland annat tankarna om föräldrarnas makt, barnets beroende och behovet av 
föräldrarnas kärlek. När barnet inte möts i sitt behov och tvingas förneka 
sina känslor blir detta till förträngda upplevelser som tillfogar barnet smärta 
– en smärta som barnet förtränger eftersom det är för plågsamt. En smärta 
som barnet, om det inte tillåts minnas som vuxen, kommer iscensätta på 
olika sätt. Destruktiva handlingar tänks därmed föda nya destruktiva hand-
lingar. Miller tog obetingat ställning för barnet och betonade vikten av att 
förstå barnet utifrån dess egen inre värld, och inte såsom det betraktades i 
den uppfostrande vuxnes tolkande blick.62  

Bildmässigt tog Osten i arbetet med uppsättningen utgångspunkter i ex-
pressionismen, en stil man sammanfattade med orden ”explosion kontroll”.63 

Här använde Osten bilderna för att be skådespelarna ta utgångspunkt i ”det 
osköna, det mänskligt utställda och fula i expressionismens måleri” som del i 
skådespelarnas fysiska arbete inför uppsättningen.64 Kostymören Anna Roll 
följde repetitionsprocessen från nära håll och förde arbetsdagbok. Hon be-

                                                   
59 Osten 2002, s. 29 ff.  
60 Osten 2009a, s. 533 samt s. 550. 
61 Unga Klara. Barneater som konst 1986.  
62 Unga Klara. Barnteater som konst 1986, s. 53 – 57 samt s. 97.   
63 Unga Klara. Barnteater som konst 1986, s. 29. 
64 Unga Klara. Barnteater som konst 1986, s. 29. 
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skriver hur det ligger ett gigantiskt planeringsarbete bakom produktionen. 
Analysarbetet var omfattande, med studiebesök, referensgruppsarbeten, be-
sök i skolor, föreläsningar och seminarier. Roll beskriver också hur Osten 
använder sig av bilder, med en väska fylld av konst- och fotoböcker, där 
bilder får fungera som inspiration och utgångspunkter.  
I dramatikern Ann-Sofie Báránys bok beskrivs uppsättningen av Babydrama 
genom pjäsens framväxt och mötet med publiken som bestod av de allra 
yngsta barnen mellan 6 och 12 månader.65 Uppsättningen omskrivs även i 
Ostens egen forskningsrapport.66 I korthet handlar Babydrama om den första 
tiden i människans liv, från den första tiden i mammans mage, födseln och 
slutligen till den första födelsedagen. Helander beskriver inspirationen till 
uppsättningen som Suzanne Ostens mångåriga intresse för psykoanalysen, 
tilltron till kommunikation och språkets betydelse för människan samt viljan 
att göra uppsättningar av hög konstnärlig kvalitet för en barnpublik i alla 
åldrar.67   

Bárány beskriver bakgrunden till uppsättningen som viljan att prova ål-
dersgränsen för teaterns möjliga kontakt, då även med kopplingar till be-
greppet förståelse, ett begrepp Osten enligt Bárány vill vidga till att innefatta 
en sinnlig erfarenhet.68 Med Babydrama visar Osten hur hon betraktar även 
de allra yngsta barnen som en publik med kapacitet för att ta emot konstnär-
liga upplevelser och ett avancerat estetiskt formspråk. Något som utmanade 
tankegångar om från vilken ålder som barn egentligen kan se och ta till sig 
teater. Osten mötte också motstånd när hon ville sätta upp Babydrama, där 
ett argument var frågan om vad så små barn kan förstå.  

Det lilla barnets rätt till teater kommenteras av Bárány utgående från pjä-
sen med begreppet psykets teatralitet, och hon menar att ”vi alla har en inne-
boende teatral kapacitet, att både uppfatta, ta till oss och själva uttrycka oss 
teatralt”.69 Begreppet beskrivs mer ingående av Bárány enligt följande: ”Med 
det menar jag att människans psyke har ett sätt att fungera som liknar tea-
terns. Vårt sätt att föreställa oss saker, kanske tydligast exemplifierat i 
drömmen, ges teatrala former och vi kan tolka dess budskap med nycklar 
som liknar teaterns arbetsredskap”.70 Därigenom borde även de allra minsta 
barnen, enligt Bárány, kunna ta kontakt med en teateruppsättning som söker 
bygga en relation med dem.71 Man tog även avstamp i den moderna späd-
barnsforskningen, som omfattar nya kunskaper om det lilla barnets förmåga 

                                                   
65 Bárány 2008. 
66 Suzanne Osten, Babydrama. En konstnärlig forskningsrapport, Dramatiska institutets 
skriftserie nr. 11 (Stockholm: Dramatiska Institutet 2009b).  
67 Helander 2010a, s. 282.  
68 Bárány 2008. 
69 Bárány 2008, s. 24. 
70 Bárány 2008, s.12.  
71 Bárány 2008, s. 24.  
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att kommunicera och medverka i sin egen socialisation.72 I Báránys bok Ba-
bydrama beskrivs också hur man under repetitionsprocessen arbetade med 
såväl provpublik som referensgrupper.  

Arbetsprocessen: referensgrupper, publikarbete och skådespeleri 
Ett kännetecken i Ostens teater för barn är det omfattande intresset för publi-
ken och kommunikationen med åskådarna. Ett annat är ambitionen att ha en 
teoretisk grund för det som görs, med föreläsningar och teori både kring 
verksamheten i stort och de enskilda projekten. Under denna rubrik ges en 
kort introduktion till detta arbete, då framför allt utifrån Ostens tid på Unga 
Klara. Även om studien i första hand riktar blicken mot det färdiga resulta-
tet, så utgör arbetsprocessen och det omgärdande publikarbetet en central del 
av Ostens teater för barn, vilket i sig motiverar en kommentar. Det finns 
även tydliga återkommande drag i Ostens arbetsprocesser, där en diskussion 
av dessa bidrar till att kontextualisera studiens uppsättningsanalyser.  

Publikarbetet börjar redan när en produktion startar. Inför varje uppsätt-
ning genomförs ett omfattande researcharbete, utöver detta använder man sig 
även av provpublik och referensgrupper men även uppföljande samtal efter 
föreställningen. Ostens arbete med att definiera sin publik startade redan på 
slutet av 1960-talet genom Fickteatern. Osten och Leif Sundberg beskriver 
arbetet med referensgrupper i en gemensam skrift där man diskuterar vad 
man vill med teater och vilken sorts teater för barn man önskade satsa på.73 
Fickteaterns erfarenheter av arbetet med att definiera sin publik innebar ett 
aktivt möte med barnpubliken. Det var genom detta som Osten upptäckte att 
barn inte svarade känslomässigt på den politiska ideologi man ville ge dem. 
För Osten ledde denna upptäckt till insikten att en barnståndpunkt kräver en 
granskning av varje handling utifrån barnets egen synvinkel.74 Referens-
gruppsarbetet är ett viktigt verktyg i detta arbete; för att skildra barnens värld 
utifrån ett barnperspektiv krävs en dialog med denna publikgrupp där barns 
tankar och röster får bli en del av arbetet fram till den färdiga uppsättning-
en.75 Osten framhåller även hur barnpubliken består av motsättningar i form 
av bland annat sociala kategorier och språkkunskaper, och därför måste upp-
sättningar testats genom exempelvis referensgruppsarbetet.76 Referensgrup-
perna som sätts samman inför varje ny uppsättning består många gånger av 
skolelever som kommer in tidigt i repetitionsprocessen. Ett arbete som besk-
rivs bland annat som följer: 

                                                   
72 Bárány 2008, s. 38. 
73 Barnteater en klassfråga red. Gunila Ambjörnson & Annika Holm (Stockholm: Raben & 
Sjögren, 1970).  
74 Unga Klara. Barnteater som konst 1986, s. 10. 
75 Se exempelvis Unga Klara. Barnteater som konst 1986.  
76 Detta kommenterar Osten exempelvis i Rosenberg 2004.  
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När referensgrupper är publik visar skådespelarna det arbete publiken aldrig 
brukar få se. Det ofärdiga och kanske också det dåliga. Unga Klara ser mötena 
med referensgrupper som oerhört givande. Och samtidigt får referenspubliken 
också en inblick i teaterns konstnärliga arbetsprocess och de får möjlighet att 
ge sina bedömningar och perspektiv till Unga Klara.77  

 
Arbetet med referensgrupperna är i första hand till för att bekräfta att man 
arbetar åt rätt håll och kommunicerar med den tilltänkta målgruppen. De 
stora konstnärliga besluten fattas enligt Osten aldrig med utgångspunkt i 
referensgruppsarbetet, även om detta kan bidra genom att exempelvis väcka 
oväntade frågor.78 Parallellt med kunskapen från referensgrupperna arbetar 
man även i nära samarbete med experter på området barn och unga. Inför 
varje produktion görs också ett omfattande researcharbete som utformas på 
olika sätt beroende på vilken tematik som uppsättningen vidrör. Barnpubli-
ken inkluderas även på fler sätt än enbart genom referensgrupper och/eller 
som provpublik i Ostens teater för barn, där Unga Klara exempelvis arbetat 
med workshops och dramaövningar med barn, men även med öppen scen 
och animationsprojekt för att ge några exempel.79 Ett annat spår i publikarbe-
tet är Ostens vilja att skapa uppsättningar som når en publik med ett brett 
åldersspann. Osten själv beskriver Irinas nya liv som startskottet genom att 
uppsättningen tilltalade både barn och vuxna och nådde en bred publik-
grupp.80 

Publikarbetet inkluderar hela ensemblen och handlar här inte bara om re-
ferensgruppsarbetet och researcharbetet utan också om utformandet av själva 
repetitionsperioden.81 Skådespelarna får under arbetets gång föreläsningar 
som på olika sätt knyter an till tematiken för den uppsättning man arbetar 
med, något Osten beskriver som en ”process i arbetet så de på djupet förstår 
vad de håller på med”.82 Under min genomgång av arkivmaterialet till studi-
ens uppsättningsanalyser har jag också tagit del av olika varianter av arbets-
dagböcker som berör denna arbetsprocess.83 Likaså finns ofta spår från upp-
sättningarnas researchperioder utläsbara i uppsättningarnas omfattande 
kringmaterial, då i form av exempelvis programblad och lärarhandledningar. 
Här kan man finna allt från utdrag ur olika intervjuer eller samtal med exper-
ter till barns egna röster (då i relation till exempelvis den tematik som upp-

                                                   
77 Tham 2013, s. 9.  
78 Unga Klara. Barnteater som konst 1986, s. 19.  
79 Tham 2013, s. 41.  
80 Tham 2013, s. 40.  
81 Ensemblen ska här förstås mycket brett. I researcharbetet inkluderas inte bara skådespelarna 
utan även övriga som deltar i produktionen, det kan vara exempelvis dramaturgen, scenogra-
fen, pjäsförfattaren och kostym- och maskmakare.  
82 Tham 2013, s. 35.  
83 Arbetsdagböcker finns i arkivmaterialet till Paddakvariet, Irinas nya liv och Flickan, 
mamman och soporna. Utdrag ur en arbetsdagbok för Hitlers barndom II finns även publice-
rad i Unga Klara. Barnteater som konst 1986.  
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sättningen avhandlar). Gemensamt för arkivmaterialet i stort är beskrivning-
en av ett omfattande förarbete som innefattat allt från möten med psykologer 
och experter till ett fördjupat arbete med skådespelarnas uttryck. I arbetsdag-
böckerna finns spår av arbete med skådespelarnas egna minnen från barn-
domen, där det bland annat kan handla om att hitta fram till det lilla barnets 
kroppsspråk. Teaterforskaren Christina Svens nämner i sin avhandling om 
Osten hur hennes vilja till utveckling av skådespelarkonsten kan ses som en 
central drivkraft i hennes regiarbete.84 Hon beskriver hur Osten arbetar med 
improvisationen som en konsekvent regimetod i produktionen, medan ett 
annat spår är arbetet med just kroppsminnen; skådespelaren ska ha tillgång 
till dessa och kunna använda och laborera med dem.85 Här beskriver Svens 
hur improvisationen tillsammans med arbetet med kroppsminnen gör att 
skådespelaren indirekt kan använda den egna kroppens känsloregister i arbe-
tet med karaktären.86 Utgående från arbetsdagböckerna jag tagit del av är de 
utgångspunkter som Svens diskuterar som giltiga för Ostens teater för vuxna 
även igenkännbara i hennes arbete med scenkonst för unga. 

Osten talar även om utmaningen för vuxna skådespelare att spela teater 
för barn där hon påminner om att detta innebär ”att inte få vuxnas bekräftel-
ser”.87 Hon fortsätter:  

Många skådespelare söker sig till teatern för att äntligen bli sedda och bekräf-
tade – av vuxna. Att spela för barn är att upptäcka att barnens svar ser an-
norlunda ut. När ett barn svarar att en scen är ”dålig” betyder det inte sällan 
att innehållet är provocerande och sorgligt. Tystanden är alltid engegemang 
(sic) – så är det inte hos vuxna. Skratt på ”fel” ställen visar att vi kommit 
”rätt”. Otålighet, prat och störningar är adekvata svar på oautentiska spelsce-
ner – brist på scenisk närvaro. Det kan också vara spänningar i barnkollektivet 
som vi inte förstår eller hunnit ta del av och löst upp innan föreställningen. 
Barnteaterskådespelaren lär sig sin publiks språk, och kan lära sig tolka be-
kräftelser och få ut en stor glädje av att spela och att lyckas nå fram. Men bar-
nen är inte vuxna. De delar inte våra erfarenheter som vuxna. Stora delar av 
oss själva får oftast ligga i träda. Vårt kontinuerliga arbete är att kräva autenti-
citet som de vuxna vi är. Vi blir ofta avvisade när vår skildring av verklighet-
en krockar med barnpublikens behov av att få sin värld beskriven.88  
 

Osten lyfter fram hur arbetet med att spela teater för barn påverkas av barn-
kulturens låga status som hon kopplar till frågor som handlar om självförakt:  
”Barnen som vi möter, deras krav och reaktioner, väcker olika känslor hos 
oss själva. När vi konfronteras med dem känner vi oss indragna i deras barn-
värld, som vi helst vill lämna”.89 En känsla Osten menar att alla som arbetar 
                                                   
84 Svens 2002. 
85 Svens 2002, s. 184 ff.  
86 Svens 2002, s. 184. 
87 Unga Klara. Barnteater som konst 1986, s. 9. (kursivering i original).  
88 Unga Klara. Barnteater som konst, s. 9. 
89 Zweigbergk 1990, s. 129.  
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med barn delar. Hon fortsätter: ”Alla lärare, skådespelare och dagisfröknar 
har samma problem. De vill egentligen inte vistas i barnvärlden. De vill bli 
sedda av en vuxenvärld, de känner sig förvisade från vuxenvärlden. De mö-
ter för få andra vuxna och känner sig ensamma”.90 När barn inte uppskattar 
teateruppsättningen så är det för att man behöver arbeta vidare med den, 
samtidigt väcker reaktionerna lätt känslor hos ensemblen.91 Här påminner 
Osten om att barn sällan själva väljer teatern de ser. Sammantaget är det en 
utmaning för vuxna skådespelare att spela teater för unga, där Osten menar 
att barn lever i nuet, ”fullt sysselsatta med växande och svaren på pjäserna”, 
inte med att bekräfta skådespelaren.92 Här menar Osten att teater för barn 
kräver mognad av skådespelaren.93 Även Uddenberg kommenterar i viss 
meningen skådespelarnas mognad, då i relation till det faktum att det är 
vuxna aktörer som genomgående spelar barnrollerna i Ostens produktioner, 
där han beskriver hur ”de äldre skådespelarnas kroppar och erfarenhet ger en 
större tyngd åt barnens roller”, han fortsätter: ”Barnen blir synliga som män-
niskor med erfarenhet”.94 Här kan man ana att den mognad hos skådespelar-
na som Osten efterlyser inte bara handlar om mötet med barnen i publiken, 
utan också om själva uttrycket på teaterscenen. Osten talar även om att skå-
despelaren ska gestalta barnet solidariskt, ”med en egen röst och utan att 
idealisera gestalten”.95  

När det kommer till arbetet med referensgrupper och provpublik och li-
kaså samarbetet med skolor och lärare kommenterar Osten detta inte bara 
utifrån viljan att arbeta med ett barnperspektiv, utan även i relation till att det 
inte bara är barnpubliken som ska nås genom scenkonst för unga, utan även 
de vuxna. Även om målgruppen är barn, så är det ett faktum att det är vuxna 
som producerar, köper in och följer med barn till teatern. Osten kommenterar 
här hur vuxna som följer med barn på teater även kommer påverka vad barn 
tycker är bra eller inte, där det är hennes erfarenhet att barn sneglar på den 
vuxne och ser om det är tillåtet att känna vad de känner. För Osten har detta 
inneburit att teater för barn inte bara måste kommunicera med barnet i publi-
ken, utan även de vuxna: ”det betyder att vi måste vinna båda om vi vill nå 
                                                   
90 Zweigbergk 1990, s. 129. 
91 Zweigbergk 1990, s. 132.  
92 Zweigbergk 1990, s. 132.  
93 Zweigbergk 1990, s. 132. Niklas Hald beskriver i sin avhandling Skådespelaren i barntea-
tern erfarenheter som liknar de Osten diskuterar, då utifrån spelandet av klassrumsteater för 
ungdomar. Hald anger hur han under en period upplevde både en ”utmattning över skolans 
villkor och en längtan till andra scener, andra utmaningar. I botten fanns en känsla av status-
förlust, av att vara utanför den uppmärksammade kretsen” (där han hänvisar till teater för 
vuxna). Se Hald 2015, s. 52 ff.   
94 Osten 2009a, s. 9. I inledningen till boken kommenterar Uddenberg detta i relation till 
Paddakvariet där man medvetet vände på rolltillsättningen och lät de yngre skådespelarna 
(fortfarande vuxna dock) spela föräldrarna, och de äldre skådespelarna agera i rollerna som 
barnen.  
95 Osten 2009a, s. 536.  
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barnen”.96 Osten talar även om hur teater för barn lätt tyngs ned av en peda-
gogisk belastning, de vuxna vill använda teatern som medel för att diskutera 
och uppfostra, där Osten själv vill erbjuda teater för att skapa en mötesplats 
mellan barnen och konst, utan krav på nyttoaspekten. Osten beskriver hur 
detta tar sin grund i synen på att barn har precis samma behov som vuxna av 
konstnärlig bearbetning av existentiella problem. Samtidigt säger hon att det 
finns en pedagogik inbyggd i varje bra pjäs, genom viljan till kommunikat-
ion, ”men vi syftar inte till pedagogik, utan till kommunikation”.97 Osten gör 
heller ingen större skillnad på teater för barn respektive teater för vuxna. 
Publikarbete och research genomförs i samband med hennes uppsättningar 
riktade till såväl barn som vuxna, där just kommunikationen hela tiden står i 
centrum:  

Genom att hela tiden spela med olika perspektiv, vuxnas eller barns, har detta 
påverkat såväl texten som vårt scenspråk, ja barnpubliken har utvecklat tea-
terberättandet. Den svenska teatern har berikats med många impulser från 
denna estetiska dialog med olika publik- och referensgrupper.98 

 
Osten beskriver vidare hur hon idag rör sig mellan alla åldrar, något jag tol-
kar som en ovilja att avgränsa målgruppen för en uppsättning där hon även 
anger att bra scenkonst för unga kan spelas för såväl barn som vuxna (där 
bra teater för barn definieras som teater med en bra grund genom en kvalifi-
cerad tanke och skarp text).99  

Osten som auteur  
Suzanne Osten framhåller ofta ensemblen och kollektivet i teaterarbetet med 
utgångspunkten att alla deltar i ett konstnärligt verk, från administration till 
skådespelare. I grunden delar jag denna syn på teater som en i allra högsta 
grad kollektiv process. Osten har också på många sätt blivit nästan synonym 
med verksamheten Unga Klara på Stockholms Stadsteater som hon var 
konstnärlig ledare och regissör för i nästan fyra decennier. Trots detta väljer 
jag att fokusera på Suzanne Osten i analysen av hennes teaterverksamhet för 
unga. Ett argument för valet av denna utgångspunkt är att regissören har en 
nyckelposition i iscensättningen genom de val som görs under produktions-
perioden och genom det yttersta ansvaret för det slutgiltiga resultatet. Som 
konstnärlig ledare för Unga Klara hade Osten det övergripande ansvaret för 
ensemblens inriktning, arbetsmetoder och teateruppsättningar. I litteraturve-
taren Barbro Westlings avhandling om hur Lars Norén blev dramatiker 
kommenterar Westling Suzanne Ostens uppsättningar av Noréns En fruk-

                                                   
96 Zweigbergk 1990, s. 133. 
97 Zweigbergk 1990, s. 134. 
98 Osten 2009a, s. 535.  
99 Osten 2009a, s. 535. 
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tansvärd lycka (1981, Stockholms Stadsteater) och Underjordens leende 
(1982, Unga Klara), och här skrivs Osten fram som en sorts auteur.100  

Westling utgår i sin analys från teaterforskaren Richard Hornbys två mo-
deller för samarbete mellan regissör och dramatiker: dels den där regissören 
som dirigent underordnar sig texten, dels den där regissören som en auteur 
hävdar regissörens rätt att fritt arbeta med texten. En frågeställning här blir 
om jag, när jag lyfter fram Osten som studieobjekt, också kan sägas ansluta 
mig till den auteurforskning som utövas men också kritiseras av bland annat 
film- och teaterforskare. Auteur-teori utgår från synen på regissören som 
filmens författare, dess auteur, det är med andra ord regissören som betraktas 
som konstnärligt ansvarig för hur en film ser ut och vad den innehåller. Ge-
nom att studera en regissörs stilistiska särdrag och tematiska intressen ge-
nom ett urval av filmproduktionen så tänker man sig även få en övergripande 
förståelse för regissörens filmkonst. Auteur-perspektivet är en vanlig ut-
gångspunkt inom filmforskning, men har under senare år kritiserats utifrån 
att det är nödvändigt att problematisera begreppet för att betona de ekono-
miska, politiska och sociala sammanhang inom vilka filmen har producerats. 
Även om auteur-perspektivet i första hand inte förknippas med teaterforsk-
ning har så skett, exempelvis tar Tiina Rosenberg denna utgångspunkt i in-
tervjuboken Besvärliga människor bestående av teatersamtal med just Osten 
där hon skriver: ”Hur jag än vrider och vänder på det är och förblir Suzanne 
Osten en auteur, men med en feministisk ansats”.101 Även filmforskaren 
Maaret Koskinen diskuterar auteur-perspektivet i relation till scenkonst (och 
film) där hon lyfter fram Ingmar Bergman som en slags auteur även vid tea-
tern.102 

I Att synliggöra det dolda diskuterar filmforskaren Tytti Soila det hon kal-
lar Auteur-frågan.103 Hon skriver: ”Är det inte en gammal attityd att betrakta 
filmregissören som ensam upphovsperson till en film, ett romantiskt konst-
närssvärmeri?”104 Soila besvarar frågan med att beskriva att hon inte tillhör 
dem som anser att åskådarens förståelse måste vara identisk med regissörens 
intention. Hon är inte heller intresserad av att spåra upp biografiska element i 
konstnärers verk, däremot ansluter hon sig i boken till en variant av auteur-
tänkandet. Soila diskuterar kvinnligt auteurskap utifrån Judith Maynes teo-
rier, och menar att begreppet som sådant ”inte bara är en användbar politisk 
strategi utan att det är nödvändigt för återupptäckandet av sådana filmer, 
vilkas upphov kvinnor varit delaktiga i och påverkats av som publik”.105 
                                                   
100 Barbro Westling, Lars Norén. Dramatikern, diss. (Lund: Arena, 2014), s. 108.  
101 Rosenberg 2004, s. 21-22.  
102 Maaret Koskinen, Ingmar Bergman. ”Allting föreställer, ingenting är”. Filmen och tea-
tern – en tvärestetisk studie, (Nora: Nya Doxa, 2001), s. 14.  
103 Tytti Soila, Att synliggöra det dolda. Om fyra svenska kvinnors filmregi (Stock-
holm/Stehag: Symposium, 2004).  
104 Soila 2004, s. 12.  
105 Soila 2004, s. 15. 
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Även om jag inte utgår från ett feministiskt perspektiv i avhandlingen, så 
menar jag att det finns liknade skäl till att lyfta fram Osten som studieobjekt 
i förhållande till hennes teaterverksamhet för unga. Teaterhistoriskt är studiet 
av kvinnliga regissörer och teater för barn knappast det som stått i fokus. På 
så sätt kan mitt val av studieobjekt ses som en slags politisk handling, riktad 
mot att göra just det Soila beskriver i sin bok om kvinnliga filmregissörer – 
att synliggöra det dolda, där det dolda lika mycket handlar om Suzanne Os-
tens konstnärskap som teater för unga i sig. Vad gäller den inledande frågan 
om var min studie placerar sig i förhållande till auteur-tänkande, så kan jag 
konstatera att det viktigaste kanske inte är svaret utan snarare att dra nytta av 
de reflektioner och insikter som frågan i sig väcker. En av dessa handlar om 
betydelsen av att kontextualisera analysen; för att närma sig en övergripande 
förståelse av Ostens teater för unga räcker det inte med ett studium av stilist-
iska särdrag och tematiska intressen, utan analysen måste förankras i en vi-
dare teatervetenskaplig diskussion samt i relation till idéer uttryckta inom 
barndomsforskningen. En annan reflektion handlar om vikten av att definiera 
min egen förståelse av teateruppsättningen som en kommunikativ händelse, 
vilket diskuteras mer under kommande avsnitt.  
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Kapitel två. Forskningsöversikt  

Under denna rubrik följer en kartläggning av tidigare forskning om profess-
ionell scenkonst för unga och om Suzanne Osten, förstnämnda både i relat-
ion till Ostens teaterskapande för barn och i ett vidare perspektiv. Syftet med 
kapitlet är att belysa vilka tendenser som finns i stort inom forskningen om 
teater för unga samt hur Osten och hennes teater diskuterats i tidigare forsk-
ning. Forskningsöversikten är inte att betrakta som heltäckande utan gör 
snarare nedslag i tidigare forskning, där jag lyfter fram och diskuterar olika 
tendenser som bedömts som relevanta för studien. Kapitlet ger även en kort-
fattad historisk överblick av framväxten av den svenska professionella tea-
tern för unga från sekelskiftet 1900 till 2000-talets början, såsom denna 
tecknats i tidigare forskning. 

Kapitlet inleds med en genomgång av tidigare forskning om scenkonst för 
unga. Efter detta diskuteras tidigare forskning om Osten. Kapitlet avslutas 
med en kort sammanfattning.  

Forskning om teater för unga. Några inledande ord   
Ett första konstaterande är att scenkonst för unga kan beskrivas som ett rela-
tivt sparsamt beforskat område. I Skandinavien finns en del avhandlingar om 
teater för barn men när det kommer till internationell forskning är det fram-
för allt vetenskapliga artiklar och antologier som finns att tillgå.106 Teater-
forskaren Manon van de Water bekräftar denna bild när hon i inledningen till 
en antologi bestående av internationella artiklar om teater för barn beskriver 
bristen på forskning om professionell scenkonst för unga.107 Samma tendens 
lyfts fram av teaterforskaren Shifra Shonmann: 

Strange as it may sound, theatre for young people is almost an unexplored ter-
ritory. Although the field of theatre for young people is broad and complex, 

                                                   
106 Att det finns få internationella avhandlingar om scenkonst för barn att tillgå kan möjligen 
förklaras utifrån skilda akademiska traditioner. Artiklarna jag hänvisar till i denna forsknings-
översikt är framför allt publicerade i Youth Theatre Journal (YTJ) grundad 1995. Denna 
digitala tidskrift vänder sig till både forskare och praktiker och är en efterföljare till den 
tryckta tidskriften Children´s Theatre Review grundad 1986.  
107 van de Water 2012, s. 2. 
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little research has been done in this area and theoretical understanding is li-
mited. 108   
 

Återkommande begrepp inom den internationella forskningen om scenkonst 
för barn är TYA, Theatre for young audiences, och TiE, Theatre in Educat-
ion. Enligt teaterforskaren Matthew Reason kan TiE förstås som en pedago-
gisk metod där teater används som ett medel eller arbetssätt inom ramen för 
skolan, något som skiljer TiE från TYA som snarare avser professionell 
scenkonst producerad för barn.109 I denna översikt diskuteras artiklar och 
litteratur som relaterar till TYA medan studier som handlar om TiE bedömts 
som mindre relevanta för avhandlingen. När det kommer till den internation-
ella forskningen ligger USA och Storbritannien i framkant när det gäller 
antalet publicerade artiklar och studier, delar av den forskning jag tagit del 
av härifrån bedömer jag dock som av mindre betydelse för avhandlingen. 
Exempel är studier om teater för barn ur ett socialt eller pedagogiskt per-
spektiv, där dessa lyfter fram sociala effekter av teater alternativt handlar om 
teater i skolan eller om barnpublikens reception. Det finns ett internationellt 
nätverk för barnteaterforskning, ITYARN, som består av forskare från USA, 
Storbritannien, Tyskland, Norge, Turkiet och Korea.110 Nätverket bildades i 
början av 2000-talet och flera antologier jag tagit del av är även publicerade 
inom ramen för detta nätverk. Den avgränsning som anges för internationell 
forskning, gäller även för genomgången av skandinavisk forskning om teater 
för unga. Även här utgår forskningsöversikten från studier som i första hand 
rör professionell scenkonst för unga. En skillnad är att jag inom sistnämnda 
valt att kortfattat inkludera några av de huvudlinjer som tecknas inom forsk-
ningen om barns reception av teater, då framför allt genom exempel från 
Sverige. Även om avhandlingen inte innehåller några receptionsstudier 
kommenteras ibland barns reception av teater i mer generella termer i 
uppsättningsanalyserna. Något som motiverar en kort genomgång av gene-
rella mönster i barns reception av scenkonst.  

Skandinavisk och internationell forskning om teater för barn skiljer sig 
delvis åt. Ett intryck är att den internationella forskningen i högre grad än 
den skandinaviska diskuterar teater för barn med utgångspunkt i sociala, 
pedagogiska eller didaktiska perspektiv.111 Något som inte är förvånande då 
                                                   
108 Schonmann 2006, s. 2.  
109 Matthew Reason, The Young Audience: Exploring and Enhancing Children´s Experiences 
of Theatre, (Sterling: Trentham Books, 2010), s. 10.  
110 ITYARN står för International Theatre for Young Audiences Research Network, ett nät-
verk som är en del av ASSITEJ (International Association of Theatre for Children and Young 
People). Nätverket bildades i början av 2000-talet och innefattar USA, Storbritannien, Tysk-
land, Norge, Turkiet och Korea. Syftet med nätverket är att stärka den internationella barntea-
terforskningen, bland annat genom regelbundna konferenser.  
111 Med skandinavisk forskning avses här framför allt forskning från Sverige, Norge och 
Danmark. Den internationella forskning jag tagit del av är framför allt publicerad i Youth 
Theatre Journal samt Children´s Theatre Review samt i antologier från nätverket ITYARN.  
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många studier och artiklar även kan placeras inom fälten pedagogik och 
didaktik.112 Man kan även konstatera att skandinavisk forskning om teater för 
barn inte refereras till i större utsträckning i internationell forskning vilket 
även gäller omvänt. Det finns inte heller mycket forskning om professionell 
svensk teater för barn och unga att tillgå internationellt. Intressant att notera 
här är att de få gånger som professionell svensk (och skandinavisk) teater för 
barn diskuteras, så är det många gånger Osten och Unga Klara som får fun-
gera som exempel. Något som understödjer bilden av Osten som en teaters-
kapare känd även utanför Sveriges gränser. Vad gäller internationell forsk-
ning ska slutligen tilläggas att jag i denna forskningsöversikt utgått från 
böcker och artiklar med engelska som publiceringsspråk.113 

Tidigare forskning om scenkonst för unga  
Forskningen om scenkonst för unga kan delas in tematiskt i olika områden. 
För det första finns det historiska överblickar, där forskare återger olika hi-
storiska narrativ om hur professionell scenkonst för unga vuxit fram och 
förändrats över tid. Dessa studier kan läsas som en introduktion till framväx-
ten och utvecklingen av scenkonsten för unga; ibland ur ett mer övergri-
pande perspektiv, andra gånger med utgångspunkt i en bestämd teaterin-
stitution och/eller teatergrupp.114 För det andra hittar man studier som ur 
olika synvinklar behandlar teater för unga i relation till mötet med den unga 
publiken. Något som berör frågor om barns reception, barns delaktighet och 
interaktion, men också mötet mellan skola och teater. För det tredje finns det 
studier som på olika sätt uppmärksammar relationen mellan teater för unga 
och synen på barn och barndom, och hur denna relation kan tänkas påverka 
barnteater som fält, men även forskningen om scenkonst för unga.  

I Från sagospel till barntragedi. Pedagogik, förströelse och konst i 1900-
talets svenska barnteater ger teaterforskaren Karin Helander en historisk 
överblick av svensk scenkonst för unga under 1900-talet. Boken kan beskri-
vas som ett portalverk inom framskrivandet av svensk barnteaterhistoria, där 
Helander sammanfattar den professionella barnteaterns framväxt och ut-
                                                   
112 Detta kommenteras exempelvis av van de Water 2012, s. 3; Schonmann, 2006, s. 3.   
113 Även om jag utgått från engelska som publiceringsspråk så spänner artiklarna och antolo-
gierna jag tagit del av över flera olika länder, i första hand dock USA, Storbritannien, Tysk-
land, Turkiet, Nederländerna och Israel (då utöver de skandinaviska länderna, där Sverige och 
Norge utmärker sig vad gäller forskning om scenkonst för unga).  
114 I forskningsöversikten har jag när det kommer till utvecklingen och framväxten av den 
svenska professionella teatern för barn framför allt utgått från Helander 1998; Natalie Davet, 
Makt & Maktlöshet. Aspekter inom den moderna svenska barnteatern (Göteborg: Barnteater-
akademin, 2011); Margareta Sörenson ”Ny teater för barnen” i Ny svensk teaterhistoria bd 3 
1900-talets teater red. Tomas Forser & Sven-Åke Heed (Hedemora: Gidlunds förlag, 2007a), 
s. 141-155; Margareta Sörenson, ”Världens bästa barnteater” i Ny svensk teaterhistoria bd 3, 
1900-talets teater, red. Tomas Forser & Sven-Åke Heed (Hedemora: Gidlunds förlag, 2007b), 
s. 285-306.  
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veckling under temana pedagogik, förströelse och konst.115 Utöver Från sa-
gospel till barntragedi har Helander även skrivit flera artiklar och böcker om 
scenkonst för unga ur olika perspektiv, där hon bland annat har bidragit till 
att rikta ljuset mot den unga publikens reception av teater (något som även 
diskuteras längre fram i forskningsöversikten).116 Helander har även varit 
med och initierat en utgångspunkt inom skandinavisk forskning om teater för 
barn som kombinerar barndomsforskning med exempelvis barnkulturforsk-
ning och/eller teatervetenskap.117 Sistnämnda är utläsbart exempelvis i hen-
nes bok Barndramatik och barndomsdiskurser där svensk barndramatik ana-
lyseras utifrån begreppet barndomsdiskurs.118  

I Från sagospel till barntragedi lyfter Helander fram hur temana pedago-
gik, förströelse och konst ofta samspelat, överlappat och korsat varandra i 
den svenska teatern för unga över tid, samt hur olika spår varit dominerande 
under olika tidsepoker. I boken anges hur den professionella teatern för barn 
växte fram i Sverige runt sekelskiftet 1900. Under denna tid började framför 
allt institutionsteatrarna ge familjeföreställningar vid jultid, och olika former 
av sagospel dominerade repertoaren för den yngre publiken. Här fanns inslag 
av såväl pedagogik och förströelse, man ville uppfostra de unga åskådarna 
moraliskt, men även roa och underhålla. Med efterkrigstiden gjorde modern-
ismen sitt intåg i barnkulturen och namn som var viktiga under denna tid var 
exempelvis Astrid Lindgren, Lennart Hellsing och Tove Jansson. Efterkrigs-
tidensreformpedagogerna kom att utgöra en betydelsefull period för barntea-
terns utveckling i Sverige och ett nytt barndomsideal formades där man före-
språkade frihet, jämlikhet och lek. Konst och musik betraktades nu som en 
viktig del av allmänbildningen. Skolan reformerades, idén om folkhemmet 
var styrande och skolan skulle vara för alla. Under denna tid bildades Före-
ningen Skolteatern och senare Vår Teater. Idén med förstnämnda var att 
skola barn till teatervana där teater sågs som ett sätt att få barn att hålla sig 
ifrån populärkultur (exempelvis bio) medan sistnämnda fokuserade på barns 
möjlighet till att inte bara se teater utan att även själva få spela teater.119 När 
                                                   
115 Helander 1998.  
116 Helanders bok Från Sagospel till barntragedi citeras återkommande i övrig forskning om 
svensk teater för barn, exempelvis i Ny svensk teaterhistoria bd 3, 1900-talets teater, red. 
Tomas Forser & Sven-Åke Heed (Gidlunds: Hedemora, 2007). När det kommer till barns 
reception av teater sammanfattar exempelvis två texter huvudspåren i denna forskning: He-
lander, ”’Den var rolig och så lärde man sig nånting, men jag kommer inte ihåg vilket det 
var’- om barnteater och receptionsforskning”, Locus nr 3–4 (2011a), s. 81-97 samt ”’Det var 
roligt när mamman grät’- barns tankar om teater” ur Barns smak. Om barn och estetik red. 
Anne Banér, Centrum för barnkulturforskning skrift nr. 36 (Stockholm: Stockholms universi-
tet, 2004a), s. 85-102. 
117 Helander har bland annat varit föreståndare för Centrum för barnkulturforskning (CBK) 
vid Stockholms universitet.  
118 Helander 2014a.  
119 Vår Teater bildades 1950 av Elsa Olenius. Föreningen Skolteatern bildades 1947 av Ingrid 
Luterkort och John Zacharias.  
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det kommer till uppsättningarna som spelades för barn under 1940- och 50-
talen så kan man se hur barnfigurerna på teaterscenen gestaltades som mer 
kavata och aktiva jämfört med tidigare. Detta gällde framför allt pojkgestal-
terna och många pojkböcker dramatiserades. Undantag fanns, där exempel-
vis den första pjäsen om Pippi Långstrump hade premiär 1946 på Vår Tea-
ter.120 Man vände sig mot tidigare tankegångar om disciplin och tvång och 
barn skulle nu istället fostras till demokrati och frihet.  

På 1960-talet blåste nya progressiva vindar och de unga åskådarna skulle 
nu genom barnteatern fostras till att bli handlingskraftiga medborgare med 
solidaritet och rättvisa som nyckelord. Även här fanns därmed pedagogiska 
undertoner utläsbara i uppsättningar riktade till barn. Under slutet av 1960-
talet och starten av 70-talet radikaliserades den politiska och kulturella de-
batten ytterligare.121 Under denna tidsperiod bildades ett antal fria grupper, 
där ett exempel är Fickteatern med bland andra Suzanne Osten och Leif 
Sundberg, en barnteatergrupp som enligt Helander kom att bli ”stilbildare 
och inspirationskälla för många nya svenska fria teatergrupper”.122 Intresset 
för barns egna sociala villkor var stort, och man ville skildra barns egen 
verklighet och samtid. Man började skriva dramatik för barn och söka upp 
barn i deras egen miljö. Många teateruppsättningar började nu spelas i skolor 
och gymnastikhallar. Under 1970-talet inrättades även ett antal nya scener 
för barnteater där exempelvis Unga Klara vid Stockholms Stadsteater (1975) 
kan nämnas, men även Unga Teatern i Malmö (1970) samt Backa Teater i 
Göteborg (1978).123 Även regionteatrar växte fram, många med specifika 
uppdrag att spela för just en barn- och ungdomspublik. Under denna tid bör-
jade man också på allvar diskutera det konstnärliga anslaget i barnteatern, 
där Osten bland annat tydligt angav att hon med Unga Klara ville skapa 
barnteater som konst.124  

1970-talet beskrivs genomgående som en viktig period för svensk barnte-
ater. Barnkulturvetaren Natalie Davet menar i sin rapport om makt och 
maktlöshet i nutida svensk barnteater att denna tidsperiod skulle kunna ses 
som ”ett paradigmskifte inom den svenska barnteatern”.125 Liknande om-

                                                   
120 Pjäsen om Pippi Långstrump spelades först av barnskådespelare, pjäsen kom sedan att tas 
upp på flera olika privatteatrar i Stockholm, och man turnerade även med pjäsen runt om i 
Sverige. Se exempelvis Martin Hellström, Pippi på scen. Astrid Lindgren och teatern, (Göte-
borg/Stockholm: Makadam, 2015).  
121 Helander 1998, s. 111.  
122 Helander 1998, s. 99.  
123 Värt att notera är att samtliga av dessa teatrar för barn och unga på olika sätt hade sina 
rötter i fria teatergrupper. Unga Teatern i Malmö lades ned 1992 när Malmös Stadsteater 
omorganiserades, vilket även diskuteras av Gudrun Milecic i hennes avhandling Sagan om 
Unga Teatern i Malmö 1972 -92, diss. (Lund: Lund University Press, 1992). Unga Teatern 
återuppstod 2014, även då som en del av Malmö Stadsteater.  
124 Se exempelvis Unga Klara. Barnteater som konst 1986.  
125 Davet 2011, s. 26.  
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skrivningar finns i teatervetaren och journalisten Margareta Sörensons kapi-
tel om barnteater i Ny svensk teaterhistoria:  

Att se 1970-talet i backspegeln är både uppfordrande och förbryllande. Hur 
kunde en tidigare marginell kulturyttring som teater för barn få så mycket 
kraft? Hur kunde så många beslutsamma och uppfinningsrika unga konstnärer 
dras just till detta fält? Det förändrade inte bara teatern för barn radikalt, utan 
hade en avgörande påverkan på hela teaterlivet i Sverige.126 

 
Även Helander diskuterar slutet på 1960-talet och starten av 70-talet som en 
viktig period för svensk barnteater, där hon bland annat lyfter fram ett ökat 
medialt intresse för teatersatsningar för den unga publiken.127 Samtidigt be-
skriver hon hur den praktiska verkligheten inte alltid levde upp till den sam-
tida retoriken om barnteater och dess betydelse. Överlag skildrar Helander 
tidsperioden som en kamp om barnteatern där denna inte bara handlade om 
prioriteringar (mellan teater för barn och för vuxna) utan även om tematiken 
(vad som skulle spelas men också konstnärlig förnyelse) och status (där man 
ville öka de ekonomiska resurserna). 

Om samhällsproblem och ett många gånger realistiskt skildrande av det 
man såg som barns verklighet stod i centrum för 1970-talets svenska barn-
teater, så fick sagan en renässans under 1980-talet. Då ofta med kopplingar 
till en psykoanalytisk läsning där sagan sågs som viktig för barnets utveckl-
ing.128 En uppsättning som lyfts fram som viktig för svensk barnteater under 
denna brytningstid är Medeas barn av Osten och Lysander.129 Helander anger 
hur det vid tiden för uppsättningens premiär fortfarande var tabu att iscen-
sätta starka och omvälvande känslor på barnteaterscenen för den yngsta 
publiken, något som också var utläsbart i de debatter som omgärdade upp-
sättningen vid dess premiär.130 Många uppsättningar under 1980- och 1990-
talen kom också att rikta in sig på barnets inre, där barnets känslor och exi-
stentiella frågor ställdes i centrum för det som gestaltades.  

I början av 2000-talet kom nya medicinska och psykologiska rön kring de 
allra minsta barnen vilket vidgade synen på barnpubliken och man började 
nu göra scenkonst även för de allra yngsta.131 Andra nutida tendenser inom 

                                                   
126 Sörenson 2007b, s. 285.   
127 Helander 1998, s. 111. 
128 Ett namn som brukar nämnas som viktigt här är den amerikanska barnpsykologen och 
författaren Bruno Bettleheim och hans bok The Uses of Enchantmen. The Meaning and Im-
portance of Fairy Tales, på svenska Sagans förtrollade värld. Folksagornas innebörd och 
betydelse, (Stockholm: Almqvist & Wicksell Förlag, 1975, 1976 och 1978). Samma bok gavs 
även ut 1993 av Norstedts.  
129 Uppsättningen kommenteras som banbrytande och viktig i exempelvis Sörenson 2007b; 
Helander 1998; Davet 2011.  
130 Helander 1998, s. 124 ff.  
131 Ett exempel här är Ostens uppsättningen Babydrama för bebisar från 6 månaders ålder. 
Teater och barnkultur för de allra yngsta finns beskrivet exempelvis i Bárány 2008. Se även 
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svensk teater för unga handlar om frågor om interaktivitet och barns delak-
tighet. Frågor om normkritik är aktuella, då med kopplingar till såväl kön 
som klass, och åter andra teman är frågor om identitet. Det är intressant att 
notera att 2009 års kulturproposition tar upp barnkultur (där scenkonst in-
kluderas) enbart som en fråga för skolområdet.132 Något som gör att teater för 
barn och unga kopplas till en skolkontext där pedagogiska aspekter betonas. 
En annan ständigt aktuell och återkommande debatt handlar om vad som 
egentligen kan visas alternativt inte visas för den unga publiken. Här kan 
man ana en tilltagande oro där ”farliga” känslor och situationer blir ett mine-
rat område på barnteaterscenen, då särskilt i uppsättningar riktade till den 
yngsta barnpubliken. Sistnämnda diskuteras exempelvis av Helander i en 
artikel från 2018 där hon skriver: ”Under senare år har flera barnkulturella, 
estetiska uttryck resulterat i intensiva debatter. Vad som är lämpligt eller 
olämpligt, kanske farligt, för barn vad gäller teater, litteratur och film har 
diskuterats”.133 I artikeln hämtar Helander exempel bland annat ur Ostens 
scenkonst för unga (men även ur hennes filmer för barn) och visar hur denna 
många gånger debatterats i relation till frågor om vad barn egentligen kan, 
bör och ska se på teaterscenen.134 

Bland studier som diskuterar teater för barn ur ett historiskt perspektiv, 
men med utgångspunkt i en bestämd teaterinstitution och/eller teatergrupp, 
kan teaterforskaren Gudrun Milekics avhandling Sagan om Unga Teatern i 
Malmö 1970-92 nämnas.135 I studien diskuterar Milekic en teaterinstitutions 

                                                                                                                        
projekten Klangfugl for de minste (start 1997) samt Glitterbird – Art for the Very Young, ett 
europeiskt projekt som löpte år 2003 – 2006. Syftet med projekten var att ge barn under tre år 
möjlighet att uppleva konst (där teater ingick). Detta finns dokumenterat exempelvis i Leif 
Hernes, Ellen Os & Ivar Selmer-Olsen, Med kjærlighet till publikum. Kunst for barn under tre 
år (Oslo: Cappelen akademisk forlag, 2012).  
132 Skapande skola är det enda bidrag som ges specifikt till barn, där kulturutredningen ”lyfter 
fram skolans ansvar för att barn och unga får tillgång till kulturupplevelser och eget skap-
ande”, se Tid för kultur, regeringens proposition 2009/10:3 (Stockholm: Statens offentliga 
utredningar, 2009), s. 68.   
133 Karin Helander, ”Den barnförbjudna barnkulturen” ur red. Moa Wester & Magnus Öhrn, 
Barnkulturens gränsland, nr 51 Centrum för barnkulturforskning (Stockholm: Stockholms 
universitet, 2018), s. 20-36, s. 20.   
134 Exempel på debatter runt Ostens teater för barn är uppståndelsen runt Medeas barn när den 
hade premiär 1975, där man ifrågasatte om uppsättningen var passande för barn eller ej. Pjä-
sen sattes upp så sent som 2015 vid Länsteatern i Örebro (dock ej i regi av Osten) och gav 
även då upphov till mycket diskussioner, bland annat ställdes flera skolföreställningar in efter 
att föräldrar klagat. Andra uppsättningar av Osten som genererat många rubriker och skapat 
debatt är exempelvis Gränsen och Hitlers barndom II. Ostens film Flickan, mamman och 
demonerna försågs med en åldersgräns på 15 år när den hade premiär 2016. Filmen riktades 
till barn från 7 år och byggde på teateruppsättningen Flickan, mamman och soporna. Efter att 
Osten överklagat till förvaltningsrätten försågs filmen med en 11-årsgräns. Ett annat exempel 
är Ostens barnfilm Bengbulan gjord för en publik på 7 år som även den försågs med en 15-
årsgräns av Statens medieråd.  
135 Milekic 1999.   
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estetik utifrån analyser av en rad olika uppsättningar. Milekics avhandling 
undersöker de kontexter som teatergruppen Unga Teatern i Malmö verkade 
inom. Det handlar bland annat om den samtida synen på barnkultur, kultur-
politik och skol- och läroplansutveckling. Till viss del vidrör även avhand-
lingen barns reception av teater.136 Milekics övergripande frågeställning är 
hur estetiken sett ut på Unga Teatern under vissa bestämda perioder och i 
avhandlingen analyseras nio uppsättningar utgående från pjästext, iscensätt-
ning, arbetsprocess och reception. Uppsättningarna som analyseras syftar till 
att belysa en viss teaters estetik mer än konstnärliga linjer hos en bestämd 
teaterskapare. En annan avhandling med ett liknande syfte är Claus Christian 
Reiches En fjer i hatten. Teatret Møllen 1974–1999.137 Reiche anger att hu-
vudsyftet med studien är att teckna en bild av Teatret Møllens konstnärliga 
utveckling samt placera in dess historia och verksamhet i relation till poli-
tiska, ekonomiska och sociala sammanhang samt till estetiska tendenser i 
dansk teater. Avhandlingen innehåller analyser av flertalet av Teatret 
Møllens uppsättningar för unga. I analyserna lyfter Reiche särskilt fram re-
lationen mellan aktörerna och åskådarna och menar att flertalet av Teatret 
Møllens uppsättningar för unga överskrider den traditionella åskådar- och 
aktörrollen, något som skiljer uppsättningarna för barn från uppsättningarna 
för vuxna.  

En studie som diskuterar teater för barn och mötet med den unga publiken 
är kultursociologen Anna Lunds Mellan scen och salong. En kultursociolo-
gisk analys av ungdomsteater. 138  Lund utgår från uppsättningen Kära Jelena 
som sattes upp på Regionteatern Blekinge Kronoberg år 1997 och ställer 
frågor om teaterns betydelse för den unga publiken utifrån ett kultursociolo-
giskt perspektiv. I avhandlingen följer Lund uppsättningen från start till ef-
terföljande turné. I studien beskrivs mötet mellan teatern och publiken som 
ett möte mellan olika sociala världar, där olika erfarenheter, intentioner och 
förväntningar bryts mot varandra, något som Lund menar gäller i synnerhet 
när teater spelas i skolan. Ett annat exempel på en studie som behandlar mö-
tet mellan teater och barnpubliken är Feedbacksløyfer i teater for svært unge 
tillskuer. Et bidrag till performativ teori och analys där teaterforskaren 
Siemke Böhnisch analyserar kommunikationen mellan scen och salong.139 I 

                                                   
136 Då genom Unga Teaterns egna arkivmaterial från insända brev och teckningar från den 
unga publiken, men också genom författarens erfarenheter av att gå på teater med gymnasiee-
lever (då i rollen som dramalärare). 
137 Claus Christian Reiche, En fjer i hatten. Teatret Møllen 1974 – 1999, diss. (Gråsten: For-
laget Drama, 2000). Avhandlingen är skriven i två separata delar, där den ena delen utgörs av 
en jubileumsbok (till Teatret Møllens 25-års jubileum) och den andra delen av en forsknings-
översikt. 
138 Anna Lund, Mellan scen och salong: En kultursociologisk analys av ungdomsteater, diss. 
(Lund: Arkiv Förlag/A- Z förlag, 2008).  
139 Siemke Böhnisch, Feedbacksløyfer i teater for svært unge tillskuer. Et bidrag till perfor-
mativ teori och analys, diss. (Aarhus: Aarhus Universitet, 2010). 
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avhandlingen beskriver Böhnisch hur publiken på 0 till 3 år utmanar genom 
sitt synbara och hörbara engagemang som kräver nya estetiska strategier av 
scenkonstnärerna, något som i förlängningen leder till att barnens inspel och 
reaktioner blir en viktig del av varje specifik uppsättning. Även teaterforska-
ren Lise Hovik diskuterar scenkonst för de yngsta i avhandlingen De Røde 
Skoene. Et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller 
minste.140 Hovik intresserar sig här främst för interaktionen mellan barnen 
och de konstnärliga aktörerna, där hon frågar sig hur scenkonst kan öppna 
för god kommunikation och hur den konstnärliga formen kan påverkas av en 
interaktiv och öppen dramaturgi. Hovik var konstnärligt ansvarig för det 
scenkonstprojekt som avhandlingen utgår från. Scenkonsthändelsen diskute-
ras av Hovik utifrån tre olika konstnärliga kontexter: uppsättning, konstin-
stallation och improviserad dansföreställning. Åter ett annat exempel är Med 
kjærlighet till publikum som dokumenterar scenkonstprojekten Klangfugl 
och Glitterbird för barnpublik 0 – 3 år.141 En utgångspunkt i denna doku-
mentation från sammanlagt ett 40-tal konstprojekt var tanken att det lilla 
barnet har kapacitet att möta scenkonst och att små barn är experter på form. 

En avhandling som fokuserar på just mötet mellan teatern och den unga 
publiken, här ur aktörens perspektiv, är Niklas Halds Skådespelaren i barn-
teatern. Utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga.142 Halds 
avhandling syftar till att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete 
med teater för barn och unga innebär och innehåller Halds egna berättelser 
från sina erfarenheter som skådespelare, men också intervjuer med kollegor. 
Hald tar exempel från uppsökande teater för skola och förskola och diskute-
rar bland annat vilka villkor miljön ställer och vad det kan innebära att spela 
teater för en publik som inte själva valt att se uppsättningen som spelas för 
dem. När det kommer till studier som behandlar frågor om teater för unga 
och delaktighet och interaktion kan exempelvis rapporten Interkulturella 
perspektiv på scenkonst för barn och unga nämnas.143  Rapporten behandlar 
ett antal uppsättningar för barn vid Stockholms Stadsteater Skärholmen. I 
rapporten lyfts tendenser inom 2000-talets svenska barnteater, där man lyfter 
fram just delaktighet och interaktivitet, men även normalitetsbegreppet och 
tillgänglighet, som aktuella områden.144 Under senare år har det också pågått 

                                                   
140 Lise Hovik, De Røde Skoene. Et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for 
de aller minste, diss. (Trondheim: NTNU, 2014). 
141 Selmer-Olsen, Os & Hernes 2010.  Projektet Klangfugl pågick under 1998-1999 och pro-
jektet Glitterbird mellan 2003-2006.  
142 Hald 2015.  
143 Karin Helander & Ellinor Lidén, Interkulturella perspektiv på scenkonst för barn och 
unga: Teatern som arena för interkulturella möten? Om den lokala förankringens betydelse 
för scenkonstens tillgänglighet. En studie av verksamheten vid Stockholms stadsteater Skär-
holmen, slutrapport till Statens kulturråd, Centrum för barnkulturforskning/Institutionen för 
musik- och teatervetenskap (Stockholm: Stockholms universitet, 2012).  
144 Helander & Lidén 2012, s. 96. 
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flertal olika forskningsprojekt runt om i Sverige som har fokus på frågor om 
mötet mellan scen och salong och hur man kan göra unga delaktiga i arbets-
processen. 145  

När det kommer till studier om barns reception av teater kan Helanders 
artikel i tidskriften Locus lyftas fram, där hon sammanfattar huvudlinjerna i 
receptionsstudier genomförda under närmare två decennier.146 I artikeln dis-
kuteras mönster i barns reception av teater som handlar till exempel om be-
greppet förståelse, biroller som blir huvudroller, skillnader i flickor och poj-
kars reception, hur barn kan skapa lyckliga slut vid behov, men också att 
sociokulturell bakgrund kan spela roll för teaterupplevelsen.147 Barn är dessu-
tom ofta kommenderade till teatern, inom skolans ram, vilket även det på-
verkar upplevelsen. Helander problematiserar begreppet förståelse i förhål-
lande till barnteater och receptionsforskning, och visar hur vuxenvärlden ofta 
sätter likhetstecken mellan förståelse och begriplighet.148 Liknande iakttagel-
ser redovisar pedagogikforskarna Birgitta Gustafsson och Lena Fritzén i sin 
forskningsrapport Idag ska vi gå på teater. Det kan förändra ditt liv. Om 
barnteater som meningsskapande i skolan.149 Här står kulturmötet mellan 
teater för unga och skolan i fokus, vilket även kan sägas gälla för Anna 
Lunds licentiatavhandling Iscensättningar och upplevelser.150 Lunds studie 
utgår från ett kultursociologiskt perspektiv och diskuterar vad som formar 
mötet mellan teater för unga och ung publik där skolmiljön är en komponent. 
Gustafsson diskuterar också mer genomgående mötet mellan skola och teater 
i avhandlingen Att sätta sig själv på spel, där teaterns möjlighet och potential 
i utbildningssammanhang undersöks.151   

Som översikten visar så diskuteras ofta teater för unga i forskningen uti-
från mötet mellan scen och salong, scenkonst för unga skildras också många 
gånger i relation till sin samtid och/eller ur ett historiskt perspektiv. Teater-
forskaren Manon van de Water diskuterar i flera olika artiklar hur pedago-

                                                   
145 Många projekt har även haft sin bas på olika teaterinstitutioner. Exempel här är forskning 
om ung scen/Öst (om interaktivitet och delaktighet) samt Riksteaterns skolscen (med en rap-
portserie om skola och teater). Forskningsprojektet vid ung scen/Öst resulterade i flera olika 
rapporter och artiklar samt boken Att delta på djupet. Publikinteraktion i scenkonst för barn 
och unga, red. Tova Gerge (Linköping: ung scen/Öst, 2014).   
146 Helander 2011a; Helander 2007. Receptionsstudierna som avses är genomförda vid Cent-
rum för barnkulturforskning och Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.  
147 Se exempelvis Helander 2011a.  
148 Helander 2011a. 
149 Birgitta Gustafsson & Lena Fritzén, Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. Om 
barnteater som meningsskapande i skolan, Pedagogisk kommunikation nr. 3 (Växjö: Växjö 
universitet, 2004).  
150 Anna Lund, Iscensättningar och upplevelser. Om barn- och ungdomsteater och dess möte 
med ung publik, licentiatavhandling (Växjö: Växjö universitet, 2004). Lund har även skrivit 
en avhandling om ungdomsteater, som behandlas tidigare i denna forskningsöversikt.  
151 Birgitta Gustafsson, Att sätta sig själv på spel. Om språk och motspråk i pedagogisk prak-
tik, diss. (Växjö: Växjö University press, 2008). 
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giska, didaktiska och sociala aspekter dominerar forskningen om profession-
ell teater för barn medan konstnärliga aspekter kommer i skymundan.152 När 
hon ska förklara bakgrunden till detta beskriver hon det bland annat som 
följer:  

Regardless of the culture, TYA as an identifiable field only came into ex-
istence with the recognition of a special audience, which needed a different 
kind of theatre than what was offered to adults. These differences had not to 
do with quality but were framed into the presumed needs of children: spiritual, 
moral, educational.153  

 
Samtidigt som van de Water kommenterar hur historieskrivningen runt teater 
för barn visserligen skiljer sig åt från land till land, visar hon även på hur det 
finns tydliga återkommande linjer som lett till det hon beskriver som ”pre-
dominantly limiting perception of what this type of theatre could or should 
be”.154 I inledningen till Theatre, Youth and Culture och likaså i en senare 
uppföljande artikel placerar van de Water in Suzanne Osten och Unga Klara 
inom det hon beskriver som scenkonst för unga som syftar till att emancipera 
den unga publiken: ”The emancipatory TYA was part of a wider, Western 
movement that included Unga Klara in Sweden and the Grips Theatre in 
Berlin”.155 Van de Water diskuterar i samma antologi olika tabun inom scen-
konst för unga, även här nämns Osten och Unga Klara: ”As a pioneer of the 
contemporary TYA, Osten is perhaps the best-known TYA practicioner in 
the world. She is also known for staging taboo subjects for children, in-
cluding divorce, suicide, eating disorder, and schizophrenia”.156 Spörsmål 
om tabun inom teater för barn är ett återkommande tema inom forskningen 
om scenkonst för unga. I en artikel av teaterforskaren Matt Omasta pekar 
han på hur dessa frågor ofta knyter an till vad som kan anses som passande 
alternativt inte passande att iscensätta för en ung publik.157 Arbetet på Unga 
Klara lyfts även fram av teaterforskaren Merete Elnan i antologin TYA, Cul-

                                                   
152 van de Water 2012; TYA, Culture, Society. International Essays on Theatre för Young 
Audiences, red. Manon van de Water (Frankfurt am main: Kinder-, Schul- und Jugendtheater 
– beiträge zu Theorier und Praxis, band 15, Peter Lang, 2012); van de Water, ”Framing Child-
ren’s theatre: Historiography, Material Context, and Cultural Perception” i Key Concepts in 
Theatre/Drama Education red. Schifra Schonmann (Rotterdam: Sense Publishers, 2011), s. 
277-282.  
153 van de Water 2011, s. 277.  
154 van de Water 2011, s. 280  
155 Manon van de Water, ”TYA as Cultural Productions: Aestethics, Meaning and Material 
Conditions”, Youth Theatre Journal 23:1 (2009), s. 15-21, doi: 10.1080/08929090902851395, 
s. 17. Se även Van de Water 2012, s. 33.  
156 van de Water 2012, s. 64.  
157 Matt Omasta, ”Adult stakeholders Perspectives on Social Issues in Theatre for Young 
Audiences”, Youth Theatre Journal 29:1 (2015), s. 73-86,  doi: 
10.1080/08929092.2015.1018470.    
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ture, Society, då som det enda bidraget som diskuterar svensk scenkonst för 
unga.158  

Förhållandet mellan didaktik, pedagogik och scenkonst för unga diskute-
ras även av Schonmann i Theatre as a Medium for Children and Young Pe-
ople.159 Schonmann argumenterar mot synen på teater för barn som enbart ett 
pedagogiskt eller didaktiskt verktyg och lyfter fram hur scenkonst för unga 
ska betraktas som en konstnärlig teaterform i sin egen rätt:   

Theatre for young people is not often regarded as a subject of study at univer-
sities. Only in the last decades have there been a few theatre or educational 
departments that have opened their doors to the study of this subject, de-
monstrating that it is considered an important element in culture. Even so, 
Theatre for Young People as a cultural entity is still considered as part of the 
educational ”kit”, as a tool for educational growth and not as an autonomous 
form of art that has to be nurtured for the sake of its cultural and artistic me-
rits.160 
 

Tilläggas ska att Schonmann inte på något sätt utesluter att barn kan lära sig 
av teater, hennes resonemang handlar snarare om barns rätt till konstnärliga 
upplevelser, men även hur teater för unga ska definieras, där sistnämnda 
även kopplar till frågor om status. Här beskriver Schonmann hur scenkonst 
för barn behöver uppvärderas där hon betonar att teater för barn är en egen 
konstform ”rather than merely a diluted form of theatre for adults, or as 
some might say, ’a half portion for a child’ on a restaurant menu”.161 

Diskussionen om scenkonst för unga i skärningspunkten mellan konst och 
pedagogik, och likaså mellan teater och skola, är alltså en återkommande röd 
tråd inom såväl skandinavisk som internationell forskning om teater för barn. 
Teaterregissören och författaren Maria Inés Falconi sammanfattar det enligt 
följande i Youth Theatre Journal:  

Speaking of theatre for children and youth often brings us to think of peda-
gogy. In spite of belonging to two very different branches of knowledge (the 
first to the arts and the second to the social sciences), the fact that children and 
teenagers are involved as recipients ends up unifying them in a pursuit with 
one objective: development and/or education.162  

 

                                                   
158 Merete Elnan, ”The Notion of Children: How Can the Idea of Childhood, of Children as 
Spectators and of Understanding Influence Theatre for Young Audiences?” i TYA, culture and 
society. International essays on theatre for young audiences: a publication of ASSITEJ and 
ITYARN 2012, s. 165-178.  
159 Shonmann 2006.  
160 Shonmann 2006, s. 48 – 49.  
161 Shonmann 2006, s. 41.  
162 María Inés Falconi, “Theatre for Children and Youth: Art or Pedagogy?”, Youth Theatre 
Journal, 29:2 (2015), s. 159 – 165, doi: 10.1080/08929092.2015.1084828, s. 159.   
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Samma frågeställning vidrörs av teaterforskaren Roger L. Bedard, då ur ett 
delvis annat perspektiv.163 Bedard utgår i sin artikel från hur scenkonst för 
unga konstrueras kulturellt, och visar hur denna konstruktion innebär både 
möjligheter och begränsningar för fältet som sådant. Utmärkande för scen-
konst för unga menar Bedard är det diskursiva område som fältet innefattar 
genom sammansättningen av begreppen ”teater” och ”barn” där barnteater 
får sin identitet genom hur den iscensätts och definieras; något Bedard menar 
handlar om betydligt mer än själva teateruppsättningen. Bedard lyfter fram 
konstruktionen av begreppen barn och barndom som de i särklass viktigaste 
för upprätthållandet av teater för barn som eget fält. Han pekar vidare på hur 
barndom ofta kopplas samman med tankegångar om naivitet och oskulds-
fullhet, där barn ska skyddas från fara, vilket även påverkar det rörelseom-
råde teater för unga får: 

Because the TYA performative must, by definition, situate children’s theatre 
squarely within this generally accepted idea of children and childhood, TYA 
companies have little power to navigate beyond this recursive eddy. TYA, as 
a field, has little agency in affecting maturation of the field (i.e., causing 
children’s theatre to ”grow up”) because, to put it simply, ”grown-up” child-
ren’s theatre reads as dangerous to the cultural gatekeepers.164  

 
Samtidigt som Bedard beskriver hur scenkonst för unga har att ständigt för-
hålla sig till barnet som idé och konstruktionen av barndom(ar), lyfter han 
även fram hur det finns möjlighet för förhandling. Detta kan ske exempelvis 
genom oviljan att tydligt definiera vilken åldersgrupp en teateruppsättning 
riktar sig till alternativt genom att hitta nya benämningar (exempelvis teater 
för bebisar och teater för unga vuxna). Något som i förlängningen kan bidra 
till att vidga och omförhandla hur scenkonst för unga och dess publik ska 
förstås och definieras.   

Tidigare forskning om Suzanne Osten  
Det finns vare sig någon avhandling eller bok som uteslutande diskuterar 
Ostens teater för barn, utan det som finns är artiklar och/eller kapitel in-
sprängda i skrifter med delvis annat fokus. De två avhandlingar som finns 
om Osten är på svenska, och analyserar hennes teater utgående från uppsätt-
ningar riktade till vuxna. En är publicerad 2002 och behandlar Ostens regi 
medan den andra publicerad 2006 diskuterar Ostens och Garpes uppsättning-
ar på Stockholms stadsteater. Jag inleder med en kort sammanfattning av 
                                                   
163 Roger L. Bedard, ”The Cultural Construction of Theatre for Children and Young Audienc-
es: A Captive Eddy of Recursive Harmony”, Youth Theatre Journal, nr. 23 (2009), s. 22-29, 
doi: 10.1080/08929090902851551. Bedard diskuterar ett liknande tema i ”Theatre for young 
audiences and cultural identity” ur Key Concepts in Theatre/Drama Education, red. Schifra 
Schonmann (Rotterdam: Sense Publishers, 2011), s. 283-288.  
164 Bedard 2009, s. 26.  
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dessa två avhandlingar, för att sedan diskutera tidigare forskning som mer 
specifikt behandlar Osten och hennes teater för barn.165  

I avhandlingen Regi med feministiska förtecken. Suzanne Osten på teatern 
diskuterar Christina Svens Ostens regigärning från tiden med Fickteatern 
fram till produktionen av uppsättningen Besvärliga människor (1999).166 
Svens betonar kontinuiteten i Ostens regi och de tre uppsättningar som hon 
väljer att analysera representerar också varsitt decennium: Jösses flickor! 
Befrielsen är nära (1974), I lusthuset (1988) och Besvärliga människor 
(1999). Sistnämnda produktion följde Svens genom fältarbete. I avhandling-
en argumenterar Svens för att teatern under Ostens ledning och regi skapar 
en typ av ”störningssfär”, där man kritiserar stereotypa framställningar av 
kvinnor såväl som män, och därigenom sätter de ideologiska konstruktioner-
na av kvinnor och män under förstoringsglaset. Detta sker genom Suzanne 
Ostens regi genom exempelvis dramaturgiska brottytor, många huvudroller 
och en experimentell berättarteknik. Svens avhandling tar sin utgångspunkt i 
postmodern feministisk teaterteori. Begreppet ”störningssfär” är hämtat från 
teaterforskaren Elin Diamond, och det är även härifrån Svens hämtar kombi-
nationen av Brechts teaterteorier och feministisk teori. Svens lyfter fram 
Ostens vilja till utveckling av skådespelarkonsten som en central drivkraft i 
hennes regiarbete, en annan röd tråd är arbetet med kroppsminnen där skåde-
spelaren ska ha tillgång till dessa och kunna använda och laborera med dem. 
Svens menar att Ostens grepp att fokusera kropparna i praktiken tillsammans 
med en genusmedveten infallsvinkel och ”en förfrämligande estetik”, leder 
till att regissören kan ”avslöja genus som effekt av och inte förutsättning för 
kulturellt reglerande praktiker”.167 Detta görs genom en lek med kulturella 
och teatrala representationer och konventioner för kvinnligt och manligt, ett 
lekande som Svens beskriver som något som Osten arbetat med under hela 
sin verksamma konstnärliga bana. Svens förankrar Ostens teaterkonst i en 
modernistisk och avantgardistisk teatertradition och beskriver Ostens regi 
som varandes i skärningspunkten mellan en modernistisk och realistisk 
teatertradition.  

I Befrielsen är nära. Om feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes 
och Suzanne Ostens 1970-talsteater koncentrerar sig Birgitta Johansson på 
Ostens och Garpes uppsättningar på Stockholms Stadsteater på 1960- och 
70-talen.168 Syftet med avhandlingen är att visa hur Osten och Garpe använ-

                                                   
165 Här har jag även inkluderat forskning med delvis annat fokus, där dock Ostens teater för 
barn berörs mer eller mindre omfattande. Tilläggas ska att det inte finns så mycket forskning 
om Ostens scenkonst för unga att tillgå, bland artiklar publicerade på engelska har jag exem-
pelvis bara funnit ett fåtal.  
166 Svens 2002.  
167 Svens 2002, s. 186.   
168 Birgitta Johansson, Befrielsen är nära. Om feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes 
och Suzanne Ostens 1970-talsteater, diss. (Göteborg: Symposium, 2006).  Uppsättningarna 
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der sig av teatern för att producera och vinna acceptans för ett nytt kvinno-
ideal. Johansson visar också hur Ostens och Garpes teater påverkade bruket 
av teaterns medel. I avhandlingen beskriver Johansson hur Garpe och Osten 
företrädde den fria teatergruppens estetik och undersökande arbetssätt, och 
hur de anslöt sig till de politiskt radikala kulturarbetare som ville bekämpa 
vad man ansåg vara en kulturideologisk maktstruktur i form av en borgerlig 
hegemoni. Johansson beskriver även hur Garpe och Osten arbetade nära den 
nya kvinnorörelsen, och hur de lät denna rörelse påverka teaterns arbetsme-
tod och form. Samtidigt var dock Garpe och Osten noga med att efterfråga 
ett konstnärligt erkännande för sin teaterform: ”den öppet politiska teatern 
löper alltid risken att bli behandlad som okonstnärlig”.169 Jag läser Johansson 
som att hon ser Ostens och Garpes uppsättningar som uttryck för sin tid, som 
en viktig röst i samhällsdebatten, men även som katalysatorer till den ut-
veckling som skulle komma. Osten och Garpe var därmed barn av sin tid, 
men också i hög grad barn av framtiden genom att de genom sin teaterkonst 
var med och inte bara återspeglade samtiden, utan även aktivt deltog i utfor-
mandet av framtiden. Johansson beskriver avslutningsvis Ostens teaterupp-
sättningar från 1970-talet fram till 2000-talet som skildrande av den utsatta 
människans perspektiv, brytande mot normer och rådande samhällsordning, 
alltid aktuella och satta i en samhällelig kontext och ur ett maktperspektiv:  

Ostens scenberättelser visar verkligheten ur den utsatta människans perspek-
tiv. De bryter fortfarande mot berättelser som styrs av en rådande ordnings 
normer men de är anpassade efter samhällets och maktens förändringar. Kom-
binationen av samhällskritisk aktualitet, konstnärlig lek och lustfylldhet har 
Suzanne Osten gjort till sitt särmärke.170  

 
I avhandlingen beskriver Birgitta Johansson kortfattat hur Suzanne Osten 
parallellt med samarbetet med Garpe även arbetade med teater för unga på 
Unga Klara, Stockholms Stadsteater. Bland barnteateruppsättningarna nämns 
En ren flicka (1983) Hitlers barndom II (1984), Paddakvariet (1987) och 
Flickan, mamman och soporna (1998).   

Helander är den i Sverige som gjort de mest omfattande genomlysningar-
na av Ostens scenkonst för unga. I Barndramatik och barndomsdiskurser 
diskuteras Ostens uppsättningar av Medeas barn (1975) och Gränsen (2000), 
där förstnämnda skildras i relation till idén om det kompetenta barnet medan 
sistnämnda diskuteras som ett exempel på gestaltandet av postmodern barn-
dom i barndramatiken.171 I Från sagospel till barntragedi behandlas Ostens 
scenkonst för unga från starten med Fickteatern fram till och med arbetet 

                                                                                                                        
som diskuteras är Tjejsnack (1971), Kärleksföreställningen (1973) samt Jösses flickor – befri-
elsen är nära! (1974).  
169 Johansson 2006, s. 12.  
170 Johansson 2006, s. 220-221. 
171 Helander 2014a, s. 61 (Medeas barn) respektive s. 115 (Gränsen). 
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med Unga Klara.172 Helander beskriver här hur Ostens scenkonst för unga 
har tydliga inspirationer från ett modernistiskt scenspråk med djärva 
formexperiment, där kännetecken för modernismen beskrivs som brytandet 
av normer, tradition och stilspråk samt utforskandet av nya teman och form-
språk. I boken placerar Helander in Osten och Unga Klaras barnteater inom 
ramen för det hon beskriver som barnteater som konst. Den konstnärliga 
barnteatern betecknas enligt Helander av att det finns en konstnärlig helhet 
där text, scenografi, rörelse, kostym, musik och ljus samverkar till en helhet i 
uppsättningarna. Detta betyder dock inte att man undviker att behandla svåra 
ämnen i den konstnärliga barnteatern, snarare tar man enligt Helander dem 
till sig och behandlar gärna komplicerade sammanhang och komplexa käns-
lor.173 Helander diskuterar även svensk barnteater ur ett historiskt perspektiv 
i ett kapitel i Teater i Sverige, även här nämns Osten och Unga Klara, då i 
relation till olika barndomsdiskurser som varit utläsbara i svensk teater för 
unga över tid.174 

I ”Det skall åska och blixtra kring vår teater”. Stockholms Stadsteater 
1960–2010 skriver Helander om Ostens gärning vid Stadsteatern i två kapitel 
varav det ena behandlar Ostens scenkonst för unga.175 I avsnittet beskrivs och 
analyseras flera av Ostens uppsättningar för barn utifrån olika teman som 
skilsmässa, syskonrelationer och barnet i den sjuka familjen.176 I kapitlet 
beskriver Helander hur barnperspektivet varit centralt i Ostens teaterskap-
ande från 1975 och framåt. Helander visar även hur Osten definierade sina 
tankar om barnperspektiv långt innan FN:s konvention om barnets rättighet-
er, samt hur Osten även kopplade barnperspektivet till maktfrågor och lyfte 
fram maktförhållandet mellan barn och vuxna. Vikten av den konstnärliga 
utforskande arbetsprocessen vidrörs också där Helander beskriver det som 
att Unga Klara blev ”ett teaterpraktikens universitet”.177 Helander diskuterar 
även återkommande hur Ostens teater många gånger behandlat tabubelagda 
ämnen.178 Värt att notera i detta sammanhang är att Helander i stort sett ge-
nomgående använder sig av föreställningsanalys som en (av flera) metoder 
när hon diskuterar Ostens teater för barn. När Ostens scenkonst för unga 
definieras som konstnärlig och olika barndomsdiskurser i hennes teater lyfts 

                                                   
172 Helander 1998.  
173 Helander 1998, s. 262 
174 Karin Helander, ”Barnets transformationer. Barndomar i barnteatern” i Teater i Sverige 
red. Lena Hammergren m.fl. (Möklinta: Gidlunds Förlag, 2004b), s. 183-197.  
175 Helander 2010a.  
176 Helander 2010a. Uppsättningarna som diskuteras är skilsmässopjäserna Medeas barn och 
Paddakvariet, syskonrelationer i Sessorna på Haga, Barnen på frostmofjället, Delfinen och 
Pyret samt barnet och den sjuka familjen genom En ren flicka, Hitlers barndom, Sprit, Flick-
an, mamman och soporna och Gränsen. 
177 Helander 2010a, s. 256.  
178 Helander 2018.  
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fram, görs det med andra ord alltid i relation till konkreta exempel ur hennes 
teateruppsättningar.  

Teater- och genusforskaren Tiina Rosenbergs bok Besvärliga människor 
bygger på samtal med Osten och har en feministisk utgångspunkt.179 Rosen-
berg sammanfattar här Ostens konstnärskap utifrån begreppen feminism, 
radikalism, optimism och modernism. Ostens teaterskapande beskrivs som 
kännetecknat av ett starkt formmässigt sökande i kombination med ett kon-
sekvent ställningstagande för svaga, utsatta och besvärliga. I boken analyse-
rar Rosenberg uppsättningarna Besvärliga människor (1999) samt Det allra 
viktigaste (2002) båda riktade till vuxen publik. Det starka fysiska uttrycket 
på scenen är återkommande i Rosenbergs beskrivning av Ostens teaterskap-
ande, då med kopplingar till inspirationskällor som dans, commedia, bouf-
fon, groteskeri och det karnevaliska. Ett annat tema som Rosenberg lyfter 
fram är Ostens experimenterande med genus och genusöverskridande för-
klädnader. Även scenkonst för unga vidrörs, där Rosenberg beskriver hur en 
av de mest centrala frågorna för Osten är spörsmålet om vad som är konst 
för barn.  

När svensk barnteater diskuteras av Sörenson i Ny svensk teaterhistoria 
får Osten och Unga Klara inta en central plats i framskrivandet av den 
svenska barnteaterhistorien.180 Sörenson inleder med bakgrund i 1970-talets 
svenska barnteater och beskriver hur Osten under mer än tre decennier haft 
en unik position inom svenskt teaterliv.181 Osten placeras in i 1960- och 
1970-talens ”politiska och estetiska uppbrott” men även hennes publik- och 
researcharbete lyfts fram.182 Sörenson placerar likt Helander in Osten i en 
kontext där hennes teater för barn beskrivs som nyskapande och konstnärligt 
stark. Här kan även Davets rapport Makt och Maktlöshet nämnas, där Osten 
och Unga Klara får ett eget inledande avsnitt, något som ytterligare förstär-
ker bilden av Osten som en centralfigur inom svensk teater för barn och 
unga. 183   

Filmforskaren Tytti Soila har behandlat Osten och hennes filmskapande 
men även delvis hennes teater i Att synliggöra det dolda, då med fokus på 
kvinnlig subjektställning och modernitet.184 Soila anger i inledningen till 
boken att Ostens film- och teaterskapande har många gemensamma punkter, 
där arbetsmetoder och tematiken ”överlappar från en uttrycksform till en 
annan på ett intressant sätt”.185 Soila beskriver hur det i Ostens teater- och 
filmarbete finns ”två olika storheter: det utelämnade barnet, men också den 

                                                   
179 Rosenberg 2004.  
180 Sörenson 2007b, s. 285 ff.  
181 Sörenson 2007b, s. 287.  
182 Sörenson 2007b, s. 287.  
183 Davet 2011. 
184 Soila 2004.  
185 Soila 2004, s. 17. 



 41 

infallsrika överlevaren – den skapande människan”.186 Soila diskuterar även 
hur det som kan tyckas som en motsättning tvärtom ses som en möjlighet av 
Osten, i mellanrummet mellan det utelämnade barnet och överlevaren finns 
möjligheten till att skapa något nytt. Soila gör nedslag i det hon ser och tol-
kar som Ostens viktigaste uppsättningar, där hon lyfter fram Hitlers barn-
dom II (1984) Affären Danton (1986), Alla – utom jag (1987), Paddakvariet 
(1987) Pyret (1991), Delfinen (1992) och Mirad (1994). Soila berör även 
Ostens vilja att solidarisera sig med barnet och hennes tankar om barns rätt 
till konst.187 Avsnittet om Osten avslutas med att Soila beskriva hur Ostens 
teater- och filmskapande haft olika mottagande, där det nyskapande inom 
teatern hyllats så har det nyskapande inom filmen fått ett mer blandat motta-
gande.  

Teaterforskaren Merete Elnan har följt Osten i fältarbete och publicerat 
två artiklar. I den ena diskuterar hon uppsättningarna utgående från repetit-
ionsprocessen och arbetet med testpublik och referensgrupper.188 Här kom-
menterar Elnan hur produktionsprocessen består av tre olika delar som delvis 
överlappar varandra: ”research, devising, and rehearsing”.189 Hon vidrör även 
Ostens scenspråk och hennes förmåga att iscensätta tabuämnen på barntea-
terscenen såsom exempelvis skilsmässa, ätstörningar, och schizofreni. I hen-
nes andra artikel ”The Notion of Children” utgår Elnan från den franska 
filosofen Rancières tankar, för att diskutera hur idéer om barn och barndom 
reflekteras i Ostens artistiska arbete, hur man arbetar med kommunikationen 
med den unga publiken samt om uppsättningarna identifierar den unga 
publiken som intelligent och fantasirik.190 Tyngdpunkten i Elnans artiklar 
ligger på hur Suzanne Osten och Unga Klara definierar sin publik, barns 
kapacitet som åskådare samt barns delaktighet i produktionsprocessen.  

Slutligen kan två internationellt publicerade artiklar om Osten nämnas, 
den ena skriven av teaterforskaren Ellen W. Kaplan och den andra av Ro-
mana Švachová. Kaplan undersöker i sin artikel hur scenrummet och objek-
ten nyttjas i Flickan, mamman och soporna samt hur språket och texten an-
vänds i Sara Kane´s Crave och 4.48 Psychosis.191 Där Ostens uppsättning 
enligt Kaplan visar psykosen ur ett utifrånperspektiv menar hon att Kane 
skildrar psykos ur ett inifrånperspektiv där det sönderfallande språket står i 
centrum. Švachová i sin tur undersöker estetiken i svensk barnteater på 
                                                   
186 Soila 2004, s. 156. 
187 Soila 2004, s. 200.  
188 Merete Elnan, “Staging the Impossible for Young Audiences. Preliminary Findings in a 
Research Project”, Youth Theatre Journal 23:1 (2009), s. 39-47, doi: 
10.1080/08929090902851569. Uppsättningarna som diskuteras är Alkestis (2006), Flickan, 
mamman och soporna och Babydrama.  
189 Elnan 2009, s. 40.  
190 Elnan 2012.  
191 Ellen W. Kaplan, ”The cage is my mind. Object and image in depicting mental illness on 
stage”, Studies in Theatre and Performance, 25:2 (2005), s. 115-128, doi: 
https://doi.org/10.1386/stap.25.2.115/1.  



 42 

1970-talet med Osten och Unga Klara som ett av flera exempel.192 Švachová 
beskriver hur Osten arbetar med det hon benämner som en radikal estetik 
och menar att ifrågasättandet av olika maktstrukturer kan ses som ett centralt 
tema i Ostens teater. Švachovás artikel bygger på tidigare forskning om Os-
ten och sammanfattar tidigare fynd snarare än tillför något nytt.   

Sammanfattning  
Genomgående tendenser inom forskningen om professionell scenkonst för 
unga är diskussionen om mötet mellan scen och salong, något som tar sig 
uttryck i receptionsstudier av den unga publiken men även i diskussioner om 
teater för barn som pedagogik och/eller konst. Mötet mellan skola och teater 
diskuteras även detta ur flera olika perspektiv. Teater för barn skildras också 
många gånger i forskningen i relation till sin samtid eller ur ett historiskt 
perspektiv, där man pekar på hur scenkonst för unga är nära sammanbundet 
med den kulturella konstruktionen av barndom(ar) och barnet som idé.193 
Frågor om vad som är lämpligt att visa för barn alternativt inte är också åter-
kommande i forskning om scenkonst för unga i stort, gärna med kopplingar 
till vad som betraktas som tabun inom scenkonst för unga.194 Intressant att 
notera är att flertalet skandinaviska studier hämtar exempel ur olika tea-
teruppsättningar för barn för att belysa den diskussion man för, en tendens 
som inte är lika tydlig inom den internationella forskningen. Detta kan möj-
ligen bero på att receptionsstudier uteslutits ur det material som bedömts 
som relevant för avhandlingen. Likväl stärker det intrycket av att den inter-
nationella forskningen oftare tar utgångspunkt i didaktiska och pedagogiska 
aspekter på scenkonst för unga än konstnärliga. Slutligen kan konstateras att 
det inte finns så mycket forskning om samtida svenska teateruppsättningar 
för barn.  
 

                                                   
192 Romana Švachová, ”The Childish Unga Klara. Contemporary Swedish Children´s Theatre 
and Its Experimental Aesthetics”, Brunner Beiträge zu Germanistik und Norditisk, Masaryk 
University, Brno, Tjeckien, vol. 30 nr. 1 (2016), s. 51-63, doi: 10.5817/BBGN2016-1-5.   
193 Självklart finns även forskning om scenkonst för barn som utgår från andra perspektiv, 
exempelvis utvecklingspsykologiska teorier om barn, då exempelvis med koppling till recept-
ionsstudier där den amerikanska forskaren Jeanne Klein kan nämnas.  
194 Ett aktuellt exempel på detta är Helander 2018.  
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Kapitel tre. Teoretiska utgångspunkter   

Under denna rubrik presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter. 
Studien är tvärvetenskaplig och kan placeras i skärningspunkten mellan 
teatervetenskap och barndomsforskning. Avsnittet inleds med en introdukt-
ion till hur jag betraktar scenkonst för unga, där jag även vidrör det faktum 
att jag har att förhålla mig till att jag inte tillhör målgruppen för det jag stu-
derar (jag är helt enkelt för gammal). En av nycklarna i detta arbete har varit 
att kontinuerligt påminna mig om att barns referensramar och därmed tolk-
ningar skiljer sig från mina egna. Efter detta följer en diskussion om teater 
som händelse som lyfter fram den kommunikativa aspekten i scenkonsten 
och kopplar teater till hermeneutikern Hans-Georg Gadamers konstbe-
grepp.195 Kapitlet fortsätter med en diskussion om scenkonstens förändrande 
potential, då utifrån tankegångar om teaterns möjlighet att skapa samhörig-
het och gemenskap.196 Efter detta diskuteras begreppen barn och barndom, då 
utifrån en presentation av barndomsforskningen som fält, där jag framför allt 
utgått från barndomssociologiska tankegångar. Ett antal tongivande begrepp 
på fältet diskuteras, såsom being och becoming, generationsordning och 
barnperspektiv respektive barns perspektiv. Dessa termer har bäring i relat-
ion till studiens frågeställning om synen på barn och barndom i Ostens tea-
teruppsättningar för unga.  

Teater för unga   
I avhandlingen utgår jag från teater för unga i meningen av professionell 
teater för målgruppen barn skapad av vuxna. Teater för unga väcker frågor 
om synen på barn, barndom och barnets plats i samhället, men också om 
barns villkor och formuleringen av kulturens betydelse för barn.197 Teater-
forskaren Karin Helander uttrycker det enligt följande:   

                                                   
195 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod. I urval, övers. Arne Melberg (Göteborg: Dai-
dalos, 1997).  
196 Jill Dolan, Utopia in Performance. Finding Hope at the Theater (Ann Arbor/Michigan: 
The University of Michigan Press, 2006). 
197 Se exempelvis Beth Junker, Børn & kultur i Norden. Nordiske forskningsperspektiver i 
dialog. Historien om et projekt (Norge: BIN-Norden, 2013). Tillgänglig på: http://bin-
norden.org/wp-content/uploads/2014/01/BORN_KULTUR_I_NORDEN-bok.pdf [hämtad 5 
december 2014, utskrift hos författaren].  



 44 

Den professionella teatern för barn gestaltar sin tids syn på barn och barndom 
– de rådande och stridande barndomsdiskurser som formar idéerna om barn 
och konstruktionen av barndom. Scenkonsten för barn görs på vuxnas villkor. 
Det är vuxna som skriver, regisserar och spelar pjäserna, marknadsför och re-
censerar föreställningarna, köper biljetter och ordnar besök av förskolegrupper 
och skolklasser. Barnteatern genomsyras av ett underliggande syfte (eller syf-
ten). Vuxenvärlden har ofta krav på att teatern ska vara nyttig eller rolig – 
helst kanske bådadera. Men vad man ansett vara lämpligt och skojigt för 
barnpubliken skiftar med samtidens uppfattning om barnets kultur och plats i 
samhället.198 

 
Teater för unga bär därmed med sig mer än det som är visuellt framträdande 
på teaterscenen. Den bär också med sig en underliggande ideologi som ut-
trycker tankar om bland annat barn, barndom och kultur för barn. Även frå-
gor om makt aktualiseras. Vad som ansetts som lämplig teater för barn har 
förändrats över tid. Detta lyfter exempelvis Helander fram när hon diskuterar 
pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska barnteater och visar 
på hur dessa linjer samspelat, samt hur olika spår varit dominerande under 
olika tidsepoker.199  

Som vuxen är jag inte målgruppen för den teater jag analyserar. Jag är 
klar över begränsningen som ligger i min vuxna blick när jag analyserar 
uppsättningar riktade till målgruppen barn och att min upplevelse skiljer sig 
från den unga publikens. Här ser jag det som viktigt att kontinuerligt på-
minna mig om att barns referensramar och därmed tolkningar skiljer sig från 
vuxnas och även barns sinsemellan. Även om avhandlingen inte undersöker 
publikmottagandet kommenteras ibland barns reception av teater i mer gene-
rella termer i relation till uppsättningsanalyserna. Eftersom jag tagit del av 
studier om barns reception av teater under avhandlingsarbetet (och tidigare 
själv genomfört liknande studier) utgör detta område dessutom delar av min 
förförståelse.200 Framför allt har det kommit att fungera som en påminnelse 
om vuxnas tolkningsföreträde och det faktum att jag som vuxen lätt skapar 
mig idéer om barns upplevelser av teater som inte nödvändigtvis stämmer 
överens med det barn själva uttrycker. I Barnlitteraturens värden och värde-
ringar frågar man sig exempelvis hur vuxenvärlden kan förhålla sig till det 
faktum att man bedömer litteratur som är skriven för en annan målgrupp.201 
En möjlighet som lyfts fram i boken är att läsa den barnlitterära texten uti-
                                                   
198 Helander 2014a, s. 18.  
199 Helander 1998, s.11.  
200 Se Rebecca Brinch, Jordens ensammaste: En analys av en barnteaterföreställning och 
mötet med dess unga publik, rapport nr 2, Centrum för kulturforskning (Växjö: Växjö univer-
sitet, 2003). Rapporten ingick i Regionteatern Blekinge Kronobergs nationella uppdrag 2001-
2003 som rörde samverkan mellan barnkultur och forskning, och som syftade till att belysa 
den teaterkonstnärliga processens roll och teaterns betydelse för unga människor med avse-
ende på iscensättning och möte mellan föreställning och publik.  
201 Tuva Åkerström, ”Värdet att värdera barnlitteratur” ur Barnlitteraturens värden och vär-
deringar red. Sara Kärrholm & Paul Tengart (Lund: Studentlitteratur, 2012), 75-82, s. 78. 
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från den vuxnes horisont, och fokusera på likheterna mellan barn och vuxna 
istället för på barnets eventuella ”begränsningar”.202 En läsning som kan ge 
utrymme för en diskussion om vilka möjligheter och utmaningar barnboken 
erbjuder barnet, och som sätter barnlitteraturens estetiska aspekter i fokus. 
Samtidigt påpekar man att denna vuxna läsning kan ställa till problem, ef-
tersom den betonar den makt vuxna redan har i förhållande till barn. Vad 
händer om barnet värderar på ett annat sätt än den vuxne? Kan man tolka 
detta som att man helt enkelt tycker olika, eller handlar det om att barn fak-
tiskt kan vara en annan typ av publik och att barnlitteraturen i första hand är 
skriven för dem. Ett läsande som riskerar att reducera den estetiska aspekten 
och istället betona den ideologiska, där barnlitteraturen lätt blir ett pedago-
giskt verktyg.  

Det finns klara paralleller mellan diskussionen om barnlitteraturens vär-
den och värderingar och analyserandet av teater för unga, som handlar om 
såväl maktfrågor och tolkningsföreträde som balansgången mellan en konst-
närlig respektive ideologisk aspekt samt vad det kan innebära att inte tillhöra 
målgruppen för det som studeras. Som tidigare diskuterats är det min ambit-
ion med studien att diskutera både den konstnärliga aspekten och den poli-
tiska aspekten av Suzanne Ostens scenkonst för unga. Utmaningen blir ba-
lansen, där det finns en risk för att reducera den ena aspekten till förmån för 
den andra.  

Teater som händelse 
I avhandlingen utgår jag från förståelsen av teater som en händelse som äger 
rum på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt; den är unik och kan inte 
upprepas. Det är också själva teaterföreställningen som står i centrum för det 
som studeras, där jag vill fånga både hur de specifika uppsättningarna är 
utformade och hur de upplevs. Min grundsyn på teater överensstämmer med 
teaterforskaren Gay McAuleys ord, ”something that takes place ’live’ and /../ 
requires the simultaneous presence of both performer and spectator”.203 
McAuley påpekar även hur det specifika för teater är just interaktionen mel-
lan scen och salong, skådespelare och publik, där hon även lyfter fram bety-
delsen av rumsligheten: ”Theatre is a social event, occuring in the audito-
rium as well as on the stage, and the primary signifiers are physical and even 
spatial in nature”.204  

                                                   
202 Åkerström 2012. Diskussionen tar sin utgångspunkt i tankar formulerade av forskarna 
Perry Nodelman och Mavis Reimar i boken Nodelman & Reimar, The Pleasures of Child-
ren´s Literature (Boston: Allyn & Bacon, 2003). 
203 Gay McAuley, Space in Performance. Making Meaning in the Theatre (Ann Ar-
bor/Michigan: The University of Michigan Press, 1999), s. 3.  
204 McAuley 1999, s. 5.  
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Med hermeneutiken som utgångspunkt  
Där McAuley utgår från fenomenologi för att beskriva teater som händelse 
(då med fokus på teaterns rumslighet), har jag valt att ansluta mig till det 
hermeneutiska förhållningssätt som teaterforskaren Willmar Sauter argu-
menterar för när han diskuterar konceptet teaterhändelse.205 Sauters utgångs-
punkt är hermeneutikern Gadamers diskussion om konst som lek. Sauter 
skriver:  

Playing has its own rules, and those who participate subordinate their will to 
the rules of the game. The game is playing the players, as Gadamer puts it: 
something is being played. In the case of art, this playing is also playing for 
someone, an observer, a spectator. The player and the observer participate in 
the playing, both usually knowing the rules. In the performative arts, the creat-
ion and the experience of it are simultaneous processes, which take place in 
the form of an event.206  

 
Konst betraktas ur Gadamers perspektiv inte som något som existerar i fär-
digt skick, utan ska snarare förstås som en erfarenhet som uppstår i mötet 
mellan verket och åskådaren. En erfarenhet som Gadamer menar äger rum 
först när publiken förhåller sig aktivt och medskapande till verket. Sauter 
placerar också mötet mellan scen och salong i centrum för teaterhändelsen, 
något han menar hänger samman med den hermeneutiska utgångspunkten: 
”Hermeneutic theory points out that theatre primarily can be understood as a 
communicative process in which neither the stage image nor the spectator is 
privileged, but where their mutual interaction marks the nucleus of scholary 
interest”.207 Sauter presenterar även en teoretisk modell för teaterhändelsen 
där han diskuterar det han benämner som kulturens kontext, kontextens tea-
ter, teaterns spel och spelets kultur.208 Modellen lyfter fram och synliggör hur 
teaterhändelsen alltid äger rum inom en kontext, där teaterhändelsen betrak-
tas som ett resultat av en rad olika omständigheter där det kan handla bland 
annat om samhälleliga förutsättningar och konventioner, organisationer och 
personliga insatser. Modellen får även fungera som en utgångspunkt för att 
diskutera det Sauter beskriver som ”the wider field of culture, as a principle 

                                                   
205 Till skillnad från Sauter som utvecklar begreppet teaterhändelse som ett koncept och en 
modell, diskuterar McAuley teater som händelse på flera olika sätt, bland annat som ”the 
theatrical event” (s. 7), teater som något som är ”live” (s. 3), men även teater i form av ”social 
event” (s. 5). McAuley definierar därmed aldrig begreppet teaterhändelse, och utvecklar inte 
heller någon modell för detta. Se McAuley 1999. 
206 Willmar Sauter, The Theatrical Event. Dynamics of Performance and Perception, (Iowa 
City: University of Iowa Press, 2000), s. 5. (Kursivering i original). För en introduktion till 
Gadamers konstbegrepp, se exempelvis Gadamer 1997.  
207 Sauter 2000, s. 29.  
208 Min översättning från engelskan: Playing Culture, Theatrical Playing, Contextual Thea-
tricality, Cultural Context. Se Willmar Sauter, Eventness. A Concept of the Theatrical Event, 
(Stockholm: Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier, 2008).  
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of all all cultural encounters”.209 Sauters modell kan därmed beskrivas som 
flexibel och inkluderande genom att den omfattar teaterhändelser både i mer 
konventionell mening (här förstått som föreställningar uppsatta på en teater-
scen) och andra typer av kulturella iscensättningar såsom politiska manifes-
tationer och ritualer. Med hjälp av Sauters modell kan man också diskutera 
och analysera olika delar av teaterhändelsen. I avhandlingen använder jag 
mig inte av Sauters modell, utan det jag hämtar är snarare grundsynen på 
teater som något som uppstår i mötet mellan scen och salong, till skillnad 
från synen på teater som ett verk som produceras, marknadsförs och konsu-
meras. Precis som Sauter anger, betraktar jag också hermeneutiken som en 
utgångspunkt inte bara för definitionen och förståelsen av själva teaterhän-
delsebegreppet, utan även för analyserandet och tolkandet av teaterhändel-
sen.210  

Gadamer menar att konst handlar om erfarenhet och skriver om det han 
benämner som konsterfarenhet istället för konst som objekt. Konsterfaren-
heten uppstår först när publiken förhåller sig aktiv till verket, och precis som 
lek och spel är den begränsad i tid och rum. Gadamer pekar vidare på hur vi 
alla är bundna till vår egen tid, våra traditioner och vår erfarenhet och hur 
alla förståelseprocesser är påverkade av den egna kulturen och den tradition 
som de äger rum inom. Enligt Gadamer är därmed inte tolkning och förstå-
else given, utan tvärtom beroende av person och situation. Det finns med 
andra ord inte någon ursprunglig mening att finna, och inte heller någon sann 
tolkning enligt Gadamer, utan det han strävar efter är istället att undersöka 
själva villkoren för mänsklig förståelse och tolkning. I tolkningsprocessen 
handlar det om att öka medvetenheten om vilka forskningsfrågor som ställs, 
hur dessa ställs, och vilken metod som används. Något som i förlängningen 
kan bidra till att minska kulturens och traditionens makt över studien. Tids-
avståndet mellan uttolkaren och fenomenet som studeras ska enligt Gadamer 
inte förstås som begränsande, tvärtom kan det betraktas som något positivt 
och produktivt i relation till förståelsen:  

Först med tidsavståndet kommer sakens verkliga innebörd till fullt uttryck. 
Texten eller konstverket töms emellertid aldrig på sin sanna mening, som i 
själva verket skapas i en oändlig process. Nya felkällor kopplas ständigt bort, 
så att allsköns grums kan filtreras från den verkliga meningen, dessutom 
framspringer ständigt nya källor för förståelsen, som uppenbarar oanade me-
ningsförbindelser.211  

 
Om det är något Gadamer särskilt lyfter fram och betonar är det begreppet 
förförståelse, där detta beskriver den förvärvade kunskap som vi som indivi-
der hyser vid en given tidpunkt och använder för att förstå och tolka vår 

                                                   
209 Sauter 2000, s. 14.  
210 Sauter 2000, s.12.   
211 Gadamer 1997, s. 145.  
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verklighet. Förförståelsen utgörs av både medvetna och omedvetna föreställ-
ningar, något Gadamer bland annat uttrycker som våra fördomar.212 Gadamer 
visar hur det finns en gräns för vad vi som individer kan förstå, men också 
hur denna gräns kan förflyttas, något han förklarar utifrån begreppen förstå-
elsehorisont och horisontsammansmältning. Förstnämnda pekar på just för-
förståelsen, en horisont som avgränsar förståelsen, medan sistnämnda visar 
på hur förståelsen kan ökas genom sammansmältningen av olika förståelse-
horisonter. Tolkningen växer därmed fram i en cirkulär rörelse mellan indi-
videns förståelse och mötet med nya erfarenheter och tankegångar. Tolk-
ningsprocessen brukar beskrivas utifrån begreppet den hermeneutiska cirkeln 
eller spiralen som visar på hur förståelsen ständigt förändras och förflyttas. 
Förståelsen av delarna bygger på så sätt på sambandet med helheten och 
tvärtom. I mötet mellan olika tankesystem kan det egna tänkandet vidgas, 
där tolkandet blir en del i denna bildningsprocess och där tolkaren själv po-
tentiellt kan förändras.  

I relation till studiet av Ostens scenkonst för unga är det viktigt att påpeka 
att min ambition med uppsättningsanalyserna ingalunda är att argumentera 
för en allmängiltig tolkning, eller ”rätt” förståelse. Det hermeneutiska för-
hållningssättet har även färgat avhandlingsarbetet i stort, där jag under arbe-
tet med uppsättningsanalyserna fortlöpande sett nya mönster träda fram. 
Följaktligen har jag också under studiens gång rört mig från del till helhet 
och tillbaka igen. En fram- och tillbakarörelse som inte bara kontinuerligt 
utvidgat förståelsen för de specifika uppsättningar jag analyserar i studien, 
utan också i relation till avhandlingens övergripande syfte; att utforska tema-
tik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för 
unga.  

Teaterns förändrande potential  
I avhandlingen utgår jag inte bara från förståelsen av teater som en händelse 
utan jag betraktar också teater som något som har förändrande potential. 
Teaterforskaren Jill Dolan och kulturteoretikern och genusforskaren Ann 
Cvetkovich diskuterar båda scenkonsten som länkad till möjlig social och 
politisk förändring, där teatern kan producera motkulturer och allianser mel-
lan åskådarna i publiken.213 Något de ser som förenligt med olika sociala och 
politiska kamper som förs även utanför teaterrummet. Där Dolan talar om 
                                                   
212 Fördomar ska här inte förstås negativt, utan med det Gadamer beskriver som fördom avser 
han individens förståelsehorisont, då bestående av den mängd kunskap vi har vid ett visst 
bestämt tillfälle, det handlar om kunnande och vetande, såväl som förutsättningar, attityder 
och hållningar. Bland dessa finns också fördomar i negativ betydelse, som kan komma att 
inverka på förståelsen och tolkningen, fördomar i denna mening är dock en komponent bland 
flera i det Gadamer avser med individens fördomar i meningen individens förståelsehorisont.  
213 Här utgår jag från Dolan 2006 samt Ann Cvetkovich, An Archive of Feelings: Trauma, 
Sexuality, and Lesbian Public Cultures, (Durham/London: Duke University Press, 2003).  
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scenkonsten som utopisk och som ett index för det eventuella, ett ”tänk om”, 
där teater kan gå längre än att spegla samtiden, fokuserar Cvetkovich på hur 
”affect, including the affects associated with trauma, serves as the foundat-
ion for the formation of public cultures”, där scenkonstverk, litteratur och 
aktivism fungerar som exempel.214  

Dolan och Cvetkovich har gemensamt att de båda utgår från teorier om 
affekt. Affektteori kan beskrivas som ett brett ämnesområde som kan förstås 
och avgränsas på många olika sätt där begreppet affekt redan i sig är kom-
plext med flera olika användningsområden.215 Ett gemensamt drag för studier 
inom fältet kan möjligen beskrivas som att de på olika sätt överskrider diko-
tomier mellan kropp/medvetande, känsla/förnuft och individ/samhälle, där 
affekt och känslor inte förklaras som enbart kroppsliga faktorer alternativt 
som renodlade sociala erfarenheter, utan som både psykologiska och kropps-
liga fenomen. Affektteori kan på så sätt erbjuda ett (av flera möjliga) sätt att 
överbrygga dikotomier mellan det privata och det offentliga, det intima och 
det politiska, för att länka scenkonsten till möjlig politisk och social föränd-
ring.  

Utopiska ögonblick i teatern  
Dolan beskriver hur hennes studie handlar om ”citizenship and subjectivity; 
it imagines how a commitment to theatre and performance as transforma-
tional cultural practices might offer us consistent glimpses of utopia”.216 Do-
lan definierar inte utopi som en isolerad plats eller som en slutstation, utan 
betraktar det utopiska i scenkonsten utifrån perspektivet att teater kan nå 
längre än att spegla samtiden. Scenkonst kan ge glimtar av något som inte 
inträffat än, en värld bortom den vi befinner oss i och bortom den maktstruk-
tur vi omges av. Teater kan på så sätt erbjuda åskådarna ögonblick av uto-
piska upplevelser, där dessa glimtar snarare känns än artikuleras. Dolan de-
finierar de ögonblick i teatern som hon undersöker som ”utopian performati-
ves” där dessa  

(D)escribe small but profound moments in which performance calls the attent-
ion of the audience in a way that lifts everyone slightly above the present, into 
a hopeful feeling of what the world might be like if every moment of our lives 
were as emotionally voluminous, generous, aesthetically striking, and inter-
subjectively intense. As a performative, performance itself becomes a ”doing” 
in linguistic philosopher J. L Austin’s sense of the term, something that in its 
enunciation acts – that is, performs an action as tangible and effective as say-

                                                   
214 Cvetkovich 2003, s. 10. 
215 För vidare läsning om affekteori se exempelvis Erin Hurley & Sara Warner som diskuterar 
just scenkonst och det de beskriver som ”the affective turn” inom humaniora och samhällsve-
tenskap i artikeln ”Affect/Performance/Politics”, Journal of Dramatic Theory and Criticism, 
vol. 26, nr 2 (2012), s. 99-107, doi: https://doi.org/10.1353/dtc.2012.0000.  
216 Dolan 2001, s. 456.  
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ing ”I do” in a wedding ceremony. Utopian performatives, in their doings, 
make palpable an affective vision of how the world might be better.217  
 

Dolan kopplar här det utopiska i teatern till tankegångar om performativitet. 
Språkfilosofen J. L. Austin använde termen för att rikta uppmärksamheten 
mot att språkyttranden kan förstås som talakter eller handlingar och inte bara 
som utsagor om sakförhållanden, något som riktar intresset mot vad ett ytt-
rande gör och har för effekt snarare än vad det betyder.218 Performativitet kan 
idag beskrivas som ett nyckelbegrepp som används inom flera discipliner där 
det kan nyttjas för att synliggöra hur vår värld och våra identiteter inte är 
givna utan tvärtom formas och omformas genom gester, handlingar och 
tecken i det sociala rummet.219 Genom att betrakta iscensättningar som per-
formativa kan teater ses som något som inte bara representerar världen utan 
även bidrar till att forma den.  

När Dolan kopplar de utopiska ögonblick som hon diskuterar inte bara till 
performativitetsbegreppet utan även till performance studies innebär detta att 
hon vidgar förståelsen för när dessa ögonblick i teatern kan uppstå. Här utgår 
Dolan från teaterforskaren Richard Schechners tankegångar där han tillsam-
mans med antropologen Victor Turner utvecklade performancebegreppet till 
något som inte bara innefattar teater utan även kulturella iscensättningar dit 
exempelvis ritualer, lekar, demonstrationer och politiska manifestationer 
räknas.220 I relation till det Schechner beskriver som kulturella iscensättning-
ar skildrar han även hur teater består av moment som inte bara handlar om 
själva uppsättningen, utan teaterhändelsen vidgas till att inkorporera allt från 
det aktiva beslutet att gå till teatern till momentet strax före och efter, där 
dessa beskrivs som ritual- och ceremoniliknande.221 Dolan menar här att 

                                                   
217 Dolan 2006, s. 5-6 (kursivering i original).  
218 Ordet performativitet har sitt ursprung i språkvetenskapen, där tankegångarna om språkytt-
ringar som talakter eller handlingar introducerades av J.L Austin i slutet av 1950-talet. Se 
John Langshaw Austin, J.O Urmson, Marina Sbisa, How To Do Things With Words (Cam-
bridge/London: Harvard University Press, 1975).  
219 En forskare som förknippas med performativitetsteori är Judith Butler som belyser både 
kön, genus och sexualitet som sociala och kulturella kategorier som konstrueras av språket. 
Performativitet beskrivs här som det som iscensätter eller ”gör” kön, där det med andra ord är 
själva görandet (språkliga yttranden men även beteenden) som skapar och återskapar före-
ställningar om kön. Se Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Iden-
tity, (London/New York: Routledge, 1999).   
220 Schechner kan ses som en av grundarna till forskningsdisciplinen performance studies. Se 
Richard Schechner, Performance Studies. An introduction (London/New York: Routledge, 
2013). Begreppet teaterhändelse som jag valt att utgå ifrån i denna studie samspelar väl med 
det Schechner och Turner beskriver som kulturella iscensättningar inom performance studies, 
där Sauter också definierar teaterhändelsen utifrån en vid förståelse av vad ”teater”kan vara.  
221 Se Dolan 2006, s. 39. Dolan citerar här Schechner, där Schechner beskriver teaterhändel-
sen som något som innefattar inte bara själva uppsättningen utan även stunderna före och 
efter, det han skildrar som ”gathering – performing – dispersing”. Även Sauter betonar bety-
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”(s)een through the lens of performance, the possiblity for utopia doesn’t 
only happen when the lights go down and the ’play’ begins”, utan de uto-
piska ögonblick Dolan diskuterar kan även inträffa före och efter, men även 
under själva repetitionsperioden.222  

I likhet med Schechner och Turner beskriver Dolan teaterupplevelsen som 
delvis ritualliknande och hämtar även termen communitas från Turner som 
använde beteckningen för att förklara övergångsritualers liminala faser, där 
liminalitet syftar på tillfällen i livet då den vanliga ordningen upphör att 
gälla.223 Turner beskriver med begreppet communitas en känsla av gruppge-
menskap där normala hierarkier upphör att existera och där deltagarna före-
nas som en klasslös enhet. När Dolan använder sig av begreppet communitas 
i förhållande till det utopiska i scenkonsten gör hon det som ett sätt att besk-
riva  

(t)he moments in a theater event or a ritual in which audiences or participants 
feel themselves become part of the whole in an organic, nearly spiritual way; 
spectators’ individuality becomes finely attuned to those around them, and a 
cohesive if fleeting feeling of belonging to the group bathes the audience.224  

 
Dolan vidgar Turners användning av termen, och menar att känslan av tillhö-
righet även kan uppmuntra till aktivitet i andra publika och offentliga sfärer, 
där hennes poäng är att teaterupplevelsen kan främja en känsla av ”civic 
participation and emotional belonging”.225  

Det utopiska i scenkonsten visar enligt Dolan inte bara på strukturer och 
sociala koder, utan det ger också glimtar av en annan möjlig verklighet, bor-
tom dessa levda maktstrukturer. De utopiska ögonblick i teatern som Dolan 
diskuterar handlar därmed om så mycket mer än att bli känslomässigt drab-
bad av det som iscensätts, där Dolan riktar ljuset mot vad affekt/känslor kan 
sägas göra och uträtta, snarare än mot vad affekt/känsla är.226 Dolan hänvisar 
här till Brechts begrepp gestus men även till Augusto Boals forumteater ge-
nom att hon ser de utopiska ögonblick som hon diskuterar som en sorts af-

                                                                                                                        
delsen av teaterhändelsens kontext, något som kan förstås i paritet med det Schechner beskri-
ver som ”gathering – performing- dispersing”.  
222 Turner använde först termen inom antropologin och då i anslutning till övergångsritualer. 
Senare utvecklade Turner termen och undersökte även upplevelsen av communitas i förhål-
lande till exempelvis teater, då inom ramen för performance studies. Se Dolan 2006, s. 39.  
223 Se exempelvis Schechner 2013 
224 Dolan 2006, s. 11.  
225 Dolan 2006, s. 11.  
226 Dolan skiljer i sin diskussion om utopiska ögonblick i teatern inte på begreppen af-
fekt/känsla, något som även kan sägas gälla för Cvetkovich i hennes diskussion om teater som 
”public feelings”. Av denna anledning har jag också valt att i denna studie inte diskutera vad 
som kan skilja begreppen affekt, känsla och emotioner åt. Detta eftersom huvudfokus ligger 
på vad affekt/känsla/emotioner kan göra och uträtta, snarare än vad respektive begrepp kan 
betyda.  
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fektiv repetition för förändringar även inom en vidare offentlig och politisk 
sfär.227 Brecht menade att teater ska väcka tankar och medvetandegöra publi-
ken.228 Teatern ska vara episk, i meningen återberättande, och uppmuntra till 
publikens kritiska förmåga att med distanserad hållning reflektera över det 
som gestaltas på teaterscenen. På så sätt ska åskådarna närma sig pjäsens 
moraliska dilemma för att utifrån detta vilja påverka världen. Gestus som 
begrepp är brett och mångfacetterat, men kan i korthet beskrivas som synlig-
görandet av strukturer och sociala koder på ett sådant sätt att det uppmanar 
till kritisk reflektion hos åskådarna.  Enligt Dolan kan det utopiska i scen-
konsten också beskrivas som “the received moment of gestus, when those 
well-delineated, moving pictures of social relations become not only intel-
lectual clear but felt and lived by spectators as well as actors”.229 Dolan dis-
kuterar även möjligheten att inom scenkonsten föra samtal utifrån olika ut-
gångspunkter, där hon definierar dessa dialoger som exempel på utopiska 
ögonblick i teatern, ”a momentary ’doing’ of a world in which such interra-
cial, cross-gender, cross-faith, cross-cultural dialogue might be possible”, 
där jag vill göra tillägget generationsövergripande dialoger.230 Dolan beskri-
ver dessa möten som en sorts metateater där konflikter kan visas i ett större 
forum, där det vi tidigare kanske enbart teoretiserat om kan förkroppsligas, 
vilket gör teaterscenen till en plats där en mer jämlik dialog kan hållas.  

Dolan undviker att ge vare sig ett tydligt recept eller en utstakad karta till 
hur och när utopiska ögonblick i teatern uppstår. Hon är också noga med att 
betona att dessa moment inte låter sig förutsägas. De är starka men samtidigt 
flyktiga och låter sig enbart delvis fångas. Något som rimmar väl med Do-
lans beskrivning av utopi som något icke-stabilt, något som är i ständig rö-
relse och ännu inte färdigt, ”always only partially grasped, as it disappears 
before us around the corners of narrative and social experience”.231 Just 
denna öppenhet ser jag som grundläggande i Dolans beskrivning av utopiska 
ögonblick i teatern, där Dolan även poängterar hur ”(s)uch a view of utopia 
prevents it from settling into proscription, into the kind of fascism that inevi-
tabely attends a fully drawn idea of a better world”.232 De utopiska ögonblick 
som Dolan diskuterar föreskriver därmed inte en färdig lösning, de låter sig 
                                                   
227 Forumteater är en rollspelsmetod som skapades på 1960-talet av Augusto Boal som del av 
De Förtrycktas Teater (Theatre of the Oppressed). Forumteater ska synliggöra konflikter och 
hur man kan hitta möjligheter till förändring, och skildra aktuella angelägna problem i identi-
fierbara situationer där en eller flera personer hamnar i underläge. Spelet slutar i en olöst 
konflikt för att stimulera publiken att lösa problemet. Forumteater är tänkt att medverka till att 
belysa och förändra orättvisa sociala strukturer i samhället. Se mer i Augusto Boal, Theatre of 
the Oppressed, (London: Pluto Press, 1979).  
228 Se exempelvis Ricard Schönström, En försmak av framtiden. Bertolt Brecht och det kon-
kreta, (Höör: Brutus Östling bokförlag Symposion, 2004).  
229 Dolan 2006, s. 7.  
230 Dolan 2006, s. 87.  
231 Dolan 2006, s. 6.  
232 Dolan 2006, s. 13.  
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heller inte låsas fast, utan det handlar snarare om den affektiva kraften i upp-
levelsen av möjligheten till en bättre, mer jämlik värld.  

Kopplat till Suzanne Ostens scenkonst för unga vill jag argumentera för 
att det i Ostens uppsättningar finns glimtar av utopi; tidpunkter där publiken 
upplever ögonblick av samhörighet och en typ av känslomässig kritisk kon-
templation. Jag menar även att det är här som skildringen av barnets affek-
tiva frågor har möjlighet att bli något som inte bara artikuleras utan även 
erfars på ett emotionellt plan. Något som kan ge nya perspektiv på maktrelat-
ionen mellan barn och vuxna och kanske också öppna upp för en typ av dia-
loger som har giltighet inte bara i teaterrummet utan även i en vidare social 
och politisk kontext.  

Teater som ”public feelings”   
När Cvetkovich diskuterar scenkonstens förändrande potential, gör hon det 
med utgångspunkt i begreppet ”public feelings”. Cvetkovich utgår från be-
greppet trauma, och kopplar trauma till en social och kulturell kontext istäl-
let för en medicinsk, där trauma beskrivs som det hon benämner som ”public 
feelings”.233 Utifrån denna förståelse av trauma belyser hon sedan hur vissa 
erfarenheter och affekter blir marginaliserade, medan andra tilldelas en plats 
i det offentliga rummet. Cvetkovich visar även på nya sätt att tänka om 
trauma, “that do not pathologize it, that seize control over it from the medi-
cal experts, and that forge creative responses that far outstrip even the most 
utopian of therapeutic and political solutions”.234 Här lyfter hon också fram 
exempel från litteratur, aktivism och scenkonst och visar hur verken kan 
medverka till att skapa nya offentliga kulturer och transformera villkoren för 
de trauman de iscensätter. I Cvetkovichs teorier om trauma är termen ”public 
cultures” central, där detta ska förstås som en delad kultur som är offentlig 
motsatt till privat, där den offentliga kulturen också kan sägas utgöra en 
premiss för en gemensam historieskrivning. Cvetkovich visar också hur de 
teateruppsättningar hon lyfter fram kan sägas bilda ”an archive of feelings” 
för trauman som annars marginaliseras och placeras i en privat sfär, och 
därför inte heller finns bevarade i historieskrivningen (då exempelvis genom 
spår i offentliga arkiv).  

I relation till analysen av Ostens scenkonst för unga är Cvetkovichs studie 
intressant genom att den lyfter fram trauman som ofta placerats i det privata 
och knyter dem till en vidare social och politisk kontext. En av Cvetkovichs 
utgångspunkter är idén om ”the nation as a space of struggle”, där hon ge-
nom studiet av trauma vill lyfta fram former av trauma som hon menar tidi-
gare marginaliserats genom att den nationella kulturen använt vissa trauma-

                                                   
233 Ann Cvetkovich, ”Public Feelings”, South Atlantic Quarterley, 106:3 (2007), s. 459-468, 
doi: https://doi.org/10.1215/00382876-2007-004., s. 464. 
234 Cvetkovich 2003, s. 3.  
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historier för att undertrycka andra.235 Cvetkovich tar sina exempel från les-
bisk kultur och från frågor om sexualitet och etnicitet för att diskutera bland 
annat kvinnors erfarenheter. Något hon gör för att belysa hur ”(t)he real con-
ditions of women’s lives are hidden in the sphere of the personal, in the pri-
vate life”.236 Här finns en koppling till Suzanne Osten som genom sin scen-
konst för unga upprepade gånger lyft fram teman som vuxenvärlden funnit 
tabubelagda och svåra för den unga publiken: skilsmässa, anorexi, själv-
mord, att växa upp med en alkoholiserad förälder och att leva med en 
mamma som lider av en psykisk sjukdom.237 Ledmotiven kan beskrivas som 
affektiva trauman vilka inte får plats i offentlighetens ljus, och som dessu-
tom sällan diskuteras ur barnets perspektiv. När det kommer till uppsättning-
arna som analyseras frågar jag mig hur dessa lyfter fram barnets erfarenhet-
er, och om dessa skildringar görs på ett sådant sätt att det bidrar till att skapa 
den typ av offentliga motkulturer som Cvetkovich och Dolan ger exempel 
på. Detta kan kopplas till studiens övergripande frågeställning om vilka idéer 
om barn och barndom som finns utläsbara i Ostens scenkonst för unga.  

Barndomar som socialt konstruerade kategorier  
I studien utgår jag från en syn på barndomar som socialt konstruerade kate-
gorier. Det betyder i korthet att jag inte betraktar barndom som något natur-
ligt och beständigt, utan som en kategori som reproduceras och omförhand-
las. Utgående från grundtanken att barndom konstitueras genom sociala och 
kulturella kontexter kan jag också undersöka vilken syn på barn och barn-
dom som aktualiseras och reproduceras i uppsättningarna jag undersöker. 
Under denna rubrik ges en introduktion till barn- och barndomsforskningen, 
då framför allt genom en presentation av barndomssociologin, där jag även 
går igenom ett antal begrepp, teorier och forskare på området. Den relativt 
fylliga introduktionen gör jag dels för att klargöra några av mina egna ställ-
ningstaganden, dels för att presentera vissa för studien grundläggande be-
grepp.  

Barndomsforskning som fält 
Barndomsforskning är ett tvärvetenskapligt fält som har genomgått stora 
förändringar under senare år. Den tidiga barndomsforskningen dominerades 
av psykologiska teorier, men sociologiska och antropologiska idéer kom så 
småningom att påverka fältet. Kritiken mot utvecklingspsykologin handlade 
                                                   
235 Cvetkovich 2003, s. 16. 
236 Cvetkovich 2003, s. 30.  
237 Uppsättningar som handlar om skilsmässa är Medeas barn och Paddakvariet. Uppsätt-
ningen En ren flicka (1983) med text av Lottie Möller handlar om anorexi, Gränsen (2001) 
skriven av Suzanne Osten handlar om självmord, Sprit (1978) skriven av Börje Lindström 
handlar om att växa upp med en alkoholiserad förälder medan Flickan, mamman och soporna 
skildrar hur det är att växa upp med en psykiskt sjuk mamma.  
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om att barns socialisation där sågs som en passiv process och att barns ut-
veckling beskrevs i universella termer. Ett skifte inom barndomsforskningen 
uppstod under 1990-talet och när jag nedan skisserar några huvuddrag på 
fältet gör jag det med utgångspunkt i detta skifte.238 I Theorizing Childhood 
identifierar sociologerna och barndomsforskarna Allison James, Chris Jenks 
& Alan Prout det de beskriver som ett paradigmskifte inom barndomsforsk-
ningen.239 Detta görs genom att ifrågasätta idén om en barndom som delas av 
alla barn och istället lyfta fram att begreppet barndom är en social kategori. 
Det spelar med andra ord roll i vilken del av världen som barn växer upp, 
samt hur villkoren runt barn ser ut, något som föranleder att man inom barn-
domssociologin snarare talar om barndomar än om barndom. I boken struk-
turerar forskarna det man beskriver som den nya barndomssociologiska 
forskningen i relation till fyra teoretiska modeller: ”the socially constructed 
child; the tribal child; the minority group child; and the social structural 
child”.240  

James, Jenks & Prout kritiserar det tidigare dominerande paradigmet 
inom barndomsforskningen och lyfter fram hur detta bygger på en grundidé 
om barn som ”becomings” där barn betraktas som passiva mottagare för 
samhällets påverkan och där barns utveckling förklaras genom stadieteorier 
av olika slag (exempel som lyfts fram är Piaget och Freud). De tar på så sätt 
avstånd från det man menar är en normaliserande och generaliserande syn på 
barns utvecklingsprocess. Grunddragen i de fyra nya teoretiska perspektiven 
som identifieras i Theorizing Childhood beskrivs enligt följande: begreppen 
barn och barndom förstås som sociala konstruktioner, barn betraktas som 
aktiva subjekt i utformningen av sina egna sociala liv, barn beskrivs som en 
minoritetsgrupp och en marginaliserad grupp i samhället, och barns erfaren-
heter betonas. Forskarna beskriver ett antal dikotomier inom sociologin, 
”agency – structure; universalism – particularism; local – global; and conti-
nuity – change”, och kritiserar hur det dominerande paradigmet inom barn-
domsforskningen förhåller sig till dessa.241 Man argumenterar sedan för att 
barndomssociologin utgör ett nytt sätt att förhålla sig till dessa dikotomier 
och presenterar en schematisk modell där de fyra barndomsdiskurserna pla-
ceras in.242 James, Jenks & Prout argumenterar för att den nya barndoms-
sociologin utgör ett nytt paradigm inom barndomsforskningen, och placerar 
det epistemologiska brottet i beskrivningen av barndom som en social struk-

                                                   
238 En bok som brukar lyftas fram som avgörande för detta skifte är Allison James & Alan 
Prout, Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological 
Study of Childhood (London/New York: The Palmer Press 1990/2a uppl. 1997).  
239 Allison James, Chris Jenks & Alan Prout, Theorizing Childhood, (Cambridge: Polity, 
1998). 
240 James, Jenks & Prout 1998, s. 5.   
241 James, Jenks & Prout 1998, s. 200 ff.  
242 James, Jenks & Prout 1998, s. 5.   



 56 

tur samt i synen på barn som ”beings”.243 De betonar att barns sociala relat-
ioner och kulturer är värda att studera i sin egen rätt. Forskarna argumenterar 
även för att man ska arbeta med en etnografisk ansats i forskningen för att på 
så sätt fånga barns perspektiv. Andra viktiga begrepp inom den nya barn-
domssociologin är generationsordning och åldersordning.244 Perspektiven har 
gemensamt att de problematiserar synen på barn- och ungdomsperioden som 
biologiskt determinerad, och att de försöker beskriva vad som är specifikt för 
barns och ungas livsvillkor. De har också gemensamt att de studerar ålder ur 
ett kritiskt perspektiv, där man ifrågasätter ålder som något essentiellt och 
istället pekar mot en förståelse av ålder som något som görs socialt och i 
relationella processer. Gemensamt för de olika perspektiven är utgångspunk-
ten att ålder är en strukturerande aspekt, att ålder görs och att ålder är en 
maktordning i likhet med exempelvis genus och klass. Teorierna man an-
vänder sig av för att belysa hur ålder konstrueras varierar, där exempelvis 
generation och livsfas utgör två olika utgångspunkter. I flera studier finns 
också ett diskurs- och maktperspektiv. Forskningsperspektiven som uttryck-
tes inom den nya barndomssociologin satte spår inom barndomsforskning i 
stort. Likväl kvarstod tidigare tankegångar parallellt med de nya, och synen 
på barn som ”beings” alternativt ”becomings” kan också sägas existera som 
två parallella spår på fältet.  
      I ”Taking a Step Away from Modernity” granskar Alan Prout utveckl-
ingen av den nya barndomssociologiska forskning som han själv varit med 
och skisserat fram.245 I artikeln kritiserar han dessa barndomsstudier då han 
menar att det inom dem finns en tendens att repetera grundläggande idéer 
utan att samtidigt problematisera dem (exempelvis att barn är sociala aktörer 
och ett alltför ensidigt betonande av barn som beings), samt att teorierna är 
uppbyggda kring de dikotomier man samtidigt kritiserar. Prout lyfter fram 
hur den barndomssociologiska forskningen visserligen öppnat upp för nya 
möjligheter, men argumenterar samtidigt för att det behövs nya sätt att teore-
tisera kring barn och barndom. Här lyfter Prout fram aktörs- och nätverks-
teori som en möjlig modell för att förklara samhället och barndomen under 
senmoderniteten.  
     Barndomsforskaren Patrick J. Ryan går längre än Prout i kritiken av den 
nya barndomssociologin, och ifrågasätter om det alls egentligen kan sägas 

                                                   
243 Då att jämföra med synen på barn som ”becomings”. Synen på barn som ”beings” tänks 
betona barns aktörskap.  
244 För mer om respektive teori och begreppsbildning se exempelvis Alanen 2009 samt Anna-
Liisa Närvänen & Elisabet Näsman, ”Childhood as Generation or Life Phase?” Young: Nordic 
Journal of Youth Research 12(1), (2004), s. 71-91, doi: 
https://doi.org/10.1177/1103308804039637.  
245 Alan Prout, ”Taking a Step Away from Modernity: Reconsidering the New Sociology of 
Childhood”, Global Studies of Childhood, vol 1, nr 1 (2011), s. 4 – 14, doi: 
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handla om ett paradigmskifte.246 Ryan lyfter fram hur den nya barndoms-
sociologiska forskningen i egentlig mening inte alls kan betraktas som ny, 
utan snarare bygger vidare på gamla tankegångar om barn och barndom. 
James, Jenks & Prout kritiserar i Theorizing Childhood modernismens dual-
ism mellan exempelvis aktörskap och struktur och vill genom sin modell 
röra sig bortom detta; något Ryan menar att den nya barndomssociologin 
inte lyckas med. Snarare bygger den vidare på flertalet ontologiska och 
epistemologiska grundförutsättningar från det gamla paradigmet. Den nya 
barndomssociologiska forskningen fungerar därmed enligt Ryan snarare som 
”a fruitful direction for work upon the terrain of modern childhood, rather 
than a postmodern departure into an entirely new world of personhood”.247  
     Den nya barndomssociologin har även påverkat barnpsykologin, något 
som är synligt exempelvis i Dion Sommers diskussion i Barndomspsykologi. 
Utveckling i en förändrad värld.248 Här redogör Sommer för de väsentliga 
förändringar han menar ägt rum inom forskningen om barn under de senaste 
årtiondena. Sommer beskriver ett skifte från barnpsykologi till vad han kallar 
barndomspsykologi. Där man i barnpsykologin såg barn som något univer-
sellt och barns utveckling beskrevs utgående från stadieteorier som skulle 
gälla alla barn, oavsett samhälle och kultur, så beskriver barndomspsykolo-
gin barn som aktiva subjekt och barndom som något som måste förstås uti-
från dess kulturella och sociala sammanhang. Sommer beskriver grundtan-
karna i den nya barndomspsykologin som att de två grundförhållandena, 
samhälle och kultur å ena sidan och människan å andra sidan, inte ska ses 
som en dualism utan snarare som olika dimensioner av samma sakförhål-
lande. Han beskriver hur en tidigare syn på barn som inkompetenta och 
bräckliga nu bytts mot en syn på barn som relativt kompetenta och resilienta. 
Barnet ses som aktivt och meningsskapande och barns konkreta livsvärld 
och fenomenologi står i fokus. Ny är också förståelsen för spädbarnets 
mycket tidiga sociala och känslomässiga kompetenser.  

Barn som ”being” eller ”becoming” 
En central diskussion inom barndomsforskningen som fält handlar om be-
greppen ”being” och ”becoming”, som kan beskrivas som två konkurrerande 
men samtidigt samverkande barndomssyner. Många forskare som tillskriver 
sig en barndomssociologisk utgångspunkt problematiserar också en alltför 
ensidig syn på barn som antingen being eller becoming. Ett exempel ges av 
barndomsforskaren Gunilla Halldén i Den moderna barndomen och barns 

                                                   
246 Patrick J. Ryan, ”How New is the ’New’ Social Study of Childhood? The Myth of a Para-
digm shift” Journal of Interdisciplinary History, volym 38, nr. 4 (2008), s. 553-576, doi: 
https://doi.org.10.1162/jinh.2008.38.4.533.  
247 Ryan 2008, s. 558.  
248 Sommer 2011. 
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vardagsliv.249  När Halldén diskuterar understrykandet av barnet som being 
till skillnad från becoming, menar hon att huvudpoängen med lanseringen av 
begreppet being under 1990-talet var att betona att barnet var värt ett stu-
dium i sin egen rätt och att barndomen inte skulle betraktas som en trans-
portsträcka mot vuxenlivet.250 En annan poäng med lanseringen av begreppet 
var att lyfta vikten av ett barnperspektiv och ifrågasätta ett socialisationsbe-
grepp som inbegriper en syn på vuxna som sociala och mogna och barn som 
omogna och i olika stadier på väg att bli sociala.  

I Childhood and Society utgår barndomssociologen Nick Lee från just 
diskussionen om barn och vuxna som antingen becoming eller being.251 Lee 
inleder med att konstatera att vi lever i en tid av osäkerhet där såväl barn 
som vuxna är utsatta för processer som innebär förändring och omförhand-
lade relationer, något som gör att det finns skäl att omdefiniera gränserna 
mellan barndom och vuxenhet. Lees argumentation är uppdelad i tre delar, 
där Lee börjar med att diskutera dualismen being/becoming, för att sedan 
belysa barndomens tvetydighet och ambivalens och slutligen argumentera 
för en förståelse av både barn och vuxna som being och becoming på samma 
gång.252   

Lee kopplar förståelsen av barn till olika bakomliggande syner på aktör-
skap. Barndomssociologins utgångspunkt i synen på barnet som being, där 
det mogna och fullständiga premieras över det omogna och motsägelsefulla 
utgår enligt Lee från en essentiell förståelse av aktörskap. Aktörskap förstås 
här som en inneboende egenskap, något Lee ifrågasätter och beskriver som 
aktörskapets skenbara oberoende. Utifrån Lees kritik av barndomssociologin 
kan man ana att ett alltför ensidigt betonande av barn som being kan leda till 
en fokusering på barns agens, där individualitet, oberoende och rationalitet 
premieras. I anslutning till mitt eget forskningsmaterial skulle det betyda att 
jag, när jag analyserar bilden av barnet i Ostens scenkonst för unga, lyfter 
fram och uppmärksammar (medvetet eller omedvetet) de gestaltningar som 
tydligast överensstämmer med idén om barnet som being, medan annat 
kommer i skymundan. Det finns också en risk att barnet ses alltför ensidigt 
ur ett individperspektiv, där relationella perspektiv tonas ned; det vill säga 
att jag lyfter fram bilden av barn och barndom(ar) i Ostens scenkonst för 
unga utan att fundera över hur dessa idéer förhåller sig till iscensättandet av 
vuxna och vuxenhet.  

                                                   
249 Den moderna barndomen och barns vardagsliv, red. Gunilla Halldén (Stockholm: Carls-
sons, 2007), s. 27. 
250 Den moderna barndomen och barns vardagsliv 2007, s. 32.  
251 Nick Lee, Childhood and Society: Growing up in an Age of Uncertainty (Maidenhead: 
Open University Press, 2001). 
252 Min översättning av respektive del av boken, där del ett tituleras ”Human Beings and 
Human Becomings”, del två ”Ambiguities of Childhood” och del tre ”Human Becomings and 
Social Research”. Jag har i denna text valt att översätta termen ”ambiguity” med tvetydighet 
och ambivalens.  
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Lee fördjupar sitt resonemang om barn och vuxna som både being och 
becoming i Childhood and Human Value, då utifrån tankegångar om bero-
ende respektive oberoende.253 I korthet menar Lee att beroende och obero-
ende inte i första hand ska betraktas eller förstås som egenskaper som indi-
vider besitter eller ej. Snarare handlar det om växlingar mellan beroende och 
oberoende, något som sätter relationen barn-vuxna i centrum. Lee vänder sig 
mot en tanke om växande där detta likställs med att uppnå självständighet 
och oberoende. Här föreslår Lee begreppet ”separability” som ett alternativ 
till separation:  

/../ Western performances of personhood are shaped by an ideal of separat-
ness.  Though we all live in quite subtly differentiated and multi-faceted states 
of separability, having a wide variety of dependencies that we periodically 
recall and forget, draw on and disawow, the ideal of separation makes it very 
easy of us to think and feel in terms of the binary pair ’separate/dependent’.254  

 
Både barn och vuxna är därmed indragna i ständiga processer av ”separat-
ness”, något Lee menar sällan uppmärksammas i en västerländsk kontext 
som tenderar att likställa självständighet och oberoende med hög status.255 
När barn beskrivs som beroende och vuxna som oberoende handlar det där-
med även om en fördelning av makt och rättigheter, där denna fördelning 
rättfärdigas genom bakomliggande tankegångar om utveckling och växande 
där självständighet och oberoende premieras. Utgående från ”separatness” 
kan man sluta söka efter den slutgiltiga separationen (något Lee menar att 
människan hur som helst vare sig kan – eller ska eftersträva – att nå) för att 
istället uppmärksamma individens utveckling av ett relationellt själv. Lee 
hänvisar sedan till olika utvecklingsteorier där utvecklingen av det relation-
ella självet betonas, där bland annat Winnicotts tankegångar om övergångs-
objekt och mellanområdet diskuteras.  

Barn, barndom och ålder: generationsordning som utgångspunkt  
I studiet av barn och barndom står ålder på ett eller annat sätt alltid i fokus. 
Detta kommenteras exempelvis av genusforskaren Jeanette Sundhall i hen-
nes avhandling om barn och genus:  

De discipliner som specialiserat sig på ålder och då specifikt åldersgrupperna 
barn respektive gamla, är barndomsforskningen eller den nya barndomssocio-

                                                   
253 Nick Lee, Childhood and Human Value: Development, Separation and Separability (Mai-
denhead: Open University Press, 2005).   
254 Lee 2005, s. 38.  
255 Här gör Lee en koppling till bland annat kolonialismen och visar hur intressekonflikter 
som handlar om statusfördelning mellan olika grupper också kan kopplas till framställandet 
av en viss grupp som beroende/oberoende. Något som Lee menar påverkar vår förståelse av 
hur man är en ”proper, valuable person”, där oberoende och självständighet kommit att signa-
lera status. Lee 2005, s. 38.  
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login som inriktningen också kallas, samt forskningen om äldre och åldrande 
och kritisk gerontologi. De ryms under begreppet åldersforskning som (ännu) 
inte är ett etablerat begrepp. 256 

 
Samtidigt är det inte alltid ålder problematiseras, något som möjligen beror 
på vår syn på ålder, där ålder gärna uppfattas som något neutralt och objek-
tivt. Ålder kan dock förstås ur flera olika perspektiv, exempelvis som biolo-
gisk ålder, kronologisk ålder, psykologisk ålder eller ålder som en organise-
rande princip, en socialt konstruerad maktordning likt exempelvis genus och 
klass.257 Inom barndomssociologin lyfts bland annat begreppet generation 
fram som ett sätt att förstå hur barndom görs, där barndomsforskaren Leena 
Alanen anger följande: ”To begin with, to take generational ordering 
seriously is to assume that children’s lives and experiences are in addition to 
being gendered, classed, raced, and so on, also – and first of all – generat-
ioned”.258 Alanen problematiserar synen på barn- och ungdomsperioden som 
biologiskt determinerad och studerar ålder ur ett kritiskt perspektiv, där hon 
pekar mot en förståelse av ålder som något som görs socialt och i relationella 
processer. Alanen vill genom sin teoretisering av generationsbegreppet be-
tona relationen mellan barndom och vuxenhet som strukturella element, där 
barndom innebär en viss social status.259  

Grundtankar hos Alanen är synen på barndom som en relationell process, 
där barn som kategori definieras i relation till kategorin vuxen. De olika 
positionerna förutsätter varandra, och hur barn definieras är därmed bero-
ende av hur vuxna definieras och omvänt. Alanen utgår från Karl Mann-
heims kulturella studier av hierarkiska generationer där en jämförelse mellan 
klass och hur generationer bidrar till social förändring görs. Hon definierar 
generationsordning som ”a structured network of relations between generat-
ional categories that are positioned in and act within necessary interrelations 
with each other”.260 Alanen breddar dock Mannheims definition av begreppet 
generation, genom att koppla generation inte bara till social klass utan även 
till exempelvis genus. Det som gör Alanens tankegångar intressanta i relat-
ion till uppsättningsanalyserna är den rörlighet i generationssystemet som 
hon lyfter fram, där kategorierna barn och vuxna konstruerar varandras po-
sitioner och handlingar relationellt, där det även finns möjlighet till föränd-
ring. Alanen ger exempel från relationen förälder – barn och skriver: ”The 
                                                   
256 Se Jeanette Sundhall, Kan barn tala? En genusvetenskaplig undersökning av ålder i famil-
jerättsliga utredningstexter, diss. (Göteborg: Göteborgs Universitet, 2012), s. 55. (Kursive-
ring i original).  
257 Biologisk ålder fokuserar på åldrandet i biologisk mening, med utgångspunkt i genetiska, 
biokemiska och fysiologiska termer och teorier. Psykologisk ålder knyter an till utvecklings-
psykologiska teorier, exempelvis Eriksons stadier medan social ålder ger uttryck för olika 
teorier som ser åldrande som något som görs.  
258 Alanen 2009, s. 162.  
259 Se exempelvis Alanen 2009.  
260 Alanen 2009, s. 161-162.  
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interdependency – of positional performance as well as identity – does not 
work only one way, unidirectionally, from parental position to child posit-
ion”.261 För att positionen förälder ska finnas, måste det också finnas någon 
som intar positionen som barn. Alanen beskriver detta utifrån kulturella 
normer där förståelsen av relationen barn – förälder tenderar att vara ensidig 
(då förstått från den vuxnas perspektiv). Genom att Alanens teoretiska ram-
verk pekar på betydelsen av att inte bara studera hur barndom görs utan 
också vuxenhet, så riktas ljuset mot utgångspunkten i ett av vuxenhetens 
privilegier. Vuxenhet får ofta förbli osynlig och förgivettagen, dold istället 
för analyserad. I avhandlingen innebär detta i korthet att jag när jag studerar 
hur barndom görs på teaterscenen, även behöver rikta blicken mot hur vux-
enhet konstrueras. 

Barnperspektiv och barns perspektiv  
Inom barndomsforskningen gör man en poäng av att skilja mellan begreppen 
barnperspektiv och barns perspektiv. Det kan handla om hur en verksamhet 
beskrivs, där barnperspektiv gäller vuxenvärldens vilja att fokusera barns 
villkor och lyfta fram barns uppfattningar och handlingar, medan barns per-
spektiv snarare handlar om försök att spegla barns erfarenheter om sin värld 
och sina villkor. Det kan också handla om valet av forskningsmetod.262 Gu-
nilla Halldén belyser i artikeln ”Barnperspektiv. Ett ideologiskt laddat be-
grepp och oprecist som analytiskt verktyg” precis vad titeln anger.263 Halldén 
diskuterar hur begreppet barnperspektiv används flitigt i olika sammanhang, 
och menar att det finns skäl att granska den innebörd som begreppet ges i 
olika kontexter. Begreppet kan diskuteras som ett å ena sidan ideologiskt 
sådant, kopplat till barnkonventionen och barnets rättigheter, och å andra 
sidan som ett metodologiskt begrepp, som avser att finna metoder som gyn-
nar ett barnperspektiv. Begreppet används också återkommande i den poli-
tiska retoriken, vilket Helander visat i förhållande till den kulturpolitiska 
debatten.264 Barns perspektiv står enligt Halldéns definition för ”att i forsk-
ningen sträva efter att fånga barns röster”, medan barnperspektiv ses som ett 
mer övergripande begrepp vilket ”innebär att uppmärksamma konsekvenser 
av olika politiska beslut eller vilka erfarenheter som ryms i de olika posit-
ioner, som barn tillåts inta i ett bestämt samhälle”.265 Halldén fortsätter med 
att beskriva att för det senare perspektivet behövs inte nödvändigtvis inform-
ation från barnen själva, utan ett barnperspektiv fokuserar barns villkor och 
                                                   
261 Alanen 2009, s. 165.  
262 För denna definition av barnperspektiv och barns perspektiv, se Karin Helanders inledning 
till Locus nr 3 - 4 (2011b), s. 3–7, s. 4.   
263 Halldén 2009.  
264 Karin Helander, ”Barnets rätt till kultur och konst” ur Barnrätt: En antologi red. Ann-
Christin Cederborg & Wiweca Warnling-Nerep (Stockholm: Norstedt Juridik, 2014b), s. 186-
198, s. 189.  
265 Halldén 2009, s. 6.  
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riktar vuxenvärldens uppmärksamhet mot en förståelse av barns uppfattning-
ar och handlingar.  

I avhandlingen har jag valt att inte utgå från vare sig ett barnperspektiv el-
ler från barns perspektiv. Sistnämnda faller sig naturligt eftersom jag inte 
inkluderar barns egna röster i studien, exempelvis genom den unga publikens 
reception. Ett barnperspektiv använder jag mig heller inte av, studien fokuse-
rar inte på barns villkor, uppfattningar och handlingar, utan ljuset riktas sna-
rare mot barnet som idé och figur på Ostens teaterscen. Av ovanstående skäl 
har jag också i möjligaste mån undvikit att använda mig av begreppen barn-
perspektiv respektive barns perspektiv i uppsättningsanalyserna.  

Själva begreppet barnperspektiv kan ges andra meningar än de Halldén 
diskuterar och som redovisats ovan. Här spelar termen ”perspektiv” in. Ett 
perspektiv kan syfta på en position, en utsiktspunkt, men det kan också inne-
bära en teori eller ett visst synsätt (på exempelvis barnet).266 Även om jag 
valt att inte utgå från vare sig ett barnperspektiv eller från barns perspektiv i 
studien, har jag att förhålla mig till att Suzanne Osten själv arbetar med ett 
barnperspektiv i sin scenkonst för unga.267 Ett barnperspektiv som utgående 
från ovanstående diskussion kan förstås och tolkas på flera olika sätt. Det 
kan dels knytas till Halldéns beskrivning av begreppen, där Osten återkom-
mande gånger uttalat en vilja att ställa sig på barnets sida i sin teater för 
unga, något som kan likställas med strävan att fokusera barns villkor, hand-
lingar och erfarenheter och synliggöra dessa för vuxenvärlden. Detta ut-
trycker hon bland annat som följer: ”Barnen har rätt att få ett språk för käns-
lor som oro, sorg, besvikelse och vrede. Där har konsten en viktig uppgift – 
en bra teaterföreställning ger barnen möjlighet att beskriva och känna igen 
sin egen verklighet”. 268 Osten kan vidare inte bara sägas arbeta med ett barn-
perspektiv i sin scenkonst för unga, utan hon tangerar också barns perspektiv 
genom arbetet med referensgrupper under uppsättningarnas produktions-
perioder. Ostens barnperspektiv kan dock också förstås i meningen av pro-
ducerandet av en viss synvinkel på barnet, en position som barn och barn-
dom betraktas från. När det kommer till sistnämnda kan man konstatera att 
barnperspektivet Osten ger uttryck för blivit en så integrerad del av hennes 
teaterskapande att det kommit att betraktas som en självklar del av hennes 
scenkonst. Ostens barnperspektiv har blivit den synvinkel vi ”ser” hennes 
teater genom utan att kanske på djupet reflektera över vad det egentligen 
innebär och vilka föreställningar det skapar och reproducerar om barn, barn-
dom(ar) och teater för unga. Något jag undersöker närmre i denna studie.  

                                                   
266 Se Birgitta Qvarsell, ”Barns perspektiv och mänskliga rättigheter. Godhetsmaximering 
eller kunskapsbildning?” i Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 1-2 (2008), s. 101-113. [hämtad 
2 juni 2017, utskrift hos författaren] 
267 Se exempelvis Helander 2010a. 
268 Rosenberg 2004, s. 81. 
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Kapitel fyra. Material och metod    

Detta kapitel inleds med en genomgång av materialet, där jag även kort 
kommenterar mitt val av metod och genomförandet av studiens analyser i två 
led. Efter detta redogör jag för uppsättningarna som valts ut för analys. Se-
dan diskuteras förståelsen av scenkonst som händelse i relation till analyser 
av historiska uppsättningar. Jag fortsätter med att diskutera teori och praxis 
vad gäller analyser av teateruppsättningar. Här redogör jag även för varför 
jag valt att benämna studiens analyser för uppsättningsanalyser istället för 
exempelvis föreställningsanalyser. Slutligen presenteras de utgångspunkter 
jag valt att utgå från i avhandlingens uppsättningsanalyser. I studien har jag 
konstruerat en modell för uppsättningsanalys som baseras på hermeneutik 
och semiotik i kombination med idéer som rör fokalisering, rumslighet och 
utopiska ögonblick i teatern. Modellen presenteras sist i avsnittet, i direkt 
anslutning till kapitel fem som innehåller avhandlingens uppsättningsana-
lyser.  

Material och metod: Några inledande ord  
För att besvara studiens frågeställningar om tematik, barnsyn och konstnärlig 
gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga har jag valt att utgå från 
uppsättningsanalys som metod. I studien har jag valt att undersöka totalt fem 
av Ostens uppsättningar för barn, samtliga spelades på Unga Klara, den 
första med premiär 1988 och den sista med premiär 2014. Studien sträcker 
sig därmed över nästan trettio år. Valet att analysera mer än enbart en av 
Ostens uppsättningar, och att dessutom låta studien sträcka sig över en 
längre tidsperiod, möjliggör en diskussion om representativa och återkom-
mande linjer i Ostens teater för unga. Analysen har därmed genomförts i två 
led. Först har jag genomfört fem separata uppsättningsanalyser utgående från 
avhandlingens grundläggande spörsmål: vilka teman står att finna i respek-
tive uppsättning, vilka idéer kring barn och barndom finns underliggande 
och med vilka konstnärliga uttryck gestaltas teman och barnsyn. Jag har 
sedan placerat de fem analyserna sida vid sida för att utifrån dessa undersöka 
vilka eventuella återkommande linjer som står att uttyda, även här i relation 
till studiens övergripande frågeställningar. Detta för att försöka ringa in och 
beskriva Ostens specifika insatser för barn- och ungdomsteatern och för 
scenkonsten i stort.  
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Studiens analyser utgår från videoinspelningar och kringliggande arkiv-
material. Utöver detta har jag använt mig av tidigare litteratur av och om 
Osten tillsammans med intervjuer och artiklar. Jag har även genomfört egna 
intervjuer med Osten. Suzanne Ostens vilja till kommunikation finns utläs-
bar inte bara i hennes teater, utan även i hennes vilja att dela med sig av sina 
tankar om scenkonst i artiklar, essäer och intervjuböcker.269 Ett bestående 
intryck av genomläsningen jag gjort inför studien är att Ostens röst är repre-
senterad i merparten av det material jag tagit del av, antingen genom direkta 
citat och/eller genom referat. Detta har gett upplevelsen av att det som skri-
vits om Osten delvis bygger på Ostens egen presentation av sitt arbete. Lik-
nande tendenser lyfter konstvetaren Magdalena Holdar fram i inledningen 
till sin avhandling om scenografin i Ingmar Bergmans uppsättningar där hon 
anger hur ”much of the writings on director Ingmar Bergman’s work are 
founded on his own presentation of it”.270 Holdar visar hur det finns en upp-
sjö av intervjuböcker, artiklar, intervjuer och TV-inslag som på olika sätt 
behandlar Bergmans arbete, då många gånger utifrån Bergman själv. Även 
om Ostens konstnärskap inte behandlats i närheten lika utförligt som Berg-
mans har jag likväl att förhålla mig till att Ostens röst kan betraktas som 
mycket välkänd inom fältet svensk barnteater. Det är även ett faktum att 
Osten många gånger när hon berättar om sitt teaterarbete också berättar om 
sitt liv, då sett genom teatern. När det kommer till min egen studie har jag 
tyckt det varit intressant att låta Ostens egen röst vara närvarande i avhand-
lingen, då för att fördjupa analysen. Det jag då lyssnat efter är återkom-
mande utsagor, begrepp och sammanhang. Utöver egna intervjuer med Osten 
har jag även använt mig av hennes uttalanden i media och litteratur som stöd 
för vissa resonemang. Här ansluter jag mig med andra ord till viss del till den 
tendens jag tecknat ovan. För att underlätta skiljelinjen mellan studiens frå-
geställningar och mina resultat respektive vad som är Ostens egna uttalanden 
om sitt teaterskapande har jag dock valt att enbart undantagsvis citera Ostens 
egen röst i studiens uppsättningsanalyser.  

Intervjuer med Osten  
Inför den inledande fasen av avhandlingsarbetet genomförde jag tre inter-
vjuer med Osten. En förberedande där jag enbart skrivit korta stödanteck-
ningar, samt två mer strukturerade som finns inspelade på band och som 

                                                   
269 Exempel på detta är Osten 2009b. Intervjuböcker om Osten är exempelvis Zweigbergk 
1990; Rosenberg 2004. Bland Ostens egna skrifter kan även Osten 2002 nämnas, som samlar 
ett stort antal essäer och artiklar författade av Osten själv. 
270 Magdalena Holdar, Scenography in Action: Space, Time and Movement in Theatre Pro-
ductions by Ingmar Bergman, diss. Eidos nr. 14, skrift från Konstvetenskapliga institutionen 
(Stockholm: Stockholms universitet, 2005), s. 24.  
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också transkriberats.271  Intervjuerna har i första hand fungerat som en förbe-
redelse inför studien där de kommit att utgöra en del av min förförståelse om 
Osten och hennes scenkonst för unga. Under slutet av avhandlingsarbetet har 
jag även återkommit till intervjuerna och inkluderat delar av dem i framför 
allt det inledande och avslutande kapitlet. Intervjuerna har utformats som 
kvalitativa intervjuer, efter en modell med en tematiskt mer öppen sådan. 
Denna intervjuform öppnar upp för att reagera på och följa upp de svar som 
uppkommer, vilket ökar möjligheten att ta del av den intervjuades tanke-
gångar och perspektiv. 272 Inför intervjuerna med Osten hade jag förberett 
mig genom att fundera på vilka teman jag önskade beröra. Huvudteman som 
berördes var teater som konst, brytpunkter i Ostens teaterkarriär, teaterupp-
sättningar för unga som hon själv önskade lyfta fram som viktiga samt vad 
hon själv ser som röda trådar och teman i sin teater för unga. En fördel med 
kvalitativa intervjuer är att man från starten inte måste bestämma hur många 
intervjuer som ska genomföras.273 Tvärtom kan det vara av gagn att varva 
intervjuer och analys, vilket jag också gjort i arbetet med avhandlingen. En 
svaghet med kvalitativa intervjuer är att det som sägs kan ha andra syften än 
vad intervjuaren kan förstå eller överblicka i stunden.274 Därför bör intervju-
materialet kompletteras med andra metoder, vilket även görs. En sista re-
flektion runt intervjuerna med Osten är att de delvis kan sägas tangera en 
sorts livsintervjuer.275 Livsberättelser ingår i det som mer övergripande kan 
beskrivas som biografisk forskning, vilket förvisso inte är min avsikt med 
avhandlingen – vad som dock framträder när jag analyserar det transkribe-
rade intervjuunderlaget är att delar av materialet är tydligt färgade av Ostens 
livsberättelse. Genom frågor om röda trådar och teman, om vilka uppsätt-
ningar som varit viktiga samt om brytpunkter i teaterkarriären, så har Osten 
också i intervjuerna beskrivit en del av sin livshistoria sedd genom hennes 
teaterkarriär. Genom de personliga kopplingar som Osten gör mellan sitt liv 

                                                   
271 Första kortare samtalet hölls 16 december 2013 (på Unga Klaras kontor), de två mer struk-
turerade bandade intervjuerna genomfördes 29 april 2014 (på Unga Klaras kontor) samt 16 
december 2014 (hemma hos Suzanne Osten).  
272 För en diskussion om detta se exempelvis Patrik Asper, Etnografiska metoder. Att förstå 
och förklara samtiden 2a uppl. (Malmö: Liber, 2011).  
273 Göran Ahrne & Ulla Eriksson-Zetterquist, se kapitlet ”Intervjuer” ur Handbok i kvalitativa 
metoder, red. Göran Ahrne & Peter Svensson (Stockholm: Liber AB, 2011), s. 36-57, s. 44. 
274 Detta diskuteras av Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011, s. 57. 
275 Peter Öberg ”Livshistorieintervjuer” ur Handbok i kvalitativa metoder 2011, s. 58-70, s. 
59. Enligt Öberg utmärks livshistorien som genre av fem kännetecken varav det första besk-
rivs som intrigen, eller berättelsens logik, som ofta följer ett linjärt tidsmönster och gör att 
historien kan bindas samman och få mening. Det andra kännetecknet utgörs av att livshisto-
rien är retrospektiv och rekonstruerar mening åt det förflutna ur nuets perspektiv, det tredje att 
olika vändpunkter strukturerar livet i ett ”före” och ett ”efter”, det fjärde att livshistorien är en 
konventionaliserad berättelse som bygger på olika antaganden medan det femte och sista 
kännetecknet är att den är en identitetskonstruktion som bidrar med kunskap om identiteten 
och den personliga utvecklingen.  
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och olika teman i hennes uppsättningar för barn, så kan man också se Ostens 
beskrivningar av teaterarbetet för unga som en sorts identitetskonstruktion. I 
en analys av intervjuerna med Osten kan man därmed se hur det berättade 
livet med den egna självrepresentationen utgör ett (av flera) teman i dessa. 
Det finns även spår av utsagor om det levda livet, som behandlar kronolo-
giskt biografiska data.276 

Material för uppsättningsanalyserna 
Material som använts vid uppsättningsanalyserna är videoinspelningar, in-
formationsmaterial, bilder och dokumentationsmaterial.277 Åter andra källor 
har varit recensioner och artiklar. Arkiv som använts är Unga Klaras eget 
arkiv, Stockholms Stadsteaters arkiv samt Musikverket, Musik- och teater-
biblioteket.278 Vid sistnämnda har jag kunnat ta del av Suzanne Ostens pri-
vata arkiv (som donerats till biblioteket).279 Vid urval och insamling av 
material har jag sökt på respektive uppsättning som studien behandlar i 
ovanstående arkiv, och i första hand tagit del av det källmaterial som funnits 
arkiverat under respektive uppsättning.  

Materialet jag utgått från har delvis skiljt sig åt från uppsättning till upp-
sättning, där det i vissa fall funnits mer material och i andra mindre.280 Sam-
mantaget kan dock materialet beskrivas som rikt där det exempelvis funnits 
arbetsdagböcker, manuskript, pressmaterial, ljusscheman, scenografi-
ritningar, publikmaterial, lärarhandledningar, brev från referensgrupper och 
publikvisningar samt researchmaterial i olika former att tillgå. Utöver detta 
har jag även haft tillgång till ett relativt stort fotografiskt material som i hu-
vudsak utgjorts av Unga Klaras egna pressbilder.281 

Materialet jag använt mig av kan delas in i produktions- respektive re-
ceptionsmaterial, där förstnämnda består av material som berör produktionen 
(exempelvis arbetsdagböcker och researchmaterial) medan sistnämnda berör 
receptionen (exempelvis inspelningar och recensioner). Ovanstående materi-
alindelning föreslås och diskuteras av teaterforskaren Christopher Balme 
som även påpekar att det inte finns någon inbördes rangordning mellan olika 
                                                   
276 Uppdelningen mellan det berättade livet och det levda livet som en del av analysen av en 
livsintervju redovisar Öberg för i kapitlet ”Livshistorieintervjuer”, se Öberg 2011, s. 67.  
277 Paddakvariet har det funnits en inspelning av, som tyvärr ej stod att finna i arkiven (trots 
idogt sökande) och därmed ej varit tillgänglig för mig. Delar av uppsättningen har funnits att 
ta del av genom inspelade sekvenser till ett TV-program.  
278 Unga Klaras arkiv fram till 2013 ingår som del av Stockholms Stadsteaters arkiv. Från 
2014 (när Unga Klara blev självständigt) har Unga Klara sitt eget arkiv.  
279 Ostens privata arkiv hade när jag tog del av det ej hunnit sorteras ännu.  
280 Till Flickan, mamman och soporna har det funnits i särklass mest arkivmaterial medan det 
funnits minst för Delfinen. Vilket material som funnits att tillgå i relation till varje uppsättning 
diskuteras i inledningen till varje analys.  
281 Till Paddakvariet fick jag även tillgång till bilder tagna för teaterns eget bruk, som framför 
allt dokumenterade scenografin och scenrummet.  Dessa bilder finns i Unga Klaras arkiv.  
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typer av uppsättningsmaterial.282 Vad som används och på vilket sätt handlar 
enligt Balme snarare om vilka frågor som en uppsättning väcker respektive 
vilket material som finns att tillgå. En indelning av materialet som jag tycker 
varit fruktbart att använda eftersom det ger en insyn i bredden av det käll-
material som funnits tillgängligt.  

Recensioner har utgjort en viktig källa genom att de gett tillgång till utsa-
gor om hur uppsättningen upplevdes på plats. Till samtliga uppsättningar har 
det funnits ett relativt stort recensionsmaterial att tillgå. Recensionerna har 
varit betydelsefulla genom att de tillhandahållit en jämförelse med min egen 
reception av uppsättningarna. Teaterforskaren Karin Helander diskuterar 
teaterkritik som källmaterial i Teaterns korsväg och beskriver hur teaterkritik 
i viss mån innefattar sin konstarts historia, men samtidigt varit omdebatterad 
eftersom den kan sägas inneha flera olika skiftande funktioner.283 Teaterkriti-
ken är en del av teaterns minne; även om utsagorna är subjektiva är de sam-
tidigt formade av sin tids syn på teater och skådespelarkonst, sociala skillna-
der, kön och samhälle. Recensioner kan ge en bild av vad samtiden såg som 
dominant och betydelsefullt, vilka estetiska värderingar som fanns i omlopp 
och hur man såg på teater i stort. Teaterkritiken blir på så sätt ett källmaterial 
som förvisso inte är oproblematiskt, men som likväl kan vara tacksamt att 
analysera och väga mot andra källor. Balme i sin tur lyfter likt Helander 
fram hur kritik kan utgöra ett viktigt källmaterial, där han betonar att det kan 
vara en poäng att ha flera recensioner av en och samma uppsättning att utgå 
från.284 Balme påpekar även att det inte handlar om att hitta recensioner som 
överensstämmer med den egna tolkningen, många gånger kan istället materi-
alet fungera som en utgångspunkt att argumentera mot.  

Att använda videoinspelningar som källa  
Under arbetet med analyserna har videoinspelningarna kommit att utgöra det 
material jag ständigt återvänt till.285 Samtliga upptagningar jag haft tillgång 
till är inspelade i Unga Klaras lokaler i Stockholms Stadsteater, under ordi-
narie spelperiod, med publik närvarande. Samtliga inspelningar är gjorda av 
teatern i arkivsyfte. Att se en uppsättning på video kan inte på något sätt 
likställas med att uppleva teaterhändelsen som en del av publiken. Detta kan 

                                                   
282 Se Christopher Balme i sin diskussion om det han benämner som ”performance analysis” i 
Balme, The Cambridge Introduction to Theatre Studies, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008), s. 137 ff. Balme använder sig av termerna ”production-related” och ”reception-
oriented” som jag här valt att översätta med produktions- respektive receptionsmaterial.  
283 Karin Helander, Teaterns korsväg. Bengt Ekerot och 1950-talet (Stockholm: Carlssons, 
2003), s. 11. 
284 Balme 2008, s. 139.  
285 Arkivmaterial och videoinspelningar är framför allt hämtat från Unga Klaras arkiv samt 
Stockholm Stadsteaters arkiv. Visst material även från Ostens eget privata arkiv, donerat till 
Musikverket, Musik- och Teaterbiblioteket i Stockholm.  
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inte poängteras nog. I Research Methods in Theatre and Performance disku-
terar teaterforskarna Maggie B. Gale och Ann Featherstone videoinspelning-
ar av teateruppsättningar, där de problematiserar just filmade upptagningar 
som arkiv till teaterhändelsen:  

Do we fabricate a version of the performance? What is it we are trying to cap-
ture about the performance and how might we capture it? Many cultural orga-
nisations simply want some sort of record and spend little time thinking about 
authenticity or viability on a complex level. Perhaps as a result of this, many 
of the recordings of performance tell us very little about the complexity of the 
experience of the performance itself.286  

 
Även om jag i mångt och mycket instämmer i det som påpekas ovan, menar 
jag likväl att inspelningar kan fungera som en av flera utgångspunkter i ana-
lysen. Viktigast är kanske påminnelsen om att inspelningen enbart är just en 
inspelning och inget annat. Den behöver med andra ord kontextualiseras med 
hjälp av övrigt kringmaterial. Likaså är det av vikt att påminna sig om i vil-
ket sammanhang som inspelningen gjordes, och vad som var det ursprung-
liga syftet. Även om jag inte analyserat publikreaktionerna har det varit av 
stor vikt att publik närvarade vid upptagningarna. Ibland har det resulterat i 
att jag likväl valt att kommentera samspelet mellan scen och salong; det har 
helt enkelt inte gått att undvika.287  

Teaterforskarna Willmar Sauter och Jacqueline Martin påminner om att 
inspelningar ska betraktas som sekundärdokumentation i relation till analys-
arbetet, där upptagningen kan likställas med samma typ av material som 
fotografier, artiklar, recensioner och manus.288 Man beskriver dock samtidigt 
hur  

(t)he simplest video documents, shot with one camera covering the whole per-
formance space, still enables us to follow the rhythm of the production, the 
spoken or sung text, the proximities on stage as well as providing other im-
portant information.289 

 
Sauter och Martin anger också att analyser gjorda med inspelade uppsätt-
ningar som utgångspunkt metodologiskt snarare närmar sig det man beskri-
ver som ”the study of historical productions” än föreställningsanalys i dess 

                                                   
286 Maggie B. Gale & Ann Featherstone, ”The Imperative of the Archive: Creative Archive 
Research” i Research Methods in Theatre and Performance red. Baz Kershaw & Helen 
Nicholson (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), s. 17-40, s. 25.  
287 Det tydligaste exemplet på detta i studien är uppsättningsanalysen av Delfinen, där jag 
diskuterar publikreaktionerna relativt omfattande. Varför jag valt att göra detta beskrivs i 
uppsättningsanalysen av föreställningen.  
288 Understanding Theatre. Performance Analysis in Theory and Practice, red. Jacqueline 
Martin & Willmar Sauter (Stockholm: Almqvist & Wicksell International, 1995), s. 110.  
289 Understanding Theatre 1995, s. 110.  
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striktaste bemärkelse.290 Något jag instämmer till fullo med; där det varit 
möjligt att se föreställningen som en i publiken har jag också gjort det.  

För att kort summera ovanstående kan man konstatera att inspelningar 
förvisso inte kan likställas med deltagandet vid själva teaterhändelsen, men 
att de likväl kan utgöra en viktig källa (av flera) vid arbetet med uppsätt-
ningsanalys. Man kan även konstatera att upptagningarna ofrånkomligen ger 
en annorlunda åskådarposition. Just detta diskuteras utförligt av teaterforska-
ren Barbro Sigfridsson där hon i sin avhandling om uppsättningar av Kata-
rina Frostensons dramatik kommenterar hur arbetet med en inspelad version 
av en teateruppsättning medför en position där man kan detaljgranska olika 
scener och partier på ett sätt som annars inte är möjligt.291 Inspelningar har 
fördelen att det går att titta på situationerna som utspelas på scenen uppre-
pade gånger medan nackdelen kan vara att kameran avgränsar synvinkeln, 
vilket gör att det ibland redan finns ett förutbestämt perspektiv på vissa sce-
ner inbyggt i själva inspelningen. Inspelningarna jag tagit del av har genom-
gående gjorts med endast en kamera. Kvaliteten på både bild och ljud är att 
betrakta som godkänd, även om vissa partier varit lite suddigare alternativt 
med lite sämre ljud. Ingen av inspelningarna har varit redigerad i någon 
större utsträckning. Oftast visas hela scenen i bild, men ibland zoomar kame-
ran in ansiktsuttryck, gester och figurer på scenen under vissa partier. Detta 
menar jag har varit både på gott och ont. Det har gett mig möjlighet att följa 
karaktärerna nära, men det har också medfört att jag själv inte alltid valt vad 
som betonas i en viss scen, vilket rimligen påverkat min analys av de vide-
oinspelade uppsättningarna. Sigfridsson påminner om något viktigt när hon 
påpekar att en videoinspelning av en uppsättning medför att jag som åskå-
dare kan  

kontrollera mitt seende i fråga om urval, tid och tempo. Upplevelsen kan där-
för, ofrivilligt, bli fragmenterad eller få en annan rytm än den på teatern. Den 
betydelse som upplevelsen av föreställningens helhet har för hur den slutliga 
tolkningen utformas kan därför gå förlorad eller sjunka undan.292   

 
Om detta är en uppenbar nackdel, påpekar dock Sigfridsson att det också 
finns fördelar med att genomföra analyser utgående från inspelningar av en 
teateruppsättning. Det är ett värdefullt källmaterial som det trots allt är möj-
ligt att skapa sig en tillräckligt klar uppfattning utifrån om exempelvis hur en 
pjäs tolkats, och hur skådespelarna arbetat. En konklusion jag delar.  

                                                   
290 Understanding Theatre 1995, s. 111.  
291 Sigfridsson 2003.  
292 Sigfridsson 2003, s. 16. (Kursivering i original).  
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Urval av uppsättningar  
För att nå en djupare förståelse för tematik, barnsyn och konstnärlig gestalt-
ning i Suzanne Ostens scenkonst för unga har följande fem uppsättningar 
valts ut för analys: Paddakvariet (1988), Delfinen (1992), Irinas nya liv 
(1996), Flickan, mamman och soporna (1998) samt Lammungarnas fest 
(2014).293 Paddakvariet riktades till barn från 10 år. Uppsättningen skildrar 
en skilsmässa i en modern styvfamilj. Delfinen av Gunilla Linn Persson 
vände sig till barn mellan 3 och 5 år, och handlar om en liten pojke som 
rymmer hemifrån när han ska få ett syskon och knackar på hos en ensam 
kvinna. Uppsättningen Irinas nya liv utgår från en bearbetning av Irina von 
Martens självbiografiska bok om livet med Downs syndrom, dramatiserad av 
Nils Gredeby. Irinas nya liv spelades för en skolpublik från 9 års ålder. 
Flickan, mamman och soporna gavs för en barnpublik från 7 år och bygger 
på Suzanne Ostens bok med samma namn. I uppsättningen skildras ett barn 
som lever med en psykiskt sjuk förälder.294 Lammungarnas fest, som är skri-
ven av brittisk-mexikanska surrealisten och konstnären Leonora Carrington i 
bearbetning av Suzanne Osten och Erik Uddenberg, berättar om en ung 
kvinnas vrede, uppbrott och mod att välja passionen. Uppsättningen riktades 
till unga i högstadiet och gymnasiet.  

Suzanne Osten har regisserat ett stort antal uppsättningar för ung publik 
vilket gör att det funnits ett rikt material att tillgå. Valet av uppsättningar har 
inte varit självklart, utan hade kunnat göras på flera olika sätt.  När jag arbe-
tade med urvalet lät jag mig styras av följande kriterier: uppsättningarna 
skulle vara spridda över tid, det skulle inte ha skrivits så mycket om dem i 
tidigare litteratur och de skulle gemensamt täcka ett brett åldersspann.  

Att uppsättningarna skulle sträcka sig över tid handlar inte om att jag vill 
sammanställa en kronologisk berättelse alternativt ge en helhetsbild av Os-
tens omfattande teaterproduktion för barn. Fokus har snarare varit på att lyfta 
fram både det som kan ses som unikt för teateruppsättningarna och det som 
kan ses som representativt. I relation till tidsaspekten vill jag betona att det 
inte är tankegångar om utvecklingsperspektiv som varit drivande (exempel-
vis hur en viss estetik utvecklats över tid) utan det jag velat ringa in är sna-
rare återkommande och sammanhängande linjer i Ostens teater för unga.  

När det kommer till kriteriet som handlar om uppsättningar som det skri-
vits mycket om valdes exempelvis Medeas barn, Hitlers barndom II och 
Babydrama tidigt bort. Här utgör Flickan, mamman och soporna i någon 
mån studiens undantag som motiveras med att uppsättningen kan ses som en 
portalpjäs i Ostens teaterproduktion för unga. Osten själv nämner Flickan, 
                                                   
293 Detta är också den ordning som uppsättningsanalyserna presenteras i studien (kronologisk 
ordning).  
294 Boken Flickan, mamman och soporna av Suzanne Osten med illustrationer av Anna 
Höglund, (Stockholm: Brombergs förlag, 1998). År 2016 gavs en 2a upplaga ut, då med titeln 
Flickan, mamman och demonerna.  
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mamman och soporna återkommande i litteraturen och även i mina inter-
vjuer med henne, där hon beskriver hur pjäsen varit viktig för henne person-
ligen.295 Pjäsen kan utöver detta beskrivas som en av Ostens stora fram-
gångar med Unga Klara där iscensättningen fick stort genomslag i media, 
tilldelades priser och valdes ut för besök på internationella barn- och ung-
domsteaterfestivaler.296  

Att uppsättningarna gemensamt skulle täcka ett brett åldersspann beror på 
att jag i studien valt att utgå från kategoriseringen av barn som FN:s kon-
vention om barnets rättigheter skriver fram, där ordet barn används i bety-
delsen av en person upp till 18 år. 297  Osten har regisserat uppsättningar för 
unga som rör sig från den allra yngsta publiken till förskolebarn, skolbarn 
och ungdomar. Samtliga målgrupper finns representerade genom uppsätt-
ningarna som valts ut för studien. Paddakvariet, Irinas nya liv och Flickan, 
mamman och soporna riktar sig till skolbarn, Delfinen till förskolebarn och 
Lammungarnas fest till ungdomar.  

En invändning mot urvalet skulle kunna vara att ingen uppsättning från 
1970-talet inkluderats i analyserna, men här vill jag lyfta fram parallellen 
mellan Paddakvariet och Medeas barn, där Paddakvariet kan ses som en 
fortsättning på samma tema där båda beskrivs som skilsmässopjäser och 
barntragedier.298 När jag valt mellan dessa två besläktade uppsättningar, har 
jag bestämt mig för att lyfta fram Paddakvariet då denna teateruppsättning 
analyserats mindre omfattande i litteraturen än Medeas barn. 

Samtliga uppsättningar som analyseras spelades både för förskole- 
och/eller skolpublik och i offentliga föreställningar med blandad publik. En 
av uppsättningarna har jag enbart kunnat studera genom andras reception, 
eftersom ingen inspelning funnits tillgänglig (Paddakvariet). I samtliga 
andra fall har jag haft tillgång till videoupptagningar av uppsättningarna. 
Lammungarnas fest har jag även sett som en i publiken. Vidare så visste jag 
mer om en del av uppsättningarna när studien påbörjades och mindre om 
andra, där jag sedan tidigare framför allt var bekant med Flickan, mamman 
och soporna medan Delfinen och Paddakvariet var i princip nya för mig.  

                                                   
295 Se exempelvis Osten 2002. Intervjuerna jag hänvisar till genomfördes 29 april 2014 samt 
16 december 2014.  
296 Flickan, mamman och soporna var bland annat på turné till Berlin (1999), Sydafrika 
(2002), Kanada och USA (2001). I Quebec, Kanada, deltog man i en teaterbiennal där pjäsen 
utsågs till bästa utländska uppsättning och fick priset ”L´académie québécuoise du theatre”.  
297 Mänskliga rättigheter. Konvention om barnets rättigheter 2014, s. 24.  
298 Se exempelvis Helanders analys av Paddakvariet i Helander 2010a, d. 261 ff. Osten kom-
menterar även själv parallellen mellan de två olika föreställningarna, där Paddakvariet kan ses 
som en fortsättning på Medeas barn vid ett samtal den 16 december 2014. De besläktade 
dragen mellan uppsättningarna, där båda kategoriseras som barntragedier på temat skilsmässa, 
diskuteras även av Osten i Osten 2009a, s. 540 ff. 
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Att analysera historiska uppsättningar  
Uppsättningarna som diskuteras i studien sträcker sig över en period på näst-
an trettio år. Materialet jag utgår från är därmed till stora delar att betrakta 
som historiskt, vilket aktualiserar spörsmål som handlar om hur historisk 
kunskap struktureras och konstrueras ur ett historiografiskt perspektiv. Här 
är det angeläget att påminna om att det krävs ett kritiskt granskande av kon-
struktionen av det förflutna och det material som finns tillgängligt, där det 
även blir viktigt att redovisa den egna förförståelsen av det som studerats.299 I 
avhandlingen tecknar jag enbart ett narrativ av flera möjliga parallella berät-
telser om Ostens scenkonst för unga. I Re-Thinking History påminner Keith 
Jenkins om vikten av att skilja mellan historia och det förflutna, och betonar 
att vi inte helt kan känna till det förflutna och därför ej heller rekonstruera en 
fullständig bild av detta.300 Jenkins påtalar även det faktum att jag (som fors-
kare) tolkar arkivmaterial utifrån mina egna erfarenheter och kunskaper från 
den tid jag tillhör. Något som innebär att jag aldrig fullständigt kan omfatta 
tidigare decenniers tanke- och begreppsvärld. Vid skrivandet av historia 
flyttas arkivmaterialet oundvikligen ut ur sin kontext och pusslas samman på 
ett nytt sätt; något som gör att jag som forskare alltid medverkar till att kon-
struera det historiska narrativ som skapas. De mönster jag söker efter är jag 
också medskapare av. Samtidigt finns det enligt Jenkins en möjlighet att 
forskaren vid denna process kan upptäcka “what has been forgotten about 
the past and pieces together things never pieced together before”.301 Vad jag 
därmed kan göra är att argumentera för min tolkning och för det historiska 
narrativ jag skapar, och kanske kan jag också – i bästa fall – belysa aspekter 
av det förflutna som tidigare förbisetts eller inte lyfts till ytan, en väl så in-
spirerande möjlighet.  

En annan frågeställning i relation till valet av studiens uppsättningar är 
hur detta är förenligt med min förståelse av teater som händelse. När jag 
genomgående betonat teaterhändelsens unika karaktär och hur den är be-
gränsad i tid och rum kan man tycka att det är nog så ironiskt att jag inte sett 
samtliga uppsättningar som analyseras som en i publiken. Detta har jag 
också reflekterat över upprepade gånger under arbetets gång. Här önskar jag 
kommentera detta dels i relation till uppsättningsanalys som metod, dels 
utgående från frågor som handlar om förförståelse och kontext. När Sauter 
diskuterar nutida och historiska teaterhändelser i relation till konceptet tea-
terhändelse menar han att vi tenderar att överdriva skillnaden mellan dessa. 
Enligt Sauter är det inte en fråga som hör samman med hur vi konceptuali-
serar teater, utan snarare kan detta primärt betraktas som ”a question of the 
available material, whereas the theoretical problems remain the same”.302 Här 
                                                   
299 För en diskussion om detta se exempelvis Balme 2008, s. 96.  
300 Keith Jenkins, Re-Thinking History (London: Routledge, 1999).  
301 Jenkins 1999, s. 13.  
302 Sauter 2000, s. 13.  
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lyfter Sauter hur teaterforskaren alltid har att hantera att det man skriver om 
är något som oundvikligen är förbi, teaterupplevelsen existerar i ett här-och-
nu, och så fort den är över finns den enbart kvar som ett minne, med de pro-
blem detta medför. Det som skiljer beskrivningen och analysen av historiska 
och nutida uppsättningar är därmed, enligt Sauter, inte en fråga om den teo-
retiska utgångspunkten (exempelvis betraktelsen av teater som en kommuni-
kativ händelse) utan det metodologiska tillvägagångssättet. Här är jag i prin-
cip överens med Sauter. Likväl är det, som Sauter även påpekar, självklart en 
skillnad mellan att analysera en uppsättning jag själv sett som en i publiken 
jämfört med en uppsättning jag enbart tagit del av via videoinspelning 
och/eller annat arkivmaterial.  

Här vill jag lyfta fram förförståelsens betydelse, där jag menar att min ti-
digare erfarenhet av Ostens scenkonst spelat in för hur jag kunnat närma mig 
materialet. Jag har följt Ostens karriär under många år och sett flera av hen-
nes uppsättningar riktade till såväl barn som vuxna. Det är ingen hemlighet 
att jag uppskattar Ostens scenkonst och att jag ser den som viktig och intres-
sant. Utöver detta har jag själv arbetat med teater vilket bidragit med en viss 
förförståelse för själva produktionsarbetet och hur teaterarbete generellt kan 
te sig. Vidare har jag i mitt vuxna liv återkommande sett mycket teater, 
många gånger teater riktad till barn. Detta eftersom jag under en längre tid 
intresserat mig för just scenkonst för unga. Ett intresse som inte bara varit 
personligt och privat, utan även påverkat mina studier där jag tidigt valde att 
rikta in mig på teater för barn. Här har jag exempelvis genomfört receptions-
studier med ung publik men även skrivit om Ostens uppsättningar för barn.303 
När jag ger exempel från Ostens scenkonst för unga i studien, gör jag det 
därmed inte bara utgående från en isolerad upplevelse, utan även utifrån ett 
visst mått av igenkänning som jag kopplar till mitt eget åskådararkiv. Ett 
åskådararkiv som utgör en typ av förförståelse som kan beskrivas som en 
yttre kontext som aktualiserats i mitt möte med de enskilda uppsättningarna. 
Min förförståelse av Ostens scenkonst för unga har på så sätt kommit att 
utgöra en viktig referenspunkt i mötet med iscensättningarna som behandlas 
i studien. Ur ett hermeneutiskt perspektiv skulle man kunna beskriva det som 
om min förståelsehorisont vidgats i mötet med uppsättningarna, där ny för-
djupad mening uppstått.  

Olika utgångspunkter och modeller för föreställningsanalys  
Föreställningsanalys syftar till att ge redskap för förståelsen av teatern som 
kommunikationsform och utgör en underdisciplin inom ramen för teaterve-
tenskapen. Samtidigt som föreställningsanalys kan beskrivas som ett eget 
forsknings- och undervisningsämne kan man dock ifrågasätta om föreställ-
                                                   
303 För receptionsstudier se Brinch 2003. För analyser av Ostens uppsättningar för barn se 
Brinch 2001. I sistnämnda undersöks bland annat publikarbetet i uppsättningen R. 
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ningsanalys egentligen kan beskrivas som en samlad metod. Detta kommen-
terar exempelvis teaterforskaren Patrice Pavis enligt följande: ”Given the 
many different methods used in performance analysis, one might legitima-
tely wonder whether such a thing as an overall method or general epistemo-
logy still exists”.304 Bland de metoder som är vanliga att använda inom före-
ställningsanalys kan exempelvis fenomenologi, semiotik och hermeneutik 
nämnas, där dessa ofta kombineras med varandra och/eller med andra per-
spektiv.305 Det finns därmed flera olika sätt att närma sig föreställningsana-
lys. Till denna studie har jag valt en utgångspunkt i hermeneutik och semio-
tik.  

Två böcker som beskriver analysmodeller som bygger på en kombination 
av just semiotik och hermeneutik är teaterforskaren Christopher Balmes The 
Cambridge introduction to Theatre Studies och Understanding Theatre: 
Performance Analysis in Theory and Practice av teaterforskarna Jaqcueline 
Martin och Willmar Sauter.306 I sistnämnda bok beskriver Martin & Sauter 
sin utgångspunkt som ”hermeneutical semiotics” och presenterar en modell 
för analyser av teateruppsättningar.307 Modellen består av tre stadier förde-
lade på åtta steg där stadie ett består av en genomgång av förförståelse och 
teckensystem medan stadie två utgörs av tolkningsstadiet och stadie tre av 
kommunicerandet av resultatet. Sauter har även skrivit uppföljande böcker 
på ämnet, bland annat The Theatrical Event och Eventness, då med koncep-
tet teaterhändelse i centrum för analysen. I Sverige kan Sauter ses som le-
dande inom fältet genom sin publikforskning samt genom teoretiseringen av 
begreppet teaterhändelse.308 Teaterforskaren Michael Eigtveds Forestillings-
analyse: en introduktion, utgår också från ett semiotiskt och hermeneutiskt 
perspektiv.309 Annan litteratur är exempelvis Patrick Campbells Analysing 
Performance och Colin Counsells & Laurie Wolfs Performance Analysis.310 
Båda är antologier som diskuterar uppsättningsanalys i relation till olika 
perspektiv, exempelvis feminism, psykoanalys och politik.  

På svenska finns boken Drama- och föreställningsanalys publicerad 2016 
av teaterforskaren Rikard Loman.311 Här kan även Sven-Åke Heeds Teaterns 
                                                   
304 Patrice Pavis, Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis ( Toronto/Buffalo: 
University of Toronto Press, 1996), s. 254.  
305 Se exempelvis Understanding Theatre 1995.  
306 Balme 2008; Understanding Theatre 1995.  
307 Se Understanding Theatre 1995, s.70 ff.   
308 Willmar Sauter, Curt Isacsson & Lisbeth Jansson, Teaterögon: Publiken möter föreställ-
ningen upplevelse -utbud – vanor, (Stockholm: Liber Förlag 1986); Understanding Theatre 
1995; Sauter 2000; Sauter 2008.  
309 Michael Eigtved, Forestillingsanalyse: En introduktion (Fredriksberg: Forlaget Samfunds-
litteratur, 2007).  
310 Analysing Performance. A Critical Reader red. Patrick Campbell (Manchester: Manchester 
University Press, 1996) samt Performance Analysis. An Introductory Coursebook, red. Colin 
Counsell & Laurie Wolf (London/New York: Routledge, 2001).  
311 Rikard Loman, Drama- och föreställningsanalys (Lund: Studentlitteratur, 2016).  
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tecken nämnas, där Heed diskuterar föreställningsanalys utgående från en 
semiotisk metod.312 Utöver detta finns några svenska avhandlingar som ut-
tryckligen använder föreställningsanalys, exempelvis Birgitta Smidings Den 
stora mekanismen – i Holm/Møllers Vasasagan, Eva Martinssons Attentatet 
på Dramaten: En studie av Alf Sjöbergs uppsättning av Marika Stiernsteds 
drama samt Rikard Lomans Avstånd – Närhet: Ingmar Bergmans Vintersa-
gan.313 Bland avhandlingar som behandlar scenkonst för unga kan Gudrun 
Milekics Sagan om den Unga Teatern nämnas, där Milekic använder före-
ställningsanalys som utgångspunkt för att bland annat diskutera Unga Tea-
terns estetik.314 

Det finns ett flertal olika modeller som är applicerbara vid föreställnings-
analys, där bland annat Pavis klassiska frågeformulär från mitten av 1980-
talet kan nämnas.315 Formuläret kan beskrivas mer som ett verktyg än en 
modell (även om det tar sin utgångspunkt i Pavis teorier om mise en scène) 
och är tänkt att fungera som ett metodologiskt stöd.316 Även teaterforskaren 
Gay McAuley ger förslag på en modell i artikeln ”Performance Analysis: 
Theory and Practice”.317 I samma artikel avhandlar hon också flertalet andra 
modeller, med det gemensamma att de alla på olika sätt anknyter till semio-
tiska tankegångar. McAuleys artikel är av intresse eftersom den diskuterar 
skillnaderna mellan teori och praktik, där hon också lyfter fram hur före-
ställningsanalys kan betraktas som en färdighet som ska läras in:  

While it can be assumed that spectators ”know” how to make sense of what 
they see in the theatre, even though theorising that knowledge has proved to 
be very difficult, analysis is conceptualised as something that needs to be 
taught. There is a slippage in some of the abovementioned work (här 
refererar McAuley till litteratur om föreställningsanalys, min anm.) between 
attempts to theorise spectatorly practice and the elaboration of models to assist 
in the ”doing” of analysis, and this tends blur the distinction between the two 
which should perhaps be maintained.318  
 

                                                   
312 Sven-Åke Heed, Teaterns tecken (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
313 Birgitta Smiding, Den stora mekanismen – i Holm/Møllers Vasasagan, diss. (Lund: Lunds 
universitet, 2006); Eva Martinsson, Attentatet på Dramaten. En studie av Alf Sjöbergs upp-
sättning av Marika Stiernsteds drama, diss. (Stockholm: Martinssons förlag, 2000); Rikard 
Loman, Avstånd – Närhet: Ingmar Bergmans Vintersagan, diss. (Stockholm: Carlssons, 
2005).  
314 Milekic 1999.  
315 Se Patrice Pavis, ”Theatre Analysis: Some Questions and a Questionnaire”, ur New Thea-
tre Quarterly, vol 1, nr 2 (1985), s. 208-212, doi: 
https://doi.org/10.1017/S0266464X00001573 . I artikeln presenteras Pavis originalformulär 
som uppdaterats senare. 
316 Pavis 1985.   
317 Gay McAuley, ”Performance analysis. Theory and Practice”, About Performance, nr 4, 
(1998), s. 1-12 [hämtad 13 januari 2016, utskrift hos författaren].  
318 McAuley 1998, s. 2.  
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McAuley lyfter fram nödvändigheten att förflytta sig från det hon beskriver 
som ”normal spectatorial practice” till en mer systematisk analys. Den mo-
dell hon föreslår tar sin utgångspunkt i en analys av uppsättningens sociala 
kontext, valet av spelplats, aktörernas intentioner och publikens förståelse. 
Mervärdet med användandet av modeller vid föreställningsanalys beskriver 
McAuley som följer:  

Methodologically, their real value is that, insofar as performance analysis 
does involve working against one’s normal spectatorial practice, the structure 
imposed by a model or a set of questions assists both the analyst and the sub-
sequent reader of the analysis by laying bare the steps by which the conclu-
sion were reached. Furthermore it makes clear that meaning does not reside 
magically in the production but is the result of the analyst’s interaction with 
it.319  

 
Analysarbetet handlar därmed enligt McAuley om att se teateruppsättningen 
ur ett annat perspektiv än det vardagliga och invanda, där hon påminner om 
vikten av att argumentera väl för de tolkningar som görs, att vara transparent 
gällande förutsättningarna för analysen samt att tydligt klargöra för hur de 
olika slutsatserna nåtts.320 McAuley påminner också om att meningsskapan-
det sker i själva mötet mellan scen och salong, något som dock vidrörs en-
bart kortfattat i artikeln. I min mening problematiserar McAuley i för liten 
grad frågor som rör förförståelsen när hon diskuterar föreställningsanalys. 
Här menar jag att hermeneutik kan fungera som en utgångspunkt.321 En her-
meneutisk grund påminner om att jag som forskare i mötet med teaterupp-
sättningen aldrig kommer förbi min egen utgångspunkt och förförståelse. 
Hur jag betraktar teaterhändelsen och det jag ser på scenen har också att göra 
med vilket perspektiv jag ser det från; på så sätt kommer de teorier och mo-
deller jag utgår från i tolkningen av Suzanne Ostens uppsättningar även på-
verka analysen av dem. Det ska tilläggas att jag i grunden har en ambivalent 
inställning till användandet av modeller och formulär vid analysgenomfö-
randet; å ena sidan kan de fungera inskränkande, å andra sidan kan de er-
bjuda en tydlighet och transparens som kan vara av mervärde vid genomfö-
randet. I avhandlingen har jag valt att förhålla mig fritt till modeller vid ana-
lysgenomförandet, vilket kortfattat innebär att jag betraktar dem som stöd för 
minnet snarare än scheman jag följt. Där jag tycker det varit produktivt att 
använda en modell (eller delar av en sådan) för att belysa och diskutera 
aspekter av en uppsättning har jag också gjort så.  

                                                   
319 McAuley 1998, s. 3.  
320 McAuley 1998, s. 8.  
321 Se exempelvis Gadamer 1997.  
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Föreställningsanalys respektive uppsättningsanalys  
I studien har jag genomgående valt att benämna mina analyser för uppsätt-
ningsanalyser istället för exempelvis föreställningsanalyser. Detta för att 
markera att jag behandlar det resultat som källmaterialet sammantaget gett 
mig kring respektive uppsättning. Inom teatervetenskapen kan föreställ-
ningsanalys ses som ett paraplybegrepp som innefattar både analyser som 
bygger på intrycken från en specifik föreställning och analyser som grundas 
på det samlade resultatet från ett antal olika källor.322 En som lyfter fram 
skillnaden mellan olika analystyper i relation till vilket empiriskt material 
som används är Balme som anger hur ”(t)he generally accepted term is ’per-
formance analysis’, even if in most cases production analysis is carried 
out”.323 Här pekar Balme på hur föreställningsanalys i realiteten sällan be-
handlar intrycken från enbart själva teaterhändelsen, istället bygger analysen 
ofta på det sammantagna resultatet från en mängd olika källor. Något som 
gör att det enligt Balme snarare handlar om en ”production analysis” än en 
”performance analysis”. Balme anser samtidigt att den engelska termen 
”production” är vag och potentiellt missanvisande, och förespråkar därför 
likväl användandet av termen ”performance analysis”.324 Här poängterar 
Balme även att det finns återkommande drag som upprepas från föreställning 
till föreställning, något som enligt honom gör teaterhändelsen i viss mån 
upprepningsbar: ”Most productions, even those that belong to the category 
of postdramatic theatre, reveal a high degree of consistency, and can there-
fore be analysed as ’works’ in the sense of having an organized aesthetic 
structure”.325 Här håller jag visserligen med Balme, men vill ändå betona att 
varje föreställning trots allt alltid innebär ett nytt möte mellan scen och sa-
long. För att ge exempel ur de uppsättningar som behandlas i studien så finns 
det moment av improvisation inbyggda i samtliga, där man även kan ana att 
dessa moment till viss del skiljer sig åt från gång till gång. Tydligast utläs-
bart är detta kanske i Irinas nya liv och Delfinen som båda i hög grad bygger 
på direkt publikkontakt; i förstnämnda genom inslag av clownteknik och i 
sistnämnda genom skådespelarnas förmåga att lyssna in den yngsta publiken 
och anpassa spelet därefter.  

Där Balme landar i användandet av termen föreställningsanalys över ex-
empelvis ”production analysis” har det för mig varit en poäng att skilja på 
föreställningsanalys och uppsättningsanalys. I detta sammanhang handlar det 
                                                   
322 Föreställningsanalys är den svenska term som dominerar vilket är synligt exempelvis i den 
svenska och nordiska litteratur jag tagit del av inför studien. Se exempelvis Eigtved 2007 samt 
Loman 2016. På engelska används som regel termen performance analysis.  
323 Balme 2008, s. 133.  
324 På engelska innefattar ”production” både ekonomiska och administrativa aspekter av 
teaterhändelsen, vilket även kan sägas gälla för den svenska termen produktion. Något som 
kan vara missvisande, eftersom en föreställningsanalys sällan inkluderar dessa delar. Här 
menar jag att termen uppsättningsanalys kan fungera bättre.  
325 Balme 2008, s. 134. (Kursivering i original).  



 78 

inte bara om förtydligandet av att studiens analyser utgår från det samlade 
intrycket av en mängd olika källor, utan även om att lyfta fram och proble-
matisera min åskådarposition. Studiens analyser utgår från min reception av 
uppsättningarna, dessa upplevelser grundas dock ej på den direkta publik-
upplevelsen utan på videoinspelningar och övrigt kringliggande arkivmateri-
al.326 Något som självklart spelat in för studiens analyser. Där inspelningar 
och övrigt material visserligen utgjort värdefulla källor, går det inte att 
komma ifrån att dessa aldrig kan ersätta eller ge full tillgång till teaterhän-
delserna. Jag som teaterforskare kan inte återskapa teaterhändelsen som så-
dan; den är en relation mellan produktion och reception som bara kan ske 
simultant i en viss tidsram och i ett bestämt kulturellt sammanhang. En hän-
delse som är unik, och därför även begränsad i tid och rum. Vad jag dock 
kan göra, är att med hjälp av exempelvis videoinspelningar och övrigt kring-
liggande arkivmaterial analysera uppsättningen så mångfacetterat som möj-
ligt.  

Forskaren som medskapare av sitt material   
En grundläggande frågeställning som relaterar till uppsättningsanalys som 
metod lyfts av McAuley, då i anknytning till studier som hon beskriver som 
föreställningsbaserade: (C)an the result of performance analysis be commu-
nicated adequately to people who have not seen the performance in question, 
to what extent can performance become ’acceptable evidence’/../?”327 En 
fråga som förvisso är berättigad, men som hon samtidigt själv besvarar ge-
nom att lyfta fram hur studerandet av det hon beskriver som ”real perfor-
mance” är en nödvändig del av teatervetenskapen som disciplin som annars 
”loses its raison d’être, and the gulf between theatre practice and academic 
theorizing about theatre will remain as wide as ever it has been”.328 Eigtvedt 
diskuterar något liknande när han lyfter fram hur föreställningsanalys ofrån-
komligen utgår från en subjektiv utgångspunkt, där forskaren blir medskap-
ande till det material som undersöks: ”Analysens perspektiv er alltid tilskue-
rens, og analytikeren er selv del af analysen”.329 Teaterforskaren som med-
skapare av sitt eget material vidrörs även av Sauter och Martin som likt 
Eigtvedt anger hur ”(t)he spectator perspective is basic for any performance 
analysis, in the sense that no other perspective is possible”.330 Även Dolan 
kommenterar detta faktum, där hon definierar sina analyser av teateruppsätt-

                                                   
326 Här utgör Lammungarnas fest ett undantag, där jag såg denna uppsättning som en i publi-
ken. Även Paddakvariet utgör i viss mån ett undantag genom att hela uppsättningen ej fanns 
inspelad, enbart brottstycken (då i ett TV-program). Detta diskuteras även under respektive 
analys av uppsättningarna.  
327 McAuley 1999, s. 10. Min översättning av McAuleys ”performance-based”.  
328 McAuley 1999, s. 11.  
329 McAuley 1999, s. 11. 
330 Se Understanding Theatre 1995, s. 16.  
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ningar som en typ av ”memorializing analysis”.331 Det Dolan uppmärksam-
mar här är inte bara analysens utgångsposition, åskådarperspektivet, utan 
även analysernas historicitet, där de kommer lämna efter sig ”a consciously 
marked trail of how performances felt in very local, historicized moments in 
time”.332 Analyserna kommer därmed inte bara vara kopplade till forskarens 
reception och upplevelse, utan även till den samtida lokala och historiska 
kontexten.  

Där jag vid valet av uppsättningsanalys som metod har att förhålla mig till 
de frågor om subjektivitet och objektivitet som belysts ovan, har samma 
utgångsläge skapat en medvetenhet om vikten av transparens och av att kon-
textualisera analyserna. Metoden har på så sätt tvingat fram en reflexivitet. 
Analysarbetet har, precis som forskning i stort, ingalunda varit att betrakta 
som en linjär process. Under arbetet har jag tvärtom gång på gång fått fun-
dera ett varv till, omvärdera, skriva om och leta nya vägar. Just skrivandet 
har också utgjort en central del av arbetet med analyserna. Genom skrivandet 
har jag tvingats reflektera, motivera, precisera och väga olika intryck mot 
varandra. Det som i slutändan möjligen framstår som självklara beslut har på 
så sätt vuxit fram ur en relativt mödosam och omfattande forskningsprocess.  

Slutligen vill jag kort kommentera hur frågan om forskaren som med-
skapare av sitt material inte enbart relaterar till uppsättningsanalys som me-
tod utan även till arkivarbete i stort. Teaterforskarna Maggie Gale och Ann 
Featherstone formulerar i ”The Imperative of the Archive: Creating Archive 
Research” hur arkiv under senare år varit ett område för omfattande debatter 
om vem som egentligen skapar arkiven, för vem de skapas och hur de an-
vänds.333 När Gale och Featherstone diskuterar det textbaserade arkivet lyfter 
de fram hur forskaren vid mötet med arkivmaterialet ofrånkomligen kommer 
arkivera det redan arkiverade, och på så sätt producera ”another personalised 
archive of information, material, impressions and questions”.334 De visar 
även på hur arkiv kan vara både inkluderande och exkluderande där materi-
alet kan vara tillgängligt för många alternativt för enbart några få utvalda. 
Vad gäller det tillgängliga materialet frågar de sig även varför visst material 
arkiverats och varför annat, medvetet eller omedvetet, valts bort. Ett arkiv 
speglar på detta sätt frågor om makt där detta även handlar om vilken status 
ett visst material tilldelas. När det kommer till uppsättningarna som analyse-
ras i studien är det intressant att notera att det funnits minst arkivmaterial att 
tillgå om Delfinen som också är den uppsättning som riktas till de yngsta 
barnen.335 Här kan man fråga sig om detta hänger samman med den status 
som uppsättningen uppburit i stort, där Osten själv beskrivit hur hennes 

                                                   
331 Dolan 2006, s. 10.  
332 Dolan 2006, s. 10.  
333 Gale & Featherstone 2011.  
334 Gale & Featherstone 2011, s. 19.  
335 Uppsättningen som avses här är Delfinen.  
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scenkonst för de allra yngsta många gånger orättfärdigt kommit i skymun-
dan.336   

I anknytning till en diskussion om arkivmaterial kan man även fråga sig 
hur olika typer av material ska värderas i stort. Gale och Featherstone hänvi-
sar här bland annat till teaterforskaren Diana Taylor, då för att lyfta fram 
skillnaden mellan ett arkiv i mer traditionell mening och det Taylor definie-
rar som ”the repertoire”.337 Detta för att problematisera synen på textbaserat 
arkivmaterial som mer värdefullt än andra arkiv, som kan beskrivas som 
immateriella, bestående av minnen och orala traditioner. Här skriver förfat-
tarna: ”For Taylor the historical priorisation of the text-based archive has 
meant the repertoire – the archive of embodied memory, oral history, the 
experiences and traces of performance – has been given less significance 
than it might have been”.338 Ett arkiv kan därmed, utgående från Taylors 
definition, förstås inte bara som textbaserat utan även som förkroppsligade 
minnen, muntliga berättelser och spår av uppsättningar. När Taylor i sin 
egen bok The Archive and the Repertoire visar på hur kunskap och kun-
skapsöverföring kan ske på olika sätt syftar detta också till att utmana den 
maktposition som skriftspråket och det textbaserade arkivet haft traditionellt 
och historiskt över det hon beskriver som ”the repertoire”.339 Sistnämnda kan 
förstås som handlingar som lagras i våra kroppar, handlingar som ärvs, för-
medlas och upprepas från generation till generation (något Taylor förklarar 
utifrån begreppet scenarios). Taylor menar heller inte att det textbaserade 
arkivet ska överges – tvärtom förespråkar hon många gånger en kombination 
av ”the archive” and ”the repertoire”, och riktar blicken mot vilket resultat 
som kan nås utifrån användandet av det ena arkivet i relation till det andra. 
Här kommer också maktfrågor in, där Taylor likt Gayle och Featherstone 
visar på hur det alltid finns någon som styr över vad som sparas (alternativt 
inte) i det textbaserade arkivet och därigenom även vems historia som blir 
styrande.  

I relation till min egen studie har kanske det mest värdefulla med Taylors 
diskussion om ”the archive” och ”the repertoire”, och med Gayle och Feat-
herstones påminnelse om hur forskaren vid mötet med arkivmaterialet kom-
mer arkivera det redan arkiverade, varit insikten om att det finns olika for-

                                                   
336 Osten själv kommenterar uppsättningen i relation till frågor om status: ”Småbarnsteatern är 
inte en parentes. Den är egentligen mer politisk och maktförändrande än all annan teater. 
Under barnets första år utvecklas sinnena och karaktären formas. Vissa intryck från den tiden 
tuggar man på hela livet. Stora estetiska, sammansatta eller ljuvliga ingår de i en sådan repe-
tition” se Margareta Sörenson, ”’Att förstå är att tolka’. Samtal med Suzanne Osten” ur För 
de allra små. Om att uppleva böcker, teater, konst och musik när man är liten red. Margareta 
Sörenson (Stockholm: Rabén & Sjögren, 2001), s. 57.  
337 Diana Taylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural memory in the Ameri-
cas, (Durham/London: Duke University Press, 2003).  
338 Gale & Featherstone 2011, s. 20.  
339 Taylor 2003. 
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mer av arkiv som också kommer generera olika typer av forskningsresultat, 
liksom att frågor om subjektivitet och objektivitet är ofrånkomliga. Det tycks 
mig som om jag som forskare alltid på ett eller annat sätt kommer vara med-
skapare av det material jag ämnar tolka och analysera. Antingen genom hur 
jag sorterar och gör urval, där Gayle och Featherstone menar att detta alltid 
kommer ske på en mer eller mindre medveten nivå där vi inte alltid till fullo 
kan veta vad som styr oss, eller genom att jag uttalat utgår från mitt eget 
åskådarperspektiv ”in the sense that no other perspective is possible” (vilket 
gäller för föreställningsanalys som metod).340 Kanske handlar det därmed 
bara om skalor. Något som återigen lyfter fram och betonar nödvändigheten 
av reflexivitet och transparens.  

Hermeneutik och semiotik som utgångspunkt   
Under denna rubrik ges en presentation av de teoretiska utgångspunkter jag 
valt för studiens uppsättningsanalyser. Avsnittet inleds med en introduktion 
till hermeneutik och semiotik där jag även lyfter fram fördelar och nackdelar 
med valet av just detta fundament för analysgenomförandet. Den semiotiska 
och hermeneutiska utgångspunkten har kompletterats med vissa nyckelbe-
grepp som jag använder mig av i analyserna. Ett sådant är fokalisering, uto-
piska ögonblick ett annat. Ett tredje är tankegången om teater som rumslig-
het. Även dessa presenteras under denna rubrik.  

När det kommer till den hermeneutiska ansatsen vill jag särskilt lyfta fram 
förförståelsens betydelse och den hermeneutiska spiralen.341 Sistnämnda 
fungerar som en metafor för ett sätt att förstå, som innebär att förstå helheten 
utifrån delarna, och delarna utifrån helheten. Tolkningen blir därmed i egent-
lig mening aldrig färdig utan fördjupas successivt i pendlandet mellan del 
och helhet, och kunskapsutvecklingen tar på så sätt aldrig slut. Tolkningen 
kan vidare beskrivas som en öppen och svårfångad process som sker hos mig 
som åskådare, där det handlar om just en process och inte en fastställd över-
enskommelse. Vad gäller förförståelsen är det i en hermeneutisk forsknings-
tradition viktigt att påminna sig om att det är samspelet mellan den subjek-
tiva förståelseprocessen och förförståelsen i relation till den personliga tolk-
ningen som utgör grunden till val av frågeställningar, perspektiv och infalls-
vinklar. Som teaterforskare kommer jag med andra ord aldrig förbi mitt egna 
”jag”, min egen förförståelse, och mina egna subjektiva tolkningar av det jag 
ser. En teateruppsättning är aldrig isolerad när den tolkas, tvärtom handlar 
det både om teaterhändelsens kontext och om min egen förförståelse, där alla 
kunskaper och erfarenheter, värderingar och normer som jag som teateråskå-

                                                   
340 Understanding Theatre 1995, s. 16.  
341 Gadamer 1997.  
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dare kan aktualisera för att ge uppsättningen mening spelar in.342 Hermeneu-
tiken uppmärksammar på så sätt att tolkningen inte är given utan tvärtom 
beroende av person och situation. Här aktualiseras också ett ideologibe-
grepp; å ena sidan finns alltid en viss ideologi inskriven i uppsättningen ge-
nom regissörens konstnärliga preferenser och val, å andra sidan är uppsätt-
ningen alltid fri att bli tolkad, upplevd och värderad på helt eller delvis andra 
ideologiska grunder av åskådarna.  

Där hermeneutiken ger utgångspunkter för synen på teater som något som 
uppstår i mötet med åskådaren kan semiotiken fungera som en metod för att 
vidga seendet samt öppna upp för mer systematiserade sätt att närma sig 
uppsättningarna. En utgångspunkt som används av flera teaterforskare, ex-
empelvis Elaine Aston och George Savona: ”Fundamentally, we view 
theatre semiotics not as a theoretical position, but as a methodology: a way 
of working, of approaching theatre in order to open up new practices and 
possibilities of ’seeing’”.343 Semiotik kan mycket kortfattat beskrivas som 
läran om tecken, där man utgår från hur tecken används i kommunikationen 
från sändare till mottagare.344 I enlighet med en semiotisk modell för upp-
sättningsanalys kan teater ses som en hierarkiskt uppbyggd struktur av teck-
en eller teckensystem, och vid analysen antas tecknen vara mer eller mindre 
medvetet valda för att gestalta och kommunicera handlingen och temat. Med 
hjälp av semiotiken söker jag efter dominanta tecken i uppsättningarna. Ka-
rin Helander pekar på hur olika tecken dominerat under olika historiska tider 
på teaterscenen för barn, ”periodvis betonas teatrala effekter och spektakulär 
ögonfägnad, ibland sätts textens tendens i centrum, stundtals ligger fokus på 
den skapande skådespelarens möte med publiken och aktörens förmåga till 
kommunikation och improvisation i ögonblicket”.345 Helander visar även hur 
fiktion och gestaltning varierat under historien, och återspeglat samhället och 
kulturen som omgett uppsättningen samt visat på konstnärliga preferenser, 
val och personligheter hos teaterregissörer och skådespelare.  

I Understanding Theatre lyfter Willmar Sauter & Jacqueline Martin fram 
för- och nackdelar med användandet av en modell som utgår från hermeneu-
tik och semiotik.346 Bland fördelarna nämner de att man göra många olika 

                                                   
342 För en diskussion om teaterhändelsens kontext, se Willmar Sauter och hans modell, där 
teaterhändelsen placeras i relation till det Sauter beskriver som kulturens kontext, kontextens 
teater, teaterns spel och spelets kultur. Se Sauter 2000.  
343 Elaine Aston & George Savona, Theatre as Sign-system. A Semiotics of Text and Perfor-
mance (London: Routledge, 1991), s. 1. (Kursivering i original).  
344 Semiotik används som hjälpvetenskap inom flera estetiska vetenskaper och kan räknas 
som en basfärdighet inom teatervetenskapen. Jag ger inte någon längre introduktion till se-
miotik i denna studie, eftersom jag framför allt använder semiotiken som metod, inte som 
teori. För en kort och översiktlig introduktion till teatersemiotiken och dess historia i relation 
till föreställningsanalys, se exempelvis Balme 2008; Heed 2002. 
345 Helander 1998, s. 17. 
346 Understanding Theatre 1995, s. 74 ff.  
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läsningar av uppsättningen, vilket gör att man kommer ifrån idén om att nå 
regissörens intention. En annan fördel med den hermeneutiska utgångspunk-
ten är att man kan följa länken mellan tolkningen och tolkarens utgångs-
punkt, där detta kan bidra till att skapa transparens och synliggöra analysens 
historicitet. Genom att gå från del till helhet och tillbaka igen minskar även 
risken för att uttolkaren fastnar i ett sidospår under själva tolkningsarbetet. 
Nackdelar eller svårigheter med utgångspunkten handlar om hur mycket av 
sig själv som man ska ta med i analysen (då i relation till förförståelsen), 
eventuella svårigheter med att kommunicera resultatet (där formen för ana-
lysen är öppen) och likaså att det hela tiden kan tillkomma nya läsningar, 
som gör det svårt att sätta punkt för analysarbetet. Sauter och Martin diskute-
rar även den semiotiska utgångspunkten, och beskriver hur det är viktigt att 
kombinera den med ett hermeneutiskt perspektiv, då för att betona teater 
som en kommunikativ händelse. Även Gay McAuley lyfter fram hur semio-
tiken som enda utgångsläge kan ses som begränsande.347 Här skriver 
McAuley:  

(T)he experience of the early theatre semioticans has made contemporary the-
orists wary about any linguistic analogy, and I would suggest that even the 
textual analogy that was so influential in the 1980s needs to be approached 
with caution. The claim that a theatrical performance /../ can be seen as a text 
was liberating in that such phenomena began to be explored and analyzed in 
new ways, but the notion of text, even when used metaphorically, reintroduces 
language and linguistic modes of apprehension as well as the additional com-
plication of writing. A text is something that has been written, and, if a per-
formance is seen as a text, then it can be read.348 

 
Det McAuley uppmärksammar är hur tankegången om teateruppsättningen 
som något som kan läsas kan kopplas till bakomliggande idé om läsande, där 
läsandet ses som en kontrollerad och linjär process, något hon menar är di-
rekt missledande i relation till teaterhändelsen. Här är jag överens med 
McAuley, och vill återigen betona att den semiotiska utgångspunkten funge-
rar som en metod i mitt analysarbete och inte som ett teoretiskt perspektiv. 
Av den anledningen använder jag mig heller inte av en semiotisk vokabulär i 
uppsättningsanalyserna.  

Nyckelbegrepp i uppsättningsanalyserna 
I studiens analyser utgår jag från vissa nyckelbegrepp, där fokalisering är ett 
sådant och teater som rumslighet ett annat. Ett tredje är tankegången om 
utopiska ögonblick i teatern. Jag har valt att fokusera på dessa tre begrepp 
eftersom jag menar att de tillsammans ger möjlighet att diskutera och belysa 

                                                   
347 McAuley 1999, s. 7.  
348 McAuley 1999, s. 6-7. 
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olika delar av uppsättningarna som analyseras. Fokaliseringsbegreppet möj-
liggör en diskussion om uppsättningarnas kommunikationsstrategier och 
sceniska inramning medan teater som rumslighet möjliggör ett perspektiv 
där en uppsättnings dramaturgiska uppbyggnad kan förstås utifrån hur rums-
ligheten används. Likaså kan en diskussion om det rumsliga bidra till en 
synvinkel där scenografin kan förstås utifrån hur den levandegörs och tillva-
ratas i teateruppsättningen, snarare än hur den materiellt utformats. Tanke-
gången om utopiska ögonblick i teatern ger i sin tur verktyg för att diskutera 
hur teater kan erbjuda åskådarna glimtar av upplevelser där dessa känns sna-
rare än artikuleras. Upplevelser som kan producera motkulturer och allianser 
mellan åskådarna i publiken, och som i förlängningen även kan kopplas till 
möjlig social och politisk förändring.  

Fokalisering och teater som visuellt medium  
Litteraturforskaren Maria Nikolajeva diskuterar termen fokalisering i förhål-
lande till analyser av ett antal barnlitterära verk enligt följande: 

Med fokaliseringen avses en begränsning av den information som släpps ut av 
berättaren till läsaren genom den fokaliserade karaktären, eller fokalisa-
torn. Fokalisering innebär därmed en manipulering av synvinkeln som gör att 
vi uppfattar berättelsen ”som om” den berättades av den fokaliserade perso-
nen. Denna ”som om”-berättare bedrar läsaren och skjuter den verkliga berät-
taren i bakgrunden. I barnlitteraturen är det ofta en vuxen berättare som foka-
liserar en barnperson; därmed skapas en illusion av att händelserna presente-
ras genom ett barns ögon. Fokaliseringsbegreppet hjälper oss därmed att skilja 
mellan berättaren och den karaktär vars synvinkel texten tvingar oss att dela, 
eftersom det tangerar både berättarens närvaro i texten, och karaktärernas 
synvinklar.349  

 
Termen fokalisering diskuteras i relation till scenkonst av teaterforskaren 
Maaike Bleeker, där hon riktar ljuset mot vad som egentligen sker i mötet 
mellan den som ser, åskådaren, och det som ses, uppsättningen.350 Bleeker 
utgår från tankegångar om seendet som socialt och kulturellt konstruerat och 
argumenterar för att relationen mellan den som ser och det som ses är grund-
läggande för vilka upplevelser en teaterföreställning kan väcka: ”What se-
ems to be ’just there to be seen’ is, in fact, rerouted through memory and 
fantasy, caught up in threads of the unconscious and entangled with the pass-
ions”.351 Samtidigt förblir relationen mellan den som ser och det som ses ofta 
dolt i själva seendet som akt; något som sker genom att vi som åskådare 
övertygas om att ting visas ”som ting är”, oberoende av vem som ser dem 

                                                   
349 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2a. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 
172. (Fetstil i original).   
350 Maaike Bleeker, Visuality in the Theatre. The Locus of Looking, (London: Palgrave Mac-
millian, 2008).  
351 Bleeker 2008, s. 2.  
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och oberoende av perspektivet de visas från. Här använder sig Bleeker av 
begreppet de-teatralitet, en sorts ”fjärde-väggen teater”, där åskådaren in-
bjuds till att se det som sker på scenen som en egen autonom värld. Eftersom 
teater är ett visuellt medium så kan teater också medverka till att exponera 
relationen mellan den som ser och det som ses, något som sker genom teatra-
litet: ”Instead of using strategies of de-theatricalization to produce an illu-
sion of the real, these performances use explicit theatricality to evoke reflec-
tion on what might be called the construction of the real”.352  

Bleeker fokuserar därmed snarare på hur något iscensätts, än vad som 
iscensätts, och menar att en uppsättnings sceniska inramning och kommuni-
kationsstrategier kommer påverka hur jag som åskådare upplever det som 
gestaltas på teaterscenen. Bleeker menar vidare att en uppsättnings inram-
ning inte bara handlar om det faktiska scenrummet eller miljön i mötet med 
åskådarens förväntningar och erfarenheter, utan också om den inramning 
regissören producerar. När en regissör väljer hur hen ska iscensätta ett 
drama, producerar hen enligt Bleeker också en visuell tolkning av dramat i 
form av relationen mellan ord och bild, det verbala och det visuella. En ef-
fekt som uppnås genom det Bleeker beskriver som ”framing”, en inramning 
av det som ses.353 En teateruppsättnings sceniska inramning medverkar enligt 
Bleeker därmed inte bara till att visa var jag som åskådare ser det som gest-
altas ifrån rent rumsligt, utan ”(i)t also marks a point of view implied in the 
symbolic spaces opened up by discourse”.354 Varje uppsättning innehåller på 
så sätt ett inbyggt perspektiv på det som presenteras, där detta öppnar upp 
för ett visst sätt att tala om, eller förstå, världen.  

Bleeker beskriver vidare hur detta inbyggda perspektiv antingen kommer 
tilltala åskådarens inlärda synsätt eller kritiskt konfrontera det. Det är här 
Bleeker använder sig av begreppet fokalisering, då som ett verktyg för att 
beskriva vad som egentligen sker när åskådaren identifierar sig med en viss 
karaktär (medvetet eller omedvetet) och därmed också ”ser” berättelsen ini-
från denna karaktärs subjektiva synvinkel. Fokaliseringsbegreppet, som det 
används av Bleeker, kan därmed hjälpa till att klargöra hur de subjektiva 
positioner som finns inskrivna i en teateruppsättning inte bara tillhandahåller 
ett inbyggt perspektiv på det som berättas, utan även erbjuder åskådaren att 
ta upp denna position och identifiera sig med det perspektiv som presenteras. 
Fokalisering kan också hjälpa oss att förstå hur vi som åskådare upplever det 
som presenteras på scenen på olika sätt, allt beroende på vår förförståelse 
och vårt inlärda sätt att se: 

Focalization points to the relationship between ways of showing people, situa-
tions, and events, and the subjective point of view from where they are seen 

                                                   
352 Bleeker 2008, s. 7. 
353 Bleeker 2008, s. 46. 
354 Bleeker 2008, s. 47. 
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this way. Therefore, an analysis in terms of focalization can be used to expose 
how these ways of showing respond to viewers marked by particular presup-
positions, experiences, fears, and desires; to viewers marked by ideas and pre-
sumptions characteristic of a particular world view. This may contribute to 
understanding why particular viewers would be willing to take up this point of 
view and recognize the vision presented as ’how it is’, but may also explain 
why other viewers feel disoriented, alienated, or displaced by particular ways 
of showing.355 

 
I Visuality in the Theatre ger Bleeker exempel ur ett antal olika teaterupp-
sättningar, något som också fungerar belysande för hur fokaliseringsbegrep-
pet kan användas som del av en föreställningsanalys. Hon skiljer i analyser-
na på intern och extern fokalisering, där förstnämnda innebär att karaktären 
själv får komma till tals medan sistnämnda innebär att en berättare redogör 
för samtliga karaktärers tankar och känslor utan att dessa själva kommer till 
tals. I en uppsättning kan både intern och extern fokalisering användas, där 
en och samma karaktär också kan pendla mellan dessa positioner. Skiftet 
mellan extern och intern fokalisering behöver därmed inte betyda att olika 
karaktärer fokaliseras, utan det kan kort och gott innebära att karaktären som 
fokaliseras går från att vara subjekt till att bli objekt.  

Bleeker skiljer även på fokalisering och det hon beskriver som den exter-
na, anonyma fokalisatorn. Sistnämnda diskuterar Bleeker som ”the anony-
mous agent through whose eyes we as audience see the performance”.356 
Fokaliseringen sker då från en anonym icke synlig punkt där berättaren be-
finner sig en nivå över fiktionsnivån, och ”(a)s long as this position remains 
invisible, the performance can appear simply ’there to bee seen’ independent 
from any particular point of view”.357 Detta kan jämföras med Nikolajevas 
beskrivning av hur det i barnlitteraturen ofta är en vuxen person som fokali-
serar barnets röst, något som leder till illusionen att det är barnets eget per-
spektiv vi tar del av istället för den bakomliggande (vuxna) berättarrösten. 
Varje teateruppsättning innehåller på så sätt enligt Bleeker ett inbyggt, 
bakomliggande perspektiv på det som presenteras, knutet till den anonyma 
fokalisatorn. 

I anknytning till Ostens uppsättningar för unga frågar jag mig ur vilket 
perspektiv som händelserna på scenen skildras, vilka karaktärer som fokali-
seras samt hur detta påverkar den fiktiva värld som skapas på teaterscenen. 
Jag frågar mig även vilken position barnet får i detta och vilken barnsyn som 
förmedlas.  

                                                   
355 Bleeker 2008, s. 10. 
356 Bleeker 2008, s. 31.  
357 Bleeker 2008, s. 31.  
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Det rumsliga i teatern   
I Space in Performance argumenterar teaterforskaren Gay McAuley för att 
rumsligheten är av central betydelse för hur mening produceras och kommu-
niceras i en teateruppsättning.358 Med rumsligheten avser McAuley såväl det 
arkitektoniska rummet som skådespelarnas närvaro och rörelser i kombinat-
ion med scenografi, rekvisita, kostymer och ljussättning. Jag har översatt 
McAuleys term “space” med “rumslighet”, då utgående från McAuleys egen 
diskussion runt valet av termen. McAuley väljer medvetet begreppet ”space” 
istället för exempelvis ”place” när hon ska beskriva det rumsliga i teaterhän-
delsen. Hon beskriver hur valet av termen ”space” betonar och lyfter fram 
kvaliteter i det rumsliga som pekar på rummets möjlighet till förändring och 
hur rummet kan växla karaktär genom att det formas, används och förses 
med mening. Det rumsliga, ”space”, är enligt McAuley på ett sätt alltid öp-
pet, inte ännu bestämt, medan termen ”place” enligt henne pekar mot något 
verkligt, redan format och utrustat med mening och värde. Något som moti-
verar användandet av ”rumslighet” framför exempelvis ”plats” eller det kor-
tare mer platsspecifika ”rum”. 359  

I boken undersöker McAuley på vilket sätt teaterbyggnaden fungerar som 
en ram för teaterhändelsen, hur publikens och skådespelarnas olika rum och 
rumsligheter organiseras i byggnaden, scenplatsens karaktär och vilka olika 
framställningssätt som underlättas av dess utformning samt relationen mel-
lan teaterns arkitektoniska rum och de fiktiva platser som frammanas inom 
ramen för teaterhändelsen. McAuley föreslår fem områden för att beskriva 
rumsligheten, där de olika aspekterna listas var för sig men ska förstås som 
relaterade till varandra och som samspelar i skapandet av mening i en tea-
teruppsättning: den sociala verkligheten, relationen mellan det fy-
siska/fiktiva, plats och fiktion, textuell rumslighet och tematisk rumslighet.360 
I klassificeringen skiljer McAuley mellan de som har teatern som arbets-
plats, aktörer och teaterarbetare, och de som kommer för att ta del av själva 
teaterhändelsen, åskådarna. Den sociala verkligheten berör själva teater-
byggnaden, med underkategorier som teater- och åskådarutrymme samt före-
ställnings- och repetitionsutrymme. Relationen mellan det fysiska och det 
fiktiva berör ”the constant dual presence of the physical reality of the per-
formance space and the fictional world or worlds created”, där scenplatsen 
tas som exempel genom att denna alltid är både scen och en symbol för an-
nan plats.361 Plats och fiktion handlar om vilka ställen och rumsligheter som 
                                                   
358 McAuley 1999. 
359 För McAuleys diskussion runt valet av termen ”space” se Gay McAuley, ”Place in the 
Performance Experience”, ur Modern Drama, volume 46, nr 4 (2003), s. 598-613, doi: 
https://doi.org./10.1353/mdr.2003.0009. 
360 Termerna för rumsligheten i teaterhändelsen anges här i min översättning, i original lyder 
de: The Social Reality, The Physical/Fictional Relationship, Location and Fiction, Textual 
space, Thematic space, se McAuley 1999, s. 25.  
361 McAuley 1999, s. 27.  
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vidrörs i själva uppsättningen, både de som iscensätts och de som enbart 
indikeras eller antyds. Textuell rumslighet beskriver de platser som berörs i 
dramatexten, där det är upp till regissören att bestämma vilka som ska beto-
nas. Det sista området, tematisk rumslighet, förenar de tidigare kategorierna 
och fungerar sammanfattande, där mening enbart kan uppnås när de olika 
rumsliga tecknen och funktionerna ses som delar av en helhet. McAuley 
skriver: 

(T)he way the space is conceived and organized, the kinds of space that are 
shown and/or evoked, the values and events associated with them, and the re-
lationship between them are always of fundamental importance in the mea-
ning conveyed.362   

 
När jag använder mig av McAuleys tankegångar om det rumsliga i teatern är 
det framför allt i relation till hur jag förstår och tolkar scenografin och objek-
ten som används i Ostens teateruppsättningar för unga.363 Där scenografin 
lätt betraktas som teateruppsättningens yttre inramning, betonar McAuley 
istället det transformativa och föränderliga. Scenografin och objekten förstås 
snarare utifrån hur dessa levandegörs i teateruppsättningen än enbart utifrån 
deras materialitet. Funktionen står i centrum. Utifrån denna syn på sceno-
grafi blir det naturligt att betrakta scenografin inte bara som scenografens 
verk, utan också som regissörens. Ett perspektiv McAuley vidgar ytterligare 
för att inkludera även aktören, och hur denna interagerar med scenografin 
och objekten på teaterscenen:  

If objects are seen merely as decorative background to the action, if their pre-
sence is controlled by pictorial rather than theatrical imperatives, and if their 
use does not emerge from the actors’ work, then a valuably and potentially 
very powerful means of expression is being underutilized.364  

 
Här lyfter även McAuley fram betydelsen av att skådespelaren får arbeta 
med scenografin och objekten redan tidigt in i repetitionsprocessen, där hon 
skriver: ”the choice of stage objects, their quantity, placement etc., should 
emerge from the actors’ work in rehearsal”.365 När McAuley diskuterar ob-
jekt på teaterscenen visar hon hur dessa på en och samma gång är verkliga 
och icke-verkliga, fiktiva. När ett objekt placeras inom ramen för teaterhän-
delsen förvandlas det, precis som allt annat på scenen, till ett tecken för nå-

                                                   
362 McAuley 1999, s. 32.  
363 Även om McAuley i egentlig mening aldrig använder sig av begreppet scenografi i Space 
in Performace, så går diskussionen om scenografi och objekt på teaterscenen som en röd tråd 
genom boken. McAuley 1999.  
364 McAuley 1999, s. 205.  
365 McAuley 1999, s. 205.  
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got.366 En stol kan föreställa något annat än en stol, och ett objekts funktion 
kan därmed transformeras genom skådespelarens handling. Samtidigt står 
objekt alltid genom sin materialitet i relation till världen utanför teatersce-
nen, det är ett verkligt objekt: en stol. Objektet på teaterscenen blir därmed 
inte bara ett tecken för något, utan det fungerar också som en länk som kopp-
lar samman skådespelarna på scenen och åskådarna i salongen med verklig-
heten utanför teatern. Mycket av den expressiva mening som objekt får på 
teaterscenen kommer från denna dubbelhet, och flera lager av mening kan 
uppstå. McAuley påpekar att objektets funktion på teaterscenen förändrats 
över tid, från ett där objekt huvudsakligen användes för att etablera en karak-
tär (tid, klasstillhörighet etcetera), till dagens användning där undersökandet 
av den skiftande gränsen mellan dekor och objekt, kropp och kostym, ko-
stym och objekt, står i centrum. Hon fortsätter med att visa hur objekt allt-
mer kommit att fungera som ett verktyg för skådespelaren genom vilket en 
karaktärs sinnestillstånd eller känslomässiga status kan artikuleras, samt hur 
objekt på skiftande sätt kan användas för att etablera rollfigurers relation till 
varandra.  

Som tidigare påpekats möjliggör tankegångarna om rumsligheten i teatern 
ett perspektiv där en uppsättning kan förstås utifrån hur det spatiala används 
i iscensättningen. Kopplat till frågeställningen om barnsynen i Ostens scen-
konst för unga menar jag att det även här är av intresse att diskutera rumslig-
heten i teaterhändelsen. Sociologen och barndomsforskaren Nick Lee av-
handlar i Childhood and Society det han benämner som barn ”out of 
place”.367 När Lee beskriver barn som ”out of place” innebär det inte att barn 
ska betraktas som en marginaliserad grupp eller som en minoritet, snarare 
handlar det om barndomen i sig, där Lee menar att barndomen idag präglas 
av tvetydighet och ambivalens. Det går därmed enligt Lee inte längre att 
förstå barn som becomings och vuxna som beings, utan det handlar snarare 
om ett både-och. Lee visar även hur barn som befinner sig ”out of place” 
utgör ett hot mot vuxna institutioner och den sociala ordningen.368 Det jag 
intresserar mig för här är konceptets dubbelhet, där det handlar om att vara 
”out of place” i relation till normativa idéer om barndom, men också i relat-
ion till rumsligheter. Det handlar om platser som barn inte förväntas vara på, 
och där barn befinner sig utanför vuxnas kontroll. Här är det relevant att 
uppmärksamma vilka rumsligheter som barnet i Ostens teateruppsättningar 

                                                   
366 Ett påpekande som McAuley knappast är ensam om, tvärtom handlar det om en grundläg-
gande semiotisk utgångspunkt. Se exempelvis Kurt Aspelins diskussion om sekundärt mo-
dellbildande tecken i Aspelin, Teaterarbete. Texter för teori och praktik, (Stockholm: 
PAN/Norstedt, 1977); Umberto Eco, ”Teaterföreställningens semiotik” ur Teater 2. Tecken, 
språk, struktur, red. Ingvar Holm (Lund: Studentlitteratur, 1981), s. 27-38.  
367 Kapitlet är titulerat ”Children out of place: ambiguity and social order”, Lee 2001, s. 57.  
368 När Lee diskuterar barn som befinner sig i det han beskriver som ”out of place” lyfter han 
exempelvis fram hemlösa barn som bor på gatan, Lee 2001, s. 58.  
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för unga befinner sig i, och hur dessa gestaltas genom exempelvis scenogra-
fin och objekten.  

Det utopiska i teatern  
En sista utgångspunkt är teaterforskaren Jill Dolans tankegångar om det uto-
piska i teatern som även presenterats i kapitel tre i studien. Dolan analyserar 
det utopiska i teatern utgående från en rad olika scenkonstverk, och belyser 
hur verken på olika sätt har kraft att återupprätta ett gemensamt imaginärt 
rum där åskådarna tillsammans kan undersöka nya tankar om solidaritet och 
samhörighet. Känslorna som väcks av teaterupplevelsen kan därmed enligt 
Dolan också sägas utföra en sorts socialt arbete där vi genom teaterupplevel-
sen som samfund bättre kan förstå oss själva, våra värderingar och den soci-
ala värld vi delar. Detta innebär inte att teater är en plats för överläggande 
och beslutsfattande (även om den också kan vara det enligt Dolan), poängen 
är snarare att det är känsloupplevelsen, inte en lärande aspekt, som gör scen-
konsten så vital och nödvändig.  

Samtidigt som Dolan lyfter fram teaterns affektiva kraft och potential be-
skriver hon också hur ”(s)cholars, historians, and other thoughtful cultural 
critics face the continuing problem of how to capture and archive spectators’ 
responses to performance”.369 Det handlar enligt Dolan inte bara om att besk-
riva föreställningen, dess tematik, uppbyggnad och gestaltning, utan också 
om att försöka fånga ”the ineffable emotion it provokes in its moment of 
presence”.370 Något Dolan gör utifrån det hon definierar som utopiska ögon-
blick i teaterupplevelsen där hon väljer att skriva om uppsättningar som in-
spirerat henne känslomässigt, intellektuellt och politiskt. Dolan anger också 
hur Utopia in Performance ”licenses spectators (from the most critically 
engaged to the most casual) to pay attention to what we feel”, där undersö-
kandet av utopiska ögonblick i teatern blir något som låter oss dröja kvar vid 
”those moments before the house lights go up, to ponder how, rather than 
ending with the curtain call, utopian performatives might ripple out into ot-
her forms of social relations”.371 Med hjälp av Dolans tankegångar om det 
utopiska i teatern vill jag också göra något liknande i studiens analyser. Jag 
vill lyfta fram inte bara hur uppsättningarna är utformade, dramaturgiskt och 
tematiskt, utan även hur de upplevs affektivt och vad detta kan tänkas betyda 
i en vidare social och politisk sfär. Här vill jag dock, likt Dolan, undvika 
idén om politisk teater som mätbar utifrån vilken effekt den har i det verkliga 
livet, där Dolan skriver:  

In Utopia in Performance, I try to resist such stark binaries between perfor-
mance and reality, and suggest that the experience of performance, the ple-

                                                   
369 Dolan 2006, s. 9.  
370 Dolan 2006, s. 9.  
371 Dolan 2006, s. 34. (Kursivering i original).  
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asure of a utopian performative, even if it doesn’t change the world, certainly 
changes the people who feel it.372  

 
Dolan menar därmed att scenkonst har möjlighet att förändra genom att tea-
terupplevelsen kan påverka de människor som potentiellt kan förändra värl-
den, då genom att teater har möjlighet att frammana bilder av en annan tänk-
bar verklighet. I studien utgår jag från en liknande förståelse.  

Utgående från Dolans tankegångar om det utopiska i teatern vill jag ar-
gumentera för att det i Ostens uppsättningar finns glimtar av utopi, ögon-
blick där jag som åskådare upplever det Dolan beskriver som gruppsamhö-
righet men också av känslomässig kritisk kontemplation. Genom dessa 
ögonblick menar jag även att det kan uppstå möjligheter till samtal som har 
potential att bli betydelsefulla även utanför teaterrummet. Jag menar vidare 
att inte bara jag som åskådare upplevt dessa ögonblick i mötet med Ostens 
scenkonst för unga, utan potentiellt även andra där jag lyfter fram teaterkriti-
ken som exempel.  

Slutligen vill jag även kort kommentera hur jag ur ett metodperspektiv 
använder mig av Dolans teorier om det utopiska i studiens analyser. Det är 
här skillnaden mellan de olika åskådarpositionerna (som en i publiken re-
spektive en som tar del av en inspelad version av en uppsättning) kanske 
tydligast sätts på sin spets. Dolan menar att det utopiska är kopplat till att 
åskådaren ser det som sker på teaterscenen som del av ett publikkollektiv, 
och att det unika med teater är att såväl aktörer som åskådare möts och ge-
mensamt skapar upplevelsen. Att se teater skiljer sig därmed enligt Dolan 
från att exempelvis se film på en biograf. Dolan hänvisar till teaterns möjlig-
het att skapa ett ”communitas”, en känsla av gruppsamhörighet, som inte 
enbart handlar om åskådarna utan även om skådespelarna, och som uppstår 
när man gemensamt delar upplevelsen av teaterhändelsen. Här är jag enig 
med Dolan. Likväl menar jag att det är möjligt att tala om utopiska ögon-
blick i teatern även i relation till de uppsättningar jag enbart tagit del av via 
inspelningar. När jag gör detta, har jag dock valt att beskriva dessa upplevel-
ser som möjligheter till utopiska ögonblick. Poängen med denna uppdelning 
är inte bara att förtydliga olika åskådarpositioner och hur dessa påverkar 
analyserna i stort; för mig är det också ett sätt att framhålla teaterns styrka, 
som jag (precis som Dolan) menar finns att söka i mötet mellan scen och 
salong, mellan åskådare och skådespelare. Ett möte som av naturliga skäl är 
begränsat i både tid och rum. För att verkligen uppleva de utopiska ögon-
blicken så starkt som jag gjorde i Lammungarnas fest (som är den enda upp-
sättningen som jag sett som en i publiken) menar jag att det är nödvändigt att 
vara där, i det flyktiga ögonblicket som teaterhändelsen utspelar sig.  

 
 

                                                   
372 Dolan 2006, s. 19.   
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Kapitel fem. Uppsättningsanalyser 

Huvudfrågorna som jag utgått från i uppsättningsanalyserna är samma som 
avhandlingens grundläggande spörsmål: vilka teman står att finna i respek-
tive uppsättning, vilka idéer kring barn och barndom finns underliggande 
och med vilka konstnärliga uttryck gestaltas teman och barnsyn. Det finns 
många olika sätt att närma sig en uppsättning, något som också är synligt i 
analyserna som är disponerade på delvis olika sätt. Detta har att göra med 
hur jag uppfattat och tolkat respektive uppsättning, där olikheter fått inverka 
på analysgenomförandet. Teaterforskaren Gay McAuley påminner också om 
att ”(t)here is no single way to do performace analysis, and indeed the nature 
of the performances impact upon the analytical method”.373 Något jag in-
stämmer fullständigt i, och som också är synligt i studien där jag valt en 
utgångspunkt där mina egna intryck och upplevelser fått styra vad som dis-
kuteras mer ingående samt vilken form texten givits. I korthet betyder detta 
att jag i analysarbetet utgått från mitt första intryck och det som fångat min 
blick för att sedan gå vidare med detta. Några gemensamma drag står dock 
att finna i dispositionen av respektive uppsättningsanalys. Samtliga inleds 
med en kort presentation av uppsättningen, där jag går igenom material, 
uppsättningens målgrupp och annan information som jag funnit av vikt för 
analysen. Efter detta följer en sammanfattning av uppsättningens yttre hand-
ling och uppbyggnad. Samtliga analyser innehåller en sammanfattande dis-
kussion som rör frågeställningen om teman och barnsyn, detta för att redo-
visa vad jag funnit mest framträdande inom respektive uppsättning. Likaså 
avslutas samtliga analyser med en diskussion om hur respektive uppsättning 
mottogs, då främst utgående från recensionsmaterialet. 
  

                                                   
373 McAuley 1998, s. 8.  
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Paddakvariet (1988) 
Målgrupp: barn från 10 års ålder  
 
Text: Eva Ström  
Regi: Suzanne Osten  
Dramaturgi: Nils Gredeby  
Scenografi och kostym: Christina Björk 
Ljusdesign: Torkel Blomqvist 
Kompositör: Stefan Forssén 
Musiker: Lise-Lotte Norelius och Lars Appelqvist 
Maskör: Carina Saxenberg 
Dock- och Maskmakare: My Walther 
Assistent: Fredrika Siwe 
Regiassistent: Marjut Kasurinen 
Inspicient: Lars Appelqvist 
Sufflös: Britt-Marie Bittner 
Teknik: Peter Scott, Lennart Lundgren, Antja Lietdke, Maria Hedman 
Röstträning: Orlanda Cook 
Rörelseträning: Anne Kulper 
Föreställningsfoto: Lesley Leslie-Spinks  
 
Medverkande på scenen: Agneta Ekmanner, Björn Kjellman, Gunilla Röör och Leif 
Sundberg.   

Inledning och disposition 
Paddakvariet hade premiär den 9 mars 1988 på Unga Klaras lilla scen Akva-
riet.374 Uppsättningen spelades på dagtid för skolpublik och på kvällstid för 
blandad publik. Paddakvariet är skriven av Eva Ström, och var från början 
tänkt för vuxna, men omarbetades genom Unga Klaras uppsättning för en 
barnpublik.375  

 Analysen av Paddakvariet skiljer sig från övriga i avhandlingen genom 
att det inte funnits någon videoupptagning att utgå från.376 Arkivmaterial jag 
haft att utgå från här är manus från olika skeden av uppsättningsarbetet, an-
teckningar från repetitionsprocessen, programblad, fotografier, recensioner, 
pressklipp och publikkorrespondens i form av teckningar och brev.377 Jag har 

                                                   
374 Uppsättningen hade nypremiär 1 september samma år, och spelades då till den 24 septem-
ber.  
375 Pjäsen skrevs redan 1979 av Eva Ström, då för SVT som dock aldrig satte upp pjäsen.  
376 Det har funnits en inspelning av uppsättningen som tyvärr ej står att hitta i arkiven trots 
idogt sökande.  
377 I Stockholms Stadsteaters arkiv fanns tre olika versioner av manus till uppsättningen, två 
markerade med texten ”arbetsmanus” och ett markerat som ”spelmanus”. Ett arbetsmanus har 
titeln ”Ett akvarium med paddor” överstruket, istället har man skrivit dit ”paddakvariet” 
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även haft tillgång till ett inspelat inslag från teveprogrammet ”Kulturen”.378 
Inslaget består av korta filmade sekvenser från repetitionsarbetet samt inter-
vjuer med Suzanne Osten, skådespelarna Agneta Ekmanner och Leif Sund-
berg, pjäsförfattaren Eva Ström och dramaturgen Nils Gredeby. I inslaget 
visas brottstycken ur scener ur uppsättningen, vilka bidragit med viss insyn i 
rolltolkning, spelrum och scenografi. Jag har även haft hjälp av fotografier 
som tagits under spelperioden. Utöver detta har recensioner och tidnings-
material utgjort det material jag haft att tillgå, där jag särskilt intresserat mig 
för återkommande utsagor som kan ge en fingervisning om vad som sågs 
som centralt och dominerande i uppsättningen. Även Karin Helanders analys 
av Paddakvariet har använts.379 Ytterligare källor är My Walthers doku-
mentation av arbetet med masker och dockor, där jag haft tillgång till två 
rapporter.380 I materialet diskuteras visserligen inte Paddakvariet specifikt, 
men samarbetet med Osten berörs vilket ger en ingång till hur mask och 
dockor användes även i denna produktion.381  

I analysen av Paddakvariet har jag i första hand fått utgå från andras re-
ception av uppsättningen. Här har jag inte, som i övriga uppsättningsana-
lyser, kunnat utgå från det som initialt fångat min blick för att sedan följa 
detta. Utgångspunkten har istället tagits i det som kan beskrivas som upp-
                                                                                                                        
tillsammans med siffran 0 i högra hörnet. Detta manus är ofullständigt. Det andra arbetsmanu-
set har titeln ”Paddakvariet” samt ”arbetsmanus” maskinskrivet på första sidan. Detta arbets-
manus är fullständigt, och innehåller en del anteckningar. Tillsammans med detta manus 
fanns även arkiverat ett brev från pjäsförfattaren till dramaturgen. När jag citerar repliker ur 
uppsättningen är dessa hämtade ur spelmanus. I arkivet fanns även teckningar och brev från 
lärare och barn som sett uppsättningen. Bland anteckningarna från repetitionsperioden finns 
bland annat en relativt detaljerad genomgång av uppsättningens olika scener, från kollationer-
ingen av Paddakvariet (daterad 12 oktober). Utöver materialet som funnits tillgängligt i 
Stockholm Stadsteaters arkiv, har jag också använt mig av material ur Suzanne Ostens eget 
arkiv, skänkt till Musikverket, Musik och teaterbiblioteket. Här fanns bland annat detaljerade 
anteckningar från repetitionsperioden i sin helhet.  
378 Kulturen med Ulrika Knutson, Sveriges Television TV1, 1988 (inspelat utdrag ur pro-
grammet finns i Unga Klaras arkiv).  
379 Helander 2010a, s. 260 ff. 
380 My Walther stod bakom mask och dockor i Paddakvariet, som även var den första upp-
sättningen där hon samarbetade med Osten. Ett samarbete som kom att bli mångårigt. My 
Walther, Dockor som sceniskt uttryck, skriftserie nr. 9 Dramatiska institutet (Stockholm: 
Dramatiska institutet, 2009); My Walther, Hemliga Masker: Ett konstnärligt forskningspro-
jekt av Suzanne Osten och My Walther, slutrapport nr 3 från Kollegiet för forskning och ut-
vecklingsarbete på det konstnärliga området (Stockholm: Dramatiska institutet, 2006). Sist-
nämnda innehåller en dvd-skiva med en tillhörande skrift. Rapportförfattare och dvd-regi stod 
My Walther för, medan Inu Enescu stod för foto, redigering och dvd-authoring. 
381 Dramaturgen Erik Uddenberg kommenterar i inledningen till Nio pjäser på Unga Klara 
hur Paddakvariet var den första uppsättningen där Osten och My Walther arbetade tillsam-
mans med mask, och att uppsättningen var den första av Ostens där mask användes ”som ett 
mer medvetet estetiskt val”, se Osten 2009a, s. 9. I samma bok kommenterar även Osten 
starten på samarbetet med maskskulptören My Walther utifrån Paddakvariet, Osten 2009a, s. 
546.  
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sättningens kringmaterial. Där en inspelning visserligen inte kan likställas 
med att se föreställningen som en i publiken kan en inspelning likväl ge vik-
tig information om uppsättningens rytm och rumslighet, något manus, tid-
ningsartiklar och övrigt kringmaterial inte förmår göra i samma utsträckning. 
Detta har skapat en viss distans i analysarbetet. Genom arkivmaterialet kan 
jag enbart ana vad som utgjorde nyckelscener och möjliga utopiska ögon-
blick. Samtidigt menar jag att kringmaterialet kan bidra med nog så viktiga 
inblickar i de estetiska huvuddragen i Paddakvariet. En annan skillnad är att 
jag i högre grad utgått från recensioner och publikkorrespondens i analysen 
av Paddakvariet jämfört med övriga uppsättningar som behandlas i studien. 
En konsekvens av detta är att analysen inte bara bidrar med en bild av hur 
Paddakvariet mottogs, utan även till viss del avspeglar samtidens syn på 
teater. Detta genom att teaterkritiken kan beskrivas som del av teaterns 
minne; där utsagorna visserligen är subjektiva, kan de samtidigt läsas som 
formade av sin tids syn på teater och skådespelarkonst, sociala skillnader 
kön och samhälle.382  

Analysen av Paddakvariet inleds med en diskussion som rör uppsättning-
ens handling och uppbyggnad. Sedan redogörs för scenrum, scenografi och 
kostym. Efter detta diskuteras hur barnen ställs i centrum för historien som 
berättas samt vilken funktion paddorna får i uppsättningen. Analysen fortsät-
ter med en genomgång av centrala teman, samt synen på barn och barndom 
som förmedlas. Analysen avslutas med en diskussion om hur uppsättningen 
mottogs.  

Handling och uppbyggnad  

Handling 
Paddakvariet skildrar skilsmässan mellan Bob (Björn Kjellman) och 
Christina (Gunilla Röör). Paret har barnen Kim, 8 år (Leif Sundberg) och 
Mireille, 12 år (Agneta Ekmanner) från tidigare äktenskap. Mireille är Bobs 
dotter, Kim är Christinas son. Mireilles mamma bor i New York, och man 
får veta att hon inte är så bra på att ta hand om barn. Detsamma tycks gälla 
Kims pappa, som även han är frånvarande i uppsättningen. Barnen har lärt 
känna varandra under tiden som Bob och Christina varit gifta, och särskilt 
Kim är mycket fäst vid Mireille. Bob har en god relation med Kim, medan 
Christina inte alltid kommer överens med Mireille utan tycker hon beter sig 
för lillgammalt. Mireille har ett akvarium med tre paddor som betyder 
mycket för henne: Frodo, Gandalf och Gollum. Paddornas akvarium har en 
central roll i uppsättningen. Det är runt akvariet som Kim och Mireille möts, 
leker och pratar med varandra. Uppsättningen börjar med att man får veta att 
Bob och Christina bestämt sig för att skiljas. Både Kim och Mireille anar att 
något är fel, men Bob och Christina tiger om skilsmässan inför barnen. Så 
                                                   
382 Helander 2003, s. 11. 
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småningom berättar de dock sanningen. Eftersom Kim och Mireille inte är 
biologiska syskon, innebär skilsmässan att även barnen kommer skiljas åt 
när Bob och Christina separerar. Mireille ska flytta till New York, där hon 
åter ska få träffa sin mamma, medan Christina kommer bo kvar i lägenheten 
med Kim. Barnens enda gemensamma nämnare i framtiden blir Mireilles 
paddor. Mireille lovar också Kim att hon ska berätta för honom hur det går 
med paddorna även i fortsättningen. I slutet av uppsättningen lämnar dock 
Bob bort paddorna, och man förstår att paddorna kommer dö. Detta gör 
Mireille helt förtvivlad. Paddorna var inte bara hennes trygghet, utan ut-
gjorde också det enda kvarvarande bandet mellan henne och Kim. Uppsätt-
ningen slutar öppet. Publiken får inte veta vad som kommer ske med Kim 
och Mireille i framtiden, mer än att de snart kommer flytta med sin respek-
tive förälder. I uppsättningens sista scen frågar Kim Mireille om hon kom-
mer skaffa några nya paddor, varvid Mireille svarar nej: ”Vissa saker gör 
man bara en gång”. Kim fortsätter: ”Skriver du till mig någon gång?”, även 
på detta spörsmål svarar Mireille nekande; ”Inte nu, när paddorna är 
döda”.383  

Uppbyggnad  
Paddakvariet är cirka 1 timme och 15 minuter lång, och spelades helt utan 
paus. Uppsättningen ramades in av en ren och avskalad estetik, i såväl sce-
nografin som i den poetiska dialogen och skådespeleriet. Paddakvariet ack-
ompanjerades av sång och musik skriven direkt för uppsättningen. Musiker-
na Lise-Lotte Norelius och Lars Appelqvist fanns med på scenen.384 Musiken 
var ett viktigt inslag i uppsättningen, och bidrog till att förstärka känslostäm-
ningarna som skildrades.  
     Handlingen i Paddakvariet utspelas på två parallella berättarplan, ett yttre 
mer verklighetsnära, och ett inre mer fantasiliknande. På den yttre nivån 
berättas historien om Bobs och Christinas skilsmässa, där Kim fungerar som 
huvudberättare. På denna nivå skildras tid och rum linjärt, med handlingen 
placerad i modern tid. Det yttre mer realistiska berättarplanet bröts upp med 
korta, återkommande drömlika sekvenser där paddor i olika skepnader intog 
scenen. På denna inre nivå skildrades barnens känslor, många gånger utan 
ord och med hjälp av paddfigurer. Temat med paddor i olika storlekar och 
former fungerade som uppsättningens röda tråd, och knöt samman den yttre 
berättarnivån med den inre. På den yttre mer realistiska nivån fanns pad-
dorna med genom Mireilles akvarium, medan paddorna på den inre nivån 
intog scenen dels i form av Kim och Mireille iklädda paddmasker, dels ge-

                                                   
383 Replikerna som citeras i analysen är hämtade ur manus till uppsättningen om ej annat 
anges. Jag har genomgående (om ej annat anges) använt mig av det manus som markerats 
som ”spelmanus”.  
384 Musik skriven av kompositören Stefan Forssén. Instrument som användes var bland annat 
kontrabas, violin, piano och trummor. 
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nom att de fyra huvudkaraktärerna i en kort sekvens rör sig tillsammans över 
scengolvet som en sorts paddor.385 På den yttre berättarnivån fungerade pad-
dorna inte bara som Mireilles husdjur, utan även som det som förenar Kim 
och Mireille; det är till paddorna och akvariet barnen tar sin tillflykt när de 
vuxna bråkar. På den drömlika nivån var paddfigurerna mer fantasiliknande, 
och i flera olika recensioner läses de som symboler för barnens inre känslo-
värld. 386  

Paddakvariet präglades av ett psykologiskt realistiskt skådespeleri, och 
uppsättningen kan beskrivas som allvarlig med humoristiska inslag. I 
Paddakvariet gestaltade de äldre skådespelarna barnen, medan de yngre 
aktörerna spelade föräldrarna, ett grepp som kommenteras återkommande i 
press och publikkorrespondens där man bland annat anger att den omvända 
rolltillsättningen i uppsättningen bidrog till att barnen många gånger fram-
stod som mer klarsynta än föräldrarna.387 Även skådespeleriet kommenteras 
återkommande i pressklippen, då särskilt rolltolkningarna av Kim och 
Mireille, som lyfts fram som starka, realistiska och övertygande.  

I Unga Klaras pressutskick inför premiären refererar man till Paddakva-
riet som ett kammarspel om en skilsmässa ur ett barnperspektiv, med paral-
leller till Ostens och Gredebys tidigare uppsättning Medeas barn. Vad gäller 
tematiken och skildringen av skilsmässan i Paddakvariet påpekas också 
följande: 

Lika vanlig som den här familjen är i verkligheten, lika ovanlig är den i dra-
matiken. Det är egentligen konstigt att ingen sett den våldsamma spänning 
som ligger i det som händer två styvsyskon när deras respektive mamma och 
pappa tröttnat på varandra, för det är vad ”Paddakvariet” handlar om.388   

 
Där uppsättningens tematik framhålls som bekant, skildras perspektivet på 
skilsmässan som nytt. Nyckeln till uppsättningen utgjordes också av skild-
ringen av den dubbla separationen, där det inte bara handlar om föräldrarnas 
skilsmässa utan även om den påtvingade separationen mellan styvsyskonen. 
Kims och Mireilles känslor står i centrum för uppsättningen, som skildrar 

                                                   
385 Detta beskrivs exempelvis av Bo-Ingvar Kollberg, ”Styva porträtt hos Unga Klara”, Upp-
sala Nya Tidning, 21 mars 1988, se även Lars Linder, ”Gripande pjäs som angår barn”, Da-
gens Nyheter, 20 mars 1988 samt Marika Wachtmeister, ”En pjäs rätt i tiden”, Kristianstads-
bladet, 23 september 1988.  
386 Se exempelvis Yvonne Malais, ”De vuxna struntar i paddorna”, Dagens Nyheter, DN på 
Stan 18-15 mars 1988; Kollberg Uppsala Nya Tidning, 21 mars, 1988; Kerstin Weigl, ”Om-
bytta roller i skilsmässotragedi”, Aftonbladet, 18 mars 1988. 
387 I stort sett alla recensioner vidrör rolltillsättningen och det faktum att de äldre skådespelar-
na spelade barnen medan de yngre agerade som föräldrarna. Den omvända rolltillsättningen 
kommenteras också i flera brev från barn och lärare till Unga Klara, insända efter att man sett 
Paddakvariet. 
388 Kulturnytt med Svante Weyler och Cecilia Uddén, 21 mars 1988, Sveriges Radio P1. 
Citatet är från Svante Weyler (utskrift av radioprogrammet, Stockholms Stadsteaters arkiv).   
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hur deras inre värld påverkas när den yttre i ett snabbt tempo krackelerar. I 
en recension beskrivs hur Paddakvariet iscensätter ”en familjs upplösning. 
Detta kammarspel saknar transportsträckor, känslorna prioriteras snarare än 
händelserna”.389 Det psykologiska skådespeleriet med känslorna i centrum 
kontrasterades mot det ljusa scenrummet och den rena, avskalade scenogra-
fin. Även här fanns dissonanser inbyggda, bland annat genom ett lågt köks-
bord och låga köksstolar som tvingade familjen att sitta och äta i obekväma, 
krökta positioner. Varje familjemedlem hade sin egen avskärmade zon i 
hemmet, Bob vid ritbordet, Christina vid sekretären och barnen vid akvariet 
med Mireilles paddor; nära varandra, men ändå utom räckhåll. En tydlig bild 
för den inre emotionella isolering som skildrades i uppsättningen.  

Scenrum, scenografi och kostym  
Paddakvariet spelades i ett mindre rum uppbyggt i ett större, något som gör 
att scenrummet upplevs både som intimt och rymligt. Samtidigt som de fyra 
uppbyggda väggarna skärmar av scen och publikplats och ger närhet, anar 
man det yttre rummets rymd och storlek.390 Det uppbyggda scenrummet är 
avlångt med scenen placerad på ena långsidan och publiken på den andra. 
Publikutrymmet består av svarta pinnstolar utplacerade i rader längs en låg 
gradäng i ljust trä. Samma trägolv och vita väggar omsluter såväl scenut-
rymmet som den del där publiken sitter. Detta binder samman publikyta och 
scenrum, och bidrar till upplevelsen av ljus och luftighet. Golvet har en ni-
våskillnad; nära publiken är scengolvet i samma höjd som i publikutrymmet, 
en bit in på scenen höjs golvet med ungefär ett trappsteg. Scenen föreställer 
en sparsamt möblerad lägenhet. Intrycket är estetiskt och stilrent. Rakt fram-
för publiken står ett akvarium på ett svart podium. Akvariet utgör hjärtat i 
lägenheten, och i akvariet finns tre paddor (stora, naturtrogna dockor). Akva-
riet utgör barnens zon i lägenheten. Till höger om akvariet står musikinstru-
ment, och snett bakom dem en sekretär; här är Christinas plats. Framför sek-
retären finns en vit pinnstol, och vid sidan om stolen en vitmålad klädhäng-
are. Ett ritbord, liknande ett sådant som arkitekter brukar använda, står pla-
cerat vid en betongpelare en bit in på scenen. Ritbordet tillhör Bob och utgör 
hans plats i lägenheten. Vid ritbordet står en svart skrivbordsstol. I lägenhet-
en finns även ett kök, med spis och överskåp. I mitten av rummet, bakom 
akvariet, står ett glasbord. Det finns även ett lågt matbord och fyra låga 
svarta stolar. Längst bak i rummet öppnar sig en alkov, framför alkoven en 
dörr som är dragen åt sidan. Innanför denna öppning finns föräldrarnas sov-
rum möblerat med dubbelsäng och lampa på fot. I mitten av scenrummet 
finns en vattendamm; det element som kanske tydligast avviker från den i 

                                                   
389 Wachtmeister, Kristianstadsbladet, 23 september 1988.  
390 Foton, detaljscheman för ljussättning, ritningar och förteckning över rekvisitan finns i 
Stockholm Stadsteaters arkiv. Kompletterande foton som dokumenterar scenografin och 
scenrummet i detalj har jag fått låna från Unga Klaras arkiv.  
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övrigt ganska realistiskt möblerade lägenheten. Dammen är nedsänkt i scen-
golvet, fylld av vatten och placerad mellan Bobs och Christinas zoner i lä-
genheten. Längs dammens kanter ligger stenar utplacerade, de är släta och 
grå, ser lena och nästan polerade ut. Runt dammen finns även sand, krattad i 
ett böljande vågmönster. Över dammen går en smal, välvd gångbro i trä. 
Dammen och stenarna tillsammans med bron och den krattade sanden på-
minner om något som skulle kunna återfinnas i en vilsam trädgård, skapad 
för eftertänksamhet. I denna lägenhet tycks det dock inte finnas något lugn, 
snarare vilar en spänd oro över det estetiska och sparsmakade rummet. Detta 
tydliggörs också genom små, men viktiga detaljer; det alltför låga köksbor-
det, de låga köksstolarna, vattendammen mitt i golvet, och familjemedlem-
marnas isolerade zoner i rummet.  

 
Figur 1: Bild på scenrummet. I förgrunden syns akvariet, i bakgrunden föräldrarnas 
sovrum. På bilden syns även vattendammen med bron över. Foto: Fotograf okänd 
(Unga Klaras arkiv). © Unga Klara 

Scenografin i Paddakvariet gjorde avtryck och beskrivs också relativt detal-
jerat i pressklipp och recensioner.391 Även i breven från barn i publiken kan 
man ana intrycket scenrummet gjort. En 12-årig flicka beskriver lägenheten 
som ett akvarium som man kan titta in i, där människorna finns för beskå-
dan. Tillsammans med brevet finns en teckning som föreställer ett blått rum 

                                                   
391 Se exempelvis Jeanette Gentele, ”Barn och skilsmässor”, Svenska Dagbladet, 18 mars 
1988, Sverker Andréason, ”Paddkavariet på Unga Klara: Sällsamt sorgespel”, Göteborgs-
Posten, 25 mars 1988.  
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med ett akvarium i mitten. Akvariet som metafor för scenrummet används 
även av recensenterna.392 
Kostymeringen präglades av enkelhet, med vitt och svart som dominerande 
färger. Föräldrarnas och barnens kläder harmoniserar med det rena och este-
tiska scenrummet. Kläderna pockar inte på uppmärksamheten i Paddakva-
riet; snarare fungerar barnens och föräldrarnas klädsel som en neutral inram-
ning, enkel, androgyn och relativt tidlös. Mireille är klädd i vitt linne och 
vita sweatshirtbyxor, även skor och strumpor är vita. Kim har svarta skor, 
svart T-shirt och svarta gymnastikbyxor. Christina har svarta byxor, vitt 
linne med en lång, vit sidenkimono över. Bob i sin tur har vit skjorta och 
svarta kostymbyxor, ibland också svart- och vitrandigt linne. Både Christina 
och Bob har snörskor medan barnen har gymnastikskor. Även musikerna var 
klädda i svart och vitt: kvinnan i vit sidenklänning och mannen i frack. Mu-
sikernas klädsel kan knytas till uppsättningens teatrala och drömlika berät-
tarplan, medan de fyra huvudkaraktärernas klädsel snarare harmonierar med 
den yttre, mer realistiska berättarnivån; även här samspelade klädseln med 
den psykologiska och många gånger realistiska rolltolkningen.  
 

 
Figur 2: Scenrummet såväl som kostymeringen är enkel och avskalad i Paddakva-
riet. På bilden ligger Mireille på golvet, till vänster om henne står Kim. Bakom 
Mireille syns det upplysta paddakvariet. I bakgrunden står föräldrarna, Kims 
mamma Christina och Mireilles pappa Bob. Foto: Lesley Leslie-Spinks (Stockholms 
Stadsteaters arkiv). © Lesley Leslie Spinks/Stockholms Stadsteater.  

                                                   
392 Andréason, Göteborgs-Posten, 25 mars 1988, Linder, Dagens Nyheter, 20 mars 1988.  
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Kim och Mireille i centrum: fokaliseringen i uppsättningen   
I centrum för Paddakvariet står barnen, Mireille och Kim, och deras känslo-
värld. I uppsättningen är det 8-åriga Kim som fungerar som huvudsaklig 
berättare, och det är genom Kims synvinkel som åskådarna får ta del av 
handlingen. I första scenen inleder Kim också spelet med följande replik:  

Vi hade en gång ett akvarium, Mireille och jag. Det var inget vanligt akva-
rium. Det var ett akvarium med paddor. Det var på den tiden då Mireille och 
Bob bodde hos oss. Mireille var Bobs flicka. Hon var ungefär som min syster. 
Och Bob var gift med min mamma på den tiden. På den tiden, då hade vi ett 
akvarium med paddor, det var egentligen Mireilles akvarium, men det blev 
också mitt. När vi lekte med det. 

 
Strax efter ropar Kim på Mireille, handlingen börjar och åskådarna färdas 
tillsammans med Kim tillbaka till den tid som nyss beskrivits. I Paddakva-
riet följs den introducerande prologen upp i de efterföljande scenerna, även 
då med Kim som publikens huvudsakliga ledsagare. Placerandet av Kim som 
uppsättningens berättare har flera funktioner: dels fungerar det som ett sätt 
att etablera för åskådarna var i handlingen man befinner sig, dels blir det ett 
sätt att betona att det är ur barnens perspektiv som handlingen utspelas. Ge-
nom de inledande replikerna får åskådarna insyn i Kims inre känslor och 
tankar. Kim och Mireille fungerar också som uppsättningens interna fokali-
satorer. Det är genom barnens känslor och upplevelser som åskådarna er-
bjuds att ta del av berättelsen om skilsmässan. En annan funktion som berät-
tarpositionen får, är att den talar om för åskådarna att historien i ett längre 
tidsperspektiv kommer sluta väl; den Kim som barnen i publiken möter i den 
inledande prologen är en äldre Kim som klarat sig genom föräldrarnas 
skilsmässa, och nu blickar tillbaka på det som en gång skett. När Kim och 
delvis också Mireille fungerar som uppsättningens berättare så medverkar 
detta även till att barnen många gånger framstår som mer klarsynta än för-
äldrarna. Bob och Christina vill inte berätta om skilsmässan, men barnen 
förstår att något är fel. Det största sveket i Paddakvariet skildras också som 
föräldrarnas tystnad och oförmåga att kommunicera med barnen. Inget är 
dock enkelt i Paddakvariet. Kim får först inte veta något, Mireille får så 
småningom veta för mycket; ingetdera skildras som enkelt att hantera för 
barnen. Snarare visar uppsättningen hur barns och vuxnas behov krockar, 
och ofta står i konflikt med varandra. Den tydligaste uppmaningen i uppsätt-
ningen är möjligen att (trots allt) våga tala om det som sker, något som tycks 
ha adresserats till såväl den vuxna publiken som barnpubliken. Emotionell 
isolering gestaltas i Paddakvariet som det största hotet för såväl vuxna som 
barn. Ibland finns heller inga ord för det som sker utan bara känslor, här tar 
också paddgestalterna över. I uppsättningen förblir föräldrarna delvis 
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stumma och barnen utelämnade till sig själva, med Mireilles paddakvarium 
som barnens enda gemensamma, trygga zon.  

I Paddakvariet framstår föräldrarnas tystnad inte bara som en bild för 
vuxenvärldens självupptagenhet, utan tystnaden skildras också som det ele-
ment som berövar barnen deras möjlighet till bearbetning. Här blir perspek-
tivet som skilsmässan skildras ur i Paddakvariet avgörande; genom att 
skilsmässan inte bara innebär föräldrarnas separation utan även styvsysko-
nens, blir tystnaden extra smärtsam. Där Bob och Christina möjligen inte 
medvetet skildras som kalla och oförstående, är det likväl detta de till slut 
framstår som. När Bob i en av de sista scenerna ger bort Mireilles paddor till 
en forskare som ska göra experiment på dem framgår det tydligt för publiken 
att barnens känslor är satta på undantag. Mireilles sorg över paddorna blir 
också det som slutligen ger utlopp för hennes sorg över separationen från 
Kim, och Bobs och Christinas skilsmässa. I flera brev som skickas in till 
Unga Klara från barn som sett Paddakvariet ger man uttryck för att Bob och 
Christina är för hårda och oförstående inför Kim och Mireille. Man anger 
bland annat att de borde vara bättre på att uppmärksamma och lyssna på 
barnen. Här kommenterar man särskilt Bobs uppträdande när han gett bort 
Mireilles paddor och sedan konfronterar henne med sanningen om deras död.  

I ett större sammanhang kan man se att Paddakvariet är tänkt att fungera 
som en konstnärlig upplevelse som kan erbjuda barnpubliken igenkänning 
och kanske också möjlighet till bearbetning. Även här blir fokaliseringen 
avgörande, där barnens upplevelser står i centrum för det som skildras. 
Många barn beskriver också i inskickade brev hur de känner igen sig i upp-
levelsen av skilsmässan, där det inte bara handlar om separationen mellan 
Bob och Christina, utan också om att skiljas från en nära vän (såsom Kim 
och Mireille måste skiljas åt) och/eller från sina husdjur (såsom Mireille 
tvingas skiljas från sina paddor). Samtidigt beskriver inte recensenterna Kim 
och Mireille, eller Paddakvariet i stort, som något där enbart det tunga och 
mörka dominerar; det fanns också lätthet, tempo och humor.393 I recensioner-
na görs också kopplingar till världen utanför teaterrummet, där man bland 
annat i en intervju i radioprogrammet Kulturnytt anger hur uppsättningen 
visar på ”(v)iljan och förmågan att med full konstnärlig ambition och kraft 
skildra ett socialt förlopp ur barnens synvinkel”.394 I Paddakvariet är det 
också genom skådespeleriet och gestaltandet av barnen som möjligheten till 
det teaterforskaren Jill Dolan beskriver som utopiska ögonblick i teatern 
uppstår. Något som diskuteras under nästa rubrik.  

                                                   
393 Se exempelvis Jenny Grensman, ”Ströms barnpjäs på Unga Klara: Barnen på undantag i 
vuxnas känslosvall”, Kristianstadsbladet, 21 mars 1988. 
394 Kulturnytt med Cecilia Uddén och Svante Weyler (utskrift av radioprogrammet, Stock-
holm Stadsteaters arkiv).  
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Mireille och möjligheten till ett utopiskt ögonblick  
En nyckelscen i Paddakvariet, som utgör själva kulmen i uppsättningen, är 
den scen där Mireille upptäcker att hennes pappa, Bob, gett bort hennes pad-
dor. I scenen blir paddorna en symbol för vuxenvärldens svek, där Bobs 
handling inte bara utlöser Mireilles förtvivlan över att djuren tagits ifrån 
henne, utan även hennes känslor inför skilsmässan. Sekvensen börjar med att 
Mireille upptäcker att akvariet är tomt, hennes tre paddor är borta. Hon frå-
gar både Christina och Bob vart paddorna tagit vägen, varvid Bob så små-
ningom berättar att han sålt paddorna till sin vän, en forskare. Mireille blir 
förtvivlad och frågar vad som nu kommer ske med paddorna. Bob svarar: 
”Det är inte alls så farligt som ni tror. Jag har själv varit med och sett hur han 
gör. Det är Johan, ni vet, som arbetar på neurofysiologen”. Mireille ropar nu 
högt: ”Vad gör han! Säg vad han gör!” varvid Bob säger: ”Han har inte kun-
nat göra ett dyft på tre månader, för han har inte haft några paddor att arbeta 
med. Han har suttit och läst och inte fått någonting gjort. Han blev alldeles 
vild när jag berättade att jag hade tre ex av Xaenopus laevis.”. När Mireille 
återigen frågar vad som nu kommer ske med paddorna svarar slutligen Bob: 
”Han dissekerar fram en nerv som han ger elektrisk stimulering”. Mireille 
försvinner från scenen, kvar finns Bob och Christina.  

När jag tar del av den korta inspelade sekvensen där Mireille får beskedet, 
anar jag möjligheten till ett utopiskt ögonblick.  Här handlar det inte i första 
hand om tematiken (som är nog så kraftfull), utan det är Ekmanners expres-
siva och psykologiskt laddade skådespeleri som drabbar mig. I upptagningen 
kan man se hur Mireille sitter i Christinas knä; Christina försöker hålla kvar 
men Mireille vrider sig hit och dit när hon får höra att paddorna inte kan 
följa med till New York. Mireille kvider, sliter sig loss från Christina; hon 
springer upp från hennes famn, för att sedan stanna till, vända sig om och 
stirra anklagande på Christina. Mireilles blick är genomträngande, ögonen är 
uppspärrade, hon tittar på Christina som om hon inte kan tro på det hon hör. 
Blicken slocknar och i Mireilles ögon kan man se hur någonting nästan går 
sönder inom henne. Christina vänder sig bort, hon klarar inte av att möta 
Mireilles blick. Den inspelade sekvensen är kort, men fångar likväl ett starkt 
ögonblick. Förtvivlan lyser ur Mireilles ögon, det finns en utsatthet uttryckt 
genom både blick och kropp. Mireilles långa, smala armar som förtvivlat 
hänger i luften, helt tappade på kraft, hårtestarna som letar sig ut ur den upp-
satta knuten och klistrar sig fast i det glansiga ansiktet; Mireille är svettig, 
trött, och bortom sig av sorg. Sekvensen är en av få i uppsättningen där 
Mireilles känslor står i centrum, och i scenen tappar hon all styrfart. Den 
mödosamt kontrollerade fasaden krackelerar och Mireille kapitulerar. Hon 
blir tolv år, kroppen är liten och bräcklig, men blicken är samtidigt urgam-
mal. En sorg utan ålder.  

När Ekmanner i den korta sekvensen ger form åt Mireilles smärta går det 
inte att rygga bort. Scenen är på många sätt skoningslös; Bob framstår som 
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avstängd och känslolös och Christina har sedan länge gett upp. Kanske fun-
gerar de vuxna här framför allt som en fond för barnets känslor. Samtidigt 
finns det något förlösande i att Mireilles sorg äntligen får utlopp. Allt som 
befunnit sig under hennes noggrant kontrollerade yta letar sig upp, söker sig 
över scenkanten och ut bland publikraderna. I scenen är det barnets känslor 
för skilsmässan som står i centrum, inte de vuxnas, och barnets känslor 
skildras med en tyngd som visar att de är minst lika starka som de vuxnas. 
Mireilles emotionella isolering bryts, och något nytt kan ta plats. Vad detta 
nya kan vara, får dock inte åskådarna se eller ta del av utan uppsättningen 
slutar öppet.  

 
Figur 3: När Mireille får veta att hennes paddor är borta krackelerar hennes värld. 
På bilden syns Mireille och i bakgrunden hennes pappa, Bob. Foto: Lesley Leslie-
Spinks (Stockholms Stadsteaters arkiv). © Lesley Leslie-Spinks/Stockholm Stadstea-
ter.  

Delar av sekvensen som beskrivs ovan finns inspelad.395 Scenen filmades 
under produktionsperioden, och i teveinslaget framgår det att scenen inte är 
färdigrepeterad. Detta innebär att den sekvens jag tagit del av troligen inte 
visar scenen i dess slutgiltiga form. Likväl är uttrycket starkt, nästan elekt-
riskt. Att scenen gjorde intryck även i den färdiga produktionen får jag be-
kräftat genom pressklipp och recensioner.396 Även Karin Helander kommen-
                                                   
395 Kulturen med Ulrika Knutson.  
396 Se exempelvis Agneta Söderberg, ”Inte någon barnlek spela padda”, Expressen, 18 mars 
1988; Wachtmeister, Kristianstadsbladet, 23 september 1988; Cannie Möller, ”Paddakvariet”, 
Opsis Kalopsis, nr. 3 (1988). 
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terar scenen i boken om Stockholms stadsteater, där hon bland annat lyfter 
fram Ostens uppsättning av Paddakvariet.397 Helander beskriver hur sekven-
sen var ”nästan outhärdligt stark” och lyfter fram Ekmanners rolltolkning av 
Mireille: ”Agneta Ekmanner låter hela sin skådespelarerfarenhet silas ner i 
ett psykologiskt rollporträtt av det övergivna barnet”.398 Scenen där Mireille 
upptäcker att paddorna är borta kommenteras även i arbetsmanus med an-
teckningar i marginalen, där frågan ställs om varför Bob egentligen gör som 
han gör mot Mireille.399 I den färdiga produktionen tycker jag mig ana ett 
iscensatt svar, där föräldrarna skildras som om de helt enkelt bestämt sig för 
vad de anser är bäst för barn i allmänhet, utan hänsyn till individerna Kim 
och Mireille. Christina har redan på förhand beslutat sig för att barn inte kan 
förstå det som sker; det kan man göra först som vuxen resonerar hon, en 
vuxenhet som dessutom ligger långt bortom horisonten. Bob i sin tur har 
bestämt sig för att sanningen alltid är bäst för barn, och att barn tål det mesta. 
Något Mireille också utsätts för när Bob i detalj berättar om vad som kom-
mer ske med hennes älskade paddor.  

Även i pressklippen kan man utläsa ett känslomässigt gensvar på scenen 
och uppsättningen i stort. Flera recensenter lyfter fram sekvensen med 
Mireille, där exempelvis Eva Thelander beskriver hur Mireille plötsligt 
framstår som en mycket gammal 12-åring som med sluten blick snubblar 
över scenen, ”(n)ågot mer gripande och smärtsamt tror jag inte går att finna 
på en svensk teaterscen”.400 I scenen blir det heller inte bara Mireilles sorg 
som synliggörs, utan även relationen mellan barn och vuxna belyses. Något 
Thelander formulerar som följer: 

Det finns ögonblick när teater, som inget annat medium, berör vårt innersta. 
Dolda mönster blir synliga, en sanning växer fram och ger kraft, insikt och 
livsmod. Tyvärr inträffar det bara för sällan. Unga Klaras uppsättning av 
”Paddakvariet” i Kulturhuset i Stockholm är dock ett skimrande pärlband av 
sådana ögonblick.401 

 
Här uttrycker Thelander en erfarenhet som kan förstås utifrån det Dolan 
beskriver som utopiska ögonblick i teatern. I sin diskussion hänvisar Dolan 
bland annat till Brecht och skildrar ögonblicken som ”the received moment 
of gestus”.402 Moment då det som iscensätts inte bara medverkar till att syn-
liggöra strukturer och sociala koder utan där dessa även upplevs affektivt. 
                                                   
397 Helander 2010a, s. 261 ff.  
398 Helander 2010a, s. 263.  
399 Se arbetsmanus till uppsättningen med titeln ”Paddakvariet” samt ”arbetsmanus” maskin-
skrivet på första sidan. Detta arbetsmanus är fullständigt, och innehåller en del anteckningar, 
där ett exempel är scenen där Bob berättar för Mireille att han gett bort hennes paddor.  
400 Eva Thelander, ”Barnens totala maktlöshet i en vuxendominerad värld”, Nordvästra Skå-
nes Tidningar, 26 maj 1988.  
401 Thelander, Nordvästra Skånes Tidningar, 26 maj 1988. 
402 Dolan 2006, s. 7. 



 106 

Dolan lyfter även fram hur vi via scenkonsten har möjlighet att föra samtal 
utifrån olika utgångspunkter, dialoger där olikheter tillåts existera, där vi 
även kan ana möjligheten av en annan, mer jämlik värld. Detta beskriver 
Dolan som en form av metateater, där konflikter vi tidigare bara teoretiserat 
om kan förkroppsligas. De utopiska ögonblick som Dolan lyfter fram förstås 
vidare som ett görande, en form av affektiv repetition för förändringar även i 
en vidare social och politisk sfär:   

Utopian performatives persuade us that beyond this ”now” of material opress-
ion and unequal power relations lives a future that might be different, one 
whose potential we can feel as we’re seared by the promise of a present that 
gestures toward a better later.403 

 
I scenen där Mireilles paddor tas ifrån henne blir inte bara maktrelationen 
mellan barn och vuxna synlig, utan den upplevs även affektivt. Mireilles 
sorg blir något publiken inte kan värja sig inför, där känslan av att inte vara 
lyssnad på, sedd eller hörd blir underligt bekant. Ett ögonblick av samhörig-
het inrättas. I Paddakvariet ges inga tydliga svar och kanske är det också 
genom just denna öppenhet som möjligheten till något annat kan lysa ige-
nom. Något som samspelar väl med Dolans beskrivning av utopi som pro-
cess, något som är i ständig rörelse. Här blir det öppna slutet avgörande. Det 
som presenteras är inte en färdig lösning. Snarare formuleras en rad frågor 
om relationen mellan barn och vuxna som kan diskuteras i den temporära 
form av gemenskap som publiken utformar. Paddakvariet blir på detta sätt 
inte bara en individuell historia om Mireilles och Kims maktlöshet utan det 
blir också en politisk kritik som berör frågor om utanförskap och makt- och 
identitetsrelationer i stort. Uppsättningen förmedlar också detta på ett sådant 
sätt att den lyckas med att både beröra och väcka debatt. Ulla Pagrot frågar 
sig exempelvis i en recension vad vi egentligen gör med våra närmaste:  

Paddakvariet är en stark och ibland nästan mardrömsliknande föreställning, 
men den har en våldsam kraft och frenesi, en vildsinthet och svart humor som 
känns befriande, ett uppror som inger mod och hopp. Vad gör vi med våra 
närmaste, vad gör vi med våra barn när vi hastar iväg till vår nya lycka? Har 
vi inget ansvar för dem vi lämnar?404 

 
Pagrot anger även hur uppsättningen ”inbjuder till diskussion och fundering-
ar länge efteråt”.405 Upplevelsen slutar heller inte i mörker. Thelander beskri-
ver hur Paddakvariet ger såväl ”kraft, insikt och livsmod”406 medan Pagrot 
menar att uppsättningen ”höjer livskänslan”, där teaterns uppgift enligt 
                                                   
403 Dolan 2006, s. 7.   
404 Andréason, Göteborgs-Posten, 1988-03-25.   
405 Ulla Pagrot, ”Paddakvariet. Teater som höjer livskänslan”, Helsingborgs Dagblad, 7 april 
1988.  
406 Thelander, Nordvästra Skånes Tidningar, 26 maj 1998. 
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henne är att ”skildra verkligheten och ge oss impulser att förändra våra vill-
kor”.407 På detta sätt tycks uppsättningen ha gett upphov till gemensamma 
känslor av möjlig förändring, sådana som, enligt Dolan, även kan uppmuntra 
till aktivitet i andra publika sfärer. Detta genom att det samtal som startades 
på teatern alltid har möjligheten att fortgå i andra offentliga sammanhang.  

Gestaltningen av Kim och Mireille  
Gestaltningen av Kim och Mireille beskrivs som psykologiskt baserad med 
ett i huvudsak realistiskt uttryck, där man i recensionerna exempelvis redo-
gör för Leif Sundbergs och Agneta Ekmanners tolkningar av Kim och 
Mireille som ”två hjärtskärande gestaltningar – pojkens ömhetstörst och 
hudlösa frågor, flickans krampaktiga grepp kring sin sorg”.408 När jag tar del 
av arkivmaterial och pressklipp träder också barnfigurerna fram som avgö-
rande för upplevelsen av möjliga utopiska ögonblick i Paddakvariet.409 Do-
lan intresserar sig också för det hon beskriver som skådespelarens närvaro, 
generositet och karisma, och anger hur hon vill rikta blicken mot hur ”pre-
sence, /…/ talent and magnetism can be used as a means to progressive, rat-
her than conservative goals”.410 När Dolan diskuterar teater lyfter hon fram 
lyssnande som en viktig del. Dolan påpekar hur lyssnande kännetecknar 
teater i stort där ”(s)eeing performance requires that we listen attentively to 
the speech of others, that we hear people speak and feel their humanity and 
its connections with our own”.411 När Dolan talar om skådespelarens lyss-
nande handlar det vidare inte bara om kontakten mellan skådespelare och 
publik, scen och salong, utan även om det Dolan beskriver som ett aktivt 
lyssnande till rollen som spelas och det liv som gestaltas. Här menar Dolan 
att lyssnandet kan fungera som en akt som kan medverka till att för ett ögon-
blick överbrygga gapet mellan självet och andra, med resultat att vi för en 
kort stund kan uppleva hur det känns att befinna sig i någon annans skor. 
Något som kan erbjuda ”glimpses of how people might be together in a more 
respectful, care-full, loving human community, however small or large those 
configurations might be”.412 

I Paddakvariet är det genom skådespelarnas rolltolkningar av Kim och 
Mireille som publiken erbjuds en inblick i hur det är att leva barnens liv. När 
Ekmanner och Sundberg gestaltar Kim och Mireille kan man ana en välvilja 
och generositet, ett lyssnande till barnets erfarenheter, som inte bara stannar 

                                                   
407 Pagrot, Helsingborgs Dagblad, 7 april 1988.  
408 Andréason, Göteborgs Posten, 25 mars 1988. Alla recensioner omtalar rolltolkningen av 
barnen, då med betoning på hur barnen skildras på ett övertygande sätt både vad gäller 
kroppsspråk och känslouttryck.  
409 Se exempelvis Möller, Opsis Kalopsis nr 3 (1988); Andréason, Göteborgs-Posten, 25 mars 
1988; Linder, Dagens Nyheter, 20 mars 1988.   
410 Dolan 2006, 30.  
411 Dolan 2006, s. 90.  
412 Dolan 2006, s. 64. (Kursivering i original).  
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på scenen utan även letar sig ut bland publikraderna. Här påverkar skådespe-
larnas lyssnande även publikens lyssnande. I en intervju anger skådespelarna 
också hur nära de upplever sig vara sina roller och det de beskriver som bar-
net inom sig.413 En närhet som tycks ha spillt ut över scenkanten där en re-
censent exempelvis skriver: ”(d)en ömhet Sundberg väcker till liv hos åskå-
daren är kanske till syvende och sist det allra mest gripande inslaget i den 
här i övrigt med starka känslor pepprade föreställningen”.414 En annan anger 
hur känslouttrycket är trovärdigt, starkt och komplext och hur det medverkar 
till att ”(d)en sköra gränsen mellan teater och verklighet upphävs”.415 Ge-
nomgående kan man på detta sätt ana hur gestaltandet av Kim och Mireille 
påverkat publiken, där det också medverkat till att väcka frågor om relation-
en mellan barn och vuxna. Genom barnfigurernas ögon erbjuds åskådarna att 
för ett ögonblick uppleva vuxenvärlden ur ett främmande, alienerat perspek-
tiv där det som iscensätts är allt annat än ett jämlikt samhälle. Den värld som 
publiken bjuds in till i Paddakvariet är knappast en harmonisk sådan, snarare 
kantas den av ilska, sorg och konflikter. Samtidigt är det just i detta mörker 
som möjligheten till något annat ger sig till känna. Dolan lyfter också fram 
hur upplevelsen av utopi kan ses som kopplad till ögonblick av förlust, mo-
ment som heller inte nödvändigtvis behöver ses som nederlag utan snarare 
kan förstås som ”moments of relief, messianic moments that herald the arri-
val of a new and better world”.416 I Paddakvariet är det också genom mörkret 
som ljuset strilar in, och i uppsättningen ryms på detta sätt både sorg, förlust 
och ilska sida vid sida med hopp, livskraft och känslan av möjligheten till en 
annan mer jämlik värld.  

Paddornas betydelse  
I Paddakvariet spelar paddor i olika former en central roll för historien som 
berättas. Under denna rubrik diskuteras paddtemat, dels som en metafor för 
barnens känslor, dels som ett sätt att förstärka det sceniska uttrycket där an-
vändandet av masker och dockor särskilt lyfts fram.  

Paddor som metafor för barnens känslor   
I programbladet till Paddakvariet ställs frågan ”Varför paddor?”, med replik 
från pjäsförfattaren Eva Ström:  

Svaret är enkelt, jag såg paddakvariet hemma hos en tolvårig flicka. Hon var 
späd, med svart hår, japanskt utseende, nästan stränga drag. Med en viss öm-
het plockade hon upp en padda ur akvariet och lät den klättra på sina vita, 
tunna armar. Hon var tyst. I övrigt vita, rena ytor. Jag återsåg vare sig henne 

                                                   
413 Söderberg, Expressen, 18 mars 1988.  
414 Kollberg, Uppsala Nya Tidning, 21 mars 1988.  
415 Wachtmeister, Kristianstadsbladet, 23 september 1988. 
416 Dolan 2006, s. 58.  
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eller paddorna. Men bilden blev kvar. Ursprunget till Mireille i ”Paddakva-
riet”.417 

I uppsättningen är också Mireille mycket nära sina paddor, likaså Kim. Runt 
paddorna och akvariet bildas som en egen rumslighet i uppsättningen, som 
enbart barnen och publiken delar. Hit når inte Bob och Christina. Paddorna 
blir barnens tillflyktsort.  

 
Figur 4: Kim och Mireille leker med paddorna. Bakom barnen syns Christinas och 
Bobs sovrum. Foto: Lesley Leslie-Spinks (Stockholms Stadsteaters arkiv). © Lesley 
Leslie-Spinks/Stockholms Stadsteater.  

Det är utifrån paddorna som Kim och Mireille bearbetar skilsmässan. I bör-
jan av uppsättningen ställer Kim en fråga till Mireille: får han köpa en egen 
padda, och låta den bo tillsammans med hennes? Mireille svarar: ”Nej, det 
går ju inte. De är ju en familj. Man kan inte bara stoppa in en ny padda hur 
som helst. Vi har ingen aning om vad som skulle hända då. Det kan bli väl-
diga rubbningar”. Likväl är det något liknande som sker för barnen, när Bob 
och Christina bestämmer sig för att skiljas och familjen bryts upp. I flera 
korta sekvenser i uppsättningen belyses med paddornas hjälp hur distanse-
rade föräldrarna är från Kim och Mireille, där paddorna blir symboler för 
barnens känslor. Något som bland annat framgår av en scen, där Mireille gör 
jämförelser mellan Kim och en av hennes paddor. I sekvensen har Christina 
precis berättat för Kim om skilsmässan varvid Mireille säger: ”Har ni sagt 
                                                   
417 Programbladet till Paddakvariet. Text av Eva Ström, s. 14. Hela detta uppslag i program-
bladet (s. 14-15) handlar om paddor på olika sätt. Framsidan av programbladet består av en 
bild av en padda.   
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något? Jag vet att ni gjort det! Hur kan ni vara så vidriga! Gode gud! Fattar 
ni inget? Han är så känslig, känslig”. Christina svarar att hon vet, varvid 
Mireille säger till Christina och Bob att de inte känner Kim. En stund senare 
fortsätter hon: ”Tänk på att han är känslig. Lika känslig som Frodo”, för att 
sedan lämna Christina och Bob ensamma. Christina frågar vem Frodo är, och 
Bob svarar att det är en av Mireilles paddor. Att Christina inte ens vet om att 
paddorna har egna namn är signifikant: paddorna är centrala i uppsättningen. 
Som publik förstår man snabbt hur viktiga de är för barnen, ändå lyckas Bob 
och Christina helt missa detta. De är istället helt absorberade av sina egna 
tankar och bekymmer. Att föräldrarna inte kan, eller vill, förstå barnen fram-
står än tydligare i en senare sekvens mellan Kim och hans mamma. När 
Christina förklarat för Kim att förälskelsen till Bob tagit slut och att det är 
därför de skiljer sig, framställer hon detta som ett mycket rationellt beslut. 
De har helt enkelt inte längre något att säga varandra. Skilsmässan är dock 
inte rationell för Kim, som istället drömmer mardrömmar om att hans 
mamma blir kär. När Kim berättar om drömmarna rättar Christina honom; 
han har helt enkelt drömt fel. Kim protesterar: ”Man kan väl inte drömma 
fel”, varvid Christina svarar att han inte kommer förstå förrän han blir 
vuxen. Kim frågar när man blir det, varvid hans mamma svarar: ”När man 
förstår… när man förstår att havet måste rymmas i en balja”. Kim replikerar 
att det går väl inte, och hon svarar: ”Nej, just det”. I scenen blir Kim lämnad 
helt ensam med sina känslor. Han är enligt Christina för liten för att förstå, 
samtidigt målas vuxenheten upp som något ouppnåeligt; en omöjlig ekvat-
ion. Kims mardrömmar ger heller inte med sig. I följande scen leker Kim 
med Mireille vid akvariet, och pratar åter om sina mardrömmar. Han säger: 
”Mireille. Tror du havet kan rymmas i en balja?” Hon svarar jakande: ”Titta 
bara på det här akvariet. Det är ju som en balja. Och det här vattnet. För pad-
dorna är det som ett helt hav. Det är klart att havet kan rymmas i en balja”. 
Där Christina inte hör vad Kim försöker säga, är Mireille betydligt mer ly-
hörd, paddorna och akvariet står åter för barnens trygghet och tröst.  

Padd-dockor och padd-masker: ett sätt att förstärka det sceniska uttrycket  
På slutet av Paddakvariet kan man se hur barngestalterna och paddfigurerna 
för en stund glider helt samman. Här symboliserar inte paddorna enbart bar-
nens känslor, utan barnen blir också för en kort stund två stora, människolik-
nande paddor. Helmaskerna når ned till skådespelarnas axlar, de realistiskt 
utformade paddansiktena har stora uppblåsta kinder, breda munnar och glos-
ögon som stirrar stint rakt ut över åskådarna. På fotografier kan man se hur 
de står i dörröppningen in till föräldrarnas sovrum. Paddgestalterna hukar 
sig, knäna är böjda och armarna hålls brett isär. Armbågarna letar sig högt 
upp i luften och händerna är aktiva; de spretande fingrarna tycks leta efter 
fäste i tomma intet. I scenen suddas gränsen mellan uppsättningens yttre 
realistiska berättarnivå och den inre mer drömlika fantasinivån ut, och den 
inre världen möter slutligen den yttre. Genom paddornas gestalt betraktar 



 111 

barnen inte längre bara Bob och Christina, spelet angår inte längre bara figu-
rerna på teaterscenen, utan vänds nu även ut mot publiken. Utsattheten blir 
inte bara barnens att bära, utan nu måste även publiken ta ställning. Uttryck-
et i scenen är starkt. 

 
Figur 5: Kim och Mireille som paddfigurer, här ståendes i öppningen till Bobs och 
Christinas sovrum. Till vänster i bild syns Christina. Foto: Lesley Leslie-Spinks 
(Stockholms Stadsteaters arkiv). © Lesley Leslie-Spinks/Stockholm Stadsteater. 

Dockmakaren My Walther beskriver också tillsammans med Osten hur hel-
masker kräver ”koreografi, medvetenhet, total närvaro och en tydlig and-
ning”.418 Allt detta kan man ana i den korta scen där Kim och Mireille för ett 
ögonblick antar paddornas gestalt. Även musiken tycks ha varit avgörande 
för det som skildras, där Helander med exempel från ovanstående scen anger 
hur ”två musiker ackompanjerade och förstärkte dramats olika känslolä-
gen”.419 Walther betonar också samspelet mellan dockor/masker och musik, 
där det ena uttrycket enligt henne kan bidra till att förstärka det andra.420 Hon 
beskriver vidare hur användandet av masker på teaterscenen kan fungera 
som ett utforskande av insidan, där ”masken blir en slags reflektor och inte 
något man gömmer sig bakom”.421 Precis så fungerar paddmaskerna som inte 
bara utgör markörer för mötet mellan uppsättningens två olika berättarni-

                                                   
418 Walther 2006, s. 8.  
419 Helander 2010a, s. 262.  
420 Walther 2009, s. 16 ff. 
421 Walther 2009, s. 115.  
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våer, utan även bidrar till att förhöja känslorna och uttrycket som gestaltas. 
Maskerna tillför ytterligare en dimension genom att de tar över när orden 
inte längre räcker till. Walther skriver också följande, som illustrerar hur jag 
upplever att mask- och dockelementen nyttjas i just Paddakvariet:  

När en föreställning har fungerat som bäst har förhöjningen och stiliseringen 
med att välja dockor som aktörer, i kontrast eller samklang med de mänskliga 
uttrycken, tillfört ytterligare dimensioner, som har lyft föreställningen och 
gjort den mindre förutsägbar. Då skapas möjligheter och nivåer som ger en 
större variationsrikedom och en annan slags palett än vad enbart de naturalist-
iska uttrycken kan erbjuda. Uttrycken förstärks, det poetiska blir mer poetiskt, 
det groteska kan bli mer groteskt och det burleska än mer burleskt.422  

 
I Paddakvariet är det barnens känslor som förstärks genom paddmaskerna, 
där dessa inte längre blir något åskådarna enbart kan betrakta på avstånd. 
Istället tvingas publiken möta paddornas genomträngande, allskådande ögon. 
Samtidigt kan man konstatera att vuxenpubliken och barnpubliken ger ut-
tryck för delvis olika uppfattningar i relation till just paddfigurerna i uppsätt-
ningen. Där recensenter (som exemplifierar vuxenpubliken) återkommande 
kommenterar de fullstora paddorna som symbolmättade inslag, frågar sig 
flera barn vad de stora paddorna egentligen betydde.423 Att paddorna gjorde 
ett bestående intryck på både barn och vuxna är dock ställt utom tvivel. Pad-
dorna lyfts fram i pressen, men också i barns brev och teckningar, där flera 
ritningar föreställer just paddor och akvarier i olika former.  

Teman  
Paddakvariet innehåller flera parallella teman, där det tydligaste är skildran-
det av skilsmässan. En skildring där inte bara brytningen mellan de vuxna 
står i centrum, utan även separationen mellan styvsyskonen. Ett annat tema 
är paddorna, där djuren ges flera olika betydelser i uppsättningen. De utgör 
barnens trygga zon, men blir också symboler för barnens inre känslovärld. 
Åter ett annat tema är ålder, där Paddakvariet genom en omvänd rolltillsätt-
ning (där de äldre skådespelarna spelar barnen medan de yngre agerar föräld-
rarna) belyser olika normer och idéer knutna till barn/vuxna och vuxen-
het/barnslighet. I ett större perspektiv kan man ana att Paddakvariet är tänkt 
att skapa igenkänning för sin unga publik, en konstnärlig upplevelse som kan 
fungera som en form av bearbetning, där barns känslor skildras som lika 
djupa som vuxnas. I analysen av Paddakvariet har jag redan lyft fram hur 
skilsmässan och separationen mellan styvsyskonen skildras, likaså har temat 
                                                   
422 Walther 2009, s. 18–19. (Kursivering i original).  
423 Se publikkorrespondens Stockholm Stadsteaters arkiv. Se också Charlotte Wendt, ”Vi har 
sett… Paddakvariet”, Svenska Dagbladet, 10 april 1988. I artikeln intervjuas två barn som sett 
uppsättningen (14 år gamla, båda vid tillfället PRAO-elever på tidningen). I artikeln anger 
barnen att man själv måste avgöra vad paddgestalterna står för, om Kim och Mireille leker 
eller drömmer att de är paddor, något de beskriver som ”rätt jobbigt”.  
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med paddorna diskuterats. Jag har även belyst frågor som rör fokalisering 
och skådespeleri. Nedan utvecklas temat om ålder som jag menar inte bara 
löper som en röd tråd genom uppsättningen, utan även fungerar som en typ 
av raster som åskådarna erbjuds att se uppsättningen genom.  

En omvänd rolltillsättning: ett perspektiv  
I Paddakvariet spelar de äldre skådespelarna barnen medan de yngre aktö-
rerna gestaltar föräldrarna.424 På fotografier kan man se hur unga Röör och 
Kjellman ser ut i rollerna som Christina och Bob, något som får mig att ana 
att det var ett medvetet val att accentuera det ungdomliga uttrycket hos för-
äldrarna. Lika slående är hur Ekmanner och Sundberg lyckas med att fånga 
barnens kroppsspråk. Det finns något vilset och ledsamt men samtidigt av-
väpnande öppet i Sundbergs tolkning av Kim, medan Ekmanners gestaltning 
av Mireille balanserar på gränsen mellan det sammanbitna och utåtagerande. 
Greppet med den omvända rollsättningen uppmärksammas i både press och 
publikkorrespondens, där det exempelvis beskrivs som ett sätt att under-
stryka att barn många gånger begriper mer än vuxna anar.425 Lars Linder 
beskriver i sin recension hur rollsättningen fungerar som ett perspektiv att se 
uppsättningen genom, som sätter saker på sin spets: ”Där framstår nämligen 
barnen som de mogna personerna som ständigt uttrycker och förhåller sig till 
egna och andras känslor. De vuxna däremot är obetänksamma och låsta och 
gömmer sig bakom färdiga roller och repliker”.426 I samma artikel lyfts de 
äldre skådespelarnas erfarenhet fram som viktig för rolltolkningen av bar-
nen, där Linder avslutar med att skriva: ”(b)arn kan alltså vara vuxnare än 
vuxna. Och tvärtom”.427 I arkivmaterialet i stort tycker jag mig ana hur den 
omvända rolltillsättningen framför allt knyts till uppsättningens skilsmässo-
tema, där det är tänkt att lyfta fram att barnens känslor för det som sker är 
minst lika starka som de vuxnas. Samtidigt kan man ana hur den omvända 
rollbesättningen också får en annan funktion i uppsättningen; den blir, precis 
som Linder beskriver det, ett perspektiv som man ser uppsättningen genom, 
där detta perspektiv inte bara lyfter fram barnens känslor som lika djupa som 
vuxnas, utan i ett större perspektiv också bidrar till att sätta idéer och normer 
om ålder i gungning.  

Utgående från Bleekers tankegångar om teater så innehåller varje tea-
teruppsättning ett inbyggt, bakomliggande perspektiv på det som gestaltas, 
där detta även öppnar upp för ett visst sätt att tala om, eller betrakta, världen 
                                                   
424 Vid tidpunkten för uppsättningens premiär var Gunilla Röör (som spelar Kims mamma, 
Christina) 32 år och Björn Kjellman (som spelar Mireilles pappa) 27 år gammal. Agneta 
Ekmanner (som spelar Mireille, 12 år) var 48 år gammal och Leif Sundberg (som spelar Kim, 
8 år) var 49 år. Uppgifter hämtade från Weigl Dagens Nyheter, 18 mars 1988. 
425 Se exempelvis Birgitta Haglund, ”Unga Klara visar att barn visst förstår”, Svenska Dag-
bladet, 21 mars 1988.  
426 Linder, Dagens Nyheter, 20 mars 1988.  
427 Linder, Dagens Nyheter, 20 mars 1988. 
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på.428 Något hon beskriver som ”framing”, uppsättningens sceniska inram-
ning.429 Här menar jag att den omvända rollbesättningen i Paddakvariet fun-
gerar som en typ av ”framing” där denna bidrar till att lyfta fram och belysa 
ålder som något annat än det vi kanske vanligen tänker det som. Ålder upp-
fattas många gånger som något som bara finns där, något neutralt och objek-
tivt som rör sig linjärt från en punkt till en annan, precis som exempelvis tid. 
Ålder kan dock förstås ur flera olika perspektiv, som en socialt konstruerad 
maktordning likt exempelvis genus och klass. I uppsättningen tecknas bar-
nen som klarsynta, medan föräldrarna framstår som impulsiva och anings-
lösa. Förväntningar om rätt och fel knutna till idéer om vuxenhet och barn-
dom lyfts på så sätt fram och belyses. I Paddakvariet blir beroende och obe-
roende inte egenskaper som i första hand knyts till individerna (där ett van-
ligt och återkommande synsätt är att betrakta barn som beroende och vuxna 
som oberoende), utan uppsättningen uppmärksammar snarare relationerna 
och växlingarna mellan beroende och oberoende.430 Ålder blir på så sätt i 
uppsättningen inte likställd med tankegångar om växandet som något som 
automatiskt innebär självständighet och oberoende. I uppsättningen är det 
aldrig så enkelt att det är barnet som skildras som beroende av den vuxna, 
medan den vuxna gestaltas som oberoende. Snarare skiftar detta, där den 
omvända rollbesättningen bland annat medverkar till att lyfta fram ålder som 
en aktiv handling snarare än som något som en individ ”har” eller ”är”.  

Ålder som något som görs performativt diskuteras av sociologen Cheryl 
Laz utifrån det hon beskriver som ”age-as-accomplished”.431 Följande Laz 
tankegångar är inte ålder något en individ ”har” eller ”är”, utan ålder kan 
snarare betraktas som en färdighet, något som kräver handling och görande. 
Laz jämför ålder med genus, och beskriver hur ålder är socialt och norma-
tivt. Precis som genus görs ålder genom kulturellt meningsskapande. Laz 
påpekar också hur ålder ofta används som ett neutralt begrepp och visar hur 
ålder när det görs på ett sådant sätt att det överensstämmer med samhällets 
normer ofta förblir osynligt, naturligt och självklart. Detta trots att ålder kan 
betraktas som ett uttryck för ett normativt tänkande. Laz pekar på hur krop-
pen, men också språket, är av betydelse för hur ålder görs och lyfter fram 
exempel på olika språkliga markeringar för ålder:  

”Act your age. You´re a big kid now,” we say to children to encourage inde-
pendence (or obedience). ”Act your age. Stop being so childish,” we say to 

                                                   
428 Bleeker 2008. 
429 Bleeker 2008, s. 46. 
430 Se Lee 2005.  
431 Cheryl Laz, ”Act your age”, Sociological Forum vol. 13 nr. 1 (1998), s. 85-113, s. 88. 
Tillgänglig på:  
http://web.b.ebscohost.com.ezp.sub.su.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=2ac01278-
6caa-4120-8678-6595f539dff1%40sessionmgr103. [hämtad 18 maj 2017, utskrift hos författa-
ren]. 
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other adults when we think they are being irresponsible. ”Act your age; you’re 
not as young as you used to be,” we say to an old person pursuing ”youthful” 
activities. The sanctioned actions vary, but the command ”Act!” remains the 
same. When we say ”act your age” we press for behavior that conforms to 
norms.432 

 
Paddakvariet belyser effektivt flera olika normer om ålder. Uppsättningen 
visar hur barn förstår mer än vuxna anar, och på många sätt framstår också 
föräldrarna i Paddakvariet som betydligt yngre än barnen. Något som sär-
skilt gäller skildringen av Mireille. I Paddakvariet framstår vuxenhet, lika 
lite som barndom, som något homogent, stabilt eller färdigt.  

Synen på barn och barndom  
Det tydligaste perspektivet på barn och barndom som framträder i Padda-
kvariet är synen på såväl barn som vuxna som både being och becoming. 
Barnen och de vuxna gestaltas på ett annat sätt än förväntat, något som är 
sökbart både i rollsättningen och i dialogen. Ljuset riktas dock inte bara mot 
hur barnen respektive de vuxna uppträder, utan även mot hur relationerna 
mellan dem är utformade. Detta gör att det snarare är relationerna än indivi-
derna som kan beskrivas i termer av beroende och oberoende. Kim och 
Mireille är beroende av sin mamma respektive pappa eftersom de fortfarande 
bor hemma, och inte själva kan välja sin familjesituation. Något såväl Bob 
som Christina glömmer bort. De ser inte barnens utsatthet, och uppmärk-
sammar därför heller inte deras känslor inför skilsmässan. Bob kräver att 
Mireille ska agera som mer vuxen än hon är, hon ska förstå varför paddorna 
lämnas bort. Kim i sin tur, bemöts av sin mamma som om han ändå inte kan 
förstå, och därför behöver hon heller inte förklara något för honom. Först 
måste Kim bli vuxen, en vuxenhet som framstår som nästintill omöjlig för 
Kim att uppnå.  

I Paddakvariet skildras barnens känslor inför separationen med minst lika 
stort allvar som de vuxnas. Resultatet blir att Paddakvariet förmedlar en syn 
på barn och vuxna som vänder sig mot tankegångar om växandet som en 
linjär process där det handlar om att gå från beroende till självständighet. I 
Paddakvariet är det Kim och Mireille som i slutet framstår som de som bäst 
kan hantera situationen, medan Bob och Christina tycks fortsätta i gamla 
hjulspår. Kim och Mireille växer med det som sker. De hittar sätt att få ut-
lopp för sina känslor och kräver svar där Bob och Christina inte vill ge 
några. När respektive förälder inte kan ge barnen den trygghet de söker, hit-
tar de istället tryggheten hos varandra och paddorna, och kanske slutligen 
också i sig själva. I recensionerna omtalas barnen som maktlösa inför skils-
mässan, och Kim och Mireilles utsatthet lyfts fram.433 Här gör jag en delvis 
annan läsning av Paddakvariet. Jag menar att uppsättningen antyder en bild 
                                                   
432 Laz 1998, s. 86.  
433 Se exempelvis Thelander, Nordvästra Skånes Tidningar, 26 maj 1988.  
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av barn och vuxna där barnen blir de som hanterar känslorna inför separat-
ionen bättre än de emotionellt avstängda vuxna. Barnen tar makt över det de 
kan, samtidigt som uppsättningen inte bjuder på något enkelt slut. I den sista 
scenen återgår också barnen till någon form av vardag, de inväntar Mireilles 
klasskamrater för att fortsätta repetitionerna av skolrevyn och livet fortsätter. 

 
 Mottagandet  
Uppsättningen recenserades i flera stora dagstidningar och fick genomgå-
ende god kritik. I flertalet recensioner lyfter man fram hur skilsmässan skild-
ras ur barnens perspektiv och gör paralleller till Medeas barn.434 Andra om-
dömen är exempelvis att uppsättningen är spännande och överraskande, att 
det är en gripande pjäs som angår barn och att den faller rätt i tiden.435 Bir-
gitta Haglund konstaterar i Svenska Dagbladet att många barn kommer 
”känna igen sig i Paddakvariet, och förstå. För visst förstår barn”.436 Haglund 
lyfter fram hur den omvända rolltillsättningen fungerar som en nyckel för 
denna upplevelse, där hon menar att barn förstår mer än vuxna någonsin 
anar. Frågor som knyter an till förståelse och i förlängningen även vad som 
barn ska (och bör) se på teaterscenen är också ett återkommande tema i re-
censionerna. Lars Linder sammanfattar det som följer i Dagens Nyheter:  

Slutligen till den fråga som kommer att diskuteras hetsigt framöver: är detta 
barnteater? Den har väckts av praktiskt taget alla Unga Klaras pjäser sedan 
mitten av sjuttiotalet. Låt oss säga så här. Pjäsen är ett stycke allvarligt menad 
konst om ett svårt ämne som onekligen angår barn, men som för den skull inte 
ställer sig på knä för sin publik. Är det en pjäs för vuxna? Det finns ju många 
stora som blockerar sig inför poesi eller ovan musik, och säkerligen finns det 
barn som kommer att vilja lägga sig ner och bara dö när de ser skådespelarna i 
”Paddakvariet” alldeles oförmedlat kravla omkring som paddor. De har inte 
gjort det särskilt lätt för sig. Men många fler kommer nog att våga öppna sig 
och ta in både äcklet och smärtan. Även i det avseendet bär ju pjäsen på en 
viktig sanning. För Mireille visade det sig vara en lika enkel som glädjande 
självklart att havet kan rymmas i en balja, det var ju precis som med hennes 
akvarium! Barn kan alltså vara vuxnare än vuxna. Och tvärtom.437 

 
I flertalet recensioner anges hur Paddakvariet pendlar mellan realism och 
gestaltning av barnens känslor genom olika symboler. Även scenografin 
kommenteras återkommande. Ibland finns reservationer; paddorna förstår 
man inte alltid, några kritiker tycker att de dyker upp i väl många gestalter 
medan andra ser paddorna som uttryck för det som vare sig kan eller låter sig 

                                                   
434 Se exempelvis Weigl, Aftonbladet, 18 mars 1988; Haglund, Svenska Dagbladet, 21 mars 
1988; Pagrot, Helsingborgs Dagblad, 7 april 1988.  
435 Haglund, Svenska Dagbladet, 21 mars 1988; Linder, Dagens Nyheter, 20 mars 1988; 
Wachtmeister, Kristianstadsbladet, 23 september 1988.  
436 Haglund, Svenska Dagbladet, 21 mars 1988. 
437 Linder, Dagens Nyheter, 20 mars 1988. 
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förklaras, där de exempelvis tolkas som symboler för barnens inre känslo-
liv.438 Många omtalar också att uppsättningen slutar öppet, med smärta, men 
att den samtidigt lyckas med att vara både rolig, eftertänksam och inge 
hopp.439 Här avviker en recension, där man menar att uppsättningen slutar 
där den borde börjat, med avskedet, något som han ser som en tung börda för 
såväl barnpubliken som vuxenpubliken.440  

Tematiskt kan man betrakta Paddakvariet som tidstypisk, man kan också 
se den som länkad till de uppsättningar Osten tidigare regisserat för barn, då 
särskilt Medeas barn. Många barnteateruppsättningar under 1980- och 1990-
talen riktade in sig på barnets inre, där barnets känslor och existentiella frå-
gor ställdes i centrum för det som gestaltades. På slutet av 1980-talet fick 
även sagan en renässans, ofta med kopplingar till en psykoanalytisk läs-
ning.441 I Paddakvariet kan man även se hur Osten utforskar dessa element. 
Samtidigt som uppsättningen genomgående fick fin kritik kunde den också 
väcka debatt, något Lars Linders recension ger uttryck för. Skilsmässa tycks 
därmed fortfarande ha förståtts som ett brännbart ämne, särskilt skildrad ur 
barnens perspektiv. I en intervju med skådespelarna inför premiären anger 
också Ekmanner och Sundberg hur ”(v)uxna blir mer påverkade än barn. Det 
kommer som en flod. Man klarar nästan inte av det”.442 Samtidigt lyfter man 
fram hur barnpubliken tycks hantera känslorna bättre.443  

Att barn kände igen sig i det som skildras bekräftas av inskickade brev 
och teckningar.444 Särskilt skilsmässan diskuteras återkommande. En flicka 
berättar att hon skiljt sig från sin bästa vän och skriver en fortsättning på 
Paddakvariet. Ett annat barn anger att det var lätt att förstå att föräldrarna 
skulle skiljas, och att man kunde känna igen bråken. Flera barn kommenterar 
att skådespelarna var bra och att man uppskattade att det var de äldre skåde-
spelarna som spelade barnen och tvärtom. I Svenska Dagbladet beskriver två 
barn uppsättningen som bra och sevärd: ”Det är ingen actionpjäs, men det 
händer saker på det inre planet. Den är bra för att den tar upp ett allvarligt 
problem som blandas med lek”.445  

Samtidigt som uppsättningen kan beskrivas som tidstypisk finns det idag, 
nästan trettio år senare, mycket som fortfarande kan uppfattas som aktuellt. 
                                                   
438 En som uttalar reservationer mot paddorna är exempelvis Linder, Dagens Nyheter, 20 mars 
1988 medan en som betraktar paddorna ur ett mer positivt perspektiv är Margareta Sörenson, 
”Efter oss – Paddorna!”, Expressen, 22 mars 1988. 
439 Detta kommenteras exempelvis av Andréason, Göteborgs-Posten, 25 mars 1988; Thelan-
der, Nordvästra Skånes Tidningar, 26 maj 1988; Sörenson, Expressen, 22 mars 1988.  
440 Kristoffer Leandoer, ”En tung börda – för alla”, Aftonbladet, 24 mars 1988  
441 Se exempelvis Helander 1998, s. 132 ff.  
442 Söderberg, Expressen, 18 mars 1988. Här kommenterar man vuxenpublikens reaktioner på 
den scen där Mireilles paddor tas ifrån henne.  
443 Söderberg, Expressen, 18 mars 1988. 
444 Brev och teckningar hämtade ur Ostens privata arkiv samt Stockholms Stadsteaters arkiv.  
445 Wendt, Svenska Dagbladet, 10 april 1988. I artikeln intervjuas två barn som sett uppsätt-
ningen (14 år gamla), båda vid tillfället PRAO-elever på tidningen. 
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Även om kontexten förändrats skildras barnens känslovärld på ett sätt som 
fortfarande kan upplevas som realistiskt och verklighetsnära. Frågor om vad 
barn kan förstå alternativt inte och likaså vad teater för barn ska skildra al-
ternativt inte, är likaså fortfarande aktuella. Kanske kan man till och med ana 
en tilltagande oro där Helander i en artikel från 2018 anger hur ”flera (sam-
tida, min anm.) barnkulturella, estetiska uttryck resulterat i intensiva debat-
ter”, där det finns ett ”starkt behov av att skydda barn och unga från faror, 
inbillade och verkliga”.446 Även om begreppen barn och barndom kan betrak-
tas som rörliga och föränderliga så finns det en permanens, och kanske är det 
också sistnämnda som lyser igenom i relation till gestaltandet av barnen i 
Paddakvariet. Vissa områden tycks lättare att omförhandla medan andra är 
svårare. Ett sådant svårt område handlar om synen på barn som becoming 
och vuxna som beings. Även om uppsättningen redan 1988 ifrågasätter 
denna bild, tycks denna diskussion vara lika aktuell då som nu. Barndoms-
forskaren Nick Lee visar också hur ”(w)estern performances of personhood 
are shaped by an ideal of separatness”, där han lyfter fram hur vi tänker i 
termer av självständig/beroende.447 Något som inte bara fungerar som en ram 
för vår förståelse av vuxna respektive barn, utan som även länkar till frågor 
om hur status och makt fördelas. Det finns enligt Lee en inbyggd tendens i 
det västerländska samhället att ge hög status till de som definieras som själv-
ständiga, där Lee även anger följande:  

Given the breadth and depth of the history that underlies the association 
between high status and separateness and given the centrality of separateness 
to the public, wage-earning aspects of modern, Western identities, we should 
not underestimate the job of work that confronts separability.448 

 
Paddakvariet ifrågasätter bilden av vuxna som självständiga och barn som 
beroende, där man snarare ser både barn och vuxna som både/och, en kritik 
som utifrån Lees tankegångar kan beskrivas som lika aktuell då som nu. 
Även om den omgivande kontexten förändrats sedan Paddakvariet sattes 
upp, möjligen även synen på skilsmässa och förståelsen av barn som kompe-
tenta och inte bara utsatta, så kan uppsättningen likväl betraktas som ett fort-
farande aktuellt inslag i en ständigt pågående debatt om relationen mellan 
barn och vuxna, och mellan självständighet och beroende.  
  

                                                   
446 Helander 2018, s. 20.  
447 Lee 2005, s. 38.  
448 Lee 2005, s. 158.  
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Delfinen (1992) 
Målgrupp: barn från 3 års ålder 
 
Text: Gunilla Linn Persson  
Regi: Suzanne Osten  
Dramaturg: Camilla Wittmoss 
Scenografi: Sören Brunes  
Ljus: Lennart Lundgren  
Kostym: Lena Lucki 
Mask: Carina Saxenberg 
Musik: Sigge Krantz och Ulla Andersson  
Regiassistent: Anna Ström 
Föreställningsfoto: Hatte Stiwenius  
 
Medverkande på scenen: Tom Fjordefalk och Francesca Quartey samt musikerna 
Sigge Krantz och Ulla Andersson.  

Inledning och disposition  
Delfinen hade premiär 10 mars 1992, och spelades på dagtid för förskolepu-
blik.449 Uppsättningen var cirka 30 minuter lång och spelades utan paus. Del-
finen spelades i en del av dekoren till uppsättningen Pyret, där sistnämnda 
gavs på kvällstid för vuxenpublik. I arkivmaterialet framgår det att båda 
uppsättningarna var inspirerade av den engelske psykoanalytikern D. W. 
Winnicott.450 Analysen av Delfinen bygger på en videoinspelning av uppsätt-
ningen samt arkivmaterial såsom manuskript, pressklipp och programblad.451  

Som tidigare redovisats har jag låtit mina egna intryck och upplevelser 
styra vad som diskuteras mer ingående i uppsättningsanalysen. I Delfinen har 
jag särskilt fastnat för hur leken skildras. Även vänskapen mellan kvinnan 
och delfinpojken har fångat mitt intresse, där framställningen väcker tankar 
runt hur vuxna respektive barn gestaltas på teaterscenen. Utöver detta disku-

                                                   
449 Pjäsen skrevs av Gunilla Linn Persson på uppdrag av Suzanne Osten. Pjästexten omarbe-
tades till en bilderbok för barn, Delfinen. Mellan mussla och moln, av Gunilla Linn Persson 
med illustrationer av Anna Höglund, (Stockholm: Bonnier Carlsen, 1994). Delfinen spelades 
även under kvällstid i en period och då för blandad publik (vuxna och barn).  
450 På Unga Klaras hemsida kan man läsa om hur spelåret 1992 ägnades åt undersökningar av 
D. W. Winnicotts tankar om barn. Man gav totalt tre uppsättningar på temat: Pyret och Delfi-
nen i regi av Suzanne Osten samt Vadoran i regi av Pia Forsgren. Pjäsen Pyret skrevs av 
Unga Klaras dramaturg Nils Gredeby, baserad på Winnicotts bok Pyret. En berättelse om den 
psykoanalytiska behandlingen av en liten flicka, övers. Leif Lindahl & Margit Viklands 
(Stockholm: Natur & Kultur, 1992). Pjäsen handlade om Winnicotts psykoanalys av en 21 
månader gammal flicka. 
451 Videoinspelning och övrigt material i Stockholm Stadsteaters arkivs ägo, samt i Teater- 
och musikarkivets ägo. Jag har haft tillgång till en VHS-kassett märkt ”Delfinen – barnteater 
Unga Klara, 1992-04-01”. Arkivmaterialet till uppsättningen är relativt sparsamt.  
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terar jag hur delfinpojken iscensätts i form av en pojk/djurgestalt. Jag lyfter 
även fram uppsättningens estetiska formspråk med kopplingar till drömspel 
och hur detta kontrasteras mot skildringen av barnets verklighet.  

I analysen har jag valt att (där så är möjligt) kommentera publikens reakt-
ioner på den inspelade föreställningen.452 Detta gör jag dels eftersom publi-
ken finns med i bild under hela inspelningen (vilket utmärker videoupptag-
ningen av Delfinen), dels eftersom jag menar att samspelet mellan aktörerna 
och åskådarna ger viktiga ledtrådar till uppsättningens inramning och kom-
munikationsstrategier. I inspelningen är publiken med i bild under hela upp-
tagningen. Publiken sitter med ryggen mot kameran, men barnen i publiken 
vänder sig en del om under inspelningen vilket gör att deras ansikten ibland 
är synliga i bild. Framför allt utmärker sig de hörbara reaktionerna, exem-
pelvis skratt och kommentarer. Att publiken finns med på inspelningen av 
just Delfinen kan förklaras utifrån det intima scenrummet där kameran kan 
ha placerats bakom åskådarna av utrymmesskäl. Att åskådarna inkluderats i 
bild kan dock också säga något om synen på småbarnspubliken. Utgående 
från teaterforskaren Siemke Böhnischs avhandling Feedbacksløyfer i teater 
for svært unge tilskuere samt resultaten som redovisas av forskarna Hernes, 
Os och Selmer-Olsen i Med kjærlighet til publikum, bör kommunikationen i 
scenkonst för de allra yngsta kännetecknas av ett stort mått av ömsesidighet 
där skådespelarna behöver kunna lyssna in och aktivt besvara de unga åskå-
darnas inspel.453 Dessa resultat motiverar ytterligare en diskussion om mötet 
mellan scen och salong i analysen, där Delfinen utgör avhandlingens exem-
pel på Ostens scenkonst för den yngsta publiken.  
     I de delar som behandlar mötet mellan scen och salong refereras åter-
kommande till Böhnischs avhandling samt till Hernes et.al. Av denna anled-
ning inleds också analysen med en introduktion till vissa nyckelbegrepp och 
slutsatser som redovisas i ovanstående skrifter. Efter denna genomgång föl-
jer en beskrivning av uppsättningens handling och uppbyggnad. Sedan dis-
kuteras hur Delfinen tar sin utgångspunkt i Winnicotts psykoanalytiska teo-
rier om barnets lek. Efter detta lyfts uppsättningens start och scenrum fram. 
Jag fortsätter med att diskutera mötet mellan Miriam och delfinpojken och 
mellan ensemble och publik, där kommunikationen mellan scen och salong 
belyses. Efter detta följer en diskussion om hur den vuxna respektive barnet 
gestaltas. Analysen fortsätter med en diskussion om uppsättningens leknära 
dramaturgi, och hur leken även fungerar som kommunikationsstrategi för att 
nå den unga publiken. Avslutningsvis sammanfattas uppsättningens centrala 

                                                   
452 I avhandlingen använder jag mig av termen uppsättningsanalys istället för exempelvis 
föreställningsanalys: detta för att markera att jag behandlar det resultat som källmaterialet 
sammantaget gett mig kring respektive iscensättning. I analysen av Delfinen förekommer 
dock sparsamt även termen föreställning. Då för att betona att analysen av publikens reaktion-
er härrör från en specifik föreställning av Delfinen: den som är inspelad på video.    
453 Böhnisch 2010; Hernes, Os & Selmer-Olsen, 2010. Konstförmedlingsprojekten som av-
handlas i sistnämnda bok är Klangfuglprosjektene och Glitterbird. Art for the Very Young.  
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teman, synen på barn och barndom som förmedlas samt mottagandet. Leken 
diskuteras inte under den sista sammanfattande delen, även om just lek utgör 
ett ledmotiv i Delfinen (kanske till och med det som är tydligast utläsbart). 
Istället diskuteras leken redan inledningsvis, en disposition som valts ef-
tersom synen på lek och lekens betydelse för barnet utgör det raster som 
publiken erbjuds att se och tolka uppsättningen genom.  

Kommunikation mellan scen och salong i scenkonst för de yngsta  
Siemke Böhnisch diskuterar i sin avhandling hur synen på publiken föränd-
rats från en där åskådarna betraktas som passiva mottagare av en färdig upp-
sättning till en där de ses som hörbara och synliga deltagare i en kollektiv 
händelse.454 Böhnisch använder sig av termen feedbackslingor för att ringa in 
kommunikationen mellan scen och salong, där en feedbackslinga i korthet 
innebär att aktörernas spel kommer påverka publikens inspel och tvärtom; en 
typ av intoning som sker mellan scen och salong.455 I relation till föreställ-
ningsanalys menar Böhnisch att det kan vara fruktbart att analysera hur into-
ning mellan aktörer och publik sker, eftersom detta kan påvisa hur olika 
genrer, spelstilar och publikstilar också genererar olika grad av lyckade 
feedbackslingor.   

Böhnisch skiljer på det hon beskriver som en diskret publikstil respektive 
en icke-diskret sådan, en beskrivning hon hämtar från teaterforskaren Klaus 
Lazarowicz.456 En diskret publikstil beskrivs av Böhnisch som: ”(e)t i den 
forstand ’dannet’ publikum er diskré, det unngår å tilltrekke seg opp-
merksomhet. Uttrykk for engasjement, misnøye eller kjedsomhet blir derfor 
lite fremtredende”.457 Något som gör att åskådare som tillhör denna publikstil 
ger ”betydeligt mindre varierte og mindre markante bidrag til feedbacksløy-
fer enn de svært unge tilskuerne”.458 Det ska tilläggas att Böhnisch kommen-
terar hur kontrasten mellan den yngsta publiken (som beskrivs i termer av en 
icke-diskret publik) och åskådare som tillhör en diskret publikstil (läs vuxna) 
inte alltid är naturgiven, något jag instämmer i. Här kan det exempelvis 
handla om genre men också om kontext. Även om barn ser teater för första 
gången befinner de sig i en etablerad social relation till medföljande vuxna 
och till övriga barn i publiken. Relationer som barn förhåller sig till på olika 
sätt, och som även gör sig gällande i själva teatersituationen. Böhnisch beto-
nar hur feedbackslingor innehåller inslag av både ”det planlagte og det icke-
planlagte, det gjentagbare og det icke-gjentagbare, det intensjonale og det 

                                                   
454 Böhnisch 2010. Böhnisch diskuterar här synen på publiken utifrån teater- och receptions-
forskning.  
455 Böhnisch använder benämningen ”feedbacksløyfer” som jag här valt att översätta med 
feedbackslingor.  
456 Lazarowicz utgår från en vuxen publik i sin definition, och benämner denna publikstil som 
”dannet” eller ”kvalifisert”. Se Böhnisch 2010, s. 171 ff.  
457 Böhnisch 2010, s. 171.  
458 Böhnisch 2010, s. 171.  
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tilfeldige”, och frågar sig därefter i vilken grad och på vilket sätt feedback-
slingor kan styras av de involverade.459 Hon fokuserar därmed snarare på vad 
som utgör skillnaden mellan olika typer av feedbackslingor, än det faktum 
att de aldrig fullständigt kan planläggas eller styras. Böhnisch visar hur upp-
sättningars ramar präglar feedbackslingor, och kommenterar hur det i scen-
konst för de yngsta även uppstår en särskild utmaning för teaterskaparna 
genom att de i mötet med den yngsta publiken inte kan utgå från etablerade 
och delade konventioner och tidigare erfarenheter. Vad gäller uppsättningars 
yttre ram lyfter Böhnisch fram balansen mellan öppning och avslut som vä-
sentlig, och när det kommer till den inre ramen framhäver hon två aspekter 
som särskilt viktiga: ”skarpe, markerte grenser og myke, smidige 
overganger”.460 Hon skriver: ”Inrammningsstrategiene sikter på å skape og å 
holde kontakt, mens den funksjonale atskillelsen av tilskuer- og aktørrollen 
blir etablert i starten, og oppløst i enden av forestillingen”.461  

Liknande resultat presenteras av Hernes et. al., där bland annat fiktions-
kontraktet beskrivs som viktigt för de yngstas konstupplevelse. Enligt de 
norska forskarna behöver det tydligt framgå för såväl barnen som de medföl-
jande vuxna vilka konventioner som ska gälla mellan scen och salong i en 
viss teateruppsättning.462 Även intoning och uttoning beskrivs som viktiga 
för barnens konstupplevelse: vad gäller intoning handlar det om vuxnas för-
måga att ”ackompanjera” barnet i dess aktivitet, och därmed reflektera bar-
nets känslotillstånd alternativt hjälpa barnet att reglera det egna känslotill-
ståndet (antingen upp eller ned). De yngsta barnen behöver likaså möjlighet-
en att affektivt tona ut från konstupplevelsen: ”Mange barn involverer seg så 
mye i de kunstneriske handlingene at de trenger tid til å forlate disse, eller 
’tone ut’”.463 Även här betonas med andra ord, precis som hos Böhnisch, 
konsthändelsens yttre och inre inramning. Precis som Böhnisch ringar även 
Hernes et al in den yngsta publiken som en icke-diskret sådan, och menar att 
mötet mellan små barn och konst rimligen bör vara ett möte där det även 
finns rum för barnens bidrag: 

Barn er ikke et dressert publikum, og når de ikke styres for mye av voksne gir 
de uttryck for både misnøye og tilfredshet samtidig som de viser evner til del-
takelse både i interaksjon med kunstuttrykket og på et affektivt plan. På den 
måten får kunstnere en mer direkte respons enn de ofte får fra ett voksent 
publikum.464  

                                                   
459 Siemke Böhnisch, ”Kollektiv kreativitet i forestillinger: Om differanse, ambiguitet og 
kreativitetens paradoks”, Peripeti: tidskrift for dramaturgiske studier nr 16 (2011), s. 33-43, s. 
33. Tillgänglig på: http://www.peripeti.dk/pdf/peripeti_16_2011.pdf [hämtad 6 april 2017, 
utskrift hos författaren]. 
460 Böhnisch 2010, s. 303.  
461 Böhnisch 2010, s. 303. 
462 Hernes, Os & Selmer-Olsen 2010, s. 97 ff.  
463 Hernes, Os & Selmer-Olsen 2010, s. 45.  
464 Hernes, Os & Selmer-Olsen 2010, s. 40.  



 123 

 
För att kort sammanfatta kan man konstatera att videoupptagningen av den 
specifika föreställningen kan bidra med information om vilken typ av feed-
backslingor som uppsättningens inramningsstrategier ger upphov till, samt 
på vilket sätt och i vilken grad som de unga åskådarnas bidrag tillvaratas.  

Här utgår jag från Böhnischs förståelse av teateruppsättningar som ”både 
unike hendelser og planglagte strukturer, som uforutsigbare og intensjonale” 
där den inspelade föreställningen av Delfinen kan betraktas som unik i den 
mening att teaterhändelsen alltid är begränsad i tid och rum, men också som 
något som det går att dra försiktiga slutsatser från även när det kommer till 
publikreaktionerna.465 Inspelningen kan utöver detta ge information om hur 
iscensättningen förhåller sig till det fiktionskontrakt samt den intoning och 
uttoning som Hernes et. al diskuterar som viktiga för de minstas konstupple-
velse.  

Handling och uppbyggnad  

Handling  
Delfinen handlar om övergivenhet, svartsjuka och vänskap. I centrum för 
uppsättningen står en liten delfinpojke, Rosario (spelad av Tom Fjordefalk), 
som fått ett mindre syskon och som känner sig sviken av sin mamma (Ulla 
Andersson). Uppfylld av kaotiska känslor rymmer han hemifrån och möter 
en ensam kvinna, Miriam (Francesca Quartey). En vänskap växer fram mel-
lan kvinnan och den lilla delfinpojken. Centralt i uppsättningen är ordleken 
döpa – döda, där ingen förklarat för Rosario vad det egentligen innebär att 
döpas och vad som är skillnaden mellan orden dö och döpas. När hans bror 
ska döpas tror därför Rosario att hans önskan om att hans lillebror ska för-
svinna innebär att hans lillebror kommer att dö. Nu har han rymt hemifrån 
för att rädda sin lillebror: om han inte finns, får kanske lillebror finnas kvar. 
Kvinnan och delfinpojken möts genom leken där Rosario får utlopp för sina 
känslor och sin rädsla. Han förstår så småningom att hans lillebror inte 
kommer att försvinna och dö och med hjälp av fantasilekarna kan han till-
sammans med Miriam övervinna sin ångest. Uppsättningen slutar med att 
delfinpojkens mamma kommer och följer honom hem igen. Innan delfinpoj-
ken lämnar Miriam byter de skugga med varandra.  

Uppbyggnad 
Delfinen skildrar ett linjärt tidsförlopp som börjar med att delfinpojken tap-
par bort sin mamma och slutar med att han hittar hem igen. De korta scener-
na fungerar inte bara som sammanhängande scener utan även som fristående 
tablåer, där de gestaltar sekvenser med en början och ett slut. Det kan exem-
pelvis handla om hur man kan förhålla sig till känslor som rädsla och svart-
sjuka, eller om saknaden av sin familj. Delfinen rymmer stora känslor, tea-
                                                   
465 Böhnisch 2010, s. 42.  
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tralitet och ett fysiskt skådespeleri och kan beskrivas som ett drömspel antytt 
bland annat genom kostymeringen och den poetiska ljud- och ljussättningen. 
Miriam är klädd i lång svart klänning och röda högklackade skor, delfinpoj-
ken i stickad tröja och byxor i grågröna nyanser. Musikern Ulla Anderssons 
kostymering består av en svart klänning och väst med paljetter. När hon 
spelar delfinpojkens mamma har hon på sig en klänning i guldlamé. Sigge 
Krantz, även han musiker, är klädd i kostymbyxor och lång kostymjacka.  
Miriam och delfinpojkens vardagliga och relativt tidlösa kläder förstärker det 
realistiska draget medan musikernas klädsel kan kopplas till ett drömspels-
tema. Värt att notera är att delfinpojken som genom sin gestalt (djur/pojke) 
tydligt anspelar på drömspelstemat har just vardaglig klädsel. Här medverkar 
kostymeringen till att betona barngestalten i honom snarare än delfinskepna-
den.  

 
Figur 6: Mötet mellan Miriam och delfinpojken. Foto: Hatte Stiwenius (Stockholms 
Stadsteaters arkiv). © Hatte Stiwenius/Stockholms Stadsteater.  

Miriam och delfinpojken befinner sig tillsammans med publiken i en värld 
fylld av musik, lek, rytmiska ord och ljud. För småbarnsteatern är barnets 
språkutveckling ofta en grund, något som även gäller för Delfinen.466 Överlag 
används ett avancerat språk i uppsättningen, där sånger och ordlekar kan 
kopplas tydligt till det som gestaltas. Något som pekar på en tilltro till den 
unga publikens förmåga att ta till sig ett avancerat estetiskt formspråk såväl 

                                                   
466 Se exempelvis SOU 2006:45, Tänka framåt men göra nu. Så stärker vi barnkulturen, 
betänkande av Kommittén för Aktionsgruppen för barnkultur, (Statens offentliga utredningar: 
Stockholm, 2006), s. 298; Helander 1998, s. 229.  
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som en komplex handling och ett rikt språk. Barnets språkutveckling är 
också en del av själva handlingen. När delfinpojken oroar sig över att hans 
lillebror ska försvinna handlar det inte bara om känslor av svartsjuka utan 
även om missförståndet av orden döpa och dö.  
    Samtidigt som Delfinen har drag av drömspel, skildras delfinpojkens och 
Miriams möte på ett vardagsnära sätt. Båda bär på känslor som skaver och 
som inte alls vill inordna sig i den yttre harmonin. Det är också i spännings-
fältet mellan det drömspelsliknande anslaget och skildringen av barnets 
ibland ganska svåra verklighet som dynamiken uppstår. I Delfinen skildras 
lekområdet i skärningspunkten mellan den yttre verkligheten och delfinpoj-
kens inre värld. Det är genom delfinpojkens lek som publiken får tillgång till 
hans rädslor, tankar och drömmar. I Delfinen vävs på så sätt två parallella 
spår in i varandra under uppsättningens gång; det ena handlar om det som 
sker i den yttre fysiska världen, där delfinpojken tappat bort sin mamma och 
knackar på hos den främmande kvinnan, det andra gestaltar delfinpojkens 
inre utveckling och resa. Det är i leken de två spåren möts, och det är också 
genom leken som klyftan mellan den yttre och den inre världen krymper och 
som delfinpojken så småningom kan återvända hem igen. En röd tråd som 
löper genom Delfinen är också barnets möte med en vuxen som ser och be-
kräftar barnets känslor.  

Synen på barn och lek: uppsättningens utgångspunkt och raster  
I programbladet kan man läsa att uppsättningen inspirerats av den engelska 
barnläkaren och psykoanalytikern D. W. Winnicott. Winnicotts teorier om 
barnets emotionella utveckling samt vilken roll leken har i detta arbete 
(såsom det tolkas i uppsättningen) fungerar också som det raster som publi-
ken erbjuds att betrakta Miriam, delfinpojken och hans lek genom.467 Teater-
forskaren Maaike Bleeker påminner också om följande när hon diskuterar 
teater och mötet mellan scen och salong: 

Staging something is providing a perspective on what is shown. It means 
showing something in relation to a point of view, both in term of spatial relat-
ions and in terms of the symbolic spaces opened up by discourse. In the case 
of a staging of a play, not only the words of the text guide how we see what 
we see. Every visualization also implies an interpretation of the textually re-
presented world.468   

                                                   
467 Donald Woods Winnicott (1896 – 1971) läste medicin, specialiserade sig på barn och blev 
pediatriker. Winnicott läste sedan psykoanalys och blev en av de första barnpsykiatrikerna i 
England. Winnicotts konsultationsarbete med barn var omfattande. För Winnicotts teorier om 
leken och mellanområdet se exempelvis D. W. Winnicott, Lek och verklighet, övers. Ingeborg 
Löfgren, reviderad av Arne Jemstedt, 2a utg. (Stockholm: Natur & Kultur, 1995) samt D. W. 
Winnicott, Den skapande impulsen. Psykoanalytiska skrifter i urval av Arne Jemstedt, övers. 
Margaretha Wentz Edgardh i samarbete med Arne Jemstedt (Stockholm: Natur & Kultur, 
1993). 
468 Bleeker 2008, s.179.  
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I Delfinen utgörs uppsättningens bakomliggande perspektiv av tankegångar 
hämtade från Winnicotts syn på barn och lek, där fokus läggs på växelspelet 
mellan yttre erfarenheter och inre psykisk värld. Winnicott fungerar som 
uppsättningens anonyma fokalisator, något som också påverkar hur barnfigu-
ren och leken gestaltas på teaterscenen i Delfinen.  

Winnicott beskriver hur leken äger rum i ett mellanområde som ligger 
mellan den individuella personligheten, fantasin och verkligheten. Mellan-
området utgör också ett centralt begrepp i Winnicotts teori om övergångsob-
jekt. I inledningen till Lek och verklighet beskrivs mellanområdet som ”det 
potentiella psykiska ’område’ som, under barnets individuationsprocess, inte 
är en del av subjektet/barnet och inte heller av objektet/modern (eller den 
som har modersfunktionen), men som i barnets fantasi representerar bandet 
till modern”.469 Man fortsätter med att visa på hur detta mellanområde ”som 
är utanför barnets själv, men som barnet genom sin fantasi ändå har full kon-
troll över” formas och växer till genom leken.470 Som del av individuali-
seringsprocessen skaffar sig barnet vad Winnicott benämner för övergångs-
objekt, där detta representerar ett inre objekt (exempelvis modern).471 I mel-
lanområdet tillsammans med övergångsobjektet prövar barnet på separation-
en för första gången. Här börjar etablerandet av ett fristående själv, och det 
är även här möjligheterna till framtida relationer utvecklas. När barnets be-
hov av ständig fysisk kontakt avtar menar Winnicott att övergångsobjekten 
åter blir mer av vad de egentligen är, och inte ersättare för exempelvis mo-
dern.  

Tillgången till mellanområdet utgör en viktig del av barnets individuali-
seringsprocess, och barnet beskrivs som aktivt i denna process. Här menar 
Winnicott att det handlar om en medfödd, inneboende potential som finns 
hos alla individer, något han benämner och förklarar utgående från begreppet 
den skapande impulsen. Mellanområdet utgör enligt Winnicott själva kul-
turens vagga, och tillgången till detta potentiella psykiska område behövs för 
att individen ska bli en kulturskapande varelse. Utan tillgång till mellanom-
rådet menar Winnicott att barnet inte heller kan bidra till kulturförrådet. Här 
kan man också hitta själva essensen till varför leken är så viktig hos 
Winnicott: det är genom leken vi träder in i mellanområdet, det är genom 
leken individualiseringsprocessen startar, och det är genom leken som vi får 
tillgång till vårt kulturarv och kan utvecklas som kulturvarelser. Att kunna 
leka är därmed en förutsättning för att kunna kommunicera även på andra 
områden. Winnicott kopplar samman leken med människans hälsa och väl-
mående och menar att oförmågan att leka kan ses som ett symptom. Samti-

                                                   
469 Johan Cullbergs inledning till Winnicott 1995, s. 12 (Kursivering i original). Mellanområ-
det kan också benämnas för övergångsområdet, på engelska ”transitional space”.  
470 Cullbergs inledning till Winnicott 1995, s. 12.  
471 Övergångsobjektet kan utgöras av exempelvis en docka, eller en snuttefilt.  
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digt lyfter han fram hur leken i sig själv kan vara av ett självläkande slag 
eftersom individen genom leken kan bearbeta saker.472  

I Delfinen kan man se hur Miriam hjälper delfinpojken från ett tillstånd 
där han nästan inte tycks kunna leka, till ett där han börjar leka igen. Det är 
genom leken som delfinpojken och Miriam börjar kommunicera med 
varandra. Innan dess missförstår Miriam den lilla pojken upprepade gånger, 
hon förstår inte hans längtan efter sin mamma. Kanske förmår heller inte 
pojken sätta ord på dessa känslor förrän han äntrar lekens värld. Genom le-
ken kan han börja utforska känslorna, och tillsamman med Miriam leker han 
också lekar om separation. I en scen kan man se hur Miriam håller om ho-
nom, hon leker att han är hennes barn, och han bestämmer själv när han så 
småningom är redo att lämna hennes famn.  

I uppsättningen skildras leken som viktig för både barnet och den vuxna. 
Det är inte bara delfinpojken som förändras genom leken utan även Miriam. 
Från början anger hon att hon inte känner någon och att ingen kan vilja hälsa 
på henne, men när delfinpojken återvänder hem leker hon att hon har kvar 
hans skugga som vän. Hennes isolering är bruten, och hon säger om skuggan 
”Jag håller om den en stund. Som vänner håller om vänner”.473  

Winnicott beskriver hur leken när barnet blir vuxet ersätts av andra områ-
den, som olika kulturella och kreativa fenomen. Leken utgör dock rötterna. 
Winnicott skildrar också arbetet med att pussla samman den yttre verklighet-
en med den inre som något som pågår livet ut:  

Vi förutsätter här att uppgiften att acceptera verkligheten aldrig blir fullbor-
dad, att ingen människa blir fri från mödan att förbinda den inre verkligheten 
med den yttre och att hon kan få uppskov från denna möda genom ett inter-
mediärt upplevelseområde /../ som inte ifrågasätts (konst, religion osv). Detta 
mellanliggande område har direkt förbindelse med det område där det lilla 
barnet ”går upp” i sin lek.474  
 

Teater kan också ses som ett färdmedel in till det mellanområde Winnicott 
beskriver, där teaterupplevelsen också kan bli något som kan delas. 
Winnicott uttrycker detta som följer:  

Om en vuxen människa kräver av oss att vi accepterar att hennes subjektiva 
fenomen är objektiva fakta, bedömer vi henne som sinnessjuk. Om däremot en 
vuxen människa kan ha glädje av sitt personliga mellanliggande område utan 
att ställa några krav på oss, då kan vi också erkänna vårt eget motsvarande 
mellanliggande område och glädjas när vi finner att våra områden delvis 

                                                   
472 Något Johan Cullberg lyfter fram och betonar i inledningen till Winnicott 1995, s. 12.  
473 Samtliga repliker som citeras är hämtade ur uppsättningens spelmanus om ej annat anges. 
Manuset finns arkiverat vid Stockholm Stadsteaters arkiv. Manuset är märkt: ”Delfinen av 
Gunilla Linn Persson, Unga Klaras version. Bearbetning: Camilla Wittmos”, daterat februari 
1992.  
474 Winnicott 1995, s. 38.  
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sammanfaller, t ex gemensamma upplevelser hos medlemmar av en grupp 
inom konst eller religion eller filosofi.475 

 
I ljuset av Winnicotts lekteorier får också slutet på Delfinen en ny innebörd. 
Den avslutande leken, där åskådarna och aktörerna simmar tillsammans i ett 
imaginärt hav, blir inte bara en fysisk handling utan fungerar också som 
något som pekar mot det mellanområde som Winnicott diskuterar, här inom 
ramen för teaterupplevelsen. För en kort stund upplever jag möjligheten till 
en delad gemenskap mellan skådespelare och åskådare, barn och vuxna, där 
tillvaron för ett ögonblick kan expanderas och förstås på ett nytt sätt.  

Den avslutande gemensamma leken kan också förstås utifrån teaterforska-
ren Jill Dolans tankegångar om det utopiska i scenkonsten.476 Dolan utgår 
från en syn på utopi som något i process snarare än som en bestämd plats 
eller en färdig destination, där hon menar att teater kan iscensätta och repe-
tera visioner av en utopisk värld där dessa moment snarare upplevs känslo-
mässigt än artikuleras. Enligt Dolan kan också teatern stundtals upprätta 
ögonblick av gemenskap, stunder av samhörighet där publiken tillsammans 
kan enas och potentiellt finna både tröst och hopp genom upplevelsen av 
möjligheten till en bättre mer jämlik värld. Dolan beskriver dessa utopiska 
ögonblick som ”utopian performatives” som har kraft att övertyga oss om att 
bortom den ojämlika värld vi lever i finns en framtid som kan se annorlunda 
ut. De ögonblick Dolan beskriver behöver inte nödvändigtvis vara ljusa och 
lätta, tvärtom menar hon att det utopiska kan uppstå i just mörkret – i mo-
ment av förlust där vi släpper taget om det gamla och något nytt istället får 
möjlighet att ta plats.477  I Delfinen öppnar också den allra sista scenen upp 
för möjligheten till ett utopiskt ögonblick, där publiken erbjuds att delta i 
leken tillsammans med skådespelarna. Ett moment som inkluderar såväl 
unga som gamla, där alla ryms i denna gemenskap. Momentet kan förstås 
både som fyllt av lättnad, men kanske också av vemod, delfinpojken har 
precis återvänt till sin mamma, men åskådarna vet fortfarande inte vad som 
kommer ske med honom och inte heller med Miriam som blir ensam kvar. 
Ett moment som ger uttryck för glädjen i att åter mötas, men också vemodet 
i att skiljas, något vi har att hantera livet ut, oberoende ålder. Här blir också 
leken en nyckel för mötet över åldersgränser, där leken öppnar upp för alter-
nativa sätt att uttrycka sina erfarenheter och upplevelser där språket inte 
tillåts bli styrande. Delfinen blir på detta sätt en uppsättning som inte bara 
presenterar en bild av hur ett generationsövergripande möte kan se ut, utan 
även erbjuder publiken möjligheten att – för ett kort ögonblick –uppleva 
möjligheten till ett sådant.  

                                                   
475 Winnicott 1995, s. 39.  
476 Dolan 2003; Dolan 2006.   
477 Dolan 2006, s. 7.  
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Figur 7: Delfinpojken i möte med barn ur publiken. Leken i slutet av uppsättningen 
öppnade upp för möjligheten till ett möte över generationsgränserna. Foto: Hatte 
Stiwenius (Stockholms Stadsteaters arkiv). © Hatte Stiwenius/Stockholms Stadstea-
ter.   

Att slutet väckte känslomässigt gensvar kan även utläsas i recensionerna, där 
exempelvis Eva Ström kommenterar den sista scenen som just utopisk:  

Småbarnen runt den blåa mattan sitter absorberade med lyssnande ögon tills 
de allesammans simmar ut i det stora blå havet – det vill säga kravlar ut på det 
stora scengolvet – ett utopiskt och befriande slut – sedan delfinen lyckligt 
återförenats med sin mamma.478 

 
När delfinpojken i uppsättningen får hjälp att bearbeta sina känslor och erfa-
renheter genom leken, kan man också ana hur skildringen av hans inre resa 
är tänkt att spegla liknande erfarenheter hos den unga publiken. I Delfinen 
låter man det dock inte bara stanna vid igenkänning, utan åskådarna erbjuds 
också möjligheten att för en kort stund gemensamt delta där barn och vuxna 
också tycks ha gjort det på lika villkor. Att även vuxna (ibland kanske ovän-
tat) deltog i den avslutande leken kommenteras i en radiointervju gjord i 
anslutning till att Delfinen visades på Teaterbiennalen. Här skildrar Maria 

                                                   
478 Eva Ström, ”Barnteater utan grälla och skräniga effekter”, Kristianstadsbladet, 1 april 
1992, se även Pia Huss, ”Starkt möte över alla gränser: Med Delfinen visar Unga Klara att 
ålder saknar betydelse i verkligt konstnärskap”, Svenska Dagbladet, 25 mars 1992. 
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Edström just slutet på uppsättningen som underbart, där även de vuxna sim-
made omkring i delfinhavet och lät sig höjas i luften.479 
Det är inte ovanligt att scenkonst för barn innehåller olika typer av interak-
tiva element, detta kommenteras även i pressklippen där man också anger 
hur dessa moment inte alltid faller väl ut.480 Den avslutande gemensamma 
leken beskrivs heller inte samstämt; även om merparten av recensenterna är 
positiva så uttrycker exempelvis Ingegärd Waaranperä hur det avslutande 
interaktiva momentet ”gör barnen trevande och lite ängsliga, ledda av tre-
vande och lite ängsliga vuxna, som vill väl men knappast ger sig hän leken 
och är ytterst osäkra om hur de ska förhålla sig”.481 Här kan man fråga sig om 
det är vuxnas osäkerhet snarare än barnens som det egentligen handlar om. 
Den avslutande scenen tycks snarare ha fungerat som ett valbart interaktivt 
moment än något barn och vuxna var tvungna att delta i. För de som önskat 
kan man tänka sig att det gått lika bra att inte delta. Utifrån Ostens vana att 
avsluta uppsättningar med att öppna upp för publiksamtal (där de som vill 
stanna och prata med ensemblen kan välja att göra detta) kan man förstå den 
avslutande leken som ett liknande moment, här dock målgruppsanpassat 
genom att det talade språket inte blev styrande.482  

Scenrum och start 
Uppsättningen startar redan i foajén, något som tyvärr inte visas i videoin-
spelningen men som framgår av arkivmaterialet.483 Där, utanför scenrummet, 
möts barnen och de medföljande vuxna av musikern Sigge Krantz som spe-
lar flöjt och leder barnen in till rummet där uppsättningen utspelas.484 Musi-
kern Ulla Andersson möter åskådarna när de kommer in och hjälper dem på 
plats. Delfinen spelas i ett rum med publiken placerad på en gradäng nära 
scenen, alternativt direkt på golvet framför aktörerna. Scenrummet är litet 

                                                   
479 Kulturradion med Maria Edström och Sven Hugo Persson, Sveriges Radio, P1, 27 februari 
1993 (utskrift från Stockholm Stadsteaters arkiv).  
480 Kulturradion med Maria Edström och Sven Hugo Persson; Ingegärd Waaranperä, ”Plas-
kande delfin får vuxna att flämta”, Dagens Nyheter, 26 mars 1992.   
481 Waaranperä, Dagens Nyheter, 26 mars 1992.  
482 Osten kommenterar valet att avsluta sina föreställningar med ett publikmöte snarare än ett 
applådtack i en artikel i Dagens Nyheter, där det även anges hur detta är ett återkommande 
grepp i Ostens teater igenkännbart från bland annat Unga Klara. På frågan om varför hon 
använder sig av detta grepp svarar Osten: ”För att det är en ritual, det är ett sätt att markera att 
vi har varit här, i det här rummet, och upplevt det här tillsammans. Att ensemblen verkligen 
har deltagit i den här processen tillsammans med publiken. Att vi alla gått in här som en per-
son, men nu går ut som en annan”, se Magnus Hallgren, ”Suzanne Osten:’jag ville undersöka 
den stora sorgen, den fula sorgen’”, Dagens Nyheter, 22 januari 2017.  
483 Videoinspelningen av Delfinen startar i scenrummet. Inledningen i foajén kommenteras 
exempelvis av Gunnel Bergström i ”Mammor och barn” i Entré, nr 2 (1992).  
484 Jag har i analysen valt att använda benämningen medföljande vuxna istället för exempelvis 
förskolepersonal eller föräldrar.  
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och intimt och på videoinspelningen kan man se hur kameran på en och 
samma bild fångar hela scenen och större delen av publiken.  

Handlingen utspelar sig i ett litet rum föreställandes Miriams kök. Ett tak 
omsluter scenen: det sträcker sig från den bakre väggen, upp över publiken 
och ramar in scenrummet. Francesca Quartey, i rollen som Miriam, sitter på 
en blå, rund matta mitt i scenrummet. Efter en stund lyfter hon en kanna och 
börjar hälla vatten: först ner i en kaffekopp, sedan i skålar av glas och slutli-
gen i ett par gummistövlar med nedvikta skaft. Något som får publiken att 
skratta högt.485 Scenen badar i ett dunkelt sken, ljuset silar in ovanifrån och 
snett från sidan, och långa skuggor bildas. Belysningen och den blå mattan, 
Miriams hällande av vatten och de spröda, genomskinliga klockliknande 
tonerna från skålar av glas som musikerna spelar på förstärker vattentemat 
och ger en känsla av att nästan befinna sig under havsytan. Att objekt an-
vänds som ett sätt att skapa igenkänning för en yngre publik är knappast 
någon nytt, där vatten också beskrivs som ett återkommande element.486  

Vattenleken fångar också den unga publikens uppmärksamhet i Delfinen: 
i de scener där aktörerna häller vatten, leker med gummistövlarna alternativt 
plaskar så vattnet i skålarna skvimpar över blir gensvaret direkt från åskå-
darna. Något som är synligt såväl i kroppsspråket som i skratt och kommen-
tarer. Upplevelsen av barnpublikens fascination för just dessa moment för-
stärks när jag går igenom arkivmaterialet. I en mapp finns teckningar som 
skickats in från olika förskolor, och ett brev från förskolepersonal. Bland 
barnens teckningar är vattenmotivet återkommande, där ritningarna exem-
pelvis föreställer delfinpojken som simmar, de fyllda vattenskålarna och 
Miriam som häller vatten i gummistövlarna.487 I brevet anges hur barnen 
efter föreställningen pratade om vatten som hälldes överallt, och att barnen 
upplevde sekvensen med gummistövlarna som en av de roligaste.488 Det är 
tydligt att vattenleken fungerar som något den unga publiken kan relatera 
till, samtidigt som man i uppsättningen lyckas hitta nya och överraskande 
användningsområden för objekten som används. Även i recensionerna kom-
menteras hur barnpubliken fastnar för vattenlekarna, där Ingegärd Waaran-
perä exempelvis anger hur ”(s)kådespelarna skvätter vatten, spiller sand och 
kladdar, då skrattar barnen och de vuxna drar efter andan”.489  

                                                   
485 Av videoinspelningen att döma består åskådarna i huvudsak av barn i förskoleåldern. Jag 
kan urskilja några vuxna bland åskådarna placerade längst bak i publiken.  
486 Utöver vatten lyfter man även fram såpbubblor som ett vanligt förekommande element, se 
Hernes, Os & Selmer-Olsen 2010, s. 58.   
487 Arkivmaterial Stockholm Stadsteaters arkiv. Brev från förskola skickat till Unga Klara, 
daterat 2 februari 1992.  
488 I brevet anges även hur barnen fastnat för den scen där delfinpojken sjunger barnsånger 
med egna avslut. Sånger som barnen fortsatt sjunga på efter uppsättningen.  
489 Waaranperä, Dagens Nyheter, 26 mars 1992.  
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Figur 8: Vatten finns med på flera olika sätt i Delfinen. På bilden syns hur musikern 
Ulla Krantz skapar musik med hjälp av skålar i glas fyllda med vatten. Foto: Hatte 
Stiwenius (Stockholms Stadsteaters arkiv). © Hatte Stiwenius/Stockholm Stadsteater.   
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Utifrån den första inledande scenen kan konstateras att uppsättningen startar 
med upprättandet av det fiktionskontrakt Hernes et al benämner som viktigt 
för de yngstas konstupplevelse.490 Böhnisch visar hur det kan vara viktigt att 
tydligt markera gränsen mellan scen och salong, något som kan göras genom 
att skapa starka visuella kontraster.491 Detta kan ske genom att aktörerna 
redan från starten bebor scenen genom sina kroppar, vilket även är fallet i 
Delfinen. Hernes et al beskriver i sin tur fiktionskontraktet som en form av 
”kontrakt eller avtale som gjøres mellom utøvere og publikum. Her er din 
plass, her er vår plass og i dette rommet skall det skje”.492 I arkivmaterialet 
framgår det att barnpubliken benämndes som delfiner och de medföljande 
vuxna som delfinskötare: något som tydligt positionerar de unga åskådarna 
som fokus för uppsättningen och vuxenpubliken som just medföljande.493 
Där ovanstående kanske framför allt skickar signaler till de medföljande 
vuxna, fick den unga publiken hjälp genom musikern Ulla Andersson som 
visade dem till deras platser. Något som inte bara klargjorde var barnen 
skulle sitta, utan även aktörernas platser, och att det är i detta rum som tea-
terhändelsen kommer äga rum. En roll som musikerna fortsatte ha under hela 
uppsättningen. Genom sång och toner ledsagar de publiken genom handling-
en och ger ljud åt stämningarna på teaterscenen. När upplevelserna och käns-
lorna som skildras blir starka låter musiken dem långsamt tona ut och publi-
ken får möjlighet att vila i det man nyss sett och upplevt. 

Mötet mellan Miriam och delfinpojken; mellan scen och salong  
I första scenen får man ta del av mötet mellan Miriam och delfinpojken. 
Scenen inleds med att Miriam berättar att hon mött en delfin, och att hennes 
skugga numera simmar vid isorgelkusten.  Hon berättar hur det en dag 
knackade på hennes dörr, och hur hon tvekade att öppna. Hon öppnar dock 
dörren, och in kliver en delfinpojke. Han är klädd i en rock med ärmar som 
når långt ned över hans händer, och på huvudet har han en sydväst. Han stäl-
ler sig längs ena långväggen på scenen, nära åskådarna. Delfinpojken tittar 
ned i golvet, axlarna hänger uppgivet. Miriam tittar på honom och sedan på 
åskådarna, hon frågar: ”Är den hungrig, är den törstig, är den varm eller 
kall? Vill den leka och i så fall vad?”  Hon fortsätter (nu till delfinpojken): 
”Du fryser väl inte eller svettas?” När delfinpojken till slut tar till orda talar 
han om is och ett kallt ställe. Musiken i bakgrunden fyller i, det klingar kallt 
och sprött. I scenen tar delfinpojken kontakt med åskådarna, han placerar sig 
nära barnen på första bänkraden och när han berättar om saknaden efter sin 
mamma gör han det snarare till åskådarna än till Miriam. Han vill inte ha 

                                                   
490 Hernes, Os & Selmer-Olsen 2010.  
491 Böhnisch 2010, s. 246 samt s. 249.  
492 Hernes, Os & Selmer-Olsen 2010, s. 96–97.  
493 Se programbladet till Delfinen. Se även Bo-Ingvar Kollberg, ”Delfiner och starka känslor”, 
Uppsala Nya Tidning, 26 mars 1992.  
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mat, och han kan inte leka på det sätt Miriam tänker sig. När hon påbörjar 
några lätt igenkännbara barnsånger fyller han i med egna ord och tolkning-
ar.494 Något som skapar förvåning hos såväl Miriam som publiken, och åskå-
darna skrattar högt åt delfinpojkens versioner av barnsångerna. Det framgår 
tydligt att Miriam är så upptagen av sin egen hjälpsamhet att hon inte hör 
vad det är delfinpojken försöker förmedla. Han säger (till publiken): ”Den 
ena fenan är den lena fenan – jag vill inte ha något att äta. Jag vill inte ha 
något att dricka. Jag vill ha lena fenor” (delfinpojken tjuter). Han fortsät-
ter”Jag är nästan rostig, jag är väldigt torr. Jag måste få vatten, jag är inte 
pjoskig, jag kommer från havet, vid isorgelkusten i Labrador”. Inte heller nu 
hör Miriam hans budskap, längtan efter den lena fenan (delfinpojkens 
mamma), och hur saknaden får honom att nästan rosta och torka ut. Istället 
svarar hon med att åter erbjuda honom något att äta och dricka, varvid del-
finpojken fortsätter sina protester. 

På videoinspelningen kan man redan från start ana ett koncentrerat fokus 
mellan aktörerna och åskådarna. Detta bekräftas även av recensionerna, där 
exempelvis Pia Huss beskriver hur uppsättningen möjliggör för ett möte 
mellan skådespelarna och de allra yngsta åskådarna: ”En publik som sällan 
låter sig luras men i gengäld ger allt sitt förtroende och sin uppmärksamhet 
till dem som visar dem respekt”.495 Även Bo-Ingvar Kollberg anger hur upp-
sättningen lyckas med att nästan omgående etablera en ömsesidig tillit, nöd-
vändig för att barnen ska våga sig ut på en resa tillsammans med skådespe-
larna bland ”både starka och långt ifrån några lätta känslor”.496 I den inle-
dande prologen fångas också åskådarnas uppmärksamhet snabbt, där Mi-
riams lek med vattnet blir ett sätt att samla och styra publikens 
uppmärksamhet. Samtidigt som det finns utrymme för publikens bidrag (där 
flertalet barn skrattar högt när vattnet hälls ned i gummistövlarna) är det 
tydligt att handlingarna består av mönster som upprepas vid uppsättningens 
samtliga speltillfällen. Denna första mycket korta och ordlösa scen illustrerar 
också några av de strategier som aktörerna sedan använder sig av under hela 
spelförloppet, där dessa med hjälp av Böhnisch kan beskrivas i termerna 
iscensättande strategier och adhocstrategier. 497 I korthet innebär detta att 
uppsättningen består av en mix av förutbestämda strukturer, igenkännbara 

                                                   
494 Miriam, ackompanjerad av musikerna, sjunger här barnsångerna ”Ekorrn satt i granen” 
(text av Alice Tegnér), ”Imse Vimse Spindel” (okänd textförfattare, bygger på en engelsk 
barnramsa) samt ”Bä, Bä vita lamm” (svensk text Alice Tegnér, bygger på en engelsk barn-
ramsa) för delfinpojken, som fyller i med egna versioner av dem: ”Ekorrn satt i smöret”, 
”Imse Vimse Pungråtta” och ”Bä, Bä du är dum” (riktat till Miriam). Jag känner igen de 
ändrade versioner av sångerna från mina egna barns tid på förskolan, där en liknande variant 
av ”Bä, Bä vita lamm” var populär bland barnen.  
495 Huss, Svenska Dagbladet, 25 mars 1992.  
496 Kollberg, Uppsala Nya Tidning, 26 mars 1992.  
497 Böhnisch 2010, s. 186.  
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från speltillfälle till speltillfälle, och öppnare sekvenser med möjlighet till 
förändringar i samspel med publiken.  

Just fångandet av publikens uppmärksamhet genom tydliga handlingar är 
ett återkommande element i uppsättningen; något som kan ses som ett första 
led i en lyckad feedbackslinga. I Delfinen präglas kommunikationen mellan 
scen och salong av närhet och ömsesidighet.498 Det finns moment av intoning 
mellan aktörerna och åskådarna där jag upplever det som om skådespelarna 
lyhört anpassar det som iscensätts i relation till publikens bidrag. Ett exem-
pel när en sådan lyckad feedbackslinga uppstår, är den sekvens där delfin-
pojken sjunger egenkomponerade fortsättningar på barnsångerna Miriam 
påbörjar. Här känner delfinpojken såväl som Miriam tydligt in barnpublikens 
gensvar – även om det är aktörerna som tillsammans styr tempot på sångerna 
är det tydligt att de samtidigt anpassar rytmen till åskådarnas reaktioner. En 
feedbackslinga med så tydlig ömsesidig kontakt mellan scen och salong att 
den nästan går att ta på, där aktörerna fokuserar på barnen och barnen foku-
serar på aktörerna. Den ömsesidiga och nära kontakten i Delfinen förstärks 
av scenens utformning och aktörernas respektive åskådarnas placering i 
rummet. Det är ett kort avstånd mellan skådespelarna och publiken, rummet 
är litet och intimt, och när aktörerna talar med varandra (alternativt direkt till 
åskådarna) gör de det från positioner där barnen hela tiden tydligt kan se 
dem och vid behov ta ögonkontakt.499  

Gestaltandet av den vuxna och av barnet  

Miriam som guide och berättare  
I Delfinen fungerar Miriam både som berättare och som rollfiguren Miriam. 
Att det är Miriam som anger ramarna och villkoren för den fiktiva världen 
som växer fram på teaterscenen markeras redan i den inledande prologen:  

En gång mötte jag en delfin. Det är ingen som tror mig när jag berättar det, du 
drömmer säger de, men då reser jag mig upp, såhär, och ställer mig i solen, så 
att skuggan faller mot marken. Titta – min skugga liknar något mellan mussla 
och moln. Är det en fågel, eller en fisk med vingar? Nej! Min skugga är en 
delfin. Och i havet, vid isorgelkusten, vid Labrador, simmar min skugga. (Ett 
lockande delfintjut. Ett mindre tjut fyller i). 500 

                                                   
498 Kontakten mellan scen och salong kommenteras även av Karin Helander: ”Kontakten 
mellan skådespelare och publik var tät, trygg och fysiskt påtaglig. Ensemblens känsla för 
publikens reaktioner var stark”. Något som samspelar väl med upplevelsen jag får när jag ser 
videoinspelningen av föreställningen. Se Helander 1998, s. 141. Samma sak gäller merparten 
av recensionerna.  
499 Att scen och salong anpassas efter barnpublikens behov kan tyckas självklart, men som 
Hernes m.fl. påpekar är detta likväl inte något som alltid sker: ”Dersom barnes plasser er nær, 
og i tillegg på samme nivå som scenen, er det store sjanser for at barna blir sittende og ser inn 
i noen store voksne legger”, Hernes, Os & Selmer-Olsen 2010, s. 113.  
500 Replik ur manus till Delfinen. (Kursiverad text i original).  
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En funktion som hon även får i slutet av Delfinen; hon berättar åter om del-
finpojken som besökt henne och knyter på så sätt ihop historien. Det är även 
Miriam som bjuder publiken att ta steget in i den fiktiva världen på teater-
scenen. Publiken kliver inte in i en färdig värld när de kommer in i scen-
rummet, utan påminns istället om att det som strax ska äga rum är teater. En 
påminnelse som även sker i slutet när aktören som spelat Miriam bjuder 
åskådarna att inta golvet tillsammans med henne och simma likt delfiner. 
Miriam spelas med stabilitet och förutsägbarhet. Hon guidar tryggt barn-
publiken genom handlingen och delfinpojkens känslostormar. Hennes bemö-
tande signalerar att alla känslor är tillåtna, även de som är mörka och svåra 
att benämna. Ett exempel är den scen där delfinpojken berättar om svartsju-
kan gentemot sin yngre bror. Genom lek visar han hur hans mamma inte har 
tid med honom när hon sköter om syskonet. Delfinpojken demonstrerar för 
Miriam hur mamman pussar på bebisen istället för honom: ”Pussa, pussa, 
pussa”. Miriam betraktar honom lugnt och bekräftar det han känner. Hon 
säger: ”Läskigt! Jag vet precis vad du menar, Jag har också ett syskon”. Han 
svarar: ”Heter de så? Syskon! Vilket äckligt ord! Och det var därför jag blev 
så – jag blev så – därför att - ”. Scenen fortsätter med att delfinpojken lång-
samt berättar om vad som egentligen hänt. Hur han tror att önskan om att 
hans lillebror ska försvinna kommer resultera i att hans bror dödas när han 
egentligen ska döpas.  

Miriam fortsätter leda delfinpojken genom händelserna han återger. Hon 
leker en lek där han döps (till Rosario Tunnelbana, medan hon får namnet 
Gullhjärta Tunnelbana, något barnen i publiken skrattar åt). Miriam låter 
också delfinpojken förstå att missförståndet inte är hans fel: ”De kunde väl 
ha talat om för dig vad man gör när man döper nån?”. Av videoupptagningen 
att döma följer publiken med i de snabba känslosvängningarna i scenen, flera 
åskådare skrattar åt att syskon är ett läskigt och äckligt ord, och upprepar det 
delfinpojken säger. Hernes et al beskriver hur ”(T)emaer som frihet, tvang, 
kjærlighet, sjalusi, sinne, oppgitthet, angst, glede og kjedsomhet kan være 
både gjenkjennelige og sentrale i småbarns liv” 501, något som stämmer väl 
överens med den nära kommunikation som uppstår mellan scen och salong i 
Delfinen där jag flera gånger anar element av just igenkänning i publikens 
reaktioner. Scenen där delfinpojkens avundsjuka på det nya syskonet iscen-
sätts skildrar starka och destruktiva känslor, men den rymmer också lekfull-
het och fantasirikedom: det delfinpojken upplever blir inte farligt eller något 
han själv förväntas hantera, tvärtom visar Miriam hur känslorna han ger ut-
tryck för är allmängiltiga. Alla kan känna det delfinpojken känner, och han 
bär inte skuld för det som skett. Samtidigt väjer uppsättningen inte för de 
starka känslorna, något som är utläsbart i recensionerna. Återkommande 
anges hur Osten vågar sig på det som är både tungt och ledsamt, men att hon 

                                                   
501 Hernes, Os & Selmer-Olsen 2010, s. 58.  
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samtidigt inte släpper barnen ifrån sig utan att de fått klart för sig att det allra 
mesta kan bemästras med hjälp av fantasin och leken.502  

Gestaltandet av barnet  
Delfinpojken spelas som en säregen blandning av pojke och djur. I honom 
smälter uppsättningens drömlika drag samman med en mer realistisk skild-
ring av barnets inre erfarenhetsvärld. Ibland är det djuret publiken får se, en 
figur som tjuter och kröker sin rygg, andra gånger är det den lilla pojken som 
tar plats på scenen. Djurets närvaro markeras genom delfinpojkens kläder 
där sydvästen och regnjackan påminner om en delfins blanka skinn och spet-
siga nos. Delfinpojken låter och rör sig också med jämna mellanrum som 
djuret, han ropar, ekar och kröker ryggen som i ett delfinsprång. Samtidigt 
finns det något bekant över kroppsspråket, likaså är känslorna som uttrycks 
lätta att identifiera. Barnet är därmed inte bara antytt genom benämningen, 
delfinpojken, utan under delfinytan kan man också tydligt ana konturerna av 
den ensamma pojken. En förvandling som Eva Ström beskriver som följer i 
en recension av uppsättningen:  

Delfinen – det främmande gåtfulla havsdjuret – visar sig alltmer vara som en 
människa – ett barn. Ett barn som har kommit bort från sin mamma och läng-
tar efter henne, ett barn som är svartsjukt för att det har fått ett syskon.503  

 
Kanske är det också en liten pojke som rymt från förskolan klädd i regnklä-
der som publiken möter i Delfinen.  

Det finns också paralleller mellan gestaltandet av den lille pojken och av 
delfinen som djur.504 Delfiner beskrivs ofta som lekfulla och intelligenta, de 
kommunicerar på ett avancerat sätt, men är samtidigt ordlösa. Delfinpojken 
framställs i uppsättningen som klok och empatisk. Han kämpar ibland med 
orden och letar efter det han vill säga, men språket blir aldrig en mur mellan 
pojken och kvinnan och inte heller något som definierar den vuxna och bar-
net. Språkbarriären är annars något som kan placera det lilla barnet i en un-
derställd position till den vuxna. Genom delfinskepnaden får barnet tillgång 
till ett eget språk, dessutom äntrar han genom förvandlingen lekens område, 
en plats där han har full kontroll. Det potentiellt ojämlika språkliga mötet 
mellan den vuxna och barnet försvinner. Det blir Miriams och publikens 
ansvar att förstå pojkens språk istället för tvärtom; ett sätt att befria det lilla 

                                                   
502 Se exempelvis Kollberg, Uppsala Nya Tidning, 26 mars 1992; Margareta Sörenson, ”Del-
fin i sydväst”, Expressen, 6 april 1992; Ström, Kristianstadsbladet, 1 april 1992.  
503 Ström, Kristianstadsbladet, 1 april 1992.  
504 En koppling Suzanne Osten själv kommenterar i relation till Delfinen, där hon beskriver 
det enligt följande: ”Att se in i ögonen på en delfin är som att möta den kreativa intelligensen. 
Där finns sinnlighet, klokhet, kapacitet, men delfinen kan inte uttrycka det på ett sätt som 
människan begriper”, se Sörenson 2001, s. 58.  
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barnet från de restriktioner och begränsningar som vuxenvärlden annars 
gärna tillskriver det.  

I uppsättningen får publiken ta del av handlingen ömsom ur Delfinpoj-
kens perspektiv, ömsom ur Miriams. När Delfinpojken fungerar som intern 
fokalisator blir upplevelsen att åskådarna får ta steget rakt in i barnets inre 
känslovärld, där barnet betonas som emotionellt kompetent och mångsidigt. 
Andra gånger får man ta del av vad som sker med Delfinpojken mer på av-
stånd. I dessa stunder fokaliseras Delfinpojken externt och det blir Miriam 
som beskriver hur han tar klivet in i hennes kök och hur han åter simmar i 
ishavet. Ögonblick som skapar välbehövlig distans till de starka känslor som 
annars står i centrum för det som berättas. 

Vänskapen mellan Miriam och delfinpojken  
I Delfinen gestaltas den framväxande vänskapen mellan Miriam och delfin-
pojken som viktig för båda. I ett större perspektiv symboliserar mötet mellan 
dem också mötet mellan den vuxne och barnet. I Delfinen betonas hur vuxna 
spelar en avgörande roll för barnets emotionella utveckling och välmående. 

Samtidigt begränsas inte detta till att enbart omfatta en familjekonstellation i 
mer traditionell mening. Tvärtom skildras hur andra individer än de närmaste 
vårdnadshavarna kan vara viktiga när den närmaste familjen inte förmår se 
barnets behov.  

Uppsättningen betonar vikten av att barn blir sedda och bekräftade, något 
som framställs som ett allmänmänskligt behov där även Miriam ger uttryck 
för ensamhet, en isolering som bryts först när delfinpojken knackar på hen-
nes dörr. När delfinpojkens mamma sent omsider kommer och hämtar ho-
nom signalerar det också slutet på uppsättningen. Ett slut som på många sätt 
är lika öppet som början. I Miriams sista replik binds också slut och början 
samman när hon åter vänder sig mot publiken och berättar om hur hon en 
gång mötte en delfin:  

En gång mötte jag en delfin. Det är ingen som tror mig när jag berättar det, du 
drömmer! säger de. Men min skugga är en delfin. Den liknar något mellan 
mussla och moln. Jag håller om den en stund. Som vänner håller om vänner. 
Och i havet, vid isorgelkusten vid Labrador, simmar min skugga.  

 
I bakgrunden hörs ekande delfinljud, det blir mörkare i rummet, ett blått 
böljande ljus.  

Leken som formspråk och kommunikationsstrategi   
I Delfinen närvarar inte bara leken som ett raster som åskådarna erbjuds att 
betrakta uppsättningen genom, utan leken fungerar också som formspråk och 
utgångspunkt för kommunikationen med den unga publiken. I ”Lekens dra-
maturgi – nye muligheter for barneteatret?” intresserar sig den norska teater-
forskaren Ellen Gjervan för på vilket sätt teater kan låta sig inspireras drama-
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turgiskt av barns improviserade, dramatiska lek.505 Gjervan inleder med att 
visa hur dramatisk lek och teater bygger på samma typ av fiktionsramar. Här 
belyser Gjervan hur barn genom leken mycket tidigt lär sig att etablera olika 
fiktionskontrakt för att därigenom skilja mellan vad som är på låtsas och vad 
som är verkligt. Utmaningen för teater för unga blir därmed inte att få barn 
att förstå att teater är fiktion; snarare handlar det om att etablera en gemen-
sam förståelse för var gränsen mellan fiktion och verklighet går i varje speci-
fik teateruppsättning. Gjervan jämför olika dramaturgiska modeller med det 
hon beskriver som lekens principer och lyfter fram två olika sätt att närma 
sig en dramaturgi inspirerad av leken: en där kunskap om leken tillåts färga 
den dramaturgiska formen, och en där leken fungerar som själva startpunk-
ten.506  

Gjervan utvecklar sedan sina tankegångar om leken och visar med exem-
pel från barns dramatiska lek hur en dramaturgi med utgångpunkt i leken 
inte nödvändigtvis behöver gestalta tiden som linjär. Likaså kan gränsen 
mellan scen och salong vara mer flytande, och likaså kan öppna slut och ett 
mer splittrat berättande användas. Något hon beskriver som en metafiktionell 
dramaturgi, där intresset riktas mot ”hvordan fiksjonen fortelles, hvordan det 
lekes, det er en modell som primært er interessert i form”.507 Gjervan betonar 
också hur barn genom leken har god erfarenhet av att hantera flera olika 
fiktionsnivåer på en och samma gång, något som ger ”liten grunn till å be-
kymre seg for om barn skjønner andre fortellingsformer enn den klassiske 
dramatiske”.508  

I Delfinen används ett formspråk som har kopplingar till den metafiktion-
ella dramaturgi som Gjervan diskuterar. Uppsättningen består av lager av 
fiktionsnivåer, där skådespelarna snabbt växlar mellan en inre och yttre så-
dan; en där man får ta del av delfinpojkens inre värld, hans tankar och käns-
lor, och en där han möter Miriam och leker med henne. Vidare så präglas 
Delfinen av en mix mellan ett linjärt och icke-linjärt berättande, där Miriam 
ibland befinner sig i nuet tillsammans med delfinpojken och ibland i en då-
tid, blickandes tillbaka på deras möte. Likaså är slutet på Delfinen öppet: 

                                                   
505 Ellen Karoline Gjervan, ”Lekens dramaturgi – nye muligheter for barneteatret?” Nordic 
Early Childhood Education Research Journal, vol. 6, nr. 9 (2013), s. 1-13, doi: 
https://doi.org./10.7577/nbf.385. Gjervan anger att hon i artikeln utgår från förståelsen av 
barns lek som en estetisk aktivitet, men att hon även närmar sig lek ur ett filosofiskt perspek-
tiv. Andra som skrivet om barn och lek i relation till teater är exempelvis Karin Helander, 
”Lekens dramatik” ur Barns lek. Makt och möjlighet red. Anne Banér, skriftserie, nr. 39, 
Centrum för barnkulturforskning (Stockholm: Stockholms universitet, 2007), s. 177-194. Här 
kommenterar också Helander uppsättningen Delfinen, och beskriver hur ”teatern gestaltar det 
lilla barnets bearbetning av komplexa emotioner genom lek och fantasi”, s. 189. Se även Eli 
Åm, Leken. Ur barnets perspektiv (Stockholm, Natur & Kultur, 1993).  
506 Gjervan 2013, s. 7.  
507 Gjervan 2013, s. 7. Metafiktionell är min översättning från Gjervans norska ”metafiksjo-
nell”. (Kursivering i original).  
508 Gjervan 2013, s. 9-10.  
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åskådarna får inte veta om delfinpojken och Miriam möts igen. Man får inte 
heller veta vad som egentligen händer med delfinpojken när han kommer 
hem.  

Barnets lek blir i Delfinen en del av själva teateruppsättningen, inte bara 
genom dramaturgin utan också genom att skådespelarna leker tillsammans 
på teaterscenen. En scen som kan fungera som exempel är den sekvens där 
Miriam och delfinpojken berättar om sina rädslor. Scenen börjar med att den 
ena musikern lämnar sin plats av skräck för spindlar (som Miriam pratar 
om), medan den andra musikern sprattlar vilt med benen av rädsla för möss, 
något publiken skrattar högt åt. Så småningom berättar Miriam för delfin-
pojken om sin rädsla för vatten, medan delfinpojken beskriver hur han är 
rädd för sand. Det blir mörkare på scenen under tiden de berättar, toner hörs 
i bakgrunden. Den kvinnliga musikern kliver i de vattenfyllda gummistöv-
larna och ackompanjerar rytmerna med plaskande fötter, strax hämtar hon en 
stor figur föreställande en gädda som simmar förbi publiken och säger: 
”Akta er för översvämning. Älven har gått sönder, kanterna är trasiga, snart 
rämnar er fördämning”. Under den korta sekvensen hinner aktörerna på sce-
nen leka fram flera av de olika situationerna, man använder kropparna, olika 
sångstämmor och objekt för att förmedla historien. Musikern Ulla Andersson 
leker dessutom med rollbyten; hon förvandlas för ett kort ögonblick till en 
talande gädda.  

När jag ser scenen på inspelningen upplevs kontakten mellan scen och sa-
long som intensiv. Barnen följer intresserat med i det som sker, de lutar sig 
framåt och särskilt den talande gäddan och de plaskande gummistövlarna 
väcker kommentarer och skratt. Här baseras den nära och ömsesidiga kon-
takten som uppstår mellan scen och salong i högsta grad på användandet av 
teatrala verkningsmedel som utgår från barns dramatiska lek. Även objekten 
som tas i anspråk har betydelse; de är bekanta för de unga åskådarna, alla 
känner igen gummistövlar, men sättet de används på är lekfullt (och kanske 
också lite förbjudet).  

Teman  
Teman som blir belysta i Delfinen är lekens betydelse för barnet, mötet mel-
lan barn och vuxna och iscensättandet av barnfiguren genom delfinpojkens 
pojk/djurgestalt. Lektemat har redan diskuterats inledningsvis, där jag kon-
staterat att leken går som en röd tråd genom uppsättningen. Ett tema som är 
utläsbart i skildringen av leken som livsviktig för det lilla barnet, men även i 
valet av uppsättningens formspråk och kommunikationsstrategier. Temat 
kommer därmed inte diskuteras ytterligare under denna rubrik. Nedan ut-
vecklas istället två andra huvudmotiv i uppsättningen: mötet mellan barn och 
vuxna samt delfinpojkens pojk/djurgestalt.  
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Mötet mellan barn och vuxna  
I Delfinen står mötet mellan barnet och den vuxna i centrum för det som 
berättas. Det är också genom gestaltandet av detta möte som jag upplever en 
av flera möjligheter till det utopiska i uppsättningen. Här handlar det inte om 
en viss scen eller ett bestämt ögonblick, utan snarare om en grundton som 
löper genom hela uppsättningen. När Miriam möter delfinpojken, en figur 
olik henne på alla tänkbara vis, gör hon det på ett öppet och respektfullt sätt. 
Mötet vidrörs också genomgående i recensionerna, där exempelvis Pia Huss 
beskriver det som ”en sympatisk bild av en relation mellan två varelser, lika 
mycket värda och kapabla att förstå varandras längtan”.509 Man lyfter också 
fram hur mötet mellan barnet och den vuxne först präglas av missförstånd 
innan delfinpojken slutligen genom leken vågar berätta om sina känslor för 
Miriam och varför han rymt hemifrån.510 Mötet skildras heller till att börja 
med inte som enkelt. Miriam förmår inte lyssna till vad det är delfinpojken 
uttrycker. Istället för att höra hans oro och längtan efter mamman frågar hon 
honom om han är kall och vill ha något att äta. Efter en stund förändras dock 
något. Miriam börjar lyssna mer lyhört och delfinpojkens erfarenheter får 
plötsligt ta plats på scenen. Ett skifte där det vuxna perspektivet inte längre 
blir drivande utan barnets. När Miriams lyssnande till delfinpojken iscensätts 
på ett sådant lyhört sätt öppnar det också upp för att inte bara Miriam ska 
kunna ta klivet ut ur sina egna skor och ned i delfinpojkens, utan även publi-
ken. Genom Miriam lär vi också känna delfinpojken på barnets villkor, inte 
den vuxnes.  

Dolan beskriver hur upplevelsen av det utopiska inom teatern inte nöd-
vändigtvis behöver handla om vad som berättas, utan lika mycket om hur det 
berättas. Här intresserar hon sig bland annat för hur uppsättningarna hon 
analyserar ”adress their audience – that is, how they locate the act of lis-
tening, for performer and for spectators, in different spheres with different 
political inflections”.511 Ett lyssnande som jag förstår i dess bredaste mening, 
där det inte bara handlar om publiktilltalet utan även om hur de olika karak-
tärerna gestaltas och hur lyssnadet mellan dem iscensätts. Något som kan 
erbjuda åskådarna det Dolan beskriver som ”a utopian performative, an ex-
ample of what it might feel like to regard friends and lovers, strangers and 
those most different to ourselves with respectful, intersubjective considerat-
ion and thoughtfullness”.512 Lyssnandet som iscensätts i Delfinen kan också 
förstås som något som kritiserar olika konventionella antaganden om små 
barns behov och deras förmåga att kommunicera, då i syfte att skapa föränd-
ring. När Miriam först inte lyssnar till delfinpojken ser hon bara hans yttre 
behov, mat och värme, när det tvärtom är pojkens inre sådana som behöver 
uppmärksammas. Samtidigt som Delfinen gestaltar möjligheten till ett jäm-
                                                   
509 Sörenson, Expressen, 6 april 1992.  
510 Kollberg, Uppsala Nya Tidning, 26 mars 1992.   
511 Dolan 2006, s. 66–67. (Kursivering i original).  
512 Dolan 2006, s. 71.  
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likt möte mellan vuxna och barn lyfts därmed också ett maktperspektiv fram. 
Delfinpojken är ledsen och olycklig när han möter Miriam. Han kan inte 
sätta ord på sina kaotiska känslor. Det blir genom leken som han kommuni-
cerar med Miriam som varsamt följer honom in och ut ur lekområdet tills 
han bearbetat sina känslor och är redo att återvända hem. Något som betonar 
barnets behov av mötet med den vuxna, men också hur den vuxna måste 
lyssna öppet till barnet. Ett möte som förutsätter att det finns en trygg vuxen 
individ som hör, ser och uppmärksammar det barnet signalerar. I uppsätt-
ningen korsas på så sätt synen på barnet som kompetent och aktivt med en 
som betonar det lilla barnets behov av vuxenvärldens omsorg. Detta gör att 
delfinpojken upplevs som aktiv i skapandet av sitt eget liv samtidigt som det 
vuxna tolkningsföreträdet synliggörs. 

Det öppna lyssnandet inbegriper även publiktilltalet där aktörerna uppre-
pade gånger lyckas fånga in och bemöta de unga åskådarnas bidrag. Skratt 
och kommentarer får ta plats i Delfinen, ögonkontakten är återkommande 
och vid några tillfällen sätter sig också Tom Fjordefalk (delfinpojken) ned på 
golvet framför barnen och säger sina repliker riktade direkt till dem. Det 
intensiva och öppna lyssnandet stannar därmed inte bara på scenen, mellan 
skådespelarna, utan inbegriper även publiken i salongen. Kanske bidrar Mi-
riam som genomgående talar med en lugn, ibland nästan viskande röst till 
delfinpojken; det finns inget högljutt eller skränigt i Delfinen. Samspelet 
mellan scen och salong, fångat på videoinspelningen, bidrar till den trovär-
dighet mötet mellan Miriam och delfinpojken får. Genom att skådespelarnas 
lyssnande även innefattar den unga publiken blir upplevelsen att intresset för 
det lilla barnets erfarenheter är genuint. Det handlar inte om att de vuxna rör 
sig till barnets nivå, det handlar heller inte om en förflyttning av barnet till 
vuxnas spelplan. Det som iscensätts är istället möjligheten till en generat-
ionsövergripande dialog där lyssnandet bildar själva utgångspunkten. Samta-
let som uppstår mellan Miriam och delfinpojken präglas heller inte bara av 
öppenhet och respekt, utan mötet iscensätter också en arena som skildrar hur 
barn och vuxna kan lära av varandra. Det är inte bara delfinpojken som på-
verkas av mötet, utan även Miriam förändras. Något som kan kopplas inte 
bara till upplevelsen av att för ett ögonblick befinna sig i någon annans skor, 
utan även till en syn på lärande som knyter an till det pedagogikforskaren 
Karin Murris beskriver som ”epistemic equality”.513 Ett perspektiv där lä-
rande beskrivs som något ömsesidigt som kan äga rum i ett område mellan 
barn och vuxna, till skillnad från ett perspektiv där den äldre betraktas som 
den som lär ut något till den yngre.514 Något som kräver en grundsyn på barn 
som samskapande och aktiva. Delfinen beskrivs också av Maria Herngren 

                                                   
513 Karin Murris, ”The Epistemic Challenge of Hearing Child´s Voice”, Studies in Philosophy 
and Education, vol. 32, nr. 3 (2013), s. 245 – 259, doi: 10.1007/s11217-012-9349-9.   
514 Murris 2013, s. 250.  
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som en uppsättning som inte bara berör barn, utan även vuxna, där hon för-
står uppsättningen som  

en saga fylld av livsfrågor, för 3–5-åringar, men tror jag, även för 35-åringar. 
Vad är jag och vilken är min skugga? Hur känns det att bli undanskuffad av 
den man älskar för någon annan, som ett nytt syskon? Hur hanterar man sin 
svartsjuka?515  

 
Miriam lär sig också något av delfinpojken, precis som han lär sig något av 
henne, ett lärande som också utifrån Murris tankegångar kan förstås som 
livslångt och delvis åldersbefriat.  

Delfinpojkens pojk/djurgestalt   
Ett annat huvudtema i Delfinen handlar om iscensättandet av barnfiguren 
genom pojk/djurgestalten. Delfinpojkens dubbla roll som djur och människa 
väcker frågor om gränser och identitet, och ger honom möjligheten att ut-
mana maktstrukturer av olika slag. En funktion som teaterforskaren Lourdes 
Orozco ser som knuten till djurets representation på teaterscenen, och som 
hon kommenterar som följer: ”All animals are different, but all share the 
ability to prompt considerations around humans and their relationship to the 
other, as well as around theatre and its capacity to destabilise the real”.516 I 
Delfinen medverkar gestaltandet av det lilla barnet som delfin och som pojke 
till att kontrastera djurgestalten mot barnrollen. Detta tydliggör hur barniden-
titeten lätt uppfattas som naturlig av vuxna när den tvärtom egentligen är lika 
konstruerad som bilden av delfinen som iscensätts. Barndomspsykologen 
Dion Sommer påminner om hur vuxna ofta tror att de bemöter barn neutralt, 
när de tvärtom alltid har föreställningar om kategorin barn.517 Bakomlig-
gande idéer bildar ett filter som vuxna använder för att förstå och tolka barn. 
När delfinpojkens dubbelhet betonas fungerar det därmed inte bara som nå-
got som kontrasterar barnidentiteten mot djuridentiteten, utan det riktar 
också åskådarnas blick mot hur kategorin barn konstrueras även utanför 
själva teaterrummet.  

Ostens val av uppsättningens inramning bidrar till att exponera det 
Bleeker beskriver som relationen mellan den som ser och det som ses, där 
användandet av teatrala strategier utgör själva nyckeln.518 När jag genom 
delfinpojkens dubbelhet konfronteras med mina egna idéer om det lilla bar-
net slår det mig att jag inte är säker på om jag med min vuxna blick hade 
uppfattat hela spektret av emotioner som delfinpojken uttrycker om han en-
                                                   
515 Maria Herngren, ”Delfinen”, Fönstret, nr. 93 (2011).  
516 Lourdes Orozco diskuterar djurs representation på teaterscenen utifrån en bred definition 
där hon inkluderar såväl ”the live presence of real animals, metaphorical allusions to animals 
or the use of animal puppets, images and other forms of representation”, se Lourdes Orozco, 
Theatre & Animals, (London/New York: Palgrave macmillan, 2013), s. 4 
517 Sommer 2011.  
518 Bleeker 2008, s. 5.  
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bart skildrats genom barngestalten. Kanske hade jag avskrivit känslorna som 
övergående istället för att se dem som något som skakar om den lilla pojkens 
inre värld. Delfinpojkens djur/pojkgestalt får på så sätt en dubbel funktion i 
uppsättningen där den paradoxalt nog medverkar både till att främmandegöra 
barnidentiteten och till att få mig som åskådare att snabbare ta upp delfin-
pojkens position, identifiera mig med honom och uppleva världen ur hans 
subjektiva synvinkel. Det är också inifrån denna position som jag som åskå-
dare får möjlighet att utmana mina idéer om vad barn i en viss ålder kan eller 
inte kan, och då särskilt i relation till frågor som handlar om det lilla barnets 
emotionella mångsidighet och kompetens.  

Gestaltandet av den lilla pojken i djurets form fungerar även som ett sätt 
att skapa distans mellan den unga publiken och uppsättningens ledmotiv. Att 
tappa bort sin förälder är ett tema som är nog så känsligt för de minsta åskå-
darna. Något Joakim Stenshäll kommenterar utifrån receptionsstudier av en 
ung publik (då i relation till en annan barnteateruppsättning), återberättat av 
Karin Helander.519 Här konstateras hur vuxna under en uppsättning skrattat 
gott åt vad man upplevt som en komisk framställning av hur några mull-
vadsungar tappat bort sin mullvadsmamma, med resultat att barnen i publi-
ken vände sig om och stirrade på de roade vuxna åskådarna: ”Dom (barnen, 
min anm.) har mord i blicken och skapar en lika starkt arkitektonisk form i 
konflikt med oss vuxna. För barnen var detta naturligtvis inte alls roligt. Det 
var en mardröm där på scen”.520 Stenshäll koppar detta till en maktaspekt, där 
vuxna utifrån en hierarkisk generationsordning alltid har makten att be-
stämma barnets bästa, något som även gäller vad (och hur) något skildras på 
teaterscenen.521  

I Delfinen finns det särskilt en scen där delfinpojkens djurgestalt används 
på ett sätt som kan tolkas utifrån syftet att skapa distans mellan publiken och 
den tematik som skildras. Här hade det varit intressant att ta del av fler spel-
tillfällen av uppsättningen, eftersom jag anar att scenen också ger uttryck för 
den affektiva intoning som Hernes et al diskuterar.522 En intoning som hand-
lar om förmågan att ”ackompanjera” barnet i publiken i dess aktivitet, och 
därmed reflektera barnets känslotillstånd alternativt hjälpa barnet att reglera 
det egna känslotillståndet. I scenen leker Miriam att delfinpojken är hennes, 
hon säger: ”Kom. Jag ska hålla dig i min famn, som man gör med små män-
niskobarn. Vi kan leka att du är mitt barn. Jag har alltid längtat efter en sån 
som dig”, varvid delfinpojken lägger sig i Miriams famn och låter henne 
hålla om honom. Han säger: ”Du kan få leka att jag är din”. I scenen ligger 
                                                   
519 Karin Helander, ”Att öppna nya världar – om teatersamtal och barnpublik”, uppsättningen 
som refereras till är Mössens brandkår, en teaterföreställning med Teater Pero, i Joakim 
Stenshäll, På jakt efter den dialogiska estetiken, red. Karin Helander, (Stockholm: Carlssons, 
2010b), s. 169-174.   
520 Helander 2010b, s. 172.  
521 Helander 2010b, s. 172.   
522 Herner, Os & Selmer-Olsen 2010, s. 45.  
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delfinpojken kvar i Miriams knä medan de gemensamt leker fram känslor av 
tröst och försoning. Det finns närhet men också saknad i scenen som illustre-
rar Miriams ensamhet och delfinpojkens längtan efter sin mamma, den lena 
fenan. Efter en stund kan man också se hur delfinpojken börjar röra sig, han 
ropar efter sin mamma – inte som en liten pojke, utan som en delfin. Han 
skjuter rygg, och trumpetar ut långa rop. Här kan man tänka sig att scenen 
hade kunnat bli stark för förskolebarnen i publiken: en påminnelse om de 
egna vårdnadshavarna som inte är närvarande. Något som balanseras upp när 
delfinpojken blir just en delfin; det blir en längtan att relatera till, men också 
en saknad skildrad med viss distans från barnens egen direkta verklighet. 
När jag ser den inspelade föreställningen är det svårt att veta om djurrörel-
serna alltid kommer vid samma tillfälle, eller om det handlar om en intoning 
där barnen i publiken får hjälp att reglera det egna känslotillståndet när aktö-
rerna på scenen förnimmer att det behövs. I upptagningen är det hur som 
helst tydligt att det är något som händer med publiken när delfinen tar plats i 
pojkens kropp, han skjuter rygg och trumpetar liggandes i Miriams knä: fler-
talet barn pekar mot scenen och rör sig i bänkarna, några skrattar högt, 
kanske en form av kollektiv utandning när spänningen släpper.523 

Synen på barn och barndom  
I Delfinen betonas ett psykoanalytiskt perspektiv på barn och barndom(ar). 
Detta är utläsbart bland annat genom skildrandet av leken som barnets sätt 
att bearbeta känslor på, där det finns likheter mellan Miriams sätt att förhålla 
sig till delfinpojken i hans lek och ett psykoanalytiskt perspektiv på den 
vuxnes roll i relation till det lilla barnets lek. Det finns också trådar mellan 
gestaltningen av Miriam i Delfinen och rollfiguren Winnicott i uppsättningen 
Pyret. I båda stod berättelsen om hur barnet genom leken får hjälp att bear-
beta svåra upplevelser och bli frisk i centrum. Där rollfiguren Winnicott var 
den som guidade barnet vidare i Pyret, har Miriam en liknande funktion i 
Delfinen.524 

I uppsättningen skildras de sociala relationerna som avgörande för det 
lilla barnets utveckling. Barnet gestaltas som aktivt och involverat i att skapa 
sig självt och sin värld i samspel med andra. Där uppsättningen lyfter fram 
barns agens betonas samtidigt barns sårbarhet. Relationen och tilliten till 
vuxna skildras som grundläggande för barnets utveckling, samtidigt gestaltas 

                                                   
523 I relation till tolkandet av barns reaktioner på det som visas på teaterscenen är det viktigt 
att påpeka att skratt ingalunda behöver ses som en garanti för att en uppsättning kommunice-
rar framgångsrikt med barnen i salongen. Barn i publiken kan självklart skratta när något är 
roligt, men skratt kan också tyda på rädsla eller osäkerhet. Se exempelvis Viveca Hagnell, 
Barnteater. Myter och meningar (Malmö: Liber förlag, 1983).  
524 Skådespelarna Francesca Quartey och Tom Fjordefalk spelade i både Delfinen och i Pyret. 
I förstnämnda innehade Quartey rollen som Miriam medan Fjordefalk gestaltade delfinpojken, 
i Pyret spelade Quartey mamman till Pyret medan Tom Fjordefalk gestaltade Pyrets pappa. 
Ann Petrén spelar Pyret.  
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denna relation som asymmetrisk. Vuxna har ansvaret för relationen, men det 
är barnet som är beroende av en vuxen som ser och förstår dess signaler och 
behov. Barnet i Delfinen placeras i skärningspunkten mellan kropp, själ och 
omgivning, där det inre och yttre ses som sammanflätat. Representationen av 
barnet bygger också i uppsättningen på ett perspektiv där det lilla barnet ses 
som kommunikativt och medskapande. Just kommunikationen står också i 
centrum på flera olika sätt. Det handlar inte bara om tematiken (delfinpoj-
kens möte med Miriam) utan även om formen (en dramaturgi inspirerad av 
leken) och uppsättningens inramning (användandet av olika strategier för att 
skapa lyckade feedbackslingor mellan scen och salong).  

Delfinen betraktar de minsta barnen som en publik med kapacitet för att ta 
emot konstnärliga upplevelser och ett avancerat estetiskt formspråk. Detta är 
synligt inte bara i tematiken utan även i sättet som språk, rytm och lek får ta 
plats. Delfinpojkens erfarenhet av att få ett litet syskon tycks också utgående 
från publikreaktionerna skildras på ett sätt som är bekant för den unga publi-
ken. I uppsättningen betonas också igenkänningen och samspelet med den 
unga publiken, vilket kan kopplas till begreppet delaktighet, som på många 
sätt fungerat som en kvalitetsstämpel inom barnteater på 2000-talet.525 He-
lander påpekar hur man, när man diskuterar delaktighet i barnkulturen, ofta 
gör det genom att vidröra aspekter som handlar om:  

(A)ktivt deltagande eller påverkan på process och/eller föreställning. Mer säl-
lan lyfter man barns rätt till den inre delaktighet som kan ges av en stark 
konstnärlig upplevelse och som iscensätts på vår inre scen, genom vår fantasi, 
våra känslor och tankar.526  

 
I Delfinen är det just den inre igenkänningen som tänks skapa delaktighet för 
de unga åskådarna. Ett perspektiv som även påverkar hur man betraktar de 
unga åskådarna i salongen, och vilken teater man menar barn bör se. Det är 
inte bara det lätta och ljusa som lyfts fram i Delfinen, utan känslor av rädsla, 
svartsjuka och övergivenhet får också ta plats. Genom gestaltandet av vän-
skapen mellan Miriam och Delfinpojken framställs också människans inre 
som delvis åldersbefriat och barnets rätt till att bli bemött på ett meningsfullt 
sätt oavsett ålder betonas.  

Mottagandet 
Delfinen recenserades i ett antal dagstidningar och fick ett gott mottagande. 
Genomgående lyfter man fram uppsättningen som poetisk och finstämd samt 
hur den skildrar barnets känslor och utgår från barnets verklighet. Även 
språket och publiktilltalet kommenteras, där sistnämnda beskrivs som enga-
                                                   
525 Se exempelvis Karin Helander, ”Vision, kunnande och samspel – barnteater och kvalitet i 
historiskt perspektiv” ur Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen red. Karin He-
lander, skrift nr 46 Centrum för barnkulturforskning (Stockholm: Stockholms universitet, 
2014c), s. 11-31, s. 25.  
526 Helander 2014c, s. 26.  
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gerande men också som sakligt och direkt.527 I en recension kan man ana en 
oro för huruvida publiktilltalet till de yngsta åskådarna blir för kärvt och 
rakt, där man även uppmärksammar de medföljande vuxnas oro för att bar-
nen ska bli rädda för det som händer på scenen.528 Här tycks det ha spelat in 
att de medföljande vuxna i första hand placerades på de bakre bänkarna i 
salongen, i vissa fall möjligen även utanför själva teaterrummet.529 Andra 
recensenter menar att samma val och publiktilltal kan ses som ett uttryck för 
var Ostens lojalitet finns, där det är barnen som utnämns till delfiner medan 
de vuxna helt enkelt får finna sig i att vara delfinskötare. 530 Sammantaget 
tangerar recensenterna frågor som handlar dels om vad små barn förstår (där 
man är överens om att uppsättningen når sin målgrupp), dels om vuxen-
publikens rädsla för att barnen ska kunna bli skrämda av det som gestaltas.531 
Båda är frågor som ofta debatteras i relation till just teater för de yngsta bar-
nen. Kanske kan också den oro som recensenten lyfter fram, som hon även 
menar riskerar ta onödigt fokus från viktigare frågor i uppsättningen, tolkas 
som den vuxna publikens reaktion på Ostens kompromisslösa placerande av 
barnet i centrum där det i Delfinen inte bara omfattar barnfiguren på teater-
scenen utan även barnet i publiken.  

I merparten av recensionerna kommenteras barnpublikens reaktioner, nå-
got som sticker ut för Delfinen, där man också kan ana att det handlar om att 
uppsättningen riktades till den allra yngsta publiken. Merparten av recensen-
terna är överens om att uppsättningen lyckas med att fånga de unga åskådar-
nas uppmärksamhet, då bland annat genom en ”förtätad emotionell atmosfär 
som aldrig är skrämmande utan varm och varsam”.532 När uppsättningen 
hade premiär skedde det också i en kontext där två- och treåringar fortfa-
rande utgjorde teaterns allra yngsta målgrupp. Här kan Osten ses som en 
föregångare, där hon genom Delfinen förlitade sig på att även de yngsta bar-
nen kan ta till sig ett komplext tema och ett avancerat formspråk. Som ana-
lysen visat innehåller uppsättningen flera element som stämmer väl överens 
med det Böhnisch och Hernes et.al. uttrycker som viktigt för de yngsta bar-
nens konstupplevelse.533 Här ska betänkas att Delfinen hade premiär 1992, 

                                                   
527 Se exempelvis Waaranperä, Dagens Nyheter, 26 mars 1992; Ström, Kristianstadsbladet, 1 
april 1992.  
528 Waaranperä, Dagens Nyheter, 26 mars 1992.  
529 Här finns lite olika uppgifter, i recensionen antyds det att de vuxna fick stanna utanför 
teaterrummet, andra gånger anges hur vuxna medföljande var med barnen under hela teater-
händelsen. På inspelningen som jag tagit del av bestod publiken både av vuxna och barn, där 
vuxna framför allt var placerade längst bak i rummet. Något som också faller sig naturligt 
eftersom de annars kan skymma sikten för barnen.  
530 Kollberg, Uppsala Nya Tidning, 26 mars 1992.  
531 Se exempelvis Helander 2011a. 
532 Ström, Kristianstadsbladet, 1 april 1992. 
533 Hernes, Os & Selmer-Olsen 2010; Böhnisch 2010. 
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medan forskningen som redovisas i anslutning till analysen publicerades 
först under 2000-talet.  

Mötet mellan delfinpojken och Miriam uppmärksammas genomgående i 
pressen. I några recensioner lyfter man fram hur det finns en länk mellan 
Delfinen och uppsättningen Pyret, där exempelvis Eva Ström skriver: 
”Kanske är det den här pjäsen Pyret skulle ha sett när hon fick sin syster?” 534 
Ström kommenterar också hur båda uppsättningarna på olika sätt gestaltar ett 
barns möte med sina egna känslor där den vuxne utgör en viktig motpart. 
Osten valde också att ägna ett år på Unga Klara åt att undersöka lekens bety-
delse och mötet mellan vuxna och barn under samma period som stora ned-
skärningar genomfördes inom den offentliga sektorn. Den ekonomiska kri-
sen i Sverige under 1980-talet påverkade den offentliga sektorns omfattning 
och inriktning under 1990-talet där man rationaliserade och bland annat 
gjorde besparingar inom barnomsorgen vilket resulterade i minskad perso-
naltäthet.535 I en intervju från tidpunkten när uppsättningen gavs uttrycker 
Francesca Quartey som spelade Miriam följande:  ”I det samhälle vi tycks 
vara på väg att få finns det ingen plats för möten. Det är indragningar och 
nedskärningar på vård och barnomsorg”.536 Quartey lyfter även fram mötet 
mellan barn och vuxna som viktigt, där hon menar att det kan handla om att 
få hjälp att sätta ord på känslor och upplevelser som man själv inte har ord 
för. Indirekt ställer också Delfinen frågor om vad som egentligen kan ske i 
ett samhälle där vuxna inte längre har tid att vare sig se eller lyssna till bar-
nen. Uppsättningen förses på detta sätt med en politisk prägel, där det som 
gestaltas blir en form av samhällskritik i sig.  

Delfinen tar upp samtida och aktuella frågor men kan också ses som 
framåtblickande. Här handlar det inte bara om tematiken utan också om for-
men och publiktilltalet. Resonemanget om teater som något som kan bidra 
till vår självförståelse vidgas genom Delfinen till att även innefatta de allra 
yngsta, där Osten tänker sig att även de yngsta har förmåga att ta till sig 
komplexa känslor. Osten fortsätter sedan att utveckla detta ytterligare genom 
Babydrama (2006). Här vände hon sig till bebisar från 6 månaders ålder och 
uppåt, och utmanade på detta sätt än en gång tankar om från vilken ålder 
som barn kan se (och ta till sig) teater. Babydrama bygger, precis som Delfi-
nen, på ett poetiskt språk och en avancerad estetisk form. En tidigare upp-
sättning av Osten som även den bygger på impulser som små barns språkliga 

                                                   
534 Ström, Kristianstadsbladet, 1 april 1992. 
535 Se Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för utveckling och kvalitet, red. Ingrid 
Pramling Samuelsson, Sonja Sheridan, Pia Williams (Stockholm: Natur & Kultur, 2016). I 
boken anges hur förskolan drabbades av besparingar under tidigt 1990-tal där det vanligaste 
var att personaltätheten minskade, med resultat att antalet barn i grupperna ökade med i ge-
nomsnitt med 0,3 barn.  
536 Siv-Britt Cederlöf, ”Angelägna möten mellan vuxna och barn”, Dagens Nyheter, 23 april 
1992.  
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utveckling var Snarkjakten.537 En uppsättning som uppmärksammades i pres-
sen och diskuterades bland annat utifrån frågor om vad små barn egentligen 
kan förstå. 

 På många sätt anknyter uppsättningen till tankegångar som handlar om 
den yngsta publikens rätt till konst och kultur, men även till idéer om barns 
delaktighet. Helander visar hur konventionen om barnets rättigheter fått en 
stor inverkan på svensk barnteater på 2000-talet, både genom kulturpolitiska 
resonemang och i konstnärliga val och teman.538 Konventionen antogs 1989, 
och idéer om barnet som har rättigheter utvecklades och bemyndigades efter 
1990 genom Barnkonventionen. Genom konventionen uppmärksammades 
också de allra yngsta barnens rätt till att delta i kulturlivet där konventionen 
inbegriper alla personer mellan 0 och 18 år. Delfinen kan ses som ett tidigt 
exempel på en teateruppsättning som ansluter till de värderingar som ut-
trycks i konventionen, där Osten uppmärksammar den allra yngsta publiken. 
Osten arbetade också med frågor om barns rättigheter och barns delaktighet 
långt innan dessa begrepp fick starkt genomslag och nästintill blev mode-
ord.539 Helander betonar att Osten arbetat med frågor om barns delaktighet 
långt innan konventionen antogs, där delaktigheten i Ostens teater för unga 
kan förstås som en både inre och yttre sådan: en inre genom gestaltandet av 
det man tolkar som barnets egen verklighet och egna frågor, en yttre genom 
arbetet med referensgrupper där barn ingår och där barns egna röster kan 
göras hörda. 540 
  

                                                   
537 Se exempelvis Helander 1998, s. 230 ff. Snarkjakten hade premiär 1976 och riktades till 
barn från 3-års ålder. Snarkjakten byggde på en text av Lewis Carroll, dramatiserad av Su-
zanne Osten och Per Lysander.  
538 Helander 2014b. Helander hänvisar särskilt till artikel 31, där barnets rätt att delta i det 
kulturella och konstnärliga fältet skrivs fram i två punkter. En annan artikel som ofta kopplas 
till barnkultur är artikel 12, som handlar om barns rätt till åsiktsfrihet och att bli hörda i frågor 
som rör dem samt artikel 13 som formulerar barnets yttrande- och informationsfrihet genom 
bland annat konstnärliga medel.  
539 Delaktighet som modeord inom kulturpolitik och barnteater kommenteras exempelvis i 
artikeln ”Konsten att göra konst tillsammans med publiken. Om arbetet med Vad ska vi göra? 
på ung scen öst” red. Malin Axelsson i Nu vill jag prata!”. Barns röster i barnkulturen, red. 
Karin Helander skrift nr 46, Centrum för barnkulturforskning (Stockholm: Stockholms uni-
versitet, 2013), s. 191-201. Se även Anne-Li Lindgren, ”Utbildningsmedier, kulturperspektiv 
och ett kritiskt barnperspektiv”, Locus nr. 3-4 (2011), s. 8-23.  
540 Helander 2014b. 
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Irinas nya liv (1996) 
Målgrupp: barn från 9 års ålder 
 
Text: Nils Gredeby efter ”Irinas bok” av Irina von Martens  
Regi: Suzanne Osten  
Scenografi: Sören Brunes  
Kostym: Marianne Lindberg De Geer 
Ljusdesign: Gölin Forsberg  
Mask och peruk: Carina Saxenberg och Susanne von Platen 
Dans: Matti Alenius 
Regiassistent: Anna Takanen  
Scenmästare: Peter Scott, Tommy Lindström och Mats Jacobsson 
Inspicient och ljudtekniker: Appel  
Belysningsmästare: Lennart Lundgren och Johan Larje 
Scen- och ljusassistent: Therese Holmgren  
Attributör: Anja Liedtke 
Påkläderska och scenarbetare: Johanna Asshoff 
Sufflös: Viktora Dalborg 
Föreställningsfoto: Lesley Leslie-Spinks   
  
Medverkande på scenen: Lennart Jähkel, Simon Norrthon, Ann Petrén, Sylvia Rauan 
och Cilla Thorell.  

Inledning och disposition  
Irinas nya liv hade premiär 11 oktober 1996.541 Uppsättningen var cirka en 
timme lång och spelades på dagtid för skolpublik, och på kvällar och helger 
för blandad publik.542 I programbladet framgår det att pjäsen är skriven av 
dramaturgen Nils Gredeby, baserad på Irina Von Martens självbiografiska 
Irinas bok som handlar om livet med Downs syndrom.543 Under arbetet med 
uppsättningen hade Suzanne Osten och ensemblen tät kontakt med referens-

                                                   
541 Uppsättningen återupptogs efter avslutad spelperiod och hade nypremiär 17 januari 1998.  
542 Det har varit svårt att ta reda på den huvudsakliga målgruppen för Irinas nya liv. I arkiv-
materialet hittar jag uppgifter om att uppsättningen riktades till barn från 7 års ålder, i annat 
material anges från 9 år och i åter annat material från 11 år. Att uppsättningen spelades för 
barn från 7 års ålder anges bland annat i en uppsats om uppsättningen, där barns reception 
diskuteras. Se Victoria Ekman, ”Irinas nya liv och samtal med barnen”, opublicerad B-uppsats 
i teatervetenskap (Stockholms universitet: Stockholm, 1997). Uppsatsens finns arkiverad 
tillsammans med övrigt pjäsmaterial som rör Irinas nya liv vid Stockholm Stadsteaters arkiv.  
543 Irina von Martens, Irinas bok. Ronjas nya liv, (Helsingfors: Söderström, 1994). I Anna 
Braws artikel ”Irina gav Ronja nytt liv” ur Trots allt, nr 8 (1995) kan man läsa att boken är 
baserad på Irinas dagboksanteckningar.  
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grupper och experter av olika slag, där man bland annat mötte barn och ung-
domar som lever med normbrytande funktionsvariation.544  

Irinas nya liv spelades vid premiären i anslutning till Syrener 1914.545 I 
denna analys diskuteras enbart Irinas nya liv eftersom Syrener 1914 inte i 
första hand riktades till barn utan till vuxna. Att Irinas nya liv kan betraktas 
som en fristående uppsättning stärks av att den vid nypremiären 1998 spela-
des separat. Samtidigt är kontexten som Irinas nya liv hade premiär inom 
viktig; den placerar uppsättningen i ett perspektiv där frågor om samhällets 
syn på individer som avviker ställs i centrum, något som kommit att utgöra 
en del av min förförståelse i analysarbetet. I pressutskick till urpremiären 
1996 står uppsättningarna sammanskrivna som en, Syrener 1914/Irinas nya 
liv, och styckena beskrivs som att de tillsammans fungerade som en berät-
telse: ”(t)vå pjäser har blivit en föreställning. En resa genom ett sekels in-
ställningar till människor som avviker”.546 Detta gör uppsättningarna motiv-
mässigt sammanbundna.547 Likaså framgår det utav pressutskicket att upp-
sättningarna tillsammans ingick i Unga Klaras undersökning av vad som 
egentligen är normalt. För delar av publiken innebar därmed teaterbesöket en 
tvådelad kväll, där man först såg Syrener 1914 i ett scenrum, och direkt efter 
det Irinas nya liv i ett annat. På Unga Klaras hemsida kan man läsa hur Sy-
rener 1914 utspelar sig under just 1914, en tid när barn som avvek togs ifrån 
sina föräldrar, där pjäsen handlar om sju tonåringar med skilda funktionsva-
riationer som lever inspärrade på institution. Man skriver: ”Tillsammans 
med Irinas nya liv visar pjäsen en historisk förändring; nu har vi släppt ut 

                                                   
544 Något som framgår av arkivmaterialet till uppsättningen, där det anges hur man mötte 
läkare och medicinalråd, personal och ungdomar och vuxna som lever med normbrytande 
funktionsvariation. Jag har i analysen valt att genomgående använda mig av samlingstermen 
normbrytande funktionsvariation, ibland förkortat till enbart funktionsvariation. Detta ef-
tersom den inte lika tydligt delar upp människor i grupper, där en grupp tillhör de nedsatta och 
en grupp de ej nedsatta, där ordet nedsatta lätt läses som negativt laddat. Funktionsvariationer 
är något alla människor har, där funktionsförmågan varierar mellan alla individer. Att ha en 
normbrytande funktionsvariation innebär att ha en funktionsvariation som bryter mot sam-
hällets rådande funktionsnormer. I Irinas nya liv handlar det om individer som har normbry-
tande funktionsvariationer i relation till deras intellektuella funktionsförmåga. Jag använder 
mig även av begreppet Downs syndrom, då där detta varit tydligt utskrivet i exempelvis ma-
nus eller arkivmaterial. När andra termer används är det i första hand i citat eller liknande. 
545 Syrener 1914 var skriven av Eva Ström, i regi av Osten. När Irinas nya liv hade nypremiär 
1998 spelades den ensam. Nypremiären skedde i samband med kulturhuvudstadsåret 1998 i 
Stockholm, och uppsättningen spelades då i Stockholm men även i Tammerfors, Finland och i 
Reykjavik, Island.  
546 Pressmeddelande från Unga Klara, Stockholm Stadsteaters arkiv.  
547 Se programbladet till uppsättningarna (Irinas nya liv och Syrener 1914), se även Ingrid 
Borggren, ”Osentimentalt om utvecklingsstörda: Bilder från smärtans rum. Suzanne Osten 
bryter tabun i ny pjäs”, Dagens Nyheter, 9 oktober 1996. I artikeln kommenteras såväl Irinas 
nya liv som Syrener 1914, där Borggren utifrån en intervju med Osten beskriver hur pjäserna 
tematiskt hänger samman.   
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dem, men ensamheten är densamma”.548 I inspelningen av Irinas nya liv 
framgår det att publiken på väg ut ur scenrummet, efter att de sett uppsätt-
ningen, gick genom en fotoutställning med bilder på hur individer som på 
olika sätt avviker från normen behandlats genom tiderna.549  
     Analysen av Irinas nya liv bygger på en videoinspelning av uppsättningen 
samt arkivmaterial bestående av bland annat manuskript, pressklipp och 
programblad.550 I analysen som helhet har jag valt en form där ett antal sce-
ner lyfts fram och diskuteras som exempel på huvuddrag i uppsättningen. 
Detta istället för en mer kronologisk beskrivning, där scen för scen diskute-
ras. Här har uppsättningens egenart fått påverka utformandet av analysen där 
Irinas nya liv inte bygger på ett linjärt berättande, utan snarare på ett cirku-
lärt där samma teman och frågeställningar behandlas ur olika synvinklar 
under uppsättningens gång. Upprepningar och omtagningar står att söka i 
såväl karaktärernas replikskiften som i de olika korta scenerna som följer på 
varandra.  

Irinas nya liv bygger på en dramaturgi som tar leken som sin utgångs-
punkt, och precis som i barns lek ändrar allt på scenen med jämna mellan-
rum karaktär. Detta är fullt begripligt för dem som är inbegripna i leken, men 
kan vara svårt att följa för dem som befinner sig utanför, där karaktärernas 
dramaturgiska huvudfunktion också blir att fungera som uppsättningens röda 
tråd. Analysen inleds därför med en introduktion till den yttre handlingen 
och till de fem huvudkaraktärerna. Här diskuteras även kostymeringen. Efter 
detta följer en genomgång av uppsättningens uppbyggnad, samt scenrum och 
scenografi. Sedan diskuteras rollgestaltningen. De fem huvudkaraktärerna i 
Irinas nya liv fungerar som nycklar till uppsättningen, därför diskuteras 
också rollfigurerna och rollgestaltningen mer omfattande i analysen. Krop-
parna som tar plats på scenen i Irinas nya liv är inte kroppar publiken är vana 
vid att se på teatern.551 Tillsammans med rollgestaltningen är kostymeringen 
det som kanske tydligast får karaktärerna att sticka ut. Flera bär överdrivna 
och uppstoppade kroppsdräkter under kläderna, något som påverkar uttryck-
                                                   
548 Unga Klaras hemsida, pjäsarkiv, http://www.ungaklara.se/forestallning/syrener-1914/  
549 När publiken gick ut så visades fotografier på väggarna i korridoren man passerade: på den 
ena väggen hängde äldre, historiska fotografier från Eugeniahemmet, på den andra bilder från 
ett gruppboende i Tyresö tagna 1994 tagna av frilansfotografen Ester Sorri. I en artikel anges 
hur det finns likheter mellan barnens kläder på fotona tagna på Eugeniahemmet och kostymen 
i Syrener 1914, se Ann Marie Lindman, ”Ronja lever rövare på Unga Klara – en helknäpp 
teaterföreställning”, Sting, Stockholms läns landsting, nr. 9 (1996).  
550 Videoinspelning och övrigt arkivmaterial i Stockholms Stadsteaters ägo, samt i Musikver-
ket, Musik- och teaterbibliotekets ägo. Jag har haft tillgång till en VHS märkt ”Irinas nya 
liv”. Manuskriptet jag använt finns i Kulturhuset Stadsteaterns arkiv. Manuskriptet är märkt: 
”Irinas nya liv. En dramatisering för Unga Klaras ensemble av Nils Gredeby efter ’Irinas bok’ 
av Irina von Martens. Arbetsversion 2 (definitiv): 960805. Citaten ur Astrid Lindgrens ’Ronja 
Rövardotter’ används med benäget tillstånd av författaren”.  
551 Något som exempelvis kommenteras av Rosenberg när hon diskuterar uppsättningen i 
Rosenberg 2004, s. 219.  
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et på scenen. Det har varit en poäng att försöka beskriva detta så tydligt som 
möjligt i analysen: kropparna på scenen uttrycker något annat än jag är van 
vid.  

I uppsättningen spelas karaktärerna som om de har olika normbrytande 
funktionsvariationer, där exempelvis huvudkaraktären Irina samt Ronja, 
Börje och Lena spelas som om de lever med Downs syndrom. Detta påver-
kar iscensättningens skildring av tillsynes vardagliga skeenden i unga män-
niskors liv, där det handlar om att exempelvis flytta hemifrån, bli sambo och 
att ha sex för första gången. Teman som knyter an till vuxenblivande, där 
separation kan betraktas som ett återkommande ledmotiv inom ungdomstea-
tern, så även spörsmål som rör den enskilda individens funderingar runt exi-
stensen och växandet.552 I Irinas nya liv ställs dessa teman på sin spets: vad 
händer när karaktärerna som skildras inte passar in i samhällets snäva nor-
malitetsmall? Analysen avslutas med en sammanfattning av centrala teman, 
vilken syn på barn och barndom som finns underliggande samt hur uppsätt-
ningen togs emot i pressen.    

Handling och karaktärer   

Handling  
Irinas nya liv utspelar sig runt fem individer: Irina (Ann Petrén), Birk (Si-
mon Norrthon), Ronja (Cilla Thorell), Lena (Sylvia Rauan) samt Börje 
(Lennart Jähkel). Irina, Ronja, Lena och Börje spelas som om de lever med 
Downs syndrom.553 Handlingen utspelar sig i vad som skulle kunna vara en 
nutida gruppbostad eller daglig verksamhet för personer med normbrytande 
funktionsvariationer och med behov av stöd och dagtidssysselsättning. I 
uppsättningen får man se hur de fem karaktärerna gemensamt iscensätter 
olika lekar som kretsar runt frågor som handlar om att växa upp. I lekarna 
rör sig de fem individerna fritt mellan tid och rum och mellan olika figurer 
och funktioner. Irinas nya liv befolkas genom lekarna av ett persongalleri 
som knyter an till Astrid Lindgrens böcker, där det i uppsättningen finns 
tydliga referenser till framför allt Ronja Rövardotter och Tage Danielssons 
filmatisering av samma bok.554 Grundhandlingen spinner också genom lekar-
na på många sätt runt historien om Ronja Rövardotter och hennes möte med 
Birk.  

Handlingen berättas inte linjärt, tvärtom präglas iscensättningen av di-
stanseringseffekter med inslag av metateater, där handlingen bryts upp och 
blir mer fragmentarisk. Ibland avstannar också allt och publiken ges korta 
glimtar in i karaktärernas liv på gruppboendet. Som helhet är Irinas nya liv 

                                                   
552 Se exempelvis Helander 1998, s. 182 ff.  
553 Något som framgår av arkivmaterialet till uppsättningen.  
554 von Martens 1994. Svensk film i regi av Tage Danielsson. Filmen baseras på Astrid Lind-
grens bok med samma titel, och hade premiär 1984 (boken Ronja Rövardotter gavs ut 1981).  
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en uppsättning som ifrågasätter vad som betraktas som normalt, vad som 
görs till avvikande, och vem som har rätten att definiera detta. Det är också 
en allmängiltig berättelse om hur det kan vara att röra sig från barndom till 
vuxenhet, med frågor om vuxenblivande, längtan och uppbrott. Uppsättning-
en ger inga enkla svar, snarare betonar den rörlighet och sätter också de olika 
kategorierna som gestaltas i gungning. För vad är egentligen barnsligt och 
vad är vuxet, vad är normalt och vad är avvikande? Genom lekarna som tar 
form på scenen lyfts möjligheten till förhandling fram, inget tycks färdigt 
eller förutbestämt. Samtidigt som kropparna på scenen ständigt förändras 
genom att karaktärerna leker att individer föds och dör i en evigt pågående 
metamorfos, så finns det också stråk av människans inre som framställs som 
allmängiltiga. Hit hör skildrandet av existentiella frågor som separation och 
längtan efter kärlek.  

Karaktärer  
Irina  
I centrum för uppsättningen står Irina, en rollfigur med tydliga kopplingar 
till verklighetens Irina von Martens. Hon intar scenrummet först av alla och 
går med bestämda steg och framåtlutande överkropp. Irina ger ett intensivt 
och energiskt intryck, hon rör sig rastlöst runt i scenrummet, upprepar saker, 
svarar i telefoner som ringer och flyttar runt på sina medspelare. Andra 
gånger stannar hon upp, funderar halvhögt, och fortsätter sedan i full fart. 
Hon har en nasal, lite släpande röst som hon ibland höjer för att på så sätt 
skynda på handlingen och lekarna. Irina bär en vadderad kroppskostym un-
der kläderna, något som ger henne stora och överdimensionerade former. 
Hon är klädd i rosa träningsbyxor och turkos tröja som smiter åt. Över byx-
orna bär hon en grön knälång kjol som korvar sig i midjan. Hon har gymnas-
tikskor och tubsockor högt uppdragna över byxbenen, på huvudet bär hon en 
gul trikåmössa med små bollar som gungar i takt med hennes gång. Irina 
lämnar ofta munnen hängande halvöppen, medan hon kisar på publiken ge-
nom sina överdrivet stora glasögonbågar. Detta gör att hennes utseende och 
ansiktsuttryck skevar och sticker ut. Det är Irina som styr lekarna som iscen-
sätts av de fem karaktärerna. I lekarna flyttar Irina runt på Birk och Ronja, 
och talar om för Lena och Börje hur de ska känna och bete sig exempelvis 
när Ronja flyttar hemifrån. Likaså är det Irina som upprepade gånger låter 
allt börja om på nytt när hon uppmanar Lena att återigen föda Ronja. I upp-
sättningen fungerar inte bara Irina i rollen som sig själv, utan även som Inger 
Nilsson (en Pippiliknande typ med röda utstående flätor).555 Irina har även ett 
alter ego i uppsättningen, där rollfiguren Ronja inte bara fungerar som en 

                                                   
555 Här finns en referens till Olle Hellboms filmer om Pippi Långstrump, där Inger Nilsson 
spelade Pippi. (Filmerna På rymmen med Pippi Långstrump samt Pippi Långstrump på de sju 
haven i regi av Olle Hellbom utkom under åren 1969–1970, efter Astrid Lindgrens böcker om 
Pippi). I uppsättningen möter man även Tommy och Annika (spelade av Birk och Lena). 
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fristående figur, utan i rollen som Ronja Rövardotter blir hon även ingången 
till publikens inblick i Irinas drömmar och fantasier. Det är genom lekarna 
om hur Ronja Rövardotter och Birk möts och flyttar samman som Irina hål-
ler sin inre dialog bestående av frågor och funderingar som rör vuxenbli-
vande och separation. Att Irina är närmast Ronja i lekarna framgår bland 
annat genom att hon upprepade gånger sufflerar och talar om för Ronja vad 
som ska ske härnäst i leken, och vad hon ska säga, tänka och göra i rollen 
som Ronja Rövardotter.  
 
Lena  
Rollfiguren Lena är i uppsättningen inte bara Lena, utan i lekarna föreställer 
hon även Ronja Rövardotters mamma, då kallad Lena Nyman (ibland också 
Lovis).556 Lena har precis som Irina kroppskostym under kläderna. Hon har 
ljusrosa tröja och turkosa byxor i stretchigt glittrigt material som sitter tight 
över hennes breda höfter och lår. Byxorna är högt uppdragna i midjan. Även 
Lena bär vita tubsockor, de sticker ut ur de öppna silverfärgade sandalerna 
som hon har på fötterna. Precis som Irina bär hon också en gul mössa med 
bollar på. Lena fungerar i uppsättningen inte bara som Ronja Rövardotters 
mamma, utan också som en metafor för Irinas mamma. Rollfiguren Irinas 
egen separation belyses parallellt genom lekarna om Ronja Rövardotter och 
Birk som spelas upp. Lena närvarar likt Irina under hela uppsättningen, ofta 
fysiskt på scenen, men ibland också genom telefonsamtal där hon talar med 
Ronja, Börje eller Irina. Lena ger ett bestämt intryck. Hon går med klapp-
rande, snabba steg, har ett kroppsspråk som kännetecknas av stora, svepande 
gester, och hon fyller nästan hela scenrummet med sin närvaro. När hon 
spelar Ronja Rövardotters mamma är hon kärleksfull och nära sin dotter (och 
Irina). Hon vakar över dem, kramar dem och säger ofta att hon saknar dem. 
Lena har en pojkvän i uppsättningen, Börje, som även spelar Ronjas pappa, 
Börje Nyman. I uppsättningen är det Lena som bestämmer över Börje. Flera 
gånger drabbar de samman, alltid med resultat att Lena brottar ned Börje och 
talar om för honom att Ronja Rövardotter är hennes barn som ska vara med 
henne, inte med pappa Börje.  
 
Börje 
Rollfiguren Börje fungerar i uppsättningen både som Börje, pojkvän till 
Lena, och som Börje Nyman, Ronja Rövardotters pappa och Lena Nymans 
make. Börje har kort, brunt, spretigt hår, han är klädd i vit skjorta och mörk-
blå munkjacka med huva. Hans korta, breda jeans är högt uppdragna i mid-
jan och hålls uppe med hängslen. Byxor såväl som skjorta spänner åt över 

                                                   
556 Här finns en referens till filmen Ronja Rövardotter (1984) i regi av Tage Danielsson. I 
filmen spelar Lena Nyman Ronjas mamma Lovis medan Börje Ahlstedt spelar Ronjas pappa 
Mattis.  
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hans runda bak och fylliga mage. Precis som Irina och Lena har han en upp-
stoppad kroppskostym under kläderna, något som ger honom stora och runda 
former. I rollen som Börje Nyman försöker han förgäves närma sig dottern 
Ronja Rövardotter som upprepade gånger väljer mamman framför pappan. 
Börje ger till att börja med ett blygt intryck. När han kommer in på scenen 
första gången vågar han nästan inte se på publiken utan tittar ned i golvet, ler 
generat, och ställer sig sedan i ett hörn av rummet. Ett ställe han sedan åter-
kommande tar tillflykt till, för att utifrån denna position ta del av vad som 
händer. Samtidigt som Börje många gånger enbart iakttar vad som sker runt 
honom upplevs han inte passiv, snarare blir han den som betraktar och fun-
derar över vad som egentligen utspelar sig på scenen. Ofta gör han som han 
blir tillsagd, och låter sig mer eller mindre villigt flyttas runt i rummet av 
framför allt Lena och Irina. Andra gånger är han friare, exempelvis när han 
dansar och sjunger tillsammans med Birk. Börjes tunga hänger med jämna 
mellanrum ut ur hans mun, något som gör att hans ansiktsuttryck liksom 
övriga rollfigurers skevar och sticker ut.  
 
Ronja 
Ronja fungerar i uppsättningen både som den fristående figuren Ronja, och 
som Ronja Rövardotter, Irinas alter ego. Ronja är klädd i lila joggingdress i 
sweatshirtmaterial, och hon bär vita högklackade stövlar i lack. Även hon 
har mössa på huvudet. Hon är lång och gänglig, och går med stora, gungande 
steg och armar som svänger i takt. Även Ronjas mun lämnas med jämna 
mellanrum hängande öppen, och hon har lätt vindögd blick. När hon är 
Ronja Rövardotter bor hon först hemma med mamma Lena och pappa Börje, 
men under uppsättningens gång blir hon sambo med pojkvännen och så 
småningom maken Birk Rövarson. Ronja är den som talar minst i uppsätt-
ningen, och när hon gör det är det uppenbart att hon gör det med möda. Hon 
gör ofta som Irina och Lena säger (både när hon är Ronja och när hon spelar 
Ronja Rövardotter), men har också en egen vilja, något som är märkbart 
särskilt i relationen till Birk. I uppsättningen växlar Ronja i rollen som Ronja 
Rövardotter ständigt i ålder, i några scener föds hon, i andra scener är hon i 
tonåren, möter Birk och flyttar hemifrån. I åter andra scener är hon ett litet 
barn som blir passat av Irina medan Lena måste jobba. De olika scenerna 
spelas inte upp i en följd där Ronja Rövardotter blir äldre och äldre, tvärtom 
kastas hon hela tiden mellan de olika åldrarna som iscensätts.  
 
Birk  
I uppsättningen fungerar rollfiguren Birk som tonåringen Birk, men i lekarna 
också som Birk Rövarson som möter Ronja Rövardotter. Birk bär ljusblå 
glansig träningsoverall, och har en gul mössa på huvudet likt de övriga ka-
raktärerna. Han tar dock av sig mössan tidigt in i uppsättningen, för att sedan 
låta den förbli av. Birk har ljust, kort hår, och pendlar mellan att sitta hop-
sjunken i rullstolen till att i nästa sekund låta den långa, gängliga kroppen 
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röra sig med en nästan gummiliknande kvalitet åt alla håll i rummet. Många 
gånger lockar också Birk åskådarna till skratt genom sitt kroppsspråk, och 
genom att skämta och leka med publiken. Andra gånger är han mer avvak-
tande och iakttar det som sker på avstånd. Ofta är han tillsammans med 
Börje, men ibland helt ensam. I rollen som Birk Rövarson försöker han få 
Ronja Rövardotter att lämna sin mamma och flytta till honom istället. Han är 
kärleksfull mot Ronja, försöker ibland bestämma, men blir lika snabbt satt på 
plats igen av antingen Ronja, Lena eller Irina. I en scen tar även Birk steget 
upp ur rullstolen, för att dansa till Frank Sinatras ”New York, New York”.  
 
 
 
 

 
Figur 9: Börje och Birk dansar till ”New York, New York”. Börje i hatt, vit skjorta 
och byxor med hängslen, och Birk i blå träningsoverall. På bilden syns scenrummet 
där såväl tak och golv är målat i lysande gult. I bakgrunden anas Lena (i rosa tröja 
och blå byxor med gula revärer) och Ronja (i lila klädsel). Foto: Lesley Leslie-
Spinks (Stockholms Stadsteaters arkiv). © Lesley Leslie-Spinks/ Stockholms Stads-
teater.  
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Figur 10: Hela ensemblen samlad. Högst upp i bild Börje, till höger (med glasögon) 
Irina, bredvid Irina står Ronja (i lila tröja), nedanför Ronja syns Birk, och längst 
ned i bild, halvt dold, Lena. Foto: Lesley Leslie-Spinks (Stockholm Stadsteaters 
arkiv). © Lesley Leslie-Spinks/Stockholms Stadsteater.  
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Uppbyggnad  
Handlingen i Irinas nya liv utspelas på två parallella berättarplan; ett inre 
mer fantasiliknande och ett yttre mer verklighetsnära. Genom det inre berät-
tarplanet får åskådarna följa historien om Ronja Rövardotter och Birk, me-
dan det yttre berättarplanet skildrar de fem karaktärernas vardag i vad som 
skulle kunna vara en daglig verksamhet eller en gruppbostad för personer 
med behov av stöd. Det finns inga tydliga gränser mellan de två berättarpla-
nen, de flyter utan skarvar in i varandra under uppsättningens gång. Ibland 
får publiken följa berättelsen om Ronja och Birk, ibland tar den yttre verk-
ligheten överhanden. Det är Irina som initierar övergångarna mellan de två 
berättarnivåerna, något som gör att hon fungerar som uppsättningens inre 
motor och regissör.  
     När spelet befinner sig på den yttre mer verklighetsnära berättarnivån 
framgår det att de fem individerna känner varandra väl. Alla vet sina roller i 
lekarna som spelas upp på ett sådant sätt att publiken förstår att detta är nå-
got som upprepas dag efter dag med små variationer. Det finns också stråk 
av rutiner inlagda i handlingen som förstärker detta intryck, med kopplingar 
till vardagen på en daglig verksamhet. Dessa scenerier utgörs av korta av-
brott när karaktärerna spelar dansbandssånger på instrument utplacerade i 
rummet (ett exempel är framförandet av Leende guldbruna ögon av Sven-
Ingvars), men även genom den sekvens där tre personer som skulle kunna 
föreställa personal på ett boende kommer in på teaterscenen. De försvinner 
sedan lika snabbt ut igen. Det finns också repliker inbrutna i uppsättningen 
som på olika sätt refererar till karaktärernas vardag, där Ronja och Birk ex-
empelvis i slutet av uppsättningen har följande ordväxling när de diskuterar 
sin framtid: Ronja: (till Birk) ”Och vi kan gå till arbetscentralen”, Birk sva-
rar: ”Och vi kan vara på arbetsklubben”, Ronja: ”Och vi kan stansa hål i 
papper”, Birk: ”Och vi kan sköta vår personliga hygién”. De korta inslagen 
kontrasteras genomgående mot det inre berättarplanet, där exempelvis Börje 
och Birk i en scen tillsammans fritt dansar och sjunger New York, New York 
med höga hattar på huvudena och käppar i händerna. 
     Uppsättningens formspråk har likheter med den leknära dramaturgi som 
teaterforskaren Ellen Gjervan diskuterar.557 En dramaturgi som tar barns 
dramatiska lek som utgångspunkt, och som enligt Gjervan öppnar upp för 
nya sätt att skildra exempelvis tid, rum och berättande i scenkonst för unga. 
Irinas nya liv bygger på ett repetitivt och cirkulärt berättande snarare än ett 
linjärt. Skådespelarna laborerar återkommande med gränsen mellan scen och 
salong, något som bland annat kan härledas till lekandet på teaterscenen. 
Genom karaktärernas lekar spelas ibland något nytt upp, men många gånger 
upprepar man samma sak, då med mindre variationer eller ur ett nytt per-
                                                   
557 Här har jag utgått från Gjervans definition av det hon beskriver som en dramaturgi som tar 
utgångspunkt i leken, då utgående från hur detta kan användas inom scenkonst för unga, se 
Gjervan 2013.  
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spektiv. Irina agerar dessutom i rollen som sig själv samtidigt som hon 
kommenterar det som utspelar sig i lekarna. Likaså mixar rollfigurerna de 
olika karaktärerna ur Astrid Lindgrens böcker och filmer, där exempelvis 
Ronja, Birk och Inger Nilsson (en sorts Pippi) finns med. Detta kan kopplas 
till barns roll-lek, där man fritt leker med sina favoritfigurer, lägger till och 
ändrar om. Användandet av en dramaturgi som ligger nära leken bidrar 
också till att skapa distanseringseffekter i uppsättningen. När karaktärerna 
leker att de är olika rollfigurer (exempelvis Ronja och Birk i Ronja Rövar-
dotter) så leker de också med olika sätt att förhålla sig till frågor som handlar 
om normalitet/avvikelse och barn/vuxen. Detta förstärker bilden av olika 
identiteter och kategorier som något man kan ta på och av, pröva och göra 
om. En direkt och indirekt lek som förstärker uppsättningens budskap, och 
ger känslan av att verkligheten utanför teaterrummet består av lika mycket 
iscensättande och lek som teatern själv.  
     Skådespeleriet i Irinas nya liv är fysiskt, och uppsättningen har ett nästan 
farsliknande anslag. Samtidigt som kroppsspråket accentueras och överdrivs 
blir dock aldrig spelet klichéartat; det är inte typer som gestaltas utan indivi-
der, där rörelsemönstret pendlar precis på gränsen mellan överdrift och ex-
akthet. Kontakten mellan scen och salong tycks utifrån inspelningen att 
döma präglas av närhet och samspel. På upptagningen kan man också se hur 
aktörerna lyssnar in publikens reaktioner och emellanåt upprepar händelser 
för att inbjuda till mer skratt. Ibland rör sig även aktörerna in mellan publik-
raderna där de genom sina kroppar rent fysiskt tänjer på den osynliga grän-
sen mellan scen och salong.   

Scenrum och scenografi 
Irinas nya liv spelas i ett stort öppet rum där golv, tak och väggar är målade i 
en nästan självlysande gul färg. Scenrummet badar under stora delar av upp-
sättningen i ljus, det påminner om skarpt dagsljus eller skenet från neonlys-
rör. Samtidigt som rummets färg- och ljussättning tillsammans med den lite 
anonyma möbleringen väcker associationer till offentlig vårdmiljö, finns det 
något i färgsättningen och hur hela det stora rummet dränkts i den starka 
gula kulören som överraskar. Inte bara rummet utan även ljussättningen spe-
lar stor roll i Irinas nya liv. Den gula färgen och de skarpa lamporna som 
lyser upp scenrummet förstärker intrycket av en iscensättning som inte väjer 
för något, där inget göms eller får förbli dolt i skugga.  
    Scenrummet är sparsamt möblerat med säng, diskbänk, soffa, symaskin, 
tv-apparat, video och dator och musikinstrument. På golvet ligger en tras-
matta som förvandlas till den nyfödda Ronja (hoprullad vägs mattan och 
Lena konstaterar att Ronja väger 0 kilo), Helvetesgapet (utslängd på tvären 
blir mattan till den plats där Ronja och Birk möts för första gången), men 
också till ett täcke som Ronja och Birk sover under första natten i sin nya 
lägenhet. Telefoner med fingerskiva och långa snurrade sladdar är utplace-
rade här och var i rummet, och under uppsättningens gång ringer det uppre-
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pade ilskna signaler från dem. Längst bak i scenrummet finns en bred trappa 
uppbyggd, även den gulfärgad. Till vänster på scenen, precis bredvid publi-
ken, finns två höga vita dörrar med stora inbyggda fönster. Bakom dörrarna 
kan man i början av uppsättningen ana någon form av aktivitet; det knuffas 
och fnissas, och de höga dörrarna svänger i takt med rörelserna därbakom. 
Det är också genom dessa dörrar som karaktärerna gör sin entré. Senare rul-
las en tredje dörr in på scenen, den är svart, placerad i en dörrkarm på hjul 
och flyttas fritt runt i rummet.  

När teaterforskaren Gay McAuley diskuterar rumsligheten i teatern pekar 
hon på hur gränssnittet mellan olika rum kan ses som särskilt laddade med 
mening, där hon exempelvis lyfter fram gränsen mellan scen och salong men 
även mellan det som befinner sig på scenen och utanför scenen. Något hon 
förklarar utifrån att dessa utrymmen dramatiserats och utvecklats i förhål-
lande till en rad olika konventioner under teaterns historia.558 I Irinas nya liv 
upplevs gränserna mellan såväl scenrum/utanför scenrum som 
spelyta/åskådaryta som flytande. Det finns inget draperi som skiljer scen och 
salong åt, inte heller någon höjdskillnad. Även färg- och ljussättning spelar 
in för upplevelsen av de uppluckrade gränserna; hela rummet är målat i en 
och samma färg vilket ger intrycket av att scenyta och publikyta flyter in i 
varandra och bildar en enda rumslighet. Även lamporna riktade mot scenen 
bidrar till intrycket genom att skenet reflekteras ut i rummet och lämnar 
publiken i ljus. Som tidigare kommenterats tänjs också gränsen mellan scen 
och salong av skådespelarna som ibland tar steget ut i publikutrymmet. I en 
scen ombeds också en åskådare att omvänt ta steget upp på teaterscenen. 
Åskådaren uppmanas känna hur det drar kall luft, när hon nickat jakande får 
hon strax sätta sig ned i publiken igen – ett kort men tydligt brott.  

Inledning och mötet mellan scen och salong  
Starten på Irinas nya liv är glidande, något som sätter tonen för uppsättning-
ens lek med gränsen mellan scen och salong och vad som är på scen och 
utanför scen. När åskådarna kommer in är scenen tom och försänkt i mör-
ker.559 Bakom de höga dörrarna anas aktivitet, och så småningom kommer 
Irina in i dunklet på scenen och letar efter Börjes mössa. Samtidigt som spe-
let inte riktigt tycks ha börjat, är Irina medveten om publiken. Hon sneglar ut 
över åskådarna, upptagen av sitt letande. Rummet lyses under tiden upp och 
Irina ropar till Börje (som står utanför scenrummet) att hon hittat hans 
mössa. Hon springer snubblande ut från scen och ger Börje hans mössa. In 
kommer nu istället Birk: han slår upp dörrarna på vid gavel, rullar in i sin 
rullstol, tittar på publiken och rullar sedan snabbt ut igen. Strax intar han 

                                                   
558 McAuley 1999, s. 86.  
559 Detta är vad jag kan urskilja av inspelningen. Om/vad som skett i foajén innan publiken 
går in i scenrummet framgår tyvärr ej vare sig av videoupptagningen eller i det kringliggande 
arkivmaterialet jag tagit del av.  
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dock scenen på nytt, lägger armarna i kors och rullar över hela scengolvet 
medan han hälsar på publiken. Efter honom kommer Börje. Han har mössan 
i handen och hela hans kroppsspråk utstrålar blyghet när han hälsar på åskå-
darna. Efter Börje intar först Lena och sedan Ronja scenen. Även de hälsar 
på publiken. Lena mer direkt och Ronja lite blygare. Ronja tittar ut över 
åskådarna där de sitter i sina bänkar och ropar: ”Hej mamma!”. Scenen fort-
sätter med att Börje ropar på Irina. Han går ut från scenen, ropar, och strax 
efter kommer de båda in igen. Nu sätter sig Irina ned på en stol vid ett skriv-
bord med en dator. Hon tittar på publiken och säger (med en röst som liknar 
Astrid Lindgrens):  

Den natten då Ronja föddes gick åskan över bergen, ja det var en åsknatt så 
alla oknytt som höll till i Mattisskogen förskrämt kröp undan i sina hålor och 
gömslen, bara dom grymma vildvittrorna gillade åskväder mer än alla andra 
väder och flög med tjut och skrik runt rövarborgen och Mattisberget. Det stör-
de Lena Nyman (här reser sig Irina upp, och går över scenen och pekar på 
Lena, som även hon ställer sig upp) som låg där inne och skulle föda barn, 
och hon sa till Börje Nyman: (scenen fortsätter med att Lena ställer sig på en 
stol och säger:) ”Och nu Börje går jag och föder Ronja” (Lena sitter på huk 
mot publiken, snart drar hon fram en röd tygbit ur byxorna: Ronja är född). 560 

 
I den första inledande scenen introduceras de olika karaktärerna för publi-
ken. Rollfigurerna blir både fem individer som en efter en presenterar sig för 
åskådarna men även fem personer som under ledning av rollfiguren Irina 
kollektivt gestaltar dramat om Ronja och Birk. På många sätt upplevs det 
som om det egentliga spelet börjar först när Irina sätter sig ned och läser upp 
inledningen till Ronja Rövardotter, något som sedan fortsätter med att rollfi-
guren Lena föder fram Ronja.  

Inledningen blir startskottet för de lekar som karaktärerna fortsätter spela 
upp för åskådarna och sig själva under hela iscensättningen. Det som sker 
innan, när karaktärerna introducerar sig för åskådarna, bildar uppsättningens 
yttre inramning. I den första nästintill ordlösa prologen betonas det teatrala 
anslaget i uppsättningen samtidigt som publiken påminns om att det finns en 
verklighet utanför teaterrummet. Ronjas första replik när hon tittar ut över 
åskådarna och ropar ”Hej mamma!” blir som teater i teatern, där upplevelsen 
blir att berättelsen om Ronja och Birk iscensätts av fem individer som vistas 
i en dagverksamhet. Intrycket förstärks när Irina börjar berätta historien om 
Ronja och Birk, och Birk tittar ut över publiken och räcker upp handen när 
hans namn nämns (som för att visa att det är han som ska föreställa Birk), 
medan Ronja står vänd från publiken och inväntar sin entré. Hon tvekar, hör 
sitt namn, vänder sig om men vänder sig sen tillbaka igen: scenen där Lena 

                                                   
560 Replik hämtad ur manus till Irinas nya liv. Kursiverad text är min beskrivning av händelser 
på scenen som sker i direkt samverkan med texten. Alla repliker (om ej annat anges) är häm-
tade ur manus arkiverat på Stockholms Stadsteaters arkiv.  
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iscensätter hennes födelse är inte avslutad ännu, entrén ska vänta en stund 
till. Sammantaget blir replikerna och handlingarna inte bara något som posit-
ionerar karaktärerna på scenen utan även åskådarna i publiken. Om skåde-
spelarna blir fem individer som delar sin vardag på en daglig verksamhet, 
blir åskådarna i publiken släktingar och vänner som strax ska se den teater-
pjäs de ska spela upp för oss. Det är med andra ord inte bara skådespelarna 
som tilldelas roller i den första inledande scenen, utan även åskådarna. Re-
sultatet blir att den vanligen anonyma positionen i publiken blir delvis en 
annan: åskådarna kan uppfattas både som utomstående och som deltagare i 
den metateater som karaktärerna iscensätter genom lekarna om Ronja och 
Birk. Inramningen bidrar till intrycket av att de fem grundkaraktärerna är 
mer eller mindre hämtade ur det verkliga livet, samtidigt som den betonar 
det performativa i lekarna där karaktärerna gemensamt vrider och vänder på 
begrepp som normalitet och vuxenblivande.  

Rollgestaltningen  

Rollgestaltningen: den groteska skrattkulturen som utgångspunkt  
Uppsättningens estetik har kopplingar till den skrattkultur som den ryske 
språk- och litteraturforskaren Mikhail Bakhtin diskuterar i sin avhandling 
Rabelais och skrattets historia.561 Begreppet skrattkultur kommer från 
Bakhtins karnevalsteori, där Bakhtin utifrån folkliga karnevaler under me-
deltiden och renässansen beskriver hur grotesken som en figur i den upp-
och-nedvända hierarkin användes för att förlöjliga makten, något som ger 
skrattkulturen en politisk potential och som uppvärderar den groteska esteti-
ken.562 Teater- och genusforskaren Anna Lundberg utgår i sin avhandling om 
den komiska kvinnliga grotesken från Bakhtins skrattkultur, där hon också 
påpekar hur denna kan beskrivas som företrädesvis manligt kodad, något hon 
menar är föga förvånande utifrån en lång historia där kvinnlighet och grotes-
keri gärna uppfattats som varandras motsatser.563 Lundberg väljer också att 
komplettera Bakhtins teorier om skrattkulturen med feministiska och queera 
perspektiv, och beskriver skrattkultur som:  

(U)ttryck och sammanhang där den komiska formen är avgörande för den me-
ning som skapas i uttrycket och där uttrycken bygger på inklusivitet, rörelse, 
inkongruens och ambivalens. Skrattkultur uppvärderar också grotesk estetik, 
den hånar och hyllar simultant, och har ett närgånget och indiskret förhållande 
till kroppen och världen.564  

                                                   
561 Mikhail Bakhtin, Rabelais och skrattets historia: Francois Rabelais verk och den folkliga 
kulturen under medeltiden och renässansen, diss. (Göteborg: Bokförlaget Antrophos, 1986).  
562 Bakhtin 1986.   
563 Anna Lundberg, Allt annat än allvar. Den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida 
skrattkultur, diss. (Göteborg/Stockholm: Makadam, 2008), s. 18. 
564 Lundberg 2008, s. 16.  
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Här har jag också valt att utgå från Lundbergs vidareutveckling av Bakhtins 
teorier om skrattkulturen eftersom rollgestaltningen i Irinas nya liv på många 
sätt bryter mot traditionella könsroller, något som bland annat sker genom 
användandet av den komiska kvinnliga grotesken. Lundberg beskriver också 
sistnämnda som ett normbrott situerat i kroppen där det inte bara är det 
kvinnliga könet som kan innefattas av den komiska kvinnliga grotesken utan 
även ”manligt könade kroppar och manliga kroppsfenomen som inte ryms 
eller vill inrymmas i en heteronormativ ordning”.565  

Enligt Lundberg gör skrattkulturen den yttre blicken och dess makt 
mindre relevant och mindre avgörande för vad som är möjligt att göra, tänka 
och säga. Likaså beskriver Lundberg hur skrattkulturen handlar om att 
skratta in, snarare än att skratta ut: ”Dess potential ligger i dess kombination 
av hån och hyllning, i dess attraktionskraft och liderliga lust till livet, i att det 
istället för att skratta ut, skrattar in”.566 Översatt till teaterrummet, och en 
teaterkontext, kan man därmed se det som att åskådarna snarare skrattar med 
karaktärerna än åt dem. Den tydligast utläsbara publikreaktionen på inspel-
ningen av Irinas nya liv är också just skratt, och många gånger är det karak-
tärerna som lockar fram dessa publikreaktioner genom det överdrivna 
kroppsspråket i kombination med absurda replikskiften.567 Skratt som rollfi-
gurerna sedan bygger vidare på genom att upprepa det som nyss gestaltades 
för att därigenom locka till ännu mer skratt. Det tycks också ha funnits ett 
visst mått av improvisation i uppsättningen, då knutet till den direkta publik-
kontakten. Något som särskilt gäller för Simon Norrthon i rollen som Birk, 
vars plastiska kroppsspråk upprepade gånger lockar publiken till skratt. 
Sammantaget blir också upplevelsen att skratten i Irinas nya liv inte uppstår 
isolerat eller som korta inslag, tvärtom bildar inslagen själva grunden för den 
direkta kommunikationen mellan scen och salong. Det humoristiska och 
farsliknande anslaget i uppsättningen kommenteras också återkommande i 
recensioner som behandlar Irinas nya liv.568 

I uppsättningen har karaktärerna hämtat inspiration från bland annat 
clown och den franska bouffonen, något som är utläsbart i kostymen genom 
överdrivna och uppstoppade kroppsdräkter men också i den direkta kommu-
nikationen med publiken där det fysiska skådespeleriet fungerar som en 

                                                   
565Lundberg 2008, s. 50.  
566 Lundberg 2008, s. 64. (Kursivering i original).  
567 Det handlar här inte om lågmälda eller enstaka skratt, utan skrattsalvorna är återkommande 
inslag från första scenen i uppsättningen till den sista.   
568 Se exempelvis Ingrid Borggren, ”Vem är normal? Kritikerrosad pjäs åter på Unga Klara”, 
Dagens Nyheter 16 januari 1998; Barbro Sigfridsson, ”Kärleksförklaring till det mänskliga”, 
Hudiksvalls tidning, 6 november, 1996; Pia Huss, ”Livslögner och dödliga sanningar”, ur 
Entré, nr. 8 (1998); Margareta Sörenson, ”Normala avvikelser”, Expressen, 12 oktober, 1996; 
Sven Hansell ”Briljant fars om det avvikande”, Dagens Nyheter, 12 oktober 1996; Karin 
Helander, ”Möten som gnistrar: Modigt och kreativt om svikna barn på Unga Klara”, Svenska 
Dagbladet, 13 oktober 1996.   
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nyckel. Där jag från början tänker att det finns något opassande i att skratta 
åt rollfigurerna, ger jag efter en stund vika. Jag kapitulerar, slutar vilja tillrät-
talägga det jag ser och låter skådespelarna visa vägen och skrattet ta över-
handen. Samma upplevelse ger exempelvis Margareta Sörenson uttryck för i 
Expressen där hon anger hur uppsättningen fungerar som ”en provokation 
med rundande hörn” där man inte kan värja sig på annat sätt än att skratta.569 
I en recension i Intra anges hur det initialt är svårt att skratta åt det som 
iscensätts.570 Detta eftersom hen i sitt arbete på ett gruppboende lärt sig att 
förhålla sig sakligt och förstående; riskerna med skrattet kan vara stora där 
exempelvis inslag av ironi kan vara förödande för den som befinner sig i 
underläge. Irinas nya liv lär oss dock ”att det kanske är möjligt att skratta. 
Att man kanske t o m måste det”, där skrattet beskrivs som ett solidariskt 
sådant som handlar (minst) lika mycket ”om våra egna tillkortakommanden 
och tokigheter på livets stig”.571  

Här finns också kopplingar till Jill Dolans beskrivning av det utopiska i 
teatern.572 Formmässigt är det valet att gestalta karaktärerna utifrån den 
skrattkultur som Lundberg diskuterar som ger upplevelsen av inkluderande 
snarare än exkluderande.573 Skrattkulturen är det som möjliggör upplevelsen 
av den gemenskap Dolan diskuterar; skam eller tragik tar inte över utan istäl-
let får skrattet slå igenom. Skrattkulturens oförfärade sätt att skämta med det 
mesta bidrar också till att rikta om ljuset i uppsättningen, bort från en värld 
där det normala och det förväntade får styra och in i en värld där helt andra 
värden för ett ögonblick får träda fram. Utgångspunkten i skrattkulturen 
fungerar också i Irinas nya liv som ett grepp som gör att uppsättningen avvi-
ker från gestaltandet av funktionsvariationer inom ramen för en normalitets-
diskurs, där det är mot normaliteten som norm som funktionsvariationer 
iscensätts. Det finns något avväpnande i hur karaktärerna inte bara gör upp-
ror mot normerna utan helt enkelt tycks strunta i dem. Ett förhållningssätt 
som letar sig ut över scenkanten, för när rollfigurerna inte längre upprätthål-
ler gränserna mellan olika kategorier såsom det normala och det avvikande, 
vad som kan skämtas om och inte skämtas om, och mellan scen och salong, 
så tycks också dessa gränser för ett ögonblick suddas ut. Andra perspektiv på 
individerna tillåts istället träda fram och ta plats. I Irinas nya liv tycks det 
heller inte finnas några gränser för vilka teman som kan iscensättas eller för 
vad individerna på scenen kan göra. Man spelar exempelvis upp Börjes död 

                                                   
569 Sörenson, Expressen, 12 oktober 1996.  
570 Signaturen H H, ”Irinas nya liv”, Intra nr 1 (1997). 
571 Signaturen H H 1997.  
572 Dolan 2006.  
573 Att skrattet blir inkluderande, och ett skrattande med snarare än åt kommenteras i flertalet 
recensioner. Se exempelvis Bo-Ingvar Kollberg, ”Vid det normalas gräns”, Uppsala Nya 
Tidning, 12 oktober 1996; Erik Jansson, ”Alla begrepp ställs på huvudet”, Land, nr. 43 
(1996); Kate Larsson, ”Ouvertyr till livet”, Aftonbladet, 12 oktober 1996 samt Sigfridsson, 
Hudiksvalls Tidning, 9 november 1996.  
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vid två tillfällen, där Lena i en av scenerna helt osentimentalt begraver Börje 
genom att lägga en skylt över hans huvud och sedan läsa upp hans namn. 
Handlingen går sedan raskt vidare.  

Rollgestaltningen: flickan i centrum  
Genom utgångspunkten i skrattkulturen och den komiska kvinnliga grotes-
ken belyser uppsättningen frågeställningar som berör normalitet och avvi-
kelse ur ett antal olika perspektiv, och flera olika normsystem sätts i gung-
ning. Anna Lundberg lyfter i sin diskussion om den komiska kvinnliga gro-
tesken fram det hon ser som en avgörande skillnad för figuren, där denna 
handlar om ”skillnaden mellan en kropp som visas upp och en som själv 
agerar utifrån egenmäktigt konstruerade premisser”.574 Förstnämnda beskri-
ver Lundberg som ”den förlöjligade, objektifierade och utifrån bestämda 
kvinnliga grotesken” medan sistnämnda handlar om ”den hyllade, komiska, 
ständigt aktiva kvinnliga grotesken och dess hämningslösa paradoxala 
agens”.575 Här spelar det roll att Irinas nya liv berättas ur en flickas perspek-
tiv, där Irina fungerar både som uppsättningens externa och interna fokalisa-
tor. I uppsättningen låter Osten verklighetens Irina von Martens material-
iseras på teaterscenen genom rollfiguren Irina. Uppsättningen domineras av 
en berättelse om en flicka som sätter sig själv i centrum och som definierar 
sitt eget (okontrollerade) beteende. När Irina fungerar som uppsättningens 
interna fokalisator är det genom hennes ögon som publiken får ta del av 
handlingen. Något som stärker upplevelsen av hennes agens. Det är Irina 
som driver handlingen framåt, och närmast henne finns Ronja och Lena. 
Dessa tre figurer blir de som tar mest plats i uppsättningen, något som inte 
bara blir tydligt genom handling och talutrymme utan även genom place-
ringen på teaterscenen. Irina, Lena och Ronja (ibland nästan som Irinas 
skugga) befinner sig ofta i centrum av scenen, medan Birk och Börje många 
gånger iakttar det som sker lite mer från periferin. Uppsättningen kan också 
ses som om den utspelar sig på två parallella platser; dels på ett dagboende, 
dels i Irinas eget rum. Flickrummet som flerbottnat och gränsöverskridande, 
ett rum som ”samtidigt rymmer normativitet och omförhandling” diskuteras 
av genusforskaren Maria Margareta Österholm, då i relation till gurlesken 
som kan beskrivas som en yngre syster till den komiska kvinnliga grotes-
ken.576 Österholm beskriver gurlesken som ”en estetik som är olydig mot den 
kollektiva fiktionen om flickan”, något som även gäller för Irinas nya liv.577 I 
sitt flickrum undersöker Irina olika sätt att vara flicka på, många gånger på 

                                                   
574 Lundberg 2008, s. 95. (Kursivering i original).  
575 Lundberg 2008, s. 95.  
576 Maria Margareta Österholm, ”Världens äckligaste prinsesskalas. Om ett gurleskt flickrum i 
samtidslitteraturen” i Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen red. Eva Söderberg, Mia 
Österlund & Bodil Forsmark (Malmö: Universus Academic Press, 2008), s. 105-119, s. 108.  
577 Österholm 2008, s. 105.  
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ett sätt som bryter mot normen, där Österholm också betraktar flickrummet 
som en plats där flickskap kan göras och omförhandlas.  

Den flicka som konstrueras genom lekarna om mötet mellan Ronja och 
Birk bryter också på många sätt mot traditionella könsnormer. Ronja säger 
exempelvis i en scen till Birk: ”Och nu Birk är det jag som bestämmer över 
dig, för jag är din hemmafru!”. Lite senare säger Birk (till sig själv): ”Då får 
han bo med sin fru” (vilket Irina snabbt protesterar mot, Birk och Ronja är ju 
inte gifta ännu!). Något Ronja besvarar med följande replik: ”Då får han (om 
Birk, min anmärkning) hjälpa till med middagen. Och han får vara med och 
dela hyra och mat också för hon vill inte jobba ensam, och han får betala för 
tvätten också”. Under tiden som hon pratar rullar hon resolut samman mattan 
som ligger på scengolvet och stoppar den med bestämda rörelser under sin 
arm. En tydlig signal om vad Ronja förväntar sig av Birk, som också visar 
att det är hon som sätter ramarna och reglerna för deras gemensamma var-
dag. Likaså är det Lena som är hövding i rövarborgen, inte Börje, vilket 
Lena uttrycker exempelvis som följer:  

Och nu Ronja är vi 3 ensamma, du och jag och Birk och Irina von Martens, 
och alla pojkarna är rövare och hos Irina trivs Ronja och leka skola och då kan 
Ronja lära sej klockan och mamma är så glad att ha Ronja hemma. Och Lena 
är hövding i alla skogar och i alla berg och Lena vill inte att Ronja går ut på 
vår-vinter-kanten. 

 
Att Lena är rövarhövding bekräftas även av Börje i en senare scen, när han 
säger (till Ronja): ”Och nu, Ronja Mi, du lever i mammas värld. För mamma 
är hövding i alla skogar och alla berg och hon vill inte att Ronja går ut på 
vår-vinter-kanten”.  

Genom lekarna konstrueras på så sätt en fristad där Irina, Ronja och Lena 
bestämmer. En rumslighet där det ges utrymme för omförhandlingar och 
experimenterande av bland annat hur flickskapet kan se ut. I lekarna skapas 
också en alternativ värld, där Ronja till och med har kontroll exempelvis 
över vilket barn hon ska föda. Hon vill inte få ett barn som är främmande för 
henne, så hon bestämmer sig istället för att föda sig själv, Ronja, ett barn hon 
ju redan känner. Undersökningarna av olika möjliga flickpositioner tar sig 
även genom skrattkulturen och den komiska kvinnliga grotesken fysiska 
uttryck. I Irinas nya liv gestaltas ett normbrott situerat i kroppen. I anslut-
ning till ett performativt sätt att betrakta skönhet och fulhet spelar just bris-
ten på kontroll en viktig roll, där Anna Lundberg i relation till den komiska 
kvinnliga grotesken beskriver hur det handlar om ”den agens och energi som 
frigörs när behovet av den yttre erkännande rösten tonas ned till förmån för 
ett fokus på vad som är möjligt att göra, vilka kontaktytor som går att finna, 
vad som går att generera”.578 Irina är i allra högsta grad handlingskraftig, och 
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genom lekarna experimenterar hon, gör om, upprepar och försöker på nytt så 
hon också får ut det mesta möjliga av det liv hon lever. 

 

 
Figur 11: Irina planerar och leker bröllop tillsammans med Birk och Ronja (på bild 
Birk i rosa slöja och Ronja i vit slöja). Även här syns delar av det gula scenrummet. 
Foto: Lesley Leslie-Spinks (Stockholms Stadsteaters arkiv). © Lesley Leslie-
Spinks/Stockholms Stadsteater.  

Separation och oberoende 
Samtidigt som Irina tycks lösa det mesta, bjuder inte uppsättningen på några 
enkla svar eller lösningar. Irinas nya liv romantiserar eller sentimentaliserar 
inte; samtidigt som det finns en frihet i lekarna som iscensätts finns det 
också stråk av utsatthet i gestaltningen. Skrattet som hela tiden närvarar är 
heller inte utan udd. I uppsättningen skildras en bild av längtan som skaver, 
där Irinas saknad efter självständighet och det egna livet dröjer sig kvar. Ett 
huvudtema är också frågan om separation, där lusten att vara fri och obunden 
ständigt krockar med behovet av framför allt mamman. Ett behov som inte 
helt självklart framstår som något Irina (eller Ronja) kan välja bort eller fri-
göra sig från. I en scen säger Börje att Ronja (och därigenom också Irina) 
nog kan glömma sin mamma när hon flyttat samman med Birk, varvid både 
Ronja och Lena börjar gråta. I en annan scen kommer Lena för att hämta 
hem Ronja (när hon tillfälligt flyttat hemifrån med Birk), och Ronja säger: 
”Börje får inte ha mig i famn för jag vill sitta i Lenas famn. Det blir tryggt 
för mig när jag söker värme och tröst med Lena, det måste du förstå Irina, att 
jag vill ha band med”. Irina förstår och Börje blir utmanövrerad. Han får inte 
vara med Ronja, utan tryggheten söker Ronja hos Lena som hon återvänder 
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till. I åter en annan scen säger Ronja följande till Lena (liggandes i Lenas 
knä, tittande upp på Lena):  

När Lenas båda ögon tittar på Ronjas ögon för det första, när Lenas ansikte 
smeker Ronjas ansikte för första gången och Lena fortsätter smeka Ronjas an-
sikte för det första. Och nu märker Lena att Ronja vill börja skrika nu och 
Lena tar Ronjas huvud emot Lenas varma huvud och Lena ligger och tittar 
rakt in i Ronjas båda ögon för första gången (här sätter sig Ronja upp i Lenas 
knä). Och nu pratar Lena med Ronja och säger att: (Här tittar Ronja på Lena, 
tystnar, och inväntar hennes svar) 

 
Lena svarar: ”Ronja är lite mörkrädd”, varvid Irina säger (tittar samtidigt på 
Ronja som för att ge henne ledtrådar till den fortsatta handlingen):”… säger 
Lena åt Ronja. (Ronja tittar på Irina, och svarar, riktat till Lena): ”Det är 
klart att Ronja är mörkrädd”. Nu säger Lena (samtidigt som hon lägger sig 
mellan Ronja och Irina, som lagt sig tillsammans på golvet):  

Men Ronja, du ska inte vara mörkrädd mera, för Lena är hövding i alla skogar 
och i alla berg och hon ligger och sover i samma säng som Ronja. Och Ronja, 
du måste veta att mamma är hos dig hela natten och om du blir mörkrädd så 
ska du bara krypa in under mammas mage.  

 
Ronja svarar henne: ”Och Lena, är du min ande?” varvid Lena replikerar: 
”Det är klart att jag är din ande”. Mamma Lena är också med under hela 
uppsättningen, inte bara som Ronjas mamma utan också som en metafor för 
Irinas mamma. Kanske är det också därför som telefonerna som står utplace-
rade i rummet fortsätter ringa under hela uppsättningen; Lenas röst finns 
alltid närvarande i Irina (och Ronja), och de långa, ringlande telefonsladdar-
na blir en bild för en navelsträng som inte riktigt vill låta sig klippas. Under 
uppsättningens gång iscensätts också Ronjas födelse ett antal gånger, likaså 
spelas Börjes (och ibland också Lenas) död upp flera gånger, något som ger 
känslan av ett förlopp där saker och ting upprepas cykliskt, utan något egent-
ligt slut. I den sekvens där Ronja och Birk ska gifta sig säger Irina:  

Och tåga in då! Du ska ha brudklänning och du ska ha jacka och långbyxor. 
(Här får alla karaktärer tyllslöjor av Irina som de ikläder sig, likaså har alla 
inklusive Irina brudbuketter i sina händer). Och tåga in då! Du ska heta Lena 
Nyman och du ska heta Börje Nyman för din son heter Birk Rövarson, för 
frun kallas Lovis och du kallas Mattis och Lena, du vill kurra, för på tisdag 
ska ni föda Ronja Rövardotter som ni är vana vid, och tåga in då! Här får du 
guldring på ringfingret med silverring och silver till och Börje, du får guld-
ring.  

 
Sammantaget blir de olika scenerna där olika livsförlopp upprepas gång efter 
gång inte bara en bild för karaktärernas lek med livet, utan de medverkar 
också till att illustrera en ständigt pågående separation som aldrig riktigt 
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tycks finna sitt slut. Även om Ronja och Birk gifter sig och flyttar hemifrån, 
så återföds likväl Ronja igen (som vanligt) och allt startar om på nytt. En 
bild av att inte kunna frigöra sig från beroendet (eller bli tillåten), en längtan 
efter icke-beroende, där karaktärernas villkor ser annorlunda ut än åskådar-
nas. Det finns därmed skuggan av ett utanförskap i Irinas nya liv, ett stråk av 
sorg mitt i skratten.  

Möjligheten till utopiska ögonblick  
Det finns inget klichéartat över figurerna som skildras i Irinas nya liv, det är 
inte typer publiken möter utan individer. Något som inte bara kan förklaras 
utifrån rollfigurernas lekar där publiken lär känna de olika karaktärerna utan 
även utifrån hur aktörerna närmar sig rollfigurerna de iscensätter. Om karak-
tärernas kroppsspråk till viss del skildras schablonartat (något de uppstop-
pade kroppskostymerna bidrar till), närmar sig skådespelarna rollerna de 
spelar med en värme och innerlighet som har potential att röra sig långt ut 
över scenkanten. Dolan lyfter också fram hur det många gånger blir skåde-
spelarens utstrålning och skicklighet som föranleder uppkomsten av det hon 
beskriver som ”utopian performatives”.579 Det handlar om intensiva ögon-
blick av närvaro, en närvaro som har möjlighet att skapa stunder av gemen-
skap och intersubjektivitet, ”not to insist on authentic experience, or es-
sential humanity, or premodern primitivism, but to see, for a moment, how 
we might engage one another’s differences, and our mutual human-ness, 
constructed as it is in these brief moments together”.580 Dolan kommenterar 
vidare hur hon inte vill mystifiera begreppet närvaro: samtidigt som hon tror 
på dess inverkan och på att vissa skådespelare väcker känslan av närvaro 
starkare än andra och använder den effektivare, så menar hon att denna när-
varo delvis är att betrakta som ett resultat av aktörens teknik och precision. 
Skådespeleriet fungerar också som nyckeln in till Irinas nya liv. Ensemblens 
generositet både mot varandra och mot publiken, välviljan inför rollerna de 
spelar och den skicklighet de gestaltar de fem individerna med lyser igenom 
på ett sätt som får mig som åskådare att inte bara känna välvilja gentemot 
aktörerna utan även gentemot karaktärerna och den historia som berättas.  

Att uppsättningen berör är även utläsbart i recensionerna.581 Det är intres-
sant att konstatera att flera recensenter uttrycker hur uppsättningen skulle 
kunna väcka anstöt men samtidigt konstaterar att den inte gör det. Man stäl-
ler sig även frågan om man får göra så här (då underförstått att det handlar 
om iscensättandet av normbrytande funktionsvariationer genom en skrattkul-
tur), där svaret blir ja, ”(d)et är tillåtet att göra så här när värmen och solida-

                                                   
579 Dolan 2006, s. 30.  
580 Dolan 2006, s. 31.  
581 Se exempelvis Hansell, Dagens Nyheter, 12 oktober 1996, Maria Nyström, ”Segregation 
som teater”, Helsingborgs Dagblad, 22 oktober 1996; Sigfridsson, Hudiksvalls Tidning, 9 
november 1996.   
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riteten lyser så starkt”.582 Bo-Ingvar Kollberg anger hur Osten närmat sig 
frågan med en moralisk, politisk och existentiell innebörd medan Jan Arnald 
menar att Irinas nya liv är gjord ”med sådan värme att inte ens den politiskt 
känsligaste kan känna sig förorättad”.583 I recensionerna återkommer man 
ständigt till skådespeleriet där detta också kan tolkas som om det banat väg 
för upplevelsen av det Dolan beskriver som communitas, stunder av gemen-
skap där ”a cohesive if fleeting feeling of belonging to the group bathes the 
audience”.584 Något liknande ger också Kersti Bergold uttryck för när hon 
efter att ha sett Irinas nya liv beskriver hur det ”ibland inträffar /../ magiska 
ögonblick som knyter samman scen och salong och får oss i publiken att 
lyfta eller bli fullständigt omskakade”.585 Upplevelsen lyfts fram som rent 
fysisk, som något som fortplantar sig genom publiken:  

Ja, det här är en sådan här äkta, barnslig teaterupplevelse, som liksom sätter 
sig i kroppen, du vet, som när man har varit på teater eller bio och sett något 
riktigt bra och märker att åskådarna omkring en rör sig på ett särskilt sätt, ges-
ter, mimik och tal avslöjar hur vi har levt oss in i spelet.586  
 

Irinas nya liv lockar också till både skratt och gråt. Sven Hansell lyfter fram 
hur uppsättningen ”växer till en oavvislig trohetsförklaring med barnet inom 
oss alla”, medan Pia Huss menar att karaktärernas lek ”får oss att skratta och 
gråta och förstå att liv är så mycket mer än det som kan struktureras, mätas 
och rangordnas”.587 Upplevelsen tycks också dröja sig kvar, där Maria Ny-
ström uttrycker det som följer:  

För när jag senare knäpper på nyheterna och åter får den massiva mänskliga 
destruktiviteten upptryckt i ansiktet kan jag inte annat än att tänka på Irina von 
Martens och hennes vänner. För tänk om vi hade lika mycket hjärta som 
hjärna, hur mycket annorlunda skulle inte världen se ut då.588 

 
Att ensemblen lyckas med att iscensätta Irina och hennes vänner på ett sätt 
som både berör och övertygar står utan tvivel. Utgående från recensionerna 
kan man ana hur uppsättningen gett upphov till det Dolan beskriver som 
utopiska ögonblick, tidpunkter där publiken upplevt stunder av samhörighet 

                                                   
582 Lindman, Sting, 1996.  
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och en typ av känslomässig kritisk kontemplation. Även det bakomliggande 
researcharbetet och referensgruppsarbetet blir av vikt för mottagandet. Fler-
talet av de scenkonstverk som Dolan diskuterar iscensätter i likhet med Iri-
nas nya liv marginaliserade erfarenheter, där Dolan lyfter fram känslan av 
det hon beskriver som ”lived connection” som viktig.589 Det kan handla om 
skådespelarens egen koppling till det som berättas, erfarenheter hämtade ur 
det verkliga livet, men även om förmågan att lyssna in, där detta kan förmed-
las till publiken på olika sätt. Här vidrör Dolan frågor om röst och represen-
tation, och vilken betydelse våra kroppar, bakgrund och erfarenhet har för 
vår möjlighet att delta i och ta del av offentliga samtal av olika slag. Frågor 
som kan kopplas till teman som identitet, representativitet och autenticitet. 
Här blir det bakomliggande researcharbetet till Irinas nya liv av vikt, och 
likaså det faktum att publiken vet att uppsättningen är baserad på Irina von 
Martens bok om att leva med Downs syndrom. Tillsammans med referens-
gruppsarbetet kan detta också sägas utgöra den ”lived connection” som Do-
lan beskriver. Dolan lyfter fram hur teater som konstform kännetecknas av 
att den kräver ett intensivt lyssnande mellan scen och salong, och mellan 
skådespelare och åskådare. I Irinas nya liv iscensätter också skådespelarna 
akten av att ha lyssnat som något performativt, där detta skiner igenom på ett 
sådant vis att det öppnar upp för publiken att lyssna på ett likartat sätt. Här 
förstår jag det performativa lyssnandet som ett görande där lyssnarna kan 
engageras i en process som öppnar upp för att lära av varandras olikheter. Ett 
lyssnande som kan förstås som potentiellt transformerande genom att det 
banar väg för möjliga förändringar hos de som lyssnar.  

I uppsättningen iscensätts också alternativa sätt att vara och leva på ge-
nom lekarna om Ronja och Birk. Lekar som publiken kan närma sig genom 
att berättelsen bär med sig element som är bekanta samtidigt som historien 
öppnar upp för möjligheten att leva livet på helt andra sätt. Med utgångs-
punkt i Irinas tolkning av Astrid Lindgrens berättelse om Ronja Rövardotter 
iscensätter karaktärerna olika livsskeenden som publiken kan känna igen och 
relatera till. En gestaltning som bygger på omtagningar och upprepningar där 
detta skapar sprickor i bilden av livet som något som måste levas enligt ett 
visst mönster eller enligt vissa normer. Genom rollfigurernas upprepade 
frågor runt hur livet ska levas och vem som egentligen bestämmer detta trä-
der också det vardagliga och familjära fram i ny dager. Ljuset riktas mot hur 
vi alla på olika sätt konstruerar vår vardag och våra liv, där det finns något 
utopiskt i löftet om att livet kan levas på fler sätt än vad vi kanske vanligen 
förmår se (eller lyssna till).  

Teman  
Irinas nya liv innehåller flera olika parallella teman. Uppsättningen handlar 
på ett konkret och direkt plan om separation och vuxenblivande och om rät-
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ten till att forma sitt eget liv. Den handlar också om normalitet och avvikelse 
ur ett maktperspektiv, där karaktärerna som tar plats på teaterscenen riktar 
ljuset mot olika hierarkiska uppdelningar som utgör en grund för social dif-
ferentiering i samhället. Genom rollfigurernas upprepade frågor om vad det 
kan innebära att leva ett normalt liv och vem som egentligen bestämmer 
detta, träder också det vardagliga och bekanta fram i nytt ljus. Förväntningar 
om rätt och fel knutna bland annat till individers kroppar, till könsnormer 
och till idéer om vuxenhet och barndom lyfts fram. I sin helhet består upp-
sättningen av en mängd olika inslag som alla har gemensamt att de erbjuder 
möjligheter att tänka om runt en kategori och visa på dess motsägelsefullhet. 
En normkritik som kan sökas på flera olika nivåer där det inte framför allt 
handlar om vad som berättas, utan om hur det berättas. I analysen har ett 
antal olika röda trådar diskuterats, bland annat rollgestaltningen, utgångs-
punkten i skrattkulturen och den komiska kvinnliga grotesken, men också 
frågor om separation och möjligheten till utopiska ögonblick. Nedan utveck-
las två ledmotiv som hittills inte vidrörts på djupet men som ur ett mer över-
gripande perspektiv kan beskrivas som huvudteman i Irinas nya liv. Dessa 
utvecklas under rubrikerna ”Normalitet och avvikelse” samt ”Gestaltandet 
av vuxenhet och barndom”.  

Normalitet och avvikelse  
I Irinas nya liv vrider och vänder man på frågor om normalitet och avvikelse 
bland annat genom den yttre berättelsen om Ronja och Birk men också ge-
nom rollgestaltningen. En annan viktig pusselbit är valet av kommunikat-
ionsstrategier och uppsättningens inramning. Bleeker lyfter fram hur en tea-
teruppsättnings inramning antingen kan medverka till att producera en illus-
ion av verkligheten, eller till att väcka reflektioner runt det som kan beskri-
vas som konstruktionen av densamma, där sistnämnda sker genom 
användandet av det Bleeker beskriver som teatrala strategier. 590  

Irinas nya liv har inslag av den typ av teatrala strategier som Bleeker dis-
kuterar, där dessa bidrar till att lyfta fram och synliggöra kopplingen mellan 
vissa normativa värden och ett visst sätt att se på verkligheten. Utgående från 
Bleeker är det lätt att förstå varför en mycket kort scen i Irinas nya liv blir 
den scen som också tydligast sticker ut. I den mycket korta sekvensen kliver 
tre personer in i teaterrummet, för att sedan snabbt försvinna ut igen. Det är 
svårt att säga vad de egentligen gör där på scenen, eller varför de alls kom-
mer in. De har på sig ytterjackor och kängor, och går med snabba och be-
stämda steg. En går fram till Ronja och inspekterar något bakom henne. En 
annan rör sig mot Lena och rättar till något intill henne, medan den tredje 
personen kontrollerar ett hörn av rummet alldeles i närheten av Börje. Under 
tiden personerna är på scenen stannar spelet helt av, och karaktärerna iakttar 
de tre figurerna. Lika snabbt som de kommit in går de sedan ut igen, nu ge-
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nom en av gångarna mellan publikraderna. De tre personerna bryter abrupt 
med uppsättningens inre värld genom att deras kroppsspråk skiljer sig från 
den groteska estetik som i övrigt dominerar i Irinas nya liv. Plötsligt blir det 
dessa tre personer som avviker och inte passar in.  
     Samma typ av vändning finns i ett kort mellanspel där Irina plötsligt fall-
ler ut ur lekarna på ett nytt och oväntat sätt. Hon berättar för åskådarna om 
när hon var hos optikern och provade ut nya glasögon. I sekvensen är hon 
först den Irina publiken hittills bekantat sig med, medan hon i slutet faller 
helt ur rollen: rösten får en annan klang, hon låter bestämd och sträng, även 
stegen och kroppshållningen förändras. Hon säger, kanske som en spegling 
av vad hon själv en gång blivit tillsagd: ”Du får inte tvätta glasögonen med 
diskmedel mera! Och du ska inte sitta och peta på glasögonen för då kan 
dom gå sönder! Och det måste du förstå att du inte får leka med glasögonen! 
Och nu får du ta fram kvittot!” En brytning som följs av att samtliga karaktä-
rer gemensamt upprepar Irinas ord om att man inte får leka med sina glasö-
gon samtidigt som de gör just detta (då genom att testa olika glasögonbågar), 
och snabbt kastas publiken in i Irinas och de övriga karaktärernas universum 
igen.  
     Under uppsättningens gång blir individernas sätt att spela upp Ronjas och 
Birks liv inte bara en bild för hur mödosamt det kan vara att förhålla sig till 
normalitetens snäva gränser (som karaktärerna dessutom ständigt trampar 
över) utan iscensättandet av lekarna bidrar också till att främmandegöra det 
förgivettagna och vardagliga. Detta gör att uppsättningen synliggör och sät-
ter fokus på hur vanligen omarkerade normer runt normalitet och avvikelse 
konstrueras.  

Utgångspunkten för normalitetens privilegier kan utifrån Michel 
Foucaults teorier om makt förstås som att den får lov att vara osynlig och 
förgivettagen; något som gör makt och kunskap intimt sammanbundna.591 
Makten är enligt Foucault inte en institution, den är inte heller något som 
kommer uppifrån eller något som bara vissa utövar. Tvärtom kan makten 
förstås som verksam och produktiv genom att den skapar kunskaper och 
sanningar, och ger upphov till individers handlingar, attityder och känslor. 
Makten verkar därmed inte genom regler och lagar, utan genom normer och 
normalisering. Makt och kunskap används på så sätt som medel för att göra 
subjektet kontrollerbart och fogligt. Foucault menar vidare att där makt 
finns, finns också motstånd. Ett motstånd som alltid kommer ske på maktens 
villkor eftersom vi enligt Foucault aldrig kan ställa oss utanför den kun-
skapsregim som konstituerar oss. Jag läser Foucaults syn på motstånd inte 
utifrån förståelsen att motstånd inte lönar sig, tvärtom kommer det alltid 

                                                   
591 Michel Foucault, Sexualitetens historia, bd 1 Viljan att veta (Göteborg: Daidalos, 2002); 
Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken (Lund: Arkiv förlag/A-Z 
förlag, 2010).  
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finnas en opposition mot makten, där denna också kan leda till att makten 
misslyckas med somliga av sina åtgärder.  

Att normaliteten skapas bygger enligt Foucaults tankegångar på att vissa 
avsikter och mål upprättas i en viss tid och i en viss kontext. Även motsatser 
skapas inom den aktuella kontexten, och det är ur förståelsen av en normali-
tet som avvikelser skapas, där det normala beteendet blir det som avgör vad 
som betraktas som avvikande och mindre önskvärt. Foucault visar vidare hur 
normer internaliseras, och hur makten verkar genom människors önskningar 
och begär och därför ofta förblir osynlig för oss. Börjesson och Rehn kom-
menterar detta i boken Makt där de beskriver hur Foucault ”utvecklar idén 
om biomakt, och speciellt hur ämnen som vi normalt inte förknippar med 
makten egentligen i högsta grad är en fråga om detta”, där man lyfter fram 
”regler och kontroll över hälsa, hygien, välmående, sundhet, sex, mat, njut-
ningsmedel, familj” men även kroppskontroll som exempel.592 Detta kan i 
förlängningen kopplas till vilka kroppar som representeras på teaterscenen, 
och vilka som osynliggörs, vilket även kommenteras av Dolan:  

Depending on a performance’s ideology, social roles are enforced so that men 
and women conform to rigid binary stereotypes or so that characters suggest 
new, more fluid ways of living within or resistantly to gender. Theatre and 
film show us ourselves in relation to others, or more damagingly, they persu-
ade us of our social invisibility by not representing us at all.593 
 

I Irinas nya liv finns också inslag av motstånd, där ett exempel är rollfiguren 
Börjes användning av ordet ”idioter”. Ett spår i Anna Lundbergs beskrivning 
av den komiska kvinnliga grotesken är figurens queerhet, där Lundberg 
bland annat hänvisar till filosofen Judith Butler och hennes dekonstruktion 
av den heterosexuella matrisen.594 Ett system (av flera) som Lundberg menar 
att den komiska kvinnliga grotesken gör uppror mot. I sin diskussion refere-
rar Lundberg bland annat till Butler för att visa hur språket kan användas 
som något som ”tilldelar epitet och förmågor, låser fast, rangordnar och 
därmed ibland skadar, nedvärderar. Talakter som fastställer och talar om vad 
du är: du är en flicka, en flata, en hora, en neger, en kvinna”.595 En motstra-
tegi som kan användas gentemot dessa verbala attacker är det som Lundberg 
utifrån Butler beskriver som talking back: ”ett sätt att ta tillbaka de nedvär-

                                                   
592 Mats Börjesson & Alf Rehn, Makt (Stockholm: Liber AB 2009), s. 50.  
593 Jill Dolan, The Feminist Spectator in Action: Feminist Criticism for the Stage & Screen 
(London/New York: Palgrave Macmillan, 2013), s. 1-2.  
594 Butler menar att människans kön och sexualitet är konstituerad av språket och ständigt 
konstueras av språket, där kön och sexualitet blir något vi iscensätter och gör performativt 
snarare än något vi ”är”. Den heterosexuella matrisen fungerar som ett teoretiskt ramverk som 
förklarar heteronormen där kvinnan och mannen ställs mot varandra beteendemässigt och 
kroppsligt och också förväntas begära varandra. Se Butler, 1999. 
595 Lundberg 2008, s. 52.  
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derade orden och begreppen, fylla dem med nytt och positivt innehåll”.596 I 
Irinas nya liv kan man argumentera för att det är en form av talking back 
som rollfiguren Börje använder när han återkommande kommenterar det 
som sker på teaterscenen med ordet ”idioter”. I en sekvens spelas helt osen-
timentalt Börjes död upp, där Börje plötsligt kikar upp mot åskådarna, pekar 
på Lena och Ronja som står böjda över honom, fnittrar och säger (medan 
han tittar på publiken): ”Idioter!”. Något han säger med tydlig anspelning på 
sig själv, Lena och Ronja. Samma anspelning återkommer med jämna mel-
lanrum, där Lena exempelvis i en kort sekvens säger följande: ”Tyvärr Birk. 
Du är ju faktiskt svårt utvecklingsstörd och måste få samhällets hjälp. Du har 
lagstadgad rätt till personlig assitant (sic), det vet du väl?”, något Börje åter-
igen kommenterar med ordet ”Idioter!”. Genom att uttala och upprepa ordet 
”idioter” tillåts inte denna talakt bli styrande för vilka Börje och de övriga 
karaktärerna på teaterscenen blir. I de korta sekvenserna är det tvärtom som 
om Börje synliggör och uttalar en undertext som annars förblivit dold, 
kanske i tanken eller kanske i det tillsynes välmenande, där Lenas replik kan 
fungera som ett exempel.  
     I Irinas nya liv gestaltas en bild av hur det kan vara att leva med norm-
brytande funktionsvariationer som avviker från stereotypen. Ett exempel på 
hur funktionsvariationer kan skildras i media ges av Veronica Lövgren i 
Villkorat vuxenskap, där hon beskriver hur:  

(M)edia återkommande skildrar personer med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar som ’hjälplösa, mysiga och charmiga’. Det hjälplösa, men även mysiga 
i betydelsen (ofta avsexualiserat) gulliga kan tolkas som ytterligare inslag i 
(re)konstruktionen av intellektuellt funktionshinder i (en imaginär) evig barn-
dom /…/, och som en kategori personer vilkas egenskaper hindrar etableran-
det av vuxenposition.597  

 
Ett annat exempel finns i Lennart Sauers avhandling om Ållateatern där 
Sauer i inledningen diskuterar skildringen av normbrytande funktionsvariat-
ioner i relation till exempelvis tv och film.598 Sauer pekar här på hur funkt-
ionshinder ofta gestaltas av icke-funktionshindrade, där svårigheterna med 
funktionshindret ofta fått stå i centrum. Likaså diskuteras hur normbrytande 
funktionsvariationer ofta gestaltas inom en normalitetsdiskurs, där det som i 
första hand visualiseras blir hur individens levnadssätt skiljer sig från nor-
men, det vill säga normbrottet står i centrum. Som tidigare kommenterats 
                                                   
596 Lundberg 2008, s. 52.  
597 Lövgren hänvisar här till en debattartikel av Mats Andrén, se Veronica Lövgren Villkorat 
vuxenskap. Levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder, diss. (Umeå: 
Umeå Universitet, 2013), s. 5-6. 
598 Lennart Sauer, Teater och utvecklingsstörning. En studie av Ållateatern, diss. (Umeå: 
Umeå Universitet, 2004), s. 17. Alla skådespelare i Ållateatern lever med olika former av 
normbrytande fuktionsvariationer. Teatern fungerar både som en mötesplats och som en 
kreativ arbetsplats. Ållateatern har sin hemmascen i Sundsvall.  
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tillåts inte det normala bli det som styr eller bestämmer det avvikande i Iri-
nas nya liv, tvärtom är utgångspunkten en annan. De fem karaktärerna på 
scenen bygger upp sitt eget universum, där deras lekar och handlingar blir 
det som styr, och där man genom lekarna vänder på perspektivet; det är inte 
hur det är att leva med normbrytande funktionsvariationer som problematise-
ras utan snarare hur normaliteten konstrueras. Här spelar det roll att karaktä-
rerna som intar teaterrummet från den första scenen får äga rummet helt och 
fullt ut; det finns inte en antydan till sentimentalt anslag, inte heller något 
som förminskar eller idealiserar. Det är inte några hjälplösa eller gulliga 
karaktärer publiken möter, tvärtom är det individer som tar för sig och som 
gör motstånd mot schablonbilden av hur det kan vara att leva med intellektu-
ell funktionsnedsättning. Ett motstånd som är sökbart i Irinas konstruktion av 
en vuxenposition åt sig och sina medspelare (vilket diskuteras mer under 
nästa rubrik), men även genom hur språket används, där man kan se hur 
rollfiguren Börje fyller ordet ”idioter” med ny mening.  

Gestaltandet av vuxenhet och barndom  
I Irinas nya liv är karaktärerna placerade någonstans i gränslandet mellan 
barndom och vuxenhet. Det är svårt att avgöra åldern på Irina och de övriga 
rollfigurerna på teaterscenen, något som förstärks av deras upprepade frågor 
om vad det egentligen kan innebära att vara vuxen respektive barn och hur 
livet kan levas inom respektive kategori. Vad sker egentligen när barndom 
respektive vuxenhet gestaltas på ett sätt som faller utanför de normer vi har 
runt ålder och hur ålder görs? Med utgångspunkt i Irinas tolkning av Astrid 
Lindgrens berättelse om Ronja iscensätter karaktärerna sina tolkningar, där 
kategorier som vuxna och barn upprepade gånger glider in i varandra. Upp-
sättningen inte bara leker med tankegångar om vad som är normalt respek-
tive avvikande i relation till exempelvis individers kroppar, utan även med 
uppfattningen om livet som något som levs linjärt och kronologiskt. Karaktä-
rerna leker med olika åldersrelaterade markörer, och ålder blir något som 
görs aktivt snarare än något som ses som naturgivet och objektivt. 

Sociologen Cheryl Laz jämför ålder med genus, och beskriver hur ålder är 
socialt, normativt och görs genom kulturellt meningsskapande.599 Laz påpe-
kar hur ålder ofta används som ett neutralt begrepp och visar hur ålder när 
det görs på ett sådant sätt att det överensstämmer med samhällets normer 
ofta förblir osynligt, naturligt och självklart. Detta trots att ålder kan betrak-
tas som ett uttryck för ett normativt tänkande, formulerat exempelvis genom 
tankegångar om vad som kan vara ett normalt livsförlopp. Ålder är inte nå-
got man har eller är, utan snarare en färdighet, något som kräver handling 
och görande. Laz pekar även på hur kroppen, men också språket, är av bety-
delse för hur ålder görs. I Irinas nya liv har Astrid Lindgrens figurer Birk 
och Ronja materialiserats, de blir igenkännbara men ändå annorlunda. Histo-
                                                   
599 Laz 1998.  
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rien om Ronja och Birk bildar på så sätt ett gemensamt rum där mellan-
mänskliga relationer iscensätts, ibland på ett bekant sätt, ibland på ett nytt 
sätt. I detta rum kan också barn och vuxna inta nya positioner och det ålders-
adekvata utmanas. I uppsättningen förhandlar man därmed, med hjälp av 
historien om Ronja och Birk, inte bara om vuxenblivandet utan också om 
relationen vuxna – barn. För vad är egentligen barnsligt, och vad är vuxet? 
Och vem tillåts egentligen bli vuxen, och på så sätt också en del av normen?  

Enligt barndomsforskaren Leena Alanen kan relationen mellan barndom 
och vuxenhet betraktas som strukturella element, där barndom innebär en 
viss social status.600 Detta genomsyrar förhållningssättet till barndomen på 
sådant sätt att vuxna bibehåller sin maktposition och sitt tolkningsföreträde 
gentemot barn. Den rörlighet i generationssystemet som Alanen tecknar, där 
hon ger exempel från relationen förälder och barn, är även synlig i Irinas nya 
liv. För att positionen vuxen ska finnas, måste det också finnas någon som 
intar positionen som barn, något vi vanligen glömmer. Alanen beskriver 
detta utifrån kulturella normer där förståelsen av relationen barn och vuxna 
tenderar att vara ensidig (då förstått från den vuxnas perspektiv). Alanen 
lyfter också fram barns agens, där agens förstås i termer som makt eller av-
saknaden av makt hos de som är positionerade som barn att exempelvis på-
verka, influera och kontrollera händelser som äger rum i deras sociala värld.  

I Irinas nya liv kopplas tankegångar om normalitet och avvikelse till före-
ställningar och antaganden om såväl kroppar som ålder, där inte bara den 
naturaliserade normala kroppen problematiseras, utan även vuxenpositionen. 
För vilka individer tillåts egentligen bli vuxna och vilka hålls kvar i barn-
dom. Detta kan knytas till en maktaspekt genom att vuxenheten också inne-
bär tillträdet till vissa sociala rum och rättigheter. Och vad sker om kategori-
erna sätts i gungning? Barndomsforskaren Barbro Johansson påminner om 
att vuxenhet, lika lite som barndom, är något homogent, stabilt eller färdigt: 
något som gör att gränserna mellan vuxenhet och barndom blir suddiga, där 
hon liknar dem vid ”leaking black boxes or cracking territories that never 
totally manage to hold together”.601 I Irinas nya liv blir heller inte bara barn-
domen belyst som konstruerad, utan även vuxenheten lyfts fram, och den blir 
inte längre ett naturligt och givet tillstånd. I uppsättningen synliggörs på så 
sätt åldersindelningen, men även hur snäva ramar vi har för vad som betrak-
tas som åldersadekvat. Livet på den dagliga verksamheten som Irina och 
hennes kamrater vistas i framträder som i gränslandet mellan egenbestäm-
mande och yttre kontroll och disciplinering. Att ha en intim relation och 
bilda familj kan förstås som en markör för vuxenblivande. Man kan förstå 
Irinas konstruktion av mötet mellan Ronja och Birk inte bara som något som 
uttrycker tankar om separation och längtan efter kärlek, utan det blir också 

                                                   
600 Alanen 2009, s. 159 – 174. 
601 Barbro Johansson,”Doing Adulthood in Childhood Research” ur Childhood, vol. 19 nr. 1 
(2011), s. 101-114, doi: https://doi-org.ezp.sub.su/10.1177/0907568211408362 , s. 112.  
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ett sätt att konstruera en vuxenstatus åt sig själv och sina medspelare. Detta 
knyter an till Veronica Lövgrens diskussion om hur individer som lever med 
intellektuellt funktionshinder skildras i exempelvis media, där media bidrar 
till att konstruera en bild av intellektuellt funktionshindrade som individer 
som lever i en evig barndom, något som förhindrar tillträdet till en vuxenpo-
sition.602  Irinas konstruktion av en vuxenstatus åt sig själv och sina kamrater 
kan förstås som ett sätt att försöka få tillträde till vissa sociala rum och rät-
tigheter som de annars hålls utanför, genom att de placeras i en typ av evig 
barndom.  

Synen på barn och barndom  
Irinas nya liv kan sägas vila på en idé om förändring; ett tema som inte alltid 
är tydligt uttalat men där spår står att finna såväl i dramaturgin som i hand-
lingen och uppsättningens underliggande budskap. På en nivå handlar det om 
en bakomliggande syn på normalitet och avvikelse och på barndom och vux-
enhet som sociala kategorier som förändras med tiden. Det handlar också om 
en normativ grundläggande uppfattning: Irinas nya liv bottnar i en vilja till 
förändring av ojämlika och förtryckande relationer och/eller begränsande 
identiteter. Uppsättningen vänder inte bara upp och ned på könsroller, utan 
synliggör även barn som befinner sig utanför normen i ett större perspektiv. 
Irinas nya liv ifrågasätter ett snävt normalitetsbegrepp som inkluderar vissa 
individer och exkluderar andra från möjligheten att vara normal. Uppsätt-
ningen ifrågasätter också våra normativa bilder av vad barndomen kan eller 
ska vara, och likaså finns det ett ifrågasättande av vuxennormen.  

Normkritiken handlar dock inte bara om vad som berättas i uppsättningen, 
där temat kan beskrivas som delvis tabubelagt, utan också om hur det berät-
tas, där Irinas nya liv utmanar tankar om vem som egentligen kan gestalta 
vad. Det är inte ett jämlikt samhälle som skildras på teaterscenen i Irinas nya 
liv. Irina och hennes medspelare är placerade i en slags evig barndom, som 
innebär att de inte självklart får tillgång till vuxenvärlden med tillhörande 
privilegier. Irina löser detta (tillfälligt eller ej får åskådarna egentligen inget 
svar på) genom att skapa vuxenpositioner åt sig själv och sina kamrater. 
Ålder träder fram som något som görs performativt, snarare än som något 
naturgivet eller neutralt.  

I uppsättningen skildras andra bilder av barndom och vuxenhet än vi är 
vana vid, där vare sig barnen (gestaltade genom Ronja och Birk) eller de 
vuxna (iscensatta genom Lena och Börje) tycks befinna sig i en position där 
de har svaren. Istället förhandlar man sig tillsammans fram till lösningar på 
de situationer som uppstår. Något som ansluter till Nick Lees beskrivning av 
både kategorierna barndom och vuxenhet som rörliga och föränderliga, där 
såväl barn som vuxna kan ses som både beings och becomings.603 Även Bar-
                                                   
602 Lövgren 2013.  
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bro Johansson påminner om detta när hon skriver att ”(c)hallenging the po-
sitioning of adults as beings and children as becomings means conceding 
that age, as well as gender, class, sexuality, etc., is constructed and accor-
dingly could be ’done’ in a different way”.604 Just detta lyfts också fram i 
Irinas nya liv, där vuxenhet lika lite som barndom gestaltas som något fär-
digt eller bestämt. I uppsättningen betonas föränderlighet, där exempelvis 
Ronja Rövardotter rör sig fram och tillbaka mellan att vara ung och gammal, 
mellan att vara spädbarn och att flytta hemifrån. En evig metamorfos utan 
slut, där nya sätt att göra ålder på hela tiden gestaltas. Samtidigt finns ett 
maktperspektiv närvarande. Som åskådare får man i egentlig mening inte 
veta hur det hela slutar, tvärtom lämnas allt öppet i den sista scenen. Lyckas 
egentligen Irina och hennes medspelare skapa sina egna vuxenpositioner och 
därmed lämna den eviga barndomen de tycks vara placerade i, eller sker det 
bara i lekens imaginära värld? Här tycks också skillnaden mellan barnets 
position respektive vuxnas position bli tydlig, en asymmetri där barn ofrån-
komligen inte tilldelas samma villkor och handlingsutrymme som vuxna.  

Mottagandet  
Irinas nya liv recenserades i flera stora dagstidningar och fick ett mycket 
gott mottagande.605 Uppsättningen beskrivs som en briljant komisk fars där 
frågor om segregation och vad som är normalt står i centrum, där det all-
mänmänskliga lyser igenom.606 Det finns egentligen bara en enda recension 
som anger en annan synpunkt, där recensenten menar att uppsättningen läm-
nar henne tom och frågande.607 Som tidigare diskuterats är det skådespeleriet 
som lyfts fram, många gånger genom ensemblespelet, där särskilt Ann Pe-
tréns rolltolkning av Irina kan nämnas. 

I recensionerna från premiären diskuteras både Irinas nya liv och Syrener 
1914. Det är intressant att konstatera att uppsättningarna beskrivs som mot-
poler till varandra. Sven Hansell menar att de förhåller sig till varandra som 
”kallt till varmt, övergivenhet till solidaritet, förnuft till känsla”.608 Pia Huss 
gör även hon en liknande jämförelse när hon beskriver det som ”en kollision 
mellan stramhet och lössläppthet, mellan rädsla och trygghet, mellan dåtid 
och nutid, mellan sorg och glädje, mellan grymhet och empati”.609 De två 
uppsättningarna tycks också ha symboliserat varsitt känsloläge: 

                                                   
604 Johansson 2011, s. 105.  
605 Uppsättningen hade premiär 1996, med nypremiär 1998. Recensionerna som diskuteras i 
denna del är framför allt från premiären 1996.  
606 Se exempelvis Hansell, Dagens Nyheter, 12 oktober 1996; Sörenson, Expressen, 12 okto-
ber 1996; Nyström, Helsingborgs Dagblad, 22 oktober 1996; Sigfridsson, Hälsinglands Tid-
ning, 9 november 1996.  
607 Ingela Brovik, ”Det känns så tomt”, Arbetet Nyheterna, 20 januari 1997.  
608 Hansell, Dagens Nyheter, 12 oktober 1996.  
609 Huss Entré 1996.  
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Att efter paus stiga in i den solgula scenen för Irinas nya liv kan liknas vid en 
vitaminchock. Om Syrener 1914 gläntade på slöjorna som döljer samhällets 
dåliga samvete, de människor det offrat för sin rädsla och fåfängas skull, mö-
ter vi nu dessa annorlunda, handikappade människor som oförutsägbara och 
vitala möjligheter.610  

 
Man kan ana att kontexten som Irinas nya liv hade premiär inom var viktig. 
Den placerade uppsättningen i ett sammanhang där frågor om samhällets syn 
på individer som avviker ställdes i centrum, vidare tycks den också ha med-
verkat till att framhäva känsloläget, där skrattkulturen i Irinas nya liv stod i 
skarp kontrast till Syrener 1914. Samtidigt lyfter många recensenter fram hur 
Irinas nya liv inte bara lockade till skratt utan även gråt, där man exempelvis 
menar att Irina och hennes vänner leker det liv de i verkligheten inte kan 
få.611 Tillsammans tycks uppsättningarna ha tematiserat en utsatthet som tar 
sig olika uttryck under 1900-talets början och 1900-talets slut, men likväl 
fortfarande står att finna.  

I pressklippen diskuteras Irinas nya liv som en uppsättning som iscensät-
ter det tabubelagda. Här handlar det dels om gestaltandet av normbrytande 
funktionsvariationer genom en skrattspegel, dels om att det är skådespelare 
som inte själva lever med exempelvis Downs syndrom som porträtterar ka-
raktärer som gör detta. Som analysen visat fungerar skådespeleriet som en 
nyckel in till uppsättningen, men även den yttre inramningen tycks ha spelat 
in för mottagandet. Produktionsperioden innefattade ett referensgruppsarbete 
där man bland annat mötte ungdomar som lever med normbrytande funkt-
ionsvariationer, genom en dansgrupp och en teatergrupp, men även genom 
besök på ett gymnasium. Man mötte även personer och grupper som arbetar 
med individer som lever med normbrytande funktionshinder. Ett förbere-
dande arbete som en av skådespelarna kommenterar som följer: 
”(K)ontakterna med alla dessa människor har givit oss i ensemblen kunskap-
er och insikter. Vår fantasi har fått näring och vi har dessutom blivit av med 
en hel del egna fördomar”.612 Det omfattande researcharbetet kommenteras i 
flera artiklar där man fastslår att Irinas nya liv presenterar en väl förankrad 
bild av hur det kan vara att leva med normbrytande funktionsvariationer. 
Man konstaterar vidare att det snarare är frågor om vem som egentligen är 
normal och vem som har rätten att avgöra detta som står i centrum för pro-
duktionen än ett framvisande av det normbrytande.  

Irinas nya liv berör. Flertalet recensenter ger uttryck för upplevelser som 
kan liknas vid det Jill Dolan beskriver som utopiska ögonblick i teatern. 
Skrattet som uppstår tycks ha varit både befriande och smärtsamt. Irinas nya 
liv beskrivs (tillsammans med Syrener 1914) som en uppsättning som effek-
tivt tecknar en bild av vad som hänt i synen på människor och avvikelser 
under ett sekel. En förändring som kommenteras som allt annat än självklar. 
                                                   
610 Larson, Aftonbladet, 12 oktober 1996.  
611 Se exempelvis Huss Entré 1996.  
612 Lindman, Sting 1996. 
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Uppsättningen hade premiär under en tidsperiod när stora nedskärningar 
genomfördes inom den offentliga sektorn vilket bland annat resulterade i 
minskade resurser inom vård och omsorg. På frågan om varför Irinas nya liv 
blev en sådan succé svarar även Gunda och Paul von Martens (föräldrar till 
Irina von Martens) följande:  

Jag tror att framgången mycket beror på att människorna sett pjäsen som en 
motkraft till mycket av det här som sker i tiden, till exempel allt det här spa-
randet, den här plötsliga inställningen att hittills viktiga värden, och männi-
skor, plötsligt stämplas som onödiga och onyttiga.613 
 

En kort period innan premiären publicerade Dagens Nyheter en artikel om 
arbetet med Irinas nya liv tillsammans med ett uppföljande reportage med 
ungdomar som lever med normbrytande funktionsvariationer.614 På frågan 
om vad de själva menar är viktigt lyfter ungdomarna fram talet, och säger att 
det är ”viktigt att vara så normal att man kan prata. Så att andra hör”, där den 
naturliga följdfrågan blir hur man får människor att lyssna. En av ungdomar-
na praktiserade på Unga Klara under tiden som man repeterade Irinas nya 
liv. På frågan om vad hon tycker om uppsättningen svarar hon att karaktärer-
na i hennes mening stökade till det för mycket på scenen och talade i mun på 
varandra, men att rösterna som skådespelarna använde var bra och igen-
kännbara. I samma artikel intervjuas en lärare som arbetar med ungdomar 
med normbrytande funktionsvariationer. Här anger man hur ”1996 (samma 
år som Irinas nya liv hade premiär, min anm.) är långt ifrån vanföreanstal-
ternas tid, ändå nära”. Personen som intervjuas beskriver hur det handlade 
om att alla skulle få hjälp till ett normalt liv. En princip som var bra när den 
kom på 1960-talet då det handlade om uppmärksammandet av vanvård, men 
som med tiden mer och mer kommit att handla om hur normal man måste 
bli, där man även kan fråga sig till vilket pris. Här lyfts rättigheten att få vara 
sig själv fram, där läraren pekar på att kunskaperna om att leva med norm-
brytande funktionsvariationer är för otillräckliga. Något som leder till att 
omvärlden väljer att inte se, alternativt inte vågar se, vilket medverkar till ett 
osynliggörande. Här påpekar läraren hur ”(s)träckan från tolerans till respekt 
kräver fler och närmare möten mellan människor”.615 Kanske kan också Iri-
nas nya liv ha fungerat som en första sådan mötesplats. I flertalet recensioner 
kan man också se hur Irinas nya liv väcker frågor som handlar om vad som 
egentligen är normalt och vem som får avgöra detta, där en recensent beskri-

                                                   
613 Margita Andergård, ”Trumfkortet ’Irinas nya liv’”, Hufvudstadsbladet, Helsingfors, 14 
augusti 1998.  
614 Anna Kågström, ”Hur normal måste man vara? Att avvika lagom. Förståndshandikappade 
vet mycket om vad som kallas normalt i samhället”, Dagens Nyheter, 9 oktober 1996.  
615 Kågström, Dagens Nyheter, 9 oktober 1996. 
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ver hur Irinas nya liv ”träffar publiken rakt i magen och på ett oöverträffat 
sätt förintar det ständigt pågående normalitetsgullandet”.616  

Samtidigt som uppsättningen kan beskrivas som nyskapande är den tema-
tiskt sammanbunden med flera av Ostens tidigare scenkonstverk för barn där 
frågor om utsatthet kan ses som en röd tråd. När Osten i anslutning till pre-
miären av Irinas nya liv får frågan varför hon tar upp spörsmål om vad som 
är normalt och onormalt säger hon: ”Det handlar rätt mycket om övergiven-
het, ett tema som jag jobbar med, barns övergivenhet, alltså maktlöshet, kan 
man säga”.617 Hon vidrör även hur uppsättningen å ena sidan kan ses som 
aktuell för sin tid genom att den ur ett perspektiv handlar om nedskärningar-
na inom det offentliga, å andra sidan kan den betraktas som ständigt angelä-
gen. Osten beskriver också hur referensgruppsarbetet fått henne att våga mer 
där hon genom Irinas nya liv vill både roa och provocera publiken. På frågan 
om varför teman som normalitet genomsyrar hennes teaterskapande svarar 
hon kort och gott att det finns inga vanliga människor; vi är alla samman-
satta, vi bär alla på våra historier.  

Irinas nya liv kan betraktas som nyskapande ur flera olika perspektiv. Det 
handlar inte bara om tematiken där Osten utmanar tankegångar om vad som 
kan visas på en teaterscen, utan även om valet av den konstnärliga gestalt-
ningen. Som analysen visat fungerar det fysiska skådespeleriet och skrattkul-
turen som själva nyckeln in till uppsättningen. Genom Irinas nya liv når man 
också ut till en bred målgrupp av både vuxna, barn och ungdomar.618 Det är 
också intressant att konstatera att ålder knappt nämns i recensionerna, detta 
gäller både för diskussioner om målgrupp och för åldern på karaktärerna. 
Irinas nya liv kan beskrivas som en uppsättning som vägrar inordna sig i 
några kategorier.  
  

                                                   
616 Kersti Bergold, ”Åh, vilka kvinnor! Fantastiska skådespelerskor i fyra stockholmspjäser”, 
Vestmanlands Läns Tidning, 14 januari 1997.  
617 Beckerell, inslag i ZTV från besök på Unga Klara, sänt 17 oktober 1996 (utskrift från 
Stockholms Stadsteaters arkiv).  
618 Ingrid Borggren, ”Vem är normal? Kritikerrosad pjäs åter på Unga Klara”, Dagens Nyhet-
er, 16 januari 1998. I artikeln beskrivs hur uppsättningen spelades för fulla hus.  
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Flickan, mamman och soporna (1998) 
Målgrupp: barn från 7 års ålder  
 
Text: Erik Uddenberg (efter en bok av Suzanne Osten)  
Regi: Suzanne Osten  
Scenografi och kostym: Karin Wegsjö 
Ljusdesign: Ellen Ruge 
Masker och instruktion: My Walther 
Mask och peruk: Carina Saxenberg och Patricia Svajger 
Rörelseinstruktion: Matti Alenius 
Röstinstruktion: Orlanda Cook  
Regiassistent: Stina Oscarson  
Scenteknik: Tommy Lindström & Lars Jansson 
Ljusteknik: Lena Hällström & Tove Björlin 
Inspicient och ljud: Appel  
Attributör: Anja Liedtke 
Föreställningsfoto: Lars Peter Roos  
 
Medverkande på scenen: Anna Takanen, Kajsa Reingardt, Tobias Theorell, Andreas 
Kundler samt två alternerande barnstatistflickor på 8 år, Michelle Svajger-Axelsson 
och Molly Svensson.619 

Inledning och disposition 
Uppsättningen Flickan, mamman och soporna bygger på boken med samma 
namn skriven av Suzanne Osten.620 Boken är självbiografisk och beskriver 
Ostens egen uppväxt med modern, filmkritikern Gerd Osten, som led av 
psykisk sjukdom. Erik Uddenberg dramatiserade och skrev manus till upp-
sättningen i samarbete med Osten. Flickan, mamman och soporna hade pre-
miär 6 mars 1998 på Unga Klaras scen Akvariet, och spelades för skolpublik 
och i offentliga föreställningar med blandad publik.621  

Analysen bygger på videoinspelningar samt arkivmaterial såsom manu-
skript, pressklipp och programblad.622 Det har funnits mer källmaterial att 

                                                   
619 När uppsättningen har nypremiär 31 mars 1999 spelade Tommy Lindström en av demo-
nerna.  
620 Osten 1998. 
621 Uppsättningen gick på Sverigeturné i PSYKE-kampanjens regi, och gästspelade i Tysk-
land, Kanada, Sydafrika och USA (i Sydafrika och USA gavs uppsättningen på engelska). 
Arbetet med uppsättningen resulterade i boken Överlevnadshandbok för dig som har en psy-
kiskt sjuk förälder. OBS! också för vuxna” skriven av Lotta Fristorp och Peter Kollarik, 
(Stockholm: Rädda Barnen Förlag, 1999).  
622 Videoinspelningar och övrigt arkivmaterial är i Stockholms Stadsteaters arkivs ägo. Jag 
har haft tillgång till två dvd:er. Den ena är märkt ”Flickan, mamman och soporna”, ingen 
notering finns om vem som gjort inspelningen. Den andra är märkt ”Arkivmaterial Unga 
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tillgå än än vad som varit fallet med övriga uppsättningar som analyseras. 
Detta har dock påverkat analysen mindre än jag från början trodde att det 
skulle göra, vilket beror på att videoinspelningarna kommit att fungera som 
det material jag ständigt återkommit till, medan övrigt kringmaterial fått en 
underordnad roll. Vad som också varit viktigt för analysen är att jag haft 
tillgång till två olika inspelningar av uppsättningen. Något som gett möjlig-
het att se samma scen ur delvis olika kameravinklar.  

Analysen inleds med en introduktion till uppsättningens handling. Sedan 
diskuteras uppsättningens uppbyggnad. Efter detta presenteras starten i foa-
jén och scenrummet. Jag fortsätter med att redogöra för den betydelse som 
scenografin, objekten och rumsligheten får för gestaltandet av mammans 
tilltagande psykos och relationerna mellan de olika karaktärerna. Efter detta 
diskuteras uppsättningens rytm. Sedan lyfter jag fram på vilket sätt Ti funge-
rar som uppsättningens fokalisator. Här reflekterar jag också runt skådespe-
leriet och gestaltningen av Ti samt möjligheten till utopiska ögonblick. När 
det kommer till slutet av uppsättningen lyfter jag fram betydelsen av barnak-
tören som tar steget upp på scenen för att gestalta barnet Ti. Efter detta pre-
senteras uppsättningens centrala teman samt vilken syn på barn och barndom 
som finns utläsbar. Analysen avslutas med en diskussion om hur uppsätt-
ningen mottogs. 

Handling  
Flickan, mamman och soporna handlar om den åttaåriga flickan Ti (Anna 
Takanen) som lever ensam med sin psykiskt sjuka mamma (Kajsa Reing-
ardt) som samlar sopor hela dagarna. På nätterna gråter eller sjunger mam-
man och orkar sällan ta hand om Ti. Mammans psykiska sjukdom gestaltas i 
uppsättningen av demonerna Polter och Geist (spelade av Tobias Theorell 
och Andreas Kundler). Demonerna tar stor plats i mammans liv, men Ti kan 
inte se dem. När uppsättningen börjar är mamman periodvis sjuk med stun-
der där hon mår bättre. Ti går i skolan. När mamman är bättre drömmer hon 
och Ti om en röd stuga i Dalarna där de ska bo under sommaren och där det 
finns andra barn som Ti kan leka med. Under uppsättningens gång blir 
mamman allt sjukare. Ti får inte längre gå till skolan utan blir instängd i 
hemmet tillsammans med mamman och det utbredda sopberget. Ti vill tvätta 
sig och tycker att det luktar illa om både henne och lägenheten. Ti drömmer 
om någon som hon kallar för vattenkonungen som hon ser som sin pappa, 
och hon skickar en lapp till honom via flaskpost där hon ber om hjälp. När 
Tis skollärare misstänker att något inte står rätt till och larmar om missför-
hållanden tillkallas städare och soporna i lägenheten röjs bort. Ti tror att det 
är vattenkonungen som äntligen kommit för att hjälpa henne. Tis mamma är 
vräkt. Hon och Ti måste flytta till huset bredvid. Uppsättningen slutar öppet, 

                                                                                                                        
Klara/Suzanne Osten: Flickan, mamman och soporna”, nr 61, denna inspelning är gjord av 
Zooropa productions.   
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utan något tydligt svar på vad som händer i fortsättningen med Ti och hennes 
mamma.  

Uppbyggnad   
Handlingen i Flickan, mamman och soporna är uppbyggd så att den följer 
psykosens sjukdomsförlopp, där mamman i starten är friskare för att sedan 
bli allt sjukare. Det är inte ett vanligt tidsförlopp som skildras, utan de olika 
scenerna består snarare av inblickar i mammans och Tis liv där mammans 
galopperande psykos och dotterns tilltagande utsatthet bildar den röda trå-
den. Den sceniska designen fungerar som en metafor för något som öppnas 
upp, där upplevelsen blir att publiken tillsammans med ensemblen färdas 
från det yttre till det inre och tillbaka igen. En resa som tar sin början i foa-
jén, varifrån åskådarna sedan rör sig allt djupare in i mammans sjukdom och 
barnets isolering ju längre in i scenrummet och lägenheten publiken kom-
mer. I uppsättningen finns ingen skarp linje mellan en inre och yttre värld, 
utan handlingen växlar obehindrat mellan de två rumsligheterna. Flickan, 
mamman och soporna är tydligt förankrad i verkligheten samtidigt som tea-
traliteten betonas.  

Om uppsättningen till sin yttre form kan beskrivas som filmisk med tyd-
liga referenser till skräckfilm och poltergeists (där demonernas namn, men 
också deras klädsel i form av trenchcoats och hattar kan nämnas) kan den 
inre formen liknas vid känslomässig realism. Det mest skrämmande återfinns 
också i det mest bekanta: det är inte demonerna som upprör, utan snarare 
upplevelsen av hur utelämnat barnet är till den närmaste kretsen av vuxna.  
Uppsättningen präglas av en fysisk spelstil. Halvmasker används och skåde-
spelarnas kroppar och röster utforskar en mängd olika uttryck med drag av 
det groteska och clownlika. Värt att notera är att det enbart är mamman och 
demonerna som bär masker, och att maskerna framför allt används för att 
förstärka gestaltningen av mammans sjukdomsvärld. I en scen använder 
mamman en halvmask som får uttrycka hur dottern upplever henne när hon 
är innesluten i sin psykos och inte kontaktbar för barnet. Vid ett annat till-
fälle trär Polter och Geist en svart huva runt mammans huvud som möjligen 
också kan beskrivas som en sorts mask, där hon även här blir helt okontakt-
bar för dottern. Herr Polter och herr Geist bär två olika sorters halvmasker i 
uppsättningen, ett par masker är röda och fylliga, det andra maskparet har de 
på sig i slutet av uppsättningen. Dessa halvmasker föreställer förvridna an-
sikten med stora huggtänder.  

I Flickan mamman och soporna betonas det teatrala, och det finns ele-
ment av både en inre autonom värld och ett uppbrytande av densamma. 
Mamman och demonerna befinner sig genomgående i sina roller och i upp-
sättningens inre fiktion, medan Ti rör sig friare in och ut ur handlingen. Skå-
despelerskan som spelar Ti växlar också mellan olika rollkaraktärer (där hon 
exempelvis spelar Tis lärare).  
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Handlingens tre olika berättarnivåer  
Handlingen i Flickan, mamman och soporna utspelas på tre olika berättarni-
våer.623 På en nivå skildras mammans sjukdom, en inre värld som befolkas av 
demonerna herr Polter och herr Geist. Till denna nivå släpps enbart mamman 
och publiken in, Ti kan ana att demonerna är närvarande men hon ser dem 
inte. En annan nivå iscensätter Tis verklighet, en yttre och mer påtaglig värld 
med tydligt igenkännbara markörer: en lägenhet, en skolbyggnad, klass-
rummet och skolgården. På denna nivå möts mamman och Ti när mammans 
maniska skov lättar och hon åter kan kommunicera med dottern. Den tredje 
nivån är mer flytande. Här finns enbart Ti, ofta i direkt kommunikation med 
publiken, ett intryck som stärks genom ljussättningen som ofta tonas ned 
runt Ti för att rikta åskådarnas fulla fokus mot henne.  

De olika berättarnivåerna fyller olika funktioner i uppsättningen. På den 
nivå där mammans sjukdomsförlopp står i fokus får publiken ta del av psy-
kosen ur ett utifrånperspektiv. Scenrummet och objekten används för att ge 
form åt mammans tilltagande sjukdom, och åskådarna dras med i upplevel-
sen av en värld som kränger och gungar. När den yttre mer verkliga nivån 
står i centrum får vi ta del av sjukdomen genom Tis blick. På denna nivå 
dominerar barnets upplevelse av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. 
Den tredje nivån, där Ti befinner sig ensam eller i mötet med åskådarna, ger 
Ti en dubbel funktion där hon fungerar både som dottern och som publikens 
guide. Här lämnar Ti återkommande uppsättningens inre fiktiva tid och rum 
och klipper upp det linjära tidsförloppet. Något som betonas särskilt i inled-
ningen och avslutningen: det är Ti som leder publiken in från foajén till lä-
genheten där hon och mamman bor, och det är Ti som kommenterar det som 
sker med henne och mamman i sista scenen för att på så sätt lotsa åskådarna 
ut ur skådespelet.  

De tre berättarnivåerna existerar parallellt med varandra, ibland tydligt 
skilda åt, andra gånger nästan med känslan av olika rumsligheter som buktar 
in i varandra. Den mobila scenografin fungerar tillsammans med ljud- och 
ljussättningen som effektiva medel för att gestalta de snabba skiftena mellan 
de olika nivåerna. När väggarna buktar och händer sträcks ut genom tapeter-
                                                   
623 Lisa Marie Nagel analyserar Flickan, mamman och soporna i magisteruppsatsen ”Teatrali-
tet og troverdighet. Om forholdet mellom teatralt teater og barns dramatiske lek i Suzanne 
Ostens barntragedier”, opublicerad magisteruppsats, Institutt for kulturstudier og orientaliske 
språk (Oslo: Universitetet i Oslo, 2008). I uppsatsen uppmärksammar Nagel hur uppsättning-
en har tre olika fiksjonslag, som hon benämner fortellernivået, virkelighetsnivået och syk-
domsnivået. Här delar jag Nagels uppfattning, även om vi beskriver nivåerna på delvis olika 
sätt. I övrigt skiljer sig analyserna åt; Nagel undersöker relationen mellan teatralitet och tro-
värdighet i barnteater generellt och i Ostens barntragedier speciellt (där hon utöver Flickan, 
mamman och soporna även inkluderar Medeas barn). Jag utgår i min analys från frågor om 
tematik, gestaltning och barnsyn. Arbetet med olika parallella berättarnivåer eller fiktionsni-
våer kan ses som ett kännetecken för Ostens scenkonst för unga i stort, där ett exempel är 
Medeas barn som utspelas på två plan, ett samtidsplan och ett klassikerplan. Detta diskuteras 
exempelvis av Osten själv i Osten 2002, men även av Helander 1998.  
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na befinner vi oss i mammans sjukdomsvärld, när skolgården tar form ge-
nom klockan som ringer in från rasten är vi i Tis yttre verklighet och när 
ljuset på scenen släcks runt Ti och hon tar klivet närmre åskådarna befinner 
vi oss på den tredje nivån i direkt möte med Ti.  

Vägen in till uppsättningen  
I Flickan, mamman och soporna är det mamman som publiken möter först. 
Hon står i foajén tillsammans med demonerna. Mamman är klädd i beige 
trenchcoat, rosa skjorta och bruna byxor, på fötterna har hon klarröda gum-
mistövlar med korta skaft. Hon har kortklippt mörkt hår, ger ett energiskt 
intryck och sjunger en melodi ackompanjerad av Herr Polter och herr Geist. 
Även de är klädda i trenchcoats, de har hattar på sig och spelar piano och 
kontrabas. Till att börja med sjunger mamman lugnt och stadigt, hon tittar på 
publiken som samlas runt henne, men allt eftersom ökar tempot och takten 
på sången. Hon sjunger en melodi jag känner väl igen, det är Edit Piafs Pa-
dam Padam, och hon sjunger delar av den på franska och delar på svenska.624 
Melodin och texten säger mycket om hennes sinnesstämning:  

Jag hör melodin natt och dag, den är lika gammal som jag, den plågar mig vart 
jag än går, förföljer mig år ifrån år. En dag melodin gör mig galen, den är som 
en kniv i mitt bröst.  Vart än jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar 
först, åh din röst täcker min röst – Padam, Padam, Padam625 

 
Under sången har Ti kommit in, hon står nära en av väggarna på långsidan 
av foajén och tittar på mamman som sjunger. Hon har axellångt brunrött och 
tovigt hår som hon tvinnar nervöst mellan fingrarna, hon är klädd i en stick-
ad kofta i ränder med bruna nyanser, den är för stor och når henne långt ned 
över byxbenen. Mitt i sången ber Ti åskådarna följa henne in i nästa rum. 
Kvar i foajén finns mamman som sjunger vidare med stora, ryckiga gester, 
snabbare, vildare och allt mer osammanhängande.  
   I det intilliggande rummet, dit Ti lett åskådarna, spelas samma musik som i 
foajén, men nu på speldosa. Ljudet är klingande och sprött, som glasklockor 
som slår mot varandra. Ett rött draperi hänger framför scenen, det dras dock 
strax bort. Publiken sitter nära, och scenrummet upplevs litet och intimt. Det 
finns ett annat draperi till bakom det röda, det hänger längre bak på scenen; 
tyget föreställer en gul byggnad med fönster. Framför den gula fasaden står 
ett dockhus placerat som Ti tittar på. Ljuset på scenen är dunkelt och sepia-
färgat, och delar av rummet ligger fortfarande i mörker. Ti öppnar ett fönster 
i dockhuset och häller ut rödgul vätska genom det ur en liten leksakshink. 
Hon reser sig sedan upp, ställer sig framför dockhuset och tittar rakt på 
åskådarna. Hon säger: ”Ibland tänker jag så här: Att i ett helt vanligt gul-

                                                   
624 Edith Piaf, Padam Padam, musik av Norbert Glanzberg, text av Henri Contet.  
625 Texten är hämtad ur videoinspelningen. Inledningen i foajén med sången finns ej med i 
manus. 
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rappat hus på en lugn gata, så har en Främmande Makt slagit sig ned. En, nej 
Två Demoner”.626 Scenen fortsätter med att Ti vänder på dockhuset så att de 
små våningsplanen vetter mot publiken, och lämnar sedan rummet. In kom-
mer herr Polter och herr Geist. De tittar på dockhuset och lyfter prövande på 
dess tak. De tittar ut i rummet, vänder sig sedan åter mot dockhuset, tar bort 
taket, lutar sig ned och kastar sönderrivet papper rakt ned i en av de upplysta 
leksaksvåningarna. De skriker rakt ut. Jag överraskas av skriken, och de 
plötsliga intensiva rörelserna, men männen tystnar strax; nu hörs istället en 
kvinnas utdragna rop i bakgrunden. Männen skriker igen, åter uppblandat 
med kvinnans röst. Efter en stund tystnar männen, gör en gest mot varandra 
och lämnar scenen.  

 
Figur 12: Demonerna och dockhuset. Bakom demonerna syns draperiet som före-
ställer fasaden till Tis och mammans hus. I ett av fönstren på draperiet kan man ana 
silhuetten av en barnfigur. Foto: Lars Peter Roos (Stockholms Stadsteaters arkiv). © 
Lars Peter Roos/Stockholms Stadsteater.  

Nu belyses hela scenrummet, draperiet med husfasaden hänger kvar, men det 
är transparent, en tunn väv som skiljer spelet från publiken. Därbakom syns 
Tis mamma, hon befinner sig i en lägenhet. Jag kan se en dörr i bakgrunden, 
väggarna och scengolvet av parkett. Det finns inga fönster och inget dags-
ljus, utan scenen är mörk och dunkel, långa skuggor kastas över golvet. 
Mamman gör gester, hon slår rytmiskt med armarna och rör händerna runt 
ansiktet i snabba, geometriska gester. Det ringer upprepade gånger på dör-
ren. Mamman är orolig att det är Polter och Geist, medan Ti som sitter fram-
                                                   
626 Prolog. Replik hämtad ur manus till Flickan, mamman och soporna. Manuset jag använt 
finns i Stockholms Stadsteaters arkiv. Alla repliker är hämtade ur manus om ej annat anges.  
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för det tunna draperiet svarar att det bara är grannen. Hennes röst är uttråkad 
men också lugnande. Det hörs att det inte är första gången hon förklarar det-
samma för sin mamma. Mamman vill att Ti ska sitta bredvid henne och se 
snäll ut. Mamman fortsätter med att förklara för Ti och publiken att hon, 
mamman, är fången: att två fångvaktare förföljer henne, och att bara hon kan 
se dem, inte dottern. Ti svarar att hon redan vet det. I bakgrunden träder 
Polter och Geists ansikten fram ur en tavla som hänger på lägenhetsväggen; 
deras ansikten lyses upp, de ser nästan ut som om de är gjorda av vax. De 
säger, i mun på varandra och i kör med mamman: ”Från början var dom en, 
herr Poltergeist. Men dom har delat på sig och blivit två”. Strax därefter 
försvinner den transparenta ridån som skiljt Ti och hennes mamma åt och 
rummet lyses upp i ett gult sken. Herr Polter och herr Geist försvinner ut ur 
tavlan som åter blir en målning av en kvinna med huckle.  

Genom den korta introduktionen får publiken med sig ett antal nycklar till 
uppsättningen. Dels fungerar introduktionen som ett sätt att på ett tidigt sta-
dium etablera de olika karaktärerna och deras funktioner, dels fungerar den 
som en passage in till den trånga och mörka lägenheten. I prologen tydlig-
görs hur demonerna enbart är synliga för mamman. Tis dubbla funktion som 
dotter och styckets berättare etableras. Man kan också se hur det redan här 
tydligt signaleras att det är teater vi är på, där Tis lek med dockhuset som 
gestaltar hennes och mammans lägenhet tillsammans med den korta prolo-
gen betonar det teatrala och blir ett sorts spel i spelet. Även gestaltningen av 
herr Polter och herr Geist fungerar som ett sätt att betona den teatrala inram-
ningen genom att de utgör icke-realistiska element i sig.  

Ytterligare något som tydliggörs i prologen är rumslighetens centrala be-
tydelse. Publiken får se huset och lägenheten Ti och mamman bor i ur ett 
antal olika perspektiv. Det finns på draperiet i första scenen, där husfasaden 
tonar fram bakom Ti och demonerna. Det finns också i dockhuset som rullas 
in på scenen som Ti leker med, och som herr Polter och herr Geist hemsöker 
och kastar sönderrivet papper över. Även vandringen från foajén och de 
olika draperierna som hänger framför scenrummet som föreställer Ti och 
mammans lägenhet blir betydelsebärande: den sammetsröda ridån som 
publiken möter när de följer Ti in till teaterrummet, tyget där bakom med en 
projicerad husfasad, och slutligen den tunna väven som lägenheten och 
mamman enbart kan anas genom. Lagren av draperier fungerar här som 
trösklar in till den fiktiva värld som publiken träder allt djupare in i under 
uppsättningens gång. När draperierna faller, en efter en, blir upplevelsen att 
publiken rört sig långt in i ett intimt och isolerat rum som annars enbart Ti 
och hennes mamma delar, ett rum dit omvärlden och dagsljuset sällar når. 

Scenrum och scenografi: rumslighetens och objektens betydelse  
I Flickan, mamman och soporna utspelas intrigen framför allt i lägenheten 
där mamman och Ti bor. En bostad som gestaltas i form av ett enda rum med 
bruna strukturtapeter på väggarna, vita lister och i mitten av den bakre väg-
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gen en dörr. På golvet ligger tidningshögar utspridda och bruna kartonger 
står uppradade längs golvet, i dem sorteras olika sopor. Med jämna mellan-
rum häller mamman ut nya sopor på lägenhetens golv: ur säckarna ramlar 
tomma aluminiumburkar, plastflaskor, trasiga leksaker och behållare av 
olika slag. I arkivmaterialet till uppsättningen kan man läsa följande om ob-
jekt som används i uppsättningen: ”dockskåp, tavelram med slöja, tidnings-
högar (5 stycken), tidningsorm, äckelstol, burkar i rad, shoppingvagn full 
med skräp, dramatenvagn, skåp och grejer, TV med utbytt glas, 28 tum, 
strykbräda, telefoner, skräphög med trasiga föremål”.627 Allt detta material 
intar också scenrummet på olika sätt under uppsättningens gång och bildar 
tillsammans med lägenhetens golv och väggar fonden till den historia som 
utspelar sig. Scenografin och objekten samspelar i allra högsta grad med den 
tematik som skildras. Dörren till lägenheten blir en symbol för en annan 
värld, livet därutanför, och det är en dörr som förblir stängd under stora delar 
av uppsättningen. Genom att dörren placerats centralt i scenrummet, på den 
bakre väggen, blir känslan att åskådarna befinner sig innanför dörren snarare 
än utanför, instängda i den mörka lägenheten tillsammans med mamman och 
Ti. Scenografin gestaltar på så sätt effektivt den isolering Ti och hennes 
mamma befinner sig i.  

I Space in Performance undersöker teaterforskaren Gay McAuley det hon 
beskriver som rumsligheten i teatern och anger hur denna är av central bety-
delse för hur mening produceras och kommuniceras i en teateruppsättning.628 
McAuley diskuterar både teaterhändelsens verkliga rum, dit teaterhuset, 
scenrummet och publikutrymmet räknas, och det som kan beskrivas som 
iscensättningens fiktiva rumsligheter. Sistnämnda uppstår i mötet mellan 
scen och salong, skådespelare och åskådare, och växlar karaktär beroende på 
hur det yttre teaterrummet formas, används och förses med mening. Där 
scenografin lätt betraktas som teateruppsättningens yttre inramning argu-
menterar McAuley istället för en syn på scenografi som något transformativt 
och föränderligt, där hon exempelvis anger hur objekt på scenen blir me-
ningsfulla först när de refereras till eller interageras med.  

Genom scenografin och objekten får åskådarna ta del av mammans tillta-
gande psykos där rummet kränger och snurrar, andra gånger används objek-
ten för att gestalta relationerna mellan de olika karaktärerna. Åter andra 
gånger kopplar objekten samman teaterhändelsen med verkligheten utanför 
scenrummet. I uppsättningen behandlas inte scenografin som något som 
ramar in teaterhändelsen, scenografin är heller inte underordnad skådespe-
larna och texten utan fungerar snarare som en aktiv motpart. I recensionerna 
kommenteras också scenografin och objekten återkommande.629 För merpar-
                                                   
627 Förteckning hämtad från Stockholms Stadsteaters arkiv, pärm 104, arkiverat under Flick-
an, mamman och soporna.   
628 McAuley 1999.  
629 Se exempelvis Lars-Ola Johansson, ”Ett gripande drama som höll fast publiken”, Länstid-
ningen Östergötland, 21 maj 1999, Leif Zern, ”En liten flicka regisserar: Suzanne Osten 
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ten av recensenterna blir också scenografin och objekten en levande skild-
ring av mammans psykos och barnets instängdhet. Andra recensenter beskri-
ver uppsättningen som en nästan fysisk upplevelse där man blir ömsom om-
skakad, ömsom illamående, och mycket berörd.630 Samtidigt som scenografin 
och objekten genomgående lyfts fram som viktiga, ibland till och med avgö-
rande för hur man förstår iscensättningen, beskrivs rummet i recensionerna 
aldrig utifrån en teknisk eller materiell aspekt, snarare berörs just det trans-
formativa och föränderliga. 

 
Figur 13: Ti och dockhuset, i fronten syns tidningar staplade på hög, något som 
återspeglar buntarna med tidningar i mammans och Tis lägenhet. Dockhuset utgör 
ett av de perspektiv som publiken får se huset och lägenheten ur. Foto: Lars Peter 
Roos (Stockholms Stadsteaters arkiv). © Lars Peter Roos/Stockholms Stadsteater. 

Mammans psykos gestaltad genom scenografin och objekten  
I uppsättningen skildras mammans tilltagande psykos genom den föränder-
liga scenografin och objekten i rummet. Teaterforskaren Ellen Kaplan kom-
menterar hur schizofreni med hjälp av objekten och rummet gestaltas ur ett 

                                                                                                                        
berättar för barnpubliken om sin uppväxt med en psykiskt sjuk mamma”, Dagens Nyheter, 21 
mars 1998, Karin Helander, ”Inferno med variationer”, Svenska Dagbladet, 28 mars 1998, 
Linda Romanus, ”Den frånvarande föräldern”, Entré, nr. 3 (1998), Ann-Charlotte Sandelin, 
”Suzanne Osten vågar ta upp det allra svåraste”, Norrköpings Tidningar, 14 maj 1999, Kata-
rina Kieri, ”Om att leva med sin mammas demoner”, Norbottens kuriren, 21 april 1998. 
630 Radio Stockholm med Katarina Widén, 25 mars 1998, Sveriges Radio, Radio Stockholm 
(utskrift från Stockholms Stadsteaters arkiv).  
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utifrånperspektiv, där barnets perspektiv på sjukdomen dominerar.631 När 
mamman använder soporna är det nästan uteslutande i relation till sjukdo-
men. Hon sorterar för att försöka bringa ordning i sitt inre kaos. När Ti för-
håller sig till skräpet blir det istället vanliga sopor som ska sorteras för att 
mamman säger så, ibland blir de också till leksaker i barnets lek. Ti betraktar 
sig själv och sakerna runtomkring henne och noterar med uppgiven röst att 
det luktar illa, att hon luktar illa, och att det är smutsigt. För mamman blir 
sorterandet istället tvångsmässigt. Ljussättningen bidrar till att förstärka 
rummets funktion som en portal in till mammans sjukdomsvärld. Den 
dunkla, sepiafärgade belysningen skapar en klaustrofobisk upplevelse av att 
lägenheten är isolerad och syrefattig. Under uppsättningens gång blir det 
tydligt hur psykosen ter sig för mamman när det yttre rummets ramar upplö-
ses och väggar och tak kränger. Den rörliga scenografin som skapas av stora 
mobila väggar som förflyttas över scengolvet krymper också allteftersom 
mammans sjukdom accelererar. Under uppsättningens senare del isolerar 
hon sig själv och dottern i våningen. Scenutrymmet blir mörkare, och lägen-
heten fysiskt allt trängre.  

Mammans tilltagande psykos gestaltas effektivt genom kroppsspråket, 
men också genom hur tingen runt henne förvandlas. Dörren mamman kom-
mer in genom när hon ska fira Tis födelsedag har krympt samman till halva 
sin storlek och telefonen hon svarar i när det ringer förvandlas från en tele-
fon i vanlig storlek till att bli nästan dubbelt så stor. Den vilar tungt i mam-
mans famn medan hon skriker i luren, allt mer desperat. Även tavlan på väg-
gen får liv genom att mamman föreställer sig att hon och dottern är en del av 
den. I en scen får man se hur dottern tar på sig en huvudschal och tar fram en 
konstbok medan cembalomusik spelas i bakgrunden. När mamman kommer 
säger hon till dottern att det är hon och Ti på tavlan som dottern tittar på i 
boken: en tavla från 1600-talet av den holländska konstnären Jan Vermeer 
Van Delft, ”Kristus i Martas och Marias hus”. Möjligen föreställer tavlan på 
väggen i lägenheten en detalj ur den tavla som Ti tittar på i konstboken. Efter 
att mamman talat med Ti om att det är hon och dottern på tavlan hängs hon 
upp i en snodd från taket av Herr Polter och Herr Geist. Hon studsar upp och 
ned, tillsynes helt utan egen vilja. Mamman försvinner här helt in i sin psy-
kos. Det är som om hennes förvrängda verklighetsuppfattning tar fast form 
genom objekten som omger henne. Till slut blir mamman nästan själv som 
en del av scenografin där hon hänger från taket i gummisnodden som demo-
nerna fäst henne vid.  

                                                   
631 Kaplan, 2005. I artikeln diskuterar Kaplan hur scenrummet och objekten nyttjas i Flickan, 
mamman och soporna samt hur språket och texten används i Sara Kane´s Crave och 4.48 
Psychosis, Där Ostens uppsättning enligt Kaplan visar psykosen ur ett utifrånperspektiv me-
nar hon att Kane skildrar psykos ur ett inifrånperspektiv där det sönderfallande språket står i 
centrum.  
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Figur 14: Mamman hängandes i ett snöre från scentaket. I scenen blir mamman 
nästan en del av scenografin. På bilden syns även den halvmask som mamman har 
på sig stundtals i föreställningen. Foto: Lars Peter Roos (Stockholms Stadsteaters 
arkiv). © Lars Peter Roos/Stockholms Stadsteater.  
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Skildringen av karaktärernas relationer genom objekten  
I uppsättningen fungerar objekten på teaterscenen inte enbart som yttre ting, 
utan de medverkar också till att gestalta relationen mellan mamman och 
sjukdomen, mamman och demonerna respektive mamman och dottern. En 
relation där soporna upptar allt mer av mammans sinnevärld och där dottern 
många gånger blir mamma åt sin mamma. Användandet av objekten stäm-
mer väl överens med McAuleys beskrivning av hur objekt på teaterscenen 
”have come increasingly to serve the actor as an instrument through which a 
character’s state of mind or emotional state can be articulated, and inte-
raction between characters can be motivated”.632  

Som exempel kan en scen i uppsättningen lyftas fram, där mamman sorte-
rar sopor medan hon upprepar det herr Geist säger till henne till Ti: ”Varje 
lapp måste sitta på varje skatt så att systemet blir komplett. Annars kan herr 
Polter bli rasande”. Hon fortsätter: ”Men viktigast är att det sen katalogiseras 
med prydlig handstil, säger herr Geist”. Hon räknar tingen, mumlar och upp-
repar. Hon skriker på Ti som försöker ta ett hopprep hon hittar bland so-
porna: ”Nej! ta ingenting! Minnessystemet kan bli fel!” Tempot på sorteran-
det ökar, och herr Polter beordrar mamman att samtidigt skriva ned orden 
han säger i allt snabbare tempo. Mamman hinner inte med, och när Ti försö-
ker få kontakt med henne skriker hon rakt ut till dottern: ”Men jag hinner ju 
inte! Jag hinner inte! Och det är ditt fel!”, sedan rusar hon ut från scenen. Ti 
står ensam kvar och upprepar orden för sig själv: ”Det är mitt fel. Det är mitt 
fel.” Hon vänder sig sedan till publiken, talar direkt till åskådarna, och säger: 

Såna som går omkring på stan och samlar på sig en massa skräp med smutsiga 
plastkassar och en vagn med hjul på, sån är min mamma nu (i bakgrunden 
hörs hur mamman gråter) ibland på nätterna, så hör jag hur hon gråter.  

 
Ti vänder sig mot gråten, och jag ser hur hon klappar på dörren som skiljer 
dem åt i ett försök att trösta mamman. I nästa stund kommer mamman ru-
sande ut ur sovrummet, hon dansar, först själv och sedan med demonerna för 
att till slut ramla ned utmattad på golvet där Ti tar emot henne, kramar och 
stryker henne över håret. Det finns ömhet och omtanke men också sorgsen-
het i Tis handling när hon försöker trösta och skydda sin mamma. Scenen 
illustrerar mammans sorterande av soporna, hennes relation till demonerna, 
men också relationen mellan mamman och dottern. Det blir tydligt hur Polter 
och Geist bestämmer över mamman, men även hur mamman tar ut frustrat-
ionen över Ti som lämnas ensam med känslan av att det som sker är hennes 
fel.  

Soporna får multipla betydelser, de används inte bara som ett sätt att 
skildra rollfigurernas inbördes relationer alternativt deras inre sinnestillstånd: 
soporna symboliserar också mammans sjukdom och blir skräp som tränger 
ut Ti ur hennes eget hem. Utöver det kopplas soporna också till verkligheten 
                                                   
632 McAuley 1999, s. 186.  
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utanför teaterrummet, något som gör deras närvaro i den fiktiva lägenheten 
dubbelt skrämmande och obehaglig. Även detta påtalar McAuley när hon 
diskuterar objektets dubbla betydelse på teaterscenen, där det både är verk-
ligt och icke-verkligt, det senaste genom att objektet placeras i en teaterkon-
text och blir ett tecken för något. Genom objektets fysiska och materiella 
närvaro kopplas också skådespelarna på teaterscenen och åskådarna i sa-
longen till den verkliga världen utanför teaterhändelsen. McAuley skriver: 

Insofar as it is real, the object onstage exists in relationship to the world out-
side the theatre and it derives much of its expressive power from this fact. 
Objects in the world contain their own gestural demands, impose certain ges-
tural behaviours on their users, exist in relation to corporeal and social 
practices.633 

 
Det är också just detta som aktualiseras när Ti vänder sig mot publiken, talar 
direkt till åskådarna och adresserar närvaron av soporna på teaterscenen: 
”Sån är min mamma nu” säger hon, och jag påminns om att under lagren av 
fiktion finns också en sanning. Det som visas på scenen speglar en verklighet 
som en del barn har att dagligen hantera. Det finns barn som har det precis 
som Ti.  

 
Figur 15: Ti och hennes mamma. Bakom Ti ser man soporna som breder ut sig i 
lägenheten. Foto: Lars Peter Roos (Stockholms Stadsteaters arkiv). © Lars Peter 
Roos/Stockholms Stadsteater.  

                                                   
633 McAuley 1999, s. 179.  
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Figur 16: Ti och hennes mamma. I famnen håller Ti en burk som hon fyllt med vat-
ten där hon försöker tvätta sina smutsiga kläder. Foto: Lars Peter Roos (Stockholms 
Stadsteaters arkiv). © Lars Peter Roos/Stockholms Stadsteater.  
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Fokaliseringen: ett psykoanalytiskt perspektiv på barnets inre  
I Flickan, mamman och soporna står skildringen av barnets inre i centrum 
för det som gestaltas. I uppsättningen kan man också ana hur ett psykoanaly-
tiskt perspektiv på barnets inre får fungera som det raster som publiken er-
bjuds att betrakta uppsättningen genom. I fokus står relationen mellan 
mamman och dottern, där åskådarna får ta del av ett växelspel mellan yttre 
erfarenheter och inre psykisk värld. Det psykoanalytiska perspektivet funge-
rar på detta sätt som uppsättningens anonyma fokalisator, något som också 
påverkar hur barnfiguren och mamman gestaltas på teaterscenen.  

Mammans dubbelhet går som en röd tråd genom uppsättningen. Hon 
framställs inte bara som vansinnig, arg eller ledsen, utan också som ömsint, 
humoristisk och rolig. Ibland sjunger hon och berättar sagor för Ti, andra 
gånger drömmer hon och Ti sig bort till huset i Dalarna och den semester 
som mamman så desperat diktar samman för dottern. En dubbelhet som gör 
mamman både närvarande och frånvarande i relationen med dottern: i ett 
ögonblick är hon kärleksfull och deltagande och kan kommunicera med Ti, i 
nästa ögonblick är hon hård och otillgänglig och vare sig ser eller hör dot-
tern. I uppsättningen skildras hur mamman försöker göra motstånd mot de-
monerna och sjukdomen, något som tydliggör att hon inte medvetet väljer att 
stänga ute Ti. I en scen borstar mamman dotterns hår medan demonerna gör 
samma sak på varandra på stolen bredvid. Ti ser inte demonerna, men publi-
ken kan se hur den ena figuren efter en stund slår med borsten på den andra. 
Mamman ser det men kämpar emot, och fortsätter krampaktigt borsta håret 
på dottern. Stunderna av närhet och kärlek mellan modern och dottern glim-
tar också återkommande fram, och det är dessa korta scener som gör att jag 
orkar se det sorgliga, svarta och skrämmande. I de olika scenerna används 
objekten återkommande för att gestalta mammans försök att stå emot sjuk-
domen, något som samtidigt speglar hennes oförmåga att fungera som föräl-
der. Mamman och Ti leker med bollar, de spelar kort och mamman borstar 
dotterns hår. Sjukdomen närvarar dock hela tiden som en skugga: mamman 
får kämpa emot demonerna när hon borstar håret på Ti. Hon glömmer att låta 
Ti leka med bollarna utan behåller dem själv, och hon hör återkommande 
inte vad dottern säger till henne.  

Även det arkitektoniska rummet används som ett medel för att gestalta re-
lationen mellan mamman och dottern där Ti får allt mindre utrymme. I en av 
de inledande scenerna får publiken se hur Ti inte längre får gå på toaletten, 
där bor nu herr Polter. Hon får istället en glasburk att kissa i av sin mamma. 
I samma scen kommer demonerna åter, mamman pratar med dem, säger att 
hon gjort som de vill; nu bor inte längre Ti i sitt rum. En arm sträcks ut ge-
nom tapeten, demonerna rör vid mammans hår. Scenen gestaltar inte bara 
mammans sjukdomstillstånd, utan för ett ögonblick får också publiken se 
mamman såsom hon ter sig för Ti när hon uppslukas av psykosen. När 
mamman i slutet av scenen vänder sig mot Ti har hon för ett ögonblick en 



 199 

halvmask över ansiktet som gör hennes uttryck förvridet, stelt och frånva-
rande. I denna stund förvandlas mamman till någon annan. Det korta mo-
mentet är skrämmande men också klargörande. För ett ögonblick upplever 
åskådarna den verklighet Ti har att konstant förhålla sig till, där mammans 
sjukdom blir något främmande som invaderar hennes värld och gör mamman 
oigenkännlig.634  

De ständiga perspektivskiftena mellan Ti och hennes mamma bidrar till 
att relationen mellan dottern och mamman blir begriplig. Som åskådare kan 
man förstå både mamman och dottern: jag kan se barnets utsatthet, men 
också den vansinnesvals mamman dras in i. I Flickan, mamman och soporna 
skildras därmed inte bara mammans dubbelhet och hur hon glider in och ut 
ur psykosen, utan även vilka långtgående konsekvenser mammans beteende 
får för barnet, Ti. Här finns kopplingar till en bakomliggande psykoanalytisk 
barnsyn, där Melanie Kleins teorier kan lyftas fram.635  

Klein intresserade sig för hur barnets inre psykiska värld byggs upp från 
tidig ålder och beskriver individens utveckling genom två olika positioner, 
den paranoid-schizoida positionen och den depressiva positionen. I den 
första positionen lever kärleksfulla och aggressiva impulser åtskilda inom 
barnet, som delar upp vårdnadshavaren i en ond del och en god del. I den 
andra positionen lär sig barnet allteftersom att dessa två delar är en och 
samma person, och de kan sammanlänkas. En integrering som är avgörande 
för barnets utveckling mot att bli en självständig och hel individ. För att in-
tegreringen ska ske behöver barnet möta en trygg och stabil omgivning med 
vårdnadshavare som kan hjälpa barnet att härbärgera känslor av ångest, 
övergivenhet och ilska. Klein menar att människan ständigt pendlar mellan 
de två positionerna, där individen tenderar att återvända till den paranoid-
schizoida positionen vid särskilt utsatta tillfällen. När Tis mamma inte 
förmår ge sin dotter den stödjande och kärleksfulla omgivning hon behöver 
för att utvecklas självständigt, innebär det att dottern inte kan integrera den 
inre verkligheten, utan det inre objektet klyvs i två: en ond moder och en god 
moder. Detta påverkar Tis syn på den yttre verkligheten. Hon kan inte sätta 
samman olikheterna och uppleva dem som delar av en gemensam värld, utan 
verkligheten förblir svart eller vit, ond eller god. I relationen till mamman 
kan man se hur Ti inte klarar av att se nyanser i mamman, utan ser henne 
som antingen god eller ond. Återkommande kan man se hur Ti projicerar 

                                                   
634 Just mammans halvmasker kommenteras också i en recension, där Åsa Mälhammar anger 
hur dessa utgör några av de mest skrämmande inslagen i uppsättningen: ”Det mest skräm-
mande, åtminstone för en vuxen, är faktiskt de bistra maskerna /../ som modern emellanåt 
sätter på sig. Då är hon en annan, helt utom räckhåll – sjuk”. Åsa Mälhammar, ”Den sjuka 
modern – och hennes barn”, Aftonbladet, 21 mars 1998.  
635 Melanie Klein, 1882 – 1960, var barnpsykolog och psykoanalytiker. Kleins tankar sam-
manfattas delvis i vad som benämns som objektrelationsteoretiska skolan. För en redogörelse 
för Kleins teorier se exempelvis Kleinian Theory. A Contemporary Perspective, red. Catalina 
Bronstein (London & Philadelphia: Whurr Publicers Ltd, 2001).  
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tillbaka den goda delen av mamman på den verkliga mamman, medan hon i 
ett försök att kontrollera den onda delen behåller denna inom sig själv. En 
inre process där Ti idealiserar mamman och nedvärderar sig själv. Vid ett 
tillfälle där mamman glider in i psykosen och pressas av demonerna kan man 
se hur mamman skriker åt Ti att allt är dotterns fel. I samma scen kan man se 
hur Ti upprepar mammans ord, tar emot dem utan att ifrågasätta dem eller 
protestera. Hon ekar mammans ord, och vänder dem mot sig själv och be-
kräftar det hon många gånger redan upplever som en verklighet: ”Det är mitt 
fel. Mitt fel.” I uppsättningen skildras på ett smärtsamt tydligt sätt hur den 
symbiosliknande relationen till mamman inte är något Ti kan välja bort. Sna-
rare förhåller det sig tvärtom, desto mindre fungerande mamman blir, desto 
mer beroende blir barnet. Ti får inte den hjälp hon behöver för att bli en 
självständig och fri individ. Hon klarar heller inte av att se nyanserna i sig 
själv. I Flickan, mamman och soporna skildras det låsta tillståndet genom 
dotterns vakande över den allt sjukare mamman. Ti försöker ömsom skydda 
mamman, ömsom få kontakt med henne, samtidigt som hon i korta möten 
med publiken ger uttryck för all inre sorg, ångest och övergivenhet hon upp-
lever men gömmer långt inom sig.   

Ti som intern fokalisator: att uppleva ur barnets synvinkel   
Om ett psykoanalytiskt perspektiv på barnets inre fungerar som uppsättning-
ens anonyma fokalisator, så är det Ti som utgör uppsättningens interna fo-
kalisator. Detta klargörs redan i inledningen där Tis interaktion med dockhu-
set får en nyckelfunktion. När Ti använder dockhuset så leker hon inte bara 
med det, utan hon framvisar det även för publiken: hon tittar på det och stäl-
ler sig sedan framför det och talar direkt till åskådarna. Hon beskriver vad 
hon tänker om huset och vad som kommer ske i det. Prologen förtydligar att 
det är Ti som anger ramarna och villkoren för den fiktiva värld som strax ska 
utspelas på teaterscenen. Teaterforskaren Maaike Bleeker beskriver också 
fokalisering, och identifikationen som uppstår genom denna process, som att 
åskådaren ”is invited to ’step inside’ and take up a position represented wit-
hin the work and see it as if from there”.636 Det är precis detta som sker ge-
nom Tis inbjudan till publiken. När demonerna lämnat scenen och den sista 
tunna ridån som täcker mamman och lägenheten faller blir detta inte bara en 
bild för hur Ti tar klivet in i uppsättningens fiktiva värld, utan även hur 
åskådarna gör detsamma tillsammans med henne. En fokalisering av det slag 
som Bleeker menar resulterar i en känsla av direkthet, närhet och omedel-
barhet, där det är som om ”we experience directly what the other feels, see-
ing the world through his or her eyes”.637 Barnets känslor blir därmed inte 
bara något som gestaltas i uppsättningen, utan också något som kan upplevas 
affektivt av åskådarna. Det är ur barnets synvinkel som publiken tar del av 
                                                   
636 Bleeker 2008, s. 28.  
637 Bleeker 2008, s. 33.  
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det som berättas. I recensionerna kommenteras också återkommande hur Tis 
perspektiv blir styrande, där en recensent exempelvis anger hur det är ”ge-
nom hennes (Tis, min anm.) ögon som publiken ser och upplever mam-
man”.638 Många gör också jämförelser mellan uppsättningen och Ostens bok 
om uppväxten som pjäsen baseras på.639 När det kommer till skildringen av 
barnfiguren i uppsättningen anar man också hur Tis utsatthet upplevs in på 
bara skinnet, där ord och fraser som återkommer i recensionerna är vanvård, 
hur det stinker, hur barnet anpassar sig till självutplåningens gräns, men 
också hur Ti har en stark överlevnadsförmåga.640  

Ti fungerar dock inte bara som uppsättningens interna fokalisator, utan 
med jämna mellanrum kliver hon också ut ur uppsättningens linjära berät-
tande och redogör mer neutralt för vad som sker med henne och mamman. 
Ti får här en dubbel funktion som dotter och som styckets berättare. Något 
som leder till att historien omväxlande iscensätts ur ett jagperspektiv och ur 
ett mer distanserat sådant, nästan som återblickar på en uppväxt som skett 
långt tidigare. Greppet bidrar till att skapa balans mellan närhet och distans. 
Som åskådare drabbas jag av scenerna som skildrar Ti ur ett jagperspektiv 
medan scenerna där hon tar ett steg tillbaka fungerar som andningshål. De 
blir tillfällen för välbehövlig känslomässig distans där Ti kommenterar och 
förklarar det som sker, ofta kopplat till känslan av utsatthet. Växlingarna 
mellan de två positionerna får också en lugnande och betryggande funktion. 
När situationen blir för akut återvänder Ti helt enkelt till publiken och talar 
direkt till åskådarna. I korta scener förstår vi på detta sätt att Ti har en inre 
styrka som gör det möjligt för henne att hantera det som sker.  

Genom de korta scenerna där Ti talar direkt till publiken ges även åskå-
darna insyn i de strategier som Ti använder för att bearbeta den kaotiska 
tillvaron med mamman i lägenheten. Ett sådant tillfälle är den scen där Ti 
drömmer om en docka, en vit docka som kommer till henne om natten, 
samma docka som hon i en av uppsättningens inledande scener får av mam-
man. I drömmen heter dockan Emma, klädd helt i vitt städar hon rent i lä-
genheten, bäddar och tvättar. I en annan liknande scen drömmer Ti om vat-
tenkonungen, och berättar hur hon lämnar meddelanden till honom vid vat-
tenkajen utanför lägenheten. Hon säger:  

Just där brukar jag prata med en speciell. Vattenrikets härskare, Vatten-
konungen. Men jag talar inte högt. Jag rör inte ens på munnen. Den som går 
förbi hör ingenting. Jag bara berättar, i tankarna. Vattenkonungen. Det här är 

                                                   
638 Gun Zanton-Ericsson, ”Instängd i mammans sjuka värld: Suzanne Osten sentimentaliserar 
inte barndomen”, Östgöta Correspondenten, 15 maj 1999.  
639 Se exempelvis Helander, Svenska Dagbladet, 28 mars 1998.  
640 Se exempelvis Bo-Ingvar Kollberg, ”Utsatt barndom på mammans villkor: Suzanne Osten 
regisserar självbiografisk pjäs på Unga Klara”, Uppsala Nya Tidning, 21 mars 1998; Mäl-
hammar, Aftonbladet, 21 mars 1998; Zanton-Ericsson, Östgöta Correspondenten, 15 maj 
1999. 
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ett meddelande till dig. (Tar ett löv och skriver HJÄLP och slänger det i vatt-
net). Jag skriver inget namn under. För tänk om herr Polter får syn på lövet. 
Och förstår vad jag gör. Vattenkonungen… Tror du att nån kan höra när man 
talar till honom, fastän man bara tänker att han finns? 

 
Scenen skildrar Tis längtan efter hjälp, att få lämna lägenheten och ansvaret 
för mamman, men också hennes upplevelse av att inte kunna tala högt om 
hur hon egentligen har det.  

Valet att låta Tis synvinkel styra iscensättningen resulterar även i att psy-
kosen skildras ur barnets perspektiv. Som publik får vi ta del av mammans 
sjukdom genom barnets blick. I början av uppsättningen anas inte bara sjuk-
domen utan även mamman som individ, mellan skoven är hon rolig, kreativ 
och lätt att tycka om. Under uppsättningens gång försvinner dock mamman 
allt längre bort från Ti, demonerna erövrar henne bit för bit och hon mister 
kontrollen. En gestaltning av mammans sjukdom som gör det lätt för publi-
ken att relatera till barnets osäkerhet och utsatthet. 

Gestaltningen av Ti: möjligheten till utopiska ögonblick  
Den centrala plats Ti får i uppsättningen förstärks av Anna Takanens gestalt-
ning av flickan, där känslan blir att åskådarna får blicka rakt in i Tis inre. Det 
öppna ansiktet, blicken som registrerar varje enskild händelse på teatersce-
nen och kroppen som rymmer en uppsjö av känslor: sorg, ledsenhet, glädje, 
förväntan och djup besvikelse. Det behövs inte många ord för att effektivt 
gestalta de olika sinnesrörelserna som strömmar genom Ti under uppsätt-
ningens gång; många gånger får också de olika känslouttrycken fritt spelrum 
utan yttre distraktioner. Det finns inte någon som tröstar, förklarar eller slätar 
över, utan Ti lämnas att ensam hantera det som sker.  

Tis utsatthet är ibland nästan outhärdlig att ta del av. Samtidigt är det i 
dessa scener som jag upplever möjligheten till det teaterforskaren Jill Dolan 
beskriver som utopiska ögonblick i teatern. Här blir Takanens gestaltning av 
dottern en viktig pusselbit: närvaron, sårbarheten och intensiteten letar sig ut 
över scenkanten, fångar åskådarnas blickar och nästintill drar publiken in i 
spelet. Dolan knyter också skådespelarens utstrålning till upplevelsen av det 
utopiska.641 Det Dolan vill lyfta fram här är hur ögonblick av intensiv när-
varo kan bidra till skapandet av det hon beskriver som ”communitas”, stun-
der av samhörighet där skådespelare och åskådare tillsammans för ett ögon-
blick kan uppleva möjligheten till en annan mer jämlik värld. Stunder som 
Dolan ser som kopplade till världen utanför teaterrummet genom att känslan 
av tillhörighet kan uppmuntra till aktivitet även i andra sfärer, där Dolan 
beskriver hur ”(t)he politics lies in the desire to feel the potential of 
elsewhere”.642 Det handlar därmed snarare om att affektivt uppleva möjlig-
heten till förändring, än att få den gestaltad i färdig form.  
                                                   
641 Dolan 2006.  
642 Dolan 2006, s. 20.  
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Flickan, mamman och soporna väcker också frågor som inte bara berör Ti 
som individ, utan även barns situation i stort. Här spelar också uppsättning-
ens yttre kontext in. I pressklippen kommenterar man genomgående hur 
iscensättningen bygger på Ostens egen uppväxt, där man kan ana hur den 
bakomliggande historien bidrar till att stundvis nästan upphäva gränsen mel-
lan teater och verklighet. I flera recensioner uppmärksammar man hur vare 
sig myndigheter eller grannar ingriper i Tis situation, något man också me-
nar kan ske i verkligheten, då med hänvisning till Ostens egen barndom.643 
Margareta Sörenson beskriver i Expressen hur iscensättningen blir en thriller 
om ett slutet rum, där hon också ställer sig följande frågor: ”Hur kan ett barn 
komma ut ur mammans föreställningar? Hur kan andra barn och vuxna upp-
täcka och förstå vilken fruktansvärd börda ett barn som denna flicka bär? 
Och vad skulle de kunna göra”.644 Sörenson menar också att uppsättningens 
budskap är glasklart: det handlar om att våga ingripa. Samma slutsats kom-
mer Anders Pauser fram till, där han beskriver hur budskapet med pjäsen är 
”att man måste ingripa i tid för att skydda barn och inte som här och i verk-
ligheten vänta, tveka och blunda för att inte stöta sig med en vuxen person 
hur konstigt denne än beter sig”.645 Åsa Mälhammar menar att uppsättningen 
kan ses som allmängiltig för barn som växer upp i utsatta situationer i stort, 
där flera barn nog kan känna igen sig i Tis situation ”med allt vad ensamhet, 
skuld, ansvar och för tidig vuxenhet innebär”.646 Mälhammar menar här ex-
empelvis att programbladet till uppsättningen, med titeln ”Hur man överle-
ver en barndom med en psykiskt sjuk förälder” kan medverka till att göra 
pjäsen onödigt målgruppsinriktad, där den i hennes mening lika gärna kan 
riktas till barn som exempelvis växer upp med föräldrar som missbrukar. En 
maktlöshet som därmed inte bara gäller för Ti som individ utan som även 
kan förstås som giltig för många barn som växer upp i kontexter där sam-
hället på olika sätt sviker och väljer att inte se.647  

                                                   
643 Här skriver exempelvis Bo-Ingvar Kollberg: ”Ur samtida journaler har hon efteråt kunnat 
lägga märke till de omgivande vuxnas tveksamhet mot att ingripa, trots att de visste vad som 
pågick. Såväl boken som föreställningen på Unga Klara kan ses som en maning att bryta ett 
sådant mönster”, se Kollberg, Uppsala nya tidning, 21 mars 1998. Se även Johansson, Läns-
tidningen Östergötland, 21 maj 1999; Mälhammar, Aftonbladet, 21 mars 1998; Zanton-
Ericsson, Östgöta Correspeondenten, 15 maj 1999.  
644 Margareta Sörenson, ”Råttfångaren på Unga Klara”, Expressen, 21 mars 1998.  
645 Anders Pauser, ”Gripande inlägg i debatt om utsatthet”, Västerbottens Kuriren, 23 april 
1998.  
646 Mälhammar, Aftonbladet, 21 mars 1998. 
647 Mälhammar, Aftonbladet, 21 mars 1998.  
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Figur 17: Ti när hon talar till publiken och till vattenkonungen. Stunder som upplevs 
nära, när ljuset i salongen släcks och enbart Ti belyses. Foto: Lars Peter Roos 
(Stockholms Stadsteaters arkiv). © Lars Peter Roos/Stockholms Stadsteater.  



 205 

I en av uppsättningens starkaste scener talar Ti direkt till publiken. Hon 
blickar rakt ut i åskådarhavet och berättar om hur hon uppfattar sin mamma. 
Publiken får dela hennes smärta, men scenen blir också ett uttryck för hur Ti 
för ett ögonblick släpper taget, hur hon slutar vara mamma åt sin mamma. 
Hennes ansikte är naket. Håret klistrar sig på den svettiga pannan. Ögonen är 
lugna, blicken rak och öppen. I den korta scenen är det som om Ti plötsligt 
får konturer, det går inte att väja undan.648 I scenen där Ti möter publiken, 
naket och öppet, kan jag också ana närvaron där hon står framför publiken, 
nära, nära scenkanten. Jag funderar på hur det varit om jag suttit i rummet, 
som åskådare, hur hennes andning varit ännu tydligare. Hur tystnaden möjli-
gen upplevts än mer öronbedövande. Jag inser också att det utopiska i denna 
stund är kopplat till upplevelsen av en smärta som handlar lika mycket om 
att sätta ord på det som sker som förmågan att släppa taget. I den korta sce-
nen släpper Ti allt det hon annars bär i uppsättningen, hon delar sin smärta 
och sin upplevelse direkt med publiken. Hon uttrycker vad hon egentligen 
vill säga till sin mamma, men samtidigt håller inne eftersom hon, barn som 
hon är, bär ansvaret för sin sjuka mamma:  

Det luktar faktiskt gris härinne! (Ti stirrar ilsket på sin mamma, och går sedan 
ut, ned till vattnet.) Egentligen, så sa jag aldrig det där om att lukta till 
mamma. Det finns saker man inte kan säga till mamma, om man säger dem 
blir hon ledsen (hittills vänd halvt inåt scenen, talar med en spegel, vänder sig 
nu till publiken, min anm.) Man kan inte säga att man ibland skulle vilja ha en 
annan mamma, till exempel. Vattenkonungen, han har en grå båt och en 
orange overall. Kanske har han aldrig fått mitt lövbrev. Man vet aldrig. 
Kanske har han fått syn på det, och just som han skulle ta det och läsa det så 
kom en våg och sköljde det ur hans hand. 

 
Dolan beskriver dessa ögonblick av lättnad, av att ge efter, som ”gestic mo-
ments of clarity”.649 Kanske är det också så att upplevelsen av utopi främst 
närvarar i tider av misslyckanden, när ingen undsättning kommer. Ögonblick 
som samtidigt som de innebär en förlust också förebådar ankomsten av en 
ny, bättre värld: ”If this is so, then the performative moments of loss, des-
pair, grieving, and abscense might, in fact, herald the new”.650 Så läser jag 
också ovanstående korta scen med Ti. Ut ur den smärta och utsatthet som 
skildras kan bara något nytt komma. En ny tid, och en ny klarhet. För Dolan 
kan också en teateruppsättning vara fylld av sorg och förlust, men likväl 
upplevas utopisk i sin längtan efter detta andra. I Flickan, mamman och so-
porna är också upplevelsen av förlust påtaglig, men uppsättningen omfam-

                                                   
648 En iakttagelse som även Linda Romanus gör i recensionen av uppsättningen i teatertid-
ningen Entré, där hon lyfter hur Ti blir synlig i de scener där hon samtalar med vatten-
konungen alternativt leker med dockskåpet. Romanus, Entré, nr 3 (1998).  
649 Dolan 2006, s. 58.  
650 Dolan 2006, s. 58.  
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nar på många sätt denna förlust; det är barnets utsatthet i ett samhälle som 
sviker som skildras snarare än en mamma som medvetet väljer att inte se sitt 
barn. 

Uppsättningens rytm: mörker och ljus, närhet och distans  
I Flickan, mamman och soporna varvas de svarta stråken med ljusa, mer 
hoppfulla scener. Det är en hårfin balans där partier som domineras av 
mammans sjukdom följs upp av stycken där demonerna försvinner och 
mamman åter kan möta Ti och kommunicera med henne. Växlingarna ger 
uppsättningen dess varierade rytm: scener där mammans psykos står i cent-
rum och demonerna närvarar har ett högt tempo, ljuden ökar, det är skrik, 
gråt, ibland dans, medan scener där mamman är mer tillstädes med Ti är 
långsammare och mer intima. Humorn går som ett tydligt stråk genom hela 
uppsättningen, även när det är som mörkast finns det utrymme för skratt. Det 
finns något förlösande i skrattet, och där ilskan ibland saknas i Flickan, 
mamman och soporna blir humorn ett annat sätt att närma sig känslor så 
stora att de är svåra att sätta ord på. Några recensenter kommmenterar hur 
just ilskan saknas i uppsättningen, där exempelvis Bo-Ingvar Kollberg be-
skriver Takanens gestaltning av Ti som en ”fulländad inlevelse i den totala 
självbehärskningens konst”, där han också frågar sig vart alla andra reakt-
ionsmönster tagit vägen, något han själv besvarar med att Osten ”valt att 
lyfta fram flickans inre styrka och hennes överlevnadsstrategier”.651  Här är 
jag inte helt överens med recensenterna utan menar att ilskan finns närva-
rande i uppsättningen, exempelvis i den scen där Ti slåss med en pojke på 
skolgården. Tis ilska gentemot mamman är också synlig i de korta scener där 
hon tar steget ur handlingen och kommunicerar direkt med publiken.  
    Många gånger blir skratten välbehövliga avbrott från den anspänning som 
byggts upp på scenen. Ett exempel där humorn används som ett sätt att skapa 
distans är den scen där mamman försöker hänga sig och upptäcks av dottern. 
Scenen börjar med att demonerna kallar mamman för skitkärring, hon upp-
repar orden och skrattar. Ett av demonernas ansikten syns genom den plöts-
ligt plastiska lägenhetsväggen, effekten är komisk. Snart svänger dock de-
monernas beteende, de slutar skämta och blir hotfulla, de skriker skitkärring 
och mamman ställer sig på en stol och trär en snara runt sin hals. Hon ekar 
allt mer desperat och högljutt demonernas ”skitkärring”. Precis då kommer 
Ti in, hon avbryter mamman och skriker åt henne att sluta. Mamman tycks 
vakna till där hon står, hon tittar på Ti och kliver ned från stolen. Hon forts-
ätter med att dra ned snaran från taket för att slänga det tvinnade lakanrepet 
runt sin hals som en lång schal, något hon gör med en lätt, nästan nonchalant 
gest. Hon säger: ”Nej, nu får jag gå ut. (Här lugnar hon ned sig, ståendes i 
dörren på väg ut). Så. Hel och ren”. Det tvära kastet mellan den förtvivlade 

                                                   
651 Kollberg, Uppsala Nya Tidning, 21 mars 1998.  
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mamman som skriker skitkärring och mamman som låtsas som om inget 
egentligen har hänt, för att torrt konstatera att det är dags att gå ut, blir en 
tydlig bild för hur hallucinerande och suicidal hon är. Sjukdomen har kom-
mit att ockupera allt mer av hennes värld. Mammans snabba vändning bidrar 
dock också till att skapa distans, det som skildras i scenen blir inte enbart 
skrämmande utan får även något absurt, nästan vardagligt över sig. Natur-
ligtvis finns det egentligen inget vardagligt över en mamma som försöker 
hänga sig och blir förhindrad av sin dotter, men mammans snabba kast får 
mig att förstå att det är just detta oberäkneliga som utgör Tis vardag. Genom 
scenen skildras på så sätt inte bara de djupgående konsekvenserna av mam-
mans tilltagande psykos, utan jag som åskådare bjuds också in till den berg- 
och dalbana av känslor som utgör Tis vardag. En tillvaro där förtvivlan och 
skratt, dagliga rutiner och hemsökande demoner ständigt snuddar vid 
varandra. I recensionerna lyfts många gånger det sorgliga och tunga i upp-
sättningen fram, men det finns också beskrivningar av hur det som gestaltas 
även lockar till skratt. Ibland kan man ana att skrattet varit närmre för den 
unga publiken än för den vuxna, där exempelvis Katarina Widén anger föl-
jande på en fråga om publikens reaktioner:  

ja, jag tror alla kände sig ganska matta. Man blir matt och kanske är det lite 
lättare för barn att skratta, för barn kanske inte på samma sätt som vuxna kän-
ner det där dåliga samvetet och skulden över att, oj, jag borde kanske ha in-
gripit flera gånger. För det är faktiskt roligt också. Hur hemsk den här verk-
ligheten än är så är mamman väldigt underhållande och väldigt kreativ, 
sjunger, leker och berättar sagor. Även själva föreställningen är gjord på ett 
väldigt underhållande sätt.652 

 
I Flickan, mamman och soporna finns heller inget som bestämmer när jag 
som åskådare ska vara allvarlig eller när jag ska skratta, tvärtom huserar de 
båda känslorna sida vid sida. Många gånger är det också som om den ab-
surda humorn förstärker det djupa allvaret och den underliggande tragiken. 
Jag behöver tillåta mig skrattet för att orka vila i allvaret. Även uppsättning-
ens sista scen lämnar utrymme för skratt och humor; när mamman vill gifta 
sig med låssmeden som kommit för att städa ut lägenheten blir det ofrån-
komligt komiskt. Anspänningen släpper och jag skrattar åt det absurda i situ-
ationen. Det är ett befriande skratt: äntligen är andra vuxna på plats, och 
isoleringen är bruten.  

Det öppna slutet: vägran att ge ett entydigt svar  
Rengöringen av lägenheten i uppsättningens sista scen blir en tydlig bild för 
det nya som kommer där det gamla bokstavligen städas ut. Scenen blir också 
ett tecken för en vuxenvärld som trots allt kliver in, tar ansvar och närvarar. I 
slutet av Flickan, mamman och soporna får man se hur mamman försvinner 
in i psykosen och blir alltmer trängd. När hon ska fira Tis födelsedag tram-
                                                   
652 Radio Stockholm med Katarina Widén (utskrift från Stockholms Stadsteaters arkiv).  
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par hon mest förvirrat runt i tårtan medan dottern försjunker i hög feber. Det 
knackar på dörren och ringer i telefonen och när mamman svarar får hon 
veta att hon är vräkt. Demonerna låter mamman förstå att hon måste göra sig 
av med Ti: annars kan de bli avslöjade, och det vill hon väl inte? Stämningen 
blir alltmer hotfull och när mamman slutligen säger till Ti att hon ringt hen-
nes lärare och meddelat att dottern inte kommer till skolan under resten av 
terminen blir Ti helt förtvivlad. Hon vänder sig mot publiken och säger:  

Det är som om skolan inte finns. Kanske finns faktiskt ingenting längre, utom 
det som jag kan se just nu. Det enda som finns kvar är det här rummet. Och så 
vattnet utanför, som jag kan se från fönstret. Allt annat har vikts ned och lagts 
i lådor, och kommer inte packas upp igen förrän till hösten. 

 
Mamman svarar Ti med att räkna upp allt det som packats ned, allt som är 
dotterns verklighet utanför lägenheten. Herr Polter och herr Geist svarar med 
att allt har packats ned och snart kommer skickas långt, långt bort. Det är 
som om verkligheten utanför lägenhetens trånga väggar slutligen börjat glida 
iväg även för Ti. Strax skär dock en ringsignal genom tystnaden, det ringer 
och ringer, mamman skriker och demonerna blir skräckslagna. Herr Polter 
och herr Geist har masker som täcker deras ansikten, anletsdragen är stela 
och förvridna, de har huggtänder och skriker i mun på varandra. Slutligen 
flyr de ut från scenen. Det ringer igen, och längst bak på scenen öppnas nu 
ett fönster, eller kanske en dörr.  
     När ljuset lyser upp scenen kan man se hur lägenhetens väggar har krupit 
nära varandra, de bildar en trång passage och skräpet intar varje skrymsle 
och vrå av rummet. En man kliver in genom öppningen där ljuset flödar in, 
klädd i orange overall presenterar han sig för mamman och förklarar att han 
är där för att städa ur lägenheten. Det är samma låssmed som tidigare låst 
upp dörren åt Ti när hon blev utelåst. Samma låssmed som Ti tror är ditsänd 
av vattenkonungen, eftersom det står V N på hans overall: något Ti tolkat 
som vattenkonungens nödservice. Mamman hänger fortfarande i den snodd 
herr Polter och herr Geist fäst henne i. Bredvid henne, nära, nära, står nu ett 
barn, en aktör som gissningsvis är i samma ålder som Ti. Hon håller i mam-
mans hand. Jag förstår att hon föreställer Ti, hon är klädd i den rosa prin-
sessklänningen Ti fick från mamman när hon fyllde år. Den vuxna aktören 
som tidigare gestaltat Ti befinner sig nu i utkanten av scenen där hon iakttar 
det som sker. Låssmeden förklarar för mamman att hon och Ti måste flytta 
eftersom grannarna klagat. Mamman frågar var, och Ti (nu genom den 
vuxna aktören) svarar: ”Inte långt. Bara till huset bredvid. Du vet hur dom är 
och egentligen är du väl lika trött på det här som dom, eller hur? (Mamman 
leds ut av låssmeden). Just så säger han”. Låssmeden tar till orda och säger: 
”Men först ska vi städa så allt blir rent”. Mamman sätter sig på den stol som 
låssmeden tagit fram åt henne. Hon ser lättad ut. Hon säger (vänd till 
låssmeden): ”Vill du gifta dig med mig?” Han svarar: ”Vi städar lite först 
va?” Mamman kommunicerar åter med Ti, hon tar på sig en röd clownnäsa 
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och kastar boll med dottern. Scenen slutar med att den vuxna skådespelers-
kan som gestaltat Ti säger: ”Och sen kommer sommarlovet. I Dalarna”. Hela 
scenen lyses upp i ett milt dagsljus, dockhuset befinner sig åter på scenen, 
placerat strax intill mamman och barnet. Den musik som hördes i början av 
uppsättningen spelas åter och salongen fylls med spröda toner av Edit Piafs 
Padam Padam.  
     När fönstret i scenfonden slutligen öppnas och dagsljuset flödar in över 
golvet är det som om rummet åter syresätts. Först nu förstår jag vidden av 
hur klaustrofobisk lägenheten verkligen upplevts. Med det skarpa, vita ljuset 
förstärks intrycket av att det är något nytt som kommer, en annan möjlig 
framtid. Vad denna möjliga framtid bär med sig vet inte publiken, men det är 
något annat än den verklighet Ti under hela uppsättningen desperat försökt 
förhålla sig till. Här vill jag åter hänvisa till Dolan, som påminner om att det 
utopiska kan finnas i just det öppna slutet, i vägran att ge ett entydigt svar, 
för att istället iscensätta själva längtan efter transformation och förändring. 
Dolan skriver: ”(T)he utopian performative /../ is grounded in the humble, 
messy attempt to seek out human connectedness, rather than a grandiose, 
fixed vision of one perfect future or one fixed idea of a better life”.653 I Os-
tens scenkonst för unga är också förändring och transformation ett återkom-
mande tema. Förändring för barnets situation men också av snäva sociala 
normer och regler. Inga enkla eller entydiga svar ges i Flickan, mamman och 
soporna på hur en värld där denna förändring ägt rum ser ut. Publiken kan 
ana den, men precis när den ska äga rum tar uppsättningen slut. Jag vill påstå 
att det är en av styrkorna med uppsättningen, och att det öppna slutet kan ses 
som en konsekvens av en barnsyn och ett barnperspektiv som går som en röd 
tråd genom Flickan, mamman och soporna. Det finns inte ett barn, ett sorts 
föräldraskap, ett svar på hur ett bättre liv kan se ut.  

Barnet på teaterscenen  
Upplevelsen av Ti som uppsättningens nav förstärks i den sista scenen där Ti 
återvänder till samma berättande funktion som i prologen. Hon tar åter steget 
ut ur uppsättningens här och nu, och intar en mer distanserad funktion och 
kommenterar händelseförloppet på scenen. I den sista scenen sker också en 
vändning som tillför nya lager för förståelsen av vad jag egentligen sett och 
tagit del av. Här tar en barnaktör steget upp på teaterscenen för att gestalta 
barnet Ti, medan den vuxna skådespelerskan som spelat Ti tar ett steg åt 
sidan och iakttar det som sker. Något som skapar illusionen av att det är den 
vuxna Ti som betraktar sig själv som barn. Något som fungerar som en sorts 
hermeneutisk chockverkan: det jag sett, får nya lager av betydelse.  

Flickan, mamman och soporna får i den sista scenen en ny dimension där 
det som berättats inte bara kan relateras till barnet Ti utan även till den 
vuxna Ti. Som åskådare förstår jag att det inte bara är barnet Ti vi mött un-

                                                   
653 Dolan 2006, s. 136. (Kursivering i original).  
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der uppsättningen, utan också den vuxna Ti som någonstans i bakgrunden 
hela tiden betraktat barnet. Något som gör att dåtid och nutid, vuxen och 
barn, glider samman och möts i en och samma scen och person. När Ti fyller 
rollen både som barnet som måste genomleva mammans psykos i ett här-
och-nu perspektiv och som den vuxna som betraktar barndomen på håll 
skapas ett nödvändigt avstånd. Kanske är det också genom distans som 
publiken slutligen kan ta in hur utsatt Ti varit under hela uppsättningen. He-
lander beskriver också scenen som en vändpunkt: ”Mitt bland smuts, kiss-
burkar och skräphögar sitter en liten flicka, ett alldeles riktigt barn, i en skär 
prinsessklänning och med allvarsam blick. Pjäsens Ti står vid sidan av, stumt 
betraktande”.654 Även recensenten Linda Romanus lyfter fram scenen som 
avgörande, där hon menar att uppsättningen i stort präglas av sorg, men 
också hopp och medkänsla:  

Tydligast blir detta i slutet, då barnet, det ”riktiga” barnet, plötsligt står där på 
scenen. Mot det kan vi inte värja oss. Till henne har vi inga förklaringar eller 
ursäkter. Vi måste helt enkelt ta hennes mamma ifrån henne. Vare sig vi vill 
eller inte. Ingen kan säga annat än att det gör ont. Ändå är det precis så här vi 
bör använda vår teater. För att gestalta konsekvensen av mänskliga tillkorta-
kommanden, påpeka orättvisor. Men också för att väcka medkänsla och insikt. 
Det är så man föder hoppet.655 
 

Barnet som gestaltar Ti i den allra sista scenen väcker också flera reflektion-
er. Genom barnaktören träder en bild fram av hur Ti bokstavligen går från att 
vara den vuxne i relationen till sin mamma, till att åter bli ett barn. De två 
versionerna av Ti, som befinner sig samtidigt på scenen, väcker också hopp 
om att barnet Ti trots allt klarar sig. Det är som om den vuxna Ti blickar 
tillbaka på det som skett och minns barndomen som var. Kanske är det också 
därför barnaktören på scenen snarare framstår som en symbol för barnet, Ti, 
än som någon som i egentlig mening spelar dottern. Barnets inträde på tea-
terscenen förändrar också hur tiden uppfattas i uppsättningen. Där det inre 
tidsförloppet tidigare upplevts som i huvudsak linjärt blir tiden i sista scenen 
mer cirkulär. Det är inte längre sekunder, minuter och timmar som skildras, 
utan istället ett cykliskt förlopp med upplevelsen av att ständigt återkomma 
till en och samma punkt. Ungefär som dygnet återkommer om och om igen 
tycks också den stora Ti ständigt återkomma till den lilla Ti och det som 
skett. Det finns inte bara sorg i mötet, utan också försoning och acceptans; 
ett löfte om förändring hänger i luften. På många sätt handlar uppsättningen 
om smärta och förlust, Tis förlust av barndomen, mammans förlust av sig 
själv in i psykosen, sorg genom mammans förtvivlan över att inte räcka till, 
och barnets ilska och tårar över att inte förstå vad som sker med mamman. 

                                                   
654 Helander, Svenska Dagbladet, 28 mars 1998. 
655 Romanus, Entre nr. 3 (1998).  
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Det är som om den sista scenen väcker alla dessa olika förluster till liv, gör 
dem närvarande i nuet, och till viss del även låter oss försonas med dem.  
 
Den vuxna blicken och barnkroppen på teaterscenen  
När det kommer till barnaktören som gestaltar Ti i den sista, avslutande sce-
nen funderar jag mycket över vilken betydelse den vuxna blicken får för 
tolkningen av det som iscensätts. Här anar jag att den fysiska barngestalten 
får större betydelse för en vuxen publik än för de unga åskådarna. Kanske 
handlar det om att jag genom närvaron av barnets fysiska kropp på teater-
scenen plötsligt inser hur ung Ti verkligen är i uppsättningen. Något som 
kommer som en ögonblicklig insikt, en blixtlik och drabbande förståelse. 
Det som hänt, händer ett barn! 
     Den fysiska barnkroppen på scenen påminner också om hur lätt det är att 
betrakta barnet ur ett perspektiv där barn alltför ensidigt ses som antingen 
kompetenta eller som bräckliga. Där förstnämnda riskerar ett osynliggörande 
av den asymmetri som råder mellan vuxna och barn, och små barns faktiska 
behov av vuxenvärldens omsorg, riskerar sistnämnda ett osynliggörande av 
barn som en social grupp med en förmåga till socialt aktörskap.656 När den 
fysiska barnkroppen intar scenen, och den lilla och stora Ti möts, är det som 
om de två olika barnsynerna möter varandra. Barnet på scenen är både sår-
bart och kompetent, maktlöst men också överlevare. Sista scenen fungerar på 
detta sätt som en påminnelse om hur mycket jag med min vuxna blick auto-
matiskt läser in i den fysiska barnkroppen, ofta utan en sekunds eftertanke: 
hur lätt det är är att glömma barnets sårbarhet, men också att underskatta 
barnets förmåga och barnets starka och svåra känslor. Ungefär som om bar-
nets kapacitet och känsloliv vore av samma storlek som den fysiska kroppen.  
     Här blir det av vikt att Ti spelats av en vuxen skådespelerska och inte av 
ett barn. Kanske hade barnets fysiska kropp gjort att jag som vuxen inte sett 
det starka och svåra utan istället ryggat tillbaka. Kanske hade jag förminskat 
känslorna genom att betrakta dem som övergående: något barn växer ifrån. 
Det är också möjligt att erfarenheten och kunskapen hos en vuxen aktör 
krävs för att gestaltningen av barnets inre erfarenhetsvärld verkligen ska nå 
fram till mig som vuxen åskådare, och med det insikten om att barns känslor 
(egentligen så självklart!) har samma bråddjup som vuxnas. Den vuxna aktö-
ren bidrar också till att förstärka uppsättningens inre kärna och budskap: att 
barn kan vara vuxnare än vuxna och tvärtom. Det är lätt att automatiskt utgå 
från ett socialisationsbegrepp som inbegriper en syn på vuxna som beings, 
självständiga och oberoende, och barn som becomings, beroende och på väg 
att bli sociala.657 Flickan, mamman och soporna vänder upp och ned på detta, 
där ögonblicket när barnaktören intar rummet blir avgörande. Teater- och 
genusforskaren Tiina Rosenberg diskuterar hur Osten i sin scenkonst stund-

                                                   
656 För en diskussion runt detta se exempelvis Den moderna barndomen och barns vardagsliv 
2007 samt Sommer 2011. 
657 Lee 2001; Lee 2005.  
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tals använder sig av det hon beskriver som ett generationsöverskridande 
grepp där barn får spela vuxna, där vuxenspelet kontrasteras mot den tillsy-
nes naturliga barnrollen.658 Även dramaturgen Erik Uddenberg kommenterar 
användandet av barnaktörer i Ostens uppsättningar, där han anger hur riktiga 
barn på scenen ofta fungerat som en signal för de vuxna.659 Barnaktören i 
Flickan, mamman och soporna fungerar också som en signal, ett grepp som 
gör att jag plötsligt får syn på det jag inte tidigare sett. Något som kan bely-
sas med hjälp av teaterforskaren Maaike Bleekers tankegångar om teater 
som en relation mellan den som ser och det som ses, där seendet förstås som 
något socialt och kulturellt konstruerat. För Bleeker blir relationen mellan 
den som ser och det som ses avgörande för vilka upplevelser som en teater-
händelse kan väcka, där Bleeker även menar att denna relation ofta förblir 
dold i själva seendet, då genom att åskådarna övertygas om att ”ting visas 
som ting är”, oberoende ur vilket perspektiv de skildras. Samtidigt har teater 
enligt Bleeker alltid möjligheten att exponera relationen mellan den som ser 
och det som ses, där bland annat valet av scenisk inramning och kommuni-
kationsstrategier spelar in. Bleeker diskuterar också hur en teateruppsättning 
kan medverka till att skapa förändring ”in the sense that it denaturalizes the 
dominant perspective and invites /../ productive looking”.660 Hon hämtar 
termen från konsthistorikern Kaja Silverman, som kopplar denna typ av se-
ende till det etiska för att beskriva det enligt följande: 

The ethical becomes operative not at the moment when unconscious desires 
and phobias assume possession of our look, but in a subsequent moment, 
when we take stock of what we have just ’seen’ and attempt – with an 
inevitably limited self-knowledge – to look again differently.661 

 
Det är därmed själva omprövandet, detta medvetandegörande av relationen 
mellan den som ser och det som ses, som enligt Bleeker (och Silverman) kan 
rikta om blicken från ”looking into productive looking”.662 Ett omriktande 
som kan fungera transformerande i den meningen att det kan bidra till att 
förvandla det som skildras på scenen från att vara en handling bland andra 
till att bli en handling med möjlig politisk innebörd. Bleeker beskriver hur 
                                                   
658 Tiina Rosenberg tar exempel från Besvärliga människor (riktad till en vuxen publik) där 
tre flickor omväxlande spelar barn och vuxna kvinnor. Rosenberg 2004, s. 242.  
659 Erik Uddenberg kommenterar barnaktörer i Ostens uppsättningar i förordet till Osten 
2009a, s. 10. Exempel på andra uppsättningar där barnaktörer varit med på scenen är Jösses 
flickor (1974), Pyret (1991), Alkestis (2006).  
660 Bleeker 2008, s. 115. (Kursivering i original).  
661 Bleeker 2008, s. 115. Jag har valt att använda mig av Bleekers tolkning och tillämpning av 
Silvermans term ”productive looking” och hänvisar därför här till Bleeker. Detta trots att 
Bleekers bok Visuality in the Theatre är att betrakta som en sekundärkälla. Citatet ovan är 
hämtat ur Bleekers bok, där det ska tilläggas att Bleeker här citerar Silverman ur Kaja Silver-
man, The Threshold of the Visible World, (New York/London: Palgrave MacMillan, 1996), s. 
173.  
662 Bleeker 2008, s. 115.  
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teatralitet kan fungera som ett sätt att initiera ”productive looking” och ett 
omprövande av det vi ser genom att det teatrala ”helps us to understand the 
appearance of bodies as the effect of signs, signs we read and interpret, and 
that get their meaning within a frame of reference, rather than as something 
essentially given within them”.663 Det som gestaltas på teaterscenen kan 
därmed potentiellt fungera som något som inte bara väcker reflektioner runt 
själva teateruppsättningen, utan även runt det som kan beskrivas som kon-
struktionen av verkligheten.  
     Iscensättandet av det barnsliga och det vuxna i den sista scenen i Flickan, 
mamman och soporna kan beskrivas som ett moment som syftar till att pro-
ducera just den typ av ”productive looking” som Bleeker diskuterar. När jag 
ser hur Ti åter blir ett barn, när hon inte längre måste ta hand om sin 
mamma, inser jag också tyngden av det ansvar barnet tvingats ta under hela 
uppsättningen. Bredvid den lilla Ti sitter hennes mamma, fortfarande oför-
mögen att ta hand om sig själv. Lite längre bort står den stora Ti. Hon be-
traktar det som sker, och ger röst inte bara åt den lilla Ti utan i stunder även 
åt låssmeden och mamman. Det är inte längre självklart att det är den vuxna 
kroppen som står för det mogna och självständiga medan barnet blir den 
omogna och osjälvständiga. Tvärtom framstår Ti som den figur som i upp-
sättningen vuxit och mognat mest medan mammans figur förblir ett barn. I 
sista scenen glider också den vuxna Ti samman med barnet Ti, vuxenhet och 
barndom möts och den skarpa gränsen mellan barn och vuxen suddas ut. Det 
är en fysisk upplevelse, in på bara kroppen, av barndom och vuxenhet som 
skiftande och rörliga begrepp. Mötet får också stor betydelse: det skakar om 
min blick, och får mig att se det jag vanligen annars inte ser. Det jag upplevt 
under hela uppsättningen fördjupas och får en tydlig resonansbotten.  

Teman  
Flickan, mamman och soporna kretsar runt skildringen av hur det kan vara 
att växa upp med en förälder som är oförmögen att ta hand om sitt barn, där 
relationen mellan mor och dotter står i centrum. Där uppsättningen mycket 
konkret gestaltar hur man överlever en barndom med en psykiskt sjuk föräl-
der, och hur det är att inte leva enligt normen, handlar den på ett annat plan 
om vikten av att få uttrycka och bearbeta svåra upplevelser, där teater fram-
ställs som en möjlig väg för detta. I Flickan, mamman och soporna fram-
ställs isolering som det värsta som kan ske. Brytandet av isoleringen handlar 
inte bara om att öppna dörrarna till lägenheten Ti varit instängd i, utan också 
om att glänta på dörren till det inre, vilket gestaltar nödvändigheten av att 
våga tala om det som annars kan vara svårt att sätta ord på. Röda trådar är 
frågor om maktlöshet och utsatthet, skam och vad som kan betraktas som 
normalt respektive onormalt samt barnets grundläggande behov av att bli sett 
och bekräftat. Nedan diskuteras och utvecklas dessa teman under tre rubri-

                                                   
663 Bleeker 2008, s. 115. 
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ker: ”Maktlöshet och utsatthet”, ”Normalitet och avvikelse” samt ”Känslo-
mässig isolering”.  
 
Maktlöshet och utsatthet  
I Flickan, mamman och soporna står Ti maktlös inför mammans oförmåga 
att ta hand om dottern. Ti får inte tillräckligt med mat, hennes kläder är 
smutsiga och hon har ingen säng att sova i. Mamman klarar heller inte av att 
engagera sig känslomässigt i dottern. I FN:s barnkonvention fastslås hur alla 
barn har samma rättigheter och lika värde.664 BRIS i sin tur beskriver om-
vårdnad, skydd, kärlek och utveckling som viktiga faktorer i barns grundläg-
gande behov. Även att kunna påverka den egna situationen är betydelsefullt 
för barn.665 För barnet som skildras i Flickan, mamman och soporna ser verk-
ligheten annorlunda ut. Uppsättningen iscensätter en barndom kännetecknad 
av en otrygg tillvaro med bristande omvårdnad och förlorad möjlighet att 
klara av skolan, där barnet många gånger får bli förälder åt föräldern. Skild-
randet av barn som maktlösa och utsatta, där det är vuxna som bestämmer 
över barns liv, blir satt på sin spets i den scen där mamman klargör för Ti att 
det är hon som bestämmer om dottern får vara kvar i hemmet med mamman 
eller ej. I scenen har mammans psykos förvärrats, hon försöker hänga sig 
och det blir Ti som räddar mamman som förvirrat går ut, för att strax komma 
in igen. Mamman säger till dottern att det finns elaka människor därute som 
vill henne illa, och fortsätter: ”Ti, jag får ont i huvudet av dej. Jag ringer 
barnavårdsnämnden”. När Ti, som inte kan annat, svarar jakande fortsätter 
mamman: ”Det finns såna som hämtar dom bråkiga barnen och skickar dom 
till barnhem”. Förälderns absoluta makt över barnet illustreras tydligt i sce-
nen, där föräldern har valet att välja bort barnet, men inte tvärtom.  

Barnets maktlöshet och utsatthet skildras också genom det fysiska ut-
rymme som Ti tilldelas i uppsättningen. Redan i inledningen framgår det hur 
Ti inte längre får sova i sitt rum, där bor nu istället demonerna. Litteraturve-
taren och barnboksforskaren Lena Kåreland beskriver i essän ”Rummet i 
barnlitteraturen” följande i relation till barnet och det egna rummet: ”Att ha 
ett eget rum är av betydelse för identiteten, för utvecklingen av en persons 
självbild. Rummet, och kanske framför allt huset, brukar ofta i psykologiskt 
hänseende ses som en bild av jaget, en plats för våra inre drömmar”.666 Kåre-
land beskriver vidare hur ”(e)tt rum kan stå både för frihet och instängdhet, 
Det kan ses som en social symbol, en kulturell spegel som visar barnets eller 
                                                   
664 Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter, 2006.  
665 BRIS står för Barnens Rätt I Samhället, https://www.bris.se/?pageID=584. Behoven kopp-
las till föräldrabalken som är den viktigaste lagen när det gäller barnet och familjen. I den 
framgår barnets rättigheter i förhållande till sina föräldrar och föräldrarnas skyldigheter i 
förhållande till barnet [hämtad 24 november 2016, utskrift hos författaren].  
666 Lena Kåreland, ”Rummet i barnlitteraturen: Metafor och kulturell spegel”, ur I litteratu-
rens underland. Festskrift till Boel Westin, red. Maria Andersson, Elina Druker & Kristin 
Hallberg, (Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag, 2011), s. 56-67, s. 53.  
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kanske i första hand hela familjens status.”667 I Flickan, mamman och so-
porna tas rätten till det egna rummet ifrån Ti. Hon har inte längre en egen 
domän i lägenheten, en plats där hon bestämmer och kan dra sig undan och 
vara ifred. Tillgången till barnets eget utrymme krymper i takt med att bar-
nets inre värld krymper: det finns allt mindre plats för Tis inre drömmar. 
Friheten och oberoendet finns inte att söka i hemmet eller familjen i uppsätt-
ningen, snarare söker Ti efter detta utanför lägenhetens fyra väggar och utom 
hörhåll från mamman. Det är vid vattnet, på kajen utanför hemmet, som Ti 
talar till vattenkonungen och uttrycker sin frustration över beroendet av 
mamman, maktlösheten och utsattheten i en relation hon inte kan välja bort. 
Det är även utanför hemmet som Ti möter andra vuxna som blir betydelse-
fulla för henne och bekräftar henne när mamman inte förmår. I slutet av upp-
sättningen blir det återigen rummet som får fungera som en metafor för Tis 
totala maktförlust, något som gestaltas genom att mamman bestämmer att 
dottern inte längre får gå till skolan. Ti beskriver förtvivlat hur hon upplever 
det som om världen utanför lägenheten packas ned och stuvas undan. Hela 
den fysiska verklighet hon känner till tas genom ett slag från henne. Det är 
mamman som bestämmer; en mamma som knappt klarar av att ta hand om 
sig själv, men likväl med makten intakt att bestämma över vad som kan vara 
barnets bästa.  

Barnet som skildras är ett barn som inte får tillgång till de rättigheter bar-
net enligt lag har. Ti är fullständigt utelämnad till sin mamma, och omgiv-
ningen tycks inte uppmärksamma hennes utsatta situation. Ti gör också sitt 
bästa för att inte väcka uppmärksamhet eftersom hon vet att ett avslöjande 
kan innebära en förlust av mamman. Flickan, mamman och soporna skildrar 
effektivt hur det utsatta barnet försätts i en omöjlig situation. Beroendet och 
kärleken till föräldern är inte något Ti kan välja bort, utan hon kan enbart 
fantisera om en frigörelse. I uppsättningen framträder en bild av hur Tis 
maktlöshet sträcker sig långt utanför lägenhetens fyra väggar, där tystnaden 
utgör den tydligaste markören för barnets utsatthet. Ti är tyst. Hon har i tidig 
ålder lärt sig vad som får sägas och inte sägas. Även de vuxna kring Ti är 
tysta. Situationen hinner bli akut innan Tis lärare och granne slutligen larmar 
och barnets isolering bryts. I Flickan, mamman och soporna betonas vikten 
av att andra vuxna kliver in när vårdnadshavaren sviker, något som förtydli-
gar barnets beroende (och utsatthet) inte bara i relation till föräldrarna utan 
även till vuxenvärlden och samhället i stort.  

Tecknen på att allt inte står rätt till är tydliga. Ti är smutsig och hungrig, 
lukten av soporna tränger ut genom lägenhetsdörren och Ti somnar i trapp-
uppgången, utelåst. Likväl avvaktar de vuxna runt Ti. Kanske vill de inte 
lägga sig i eller tränga sig på. Kanske handlar det om vuxenvärldens ovilja 
att ifrågasätta föräldrarollen, något som återigen speglar ett maktperspektiv 

                                                   
667 Kåreland 2011, s. 54.  
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där den vuxnes rätt till föräldraskapet blir viktigare än barnets rätt till en 
fungerande förälder.  

I Flickan, mamman och soporna gestaltas ett barn som befinner sig i 
samhällets utkant. Uppsättningen ger kropp och röst åt ett annars osynlig-
gjort barn med resultat att tystnaden, och barnets isolering, bryts. Skildringen 
av barnet som maktlöst och utsatt är också ett återkommande tema i Suzanne 
Ostens scenkonst. Något hon bland annat uttryckt enligt följande: ”Jag har 
ägnat mig åt att lyssna på och skildra de maktlösa: barn, kvinnor, flyktingar 
och medellösa. Det är teaterns uppgift att hitta röster som inte hörs. Vi lever 
inte i en demokratisk berättartradition där alla kommer till tals”.668 Temat har 
också en direkt koppling till Ostens egen uppväxt, där Tis uppväxt på många 
sätt kan betraktas som en gestaltning av regissörens egen barndom. 
 
Normalitet och avvikelse   
Referenser till smuts och renhet är återkommande i Flickan, mamman och 
soporna där jag kopplar detta till frågor om normalitet och avvikelse. Smut-
sen närvarar rent fysiskt på teaterscenen genom soporna som intar lägenhet-
ens golv, den finns att söka i Tis skam över att hon luktar och har solkiga 
kläder, men också i mammans försök att upprätthålla en fasad av att allt är 
som det ska. I en scen förbereder sig Ti för att gå till skolan när mamman 
säger till henne: ”Kom här. (Hon borstar Tis hår). Kom ihåg. Vi måste upp-
träda som normala. Se normala ut. Inte avvika. Inte höras. Det är viktigt att 
vara hel och ren.” Ti svarar att hon är smutsig, något mamman förnekar för 
att sedan förhöra sig om att Ti tycker att hon är en god mor. Ti upprepar att 
hon vill vara ren.  

Scenen fortsätter med att Ti går till skolan, på skolgården möter hon en av 
sina nya skolkamrater, en pojke. Han säger: ”Vad tycker du om? Vi i vår 
klass tycker om normala saker”. Ti svarar att hon också gör det. Pojken fort-
sätter: ”Vi tycker om rena kläder och händer utan skrubbsår och naglar utan 
sorgkanter. Och så tycker vi om att äta korv och fara på picknick på söndag 
och att åka till IKEA. Vi tycker om att se när vår mamma använder 
mikrovågsugn”. Medan pojken pratar kan man se hur Ti olyckligt tittar ned 
på sina händer, på sorgkanterna på naglarna, medan hon försöker gömma 
dem bakom ryggen. En enkel gest, men samtidigt fylld av skam, känslan av 
att inte passa in, att vara fel, avvikande. Scenen fortsätter med att Ti och 
pojken leker, de kastar boll med varandra. I nästa stund dyker Tis mamma 
upp, hon ser förvirrad ut, har tovigt hår och skrynkliga kläder och bär på en 
stor trädgren. Pojken frågar: ”Känner du henne?” Ti svarar: ”Nej. Bara lite 
grand. Skitunge!” Det finns både längtan och uppror i scenen och i gestalt-

                                                   
668 Pressmeddelande från Göteborgs stadsmuseum, ”RÖST-prov med Suzanne Osten på Gö-
teborgs stadsmuseum”, 15 mars 2016. Tillgänglig på:  
http://www.mynewsdesk.com/se/goeteborgs-stadsmuseum/pressreleases/roest-prov-med-
suzanne-osten-1342373 [hämtad 24 november 2016, utskrift hos författaren]. 
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ningen av Ti. En längtan efter att vara som alla andra, där Ti skäms och för-
nekar att hon känner sin mamma, men också ett uppror, en vilja hos Ti att 
försvara mamman och säga som det är. Scenen slutar med att Ti löser sina 
konfliktfyllda känslor med att börja slåss med pojken.  

I den scen där mamman försöker hänga sig tycker herr Polter och herr 
Geist att hon inte arbetar bra nog. Hon ber herr Polter att inte vara så sträng, 
han struntar i henne och fortsätter, säger att soporna är fel sorterade: ”Den 
här högen kan bli mycket högre. Här är det för smutsigt. Och här är det inte 
tillräckligt smutsigt. De ska se ut som man känner sig, inte sant? Skitkär-
ring!”. Demonerna fortsätter mana på, upprepar att mamman är en ”skitkär-
ring” medan hon ekar deras ord.  

I Flickan, mamman och soporna knyts det smutsiga till det avvikande och 
till mammans sjukdom. Att vara smutsig är, med demonernas ord, att ”se ut 
som man känner sig”, då kopplat till moderns psykos och barnets upplevelse 
av att vara avvikande. Att vara smutsig och att lukta illa kan också vara att 
riskera att bli avslöjad; något mamman ständigt varnar Ti för. Ti förstår 
också själv intuitivt detta. Hon försöker desperat hålla sig ren och dölja so-
porna och lukten för grannar och utomstående. När hon blir utelåst och gran-
nen ringer på hos mamman, kan man se hur Ti säger, riktat till publiken: 
”Mamma… hör inte. Svara inte. Öppna inte. Det får absolut inte synas hur 
det ser ut därinne”. Ti förstår att soporna kan avslöja dem, och att smutsen 
gör henne och mamman till avvikande.  

I ett större perspektiv kan de återkommande referenserna till smuts och 
renhet tolkas som en metafor för att passa in i ett samhälle respektive inte 
passa in. Besattheten av att avlägsna och driva ut smutsen, alternativt att 
välja att inte se den eller alls låtsas om den, blir en bild för ett samhälle där 
det avvikande inte ryms eller får finnas. Det handlar i Flickan, mamman och 
soporna inte bara om den fysiska smutsen, soporna som ligger utslängda 
över scengolvet och fläckarna på Tis kläder, utan även om mammans psy-
kos: något som gör henne avvikande, smutsig, och till en individ som ska 
döljas och hållas utanför det offentliga rummet.  

Psykosen gestaltas skrämmande påtagligt genom att scenen blir trängre 
och mörkare under uppsättningens gång; soporna och tidningshögarna fyller 
allt mer av rummet för att slutligen sluka nästan allt utrymme. De återkom-
mande referenserna till smuts och renhet blir på så sätt en viktig nyckel till 
iscensättningen, där smutsen får symbolisera allt det som inte ryms i ordnade 
system; felaktigheter, avvikelser och underligheter, allt det som ska gömmas 
eller undertryckas. Smuts blir i uppsättningen likställt med det som är tabu, 
där mammans desperata uppmaningar till dottern om att hålla sig hel och ren 
inte bara handlar om dem, utan även ekar det omgivande samhällets skarpa 
normalitetsgränser.  

Inget är dock enkelt i Flickan, mamman och soporna. Smutsen i uppsätt-
ningen blir följaktligen inte bara en metafor för det som är tabu, utan smut-
sen skildrar också skoningslöst barnets utsatthet. Tis längtan efter renhet 
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gestaltar effektivt mammans oförmåga att tillgodose dotterns mest basala 
behov, något som tydliggör hur maktlös Ti verkligen är i relation till sin 
livssituation. 
 
Känslomässig isolering  
I Flickan, mamman och soporna framställs isolering som det värsta som kan 
hända barnet, där det handlar om en inre såväl som en yttre sådan. Ti blir 
isolerad i lägenheten med mamman, hon får vare sig tillräckligt med mat 
eller dryck. Det är dock inte denna del som upplevs mest skrämmande, tvär-
tom framställs Ti som kompetent och kapabel när hon ser till att grannen och 
lärarinnan hjälper henne när mamman inte kan. Den del som istället framträ-
der som livshotande, där Ti skildras som hjälplös, är den känslomässiga iso-
leringen som uppstår när mamman gång på gång inte förmår bemöta dotterns 
grundläggande behov av att bli sedd och bekräftad.  

Här finns tydliga kopplingar till psykoanalytiska tankegångar om barnets 
emotionella utveckling utläsbara. Kleins beskrivning av hur människan stän-
digt pendlar mellan två positioner går att applicera på skildringen av barnet. 
Där Ti från början är låst i en position där världen är svart eller vit, ond eller 
god, bär den sista avslutande scenen med sig löften om förändring. I ljuset av 
Kleins teorier kan man förstå den vuxna Tis möte med barnet Ti som en bild 
för en möjlig förflyttning från en position till en annan. Ti är inte längre låst i 
den paranoid-schizoida positionen. Genom att den vuxna Ti vågar se barnet 
Ti och därigenom också den ursprungliga symbiosen och barndomens 
smärta, kan också något nytt få plats. Scenen där den vuxna Ti möter barnet 
Ti innehåller stråk av både sorg och försoning, men också ett budskap om att 
andra vuxna måste ingripa när barnets närmaste inte räcker till. Det som ska 
tillgodoses är inte bara barnets yttre behov, mat, dryck och rena kläder, utan 
även barnets inre sådana: att bli sedd, bekräftad och lyssnad på. När barnet 
placeras i centrum för det som berättas handlar det inte bara om att ge den 
unga publiken möjligheter till identifikation med ett barn som placerats utan-
för normen. Det handlar också om skapandet av en plats där barns grundläg-
gande behov av att bli hörda och sedda belyses i vidare mening.  

Synen på barn och barndom  
Flickan, mamman och soporna bottnar i en vilja till förändring av ojämlika 
och förtryckande relationer och/eller begränsande identiteter. I uppsättningen 
lyfts barn som befinner sig utanför normen fram, och normalitetens gränser 
avhandlas genom frågeställningar om vad som egentligen ryms inom ramen 
för begrepp som det normala barnet och den normala barndomen. Likaså 
belyses barnets position i familjen och samhället, där det inte är en jämlik 
sådan som skildras där barn och vuxna tilldelas samma villkor och hand-
lingsutrymme. I Flickan, mamman och soporna tonar en bild fram av ett 
samhälle där en yttre social och politisk ordning sviker barnet, och där ett 
snävt normalitetsbegrepp inkluderar vissa barn och exkluderar andra. Samti-
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digt finns det hopp: andra vuxna kan träda in, barnet kan få det stöd det be-
höver för att växa och utvecklas: barnet är inte bara utsatt, utan också en 
överlevare.  

Det är inte det ideala barnet eller den ideala mamman som gestaltas, istäl-
let tecknas porträtt av komplexa och trasiga individer. Både konstruktionen 
av den ideala barndomen och föräldern som den ansvarstagande som alltid 
agerar efter barnets bästa utmanas. Uppsättningen blir gränsöverskridande på 
flera olika nivåer, där det på en nivå handlar om konstruktionen av föräldra-
skapet. Kanske är det framför allt barndomskonstruktionen som utmanas. 
Barndomen som skildras i uppsättningen är allt annat än trygg och harmo-
nisk. Likaså är det en nyanserad bild av barnet där det kompetenta och resili-
enta barnet, överlevaren Ti, möter det maktlösa och ensamma barnet, den 
utsatta Ti. Här knyter barnsynen an till Dion Sommers diskussion om hur en 
tidigare syn på barn som inkompetenta och bräckliga under senare år bytts 
mot en syn på barn som relativt kompetenta och resilienta, där relativt får ses 
som ett nyckelord.669  

I uppsättningen lever vare sig mamman eller Ti upp till åldersmässiga 
förväntningar i form av att inte vara för barnslig eller för vuxen, för ungdom-
lig eller för mogen, och helst heller inte för lillgammal.670 Tvärtom faller 
både mamman och dottern utanför kategorierna där mamman sällan blir den 
som uppträder som vuxen. När mamman i sista scenen tar på sig en clown-
näsa, kan man läsa det som att vuxenheten är rakt igenom performativ och 
att mamman vare sig kan eller förmår axla det som krävs av henne i relation 
till föräldraskapet. Hon försöker men misslyckas ständigt på ett sätt som blir 
både tragikomiskt och djupt sorgligt. När uppsättningen iscensätter ålder 
som social konstruktion, riktar den dock inte bara blicken mot hur Ti får 
ikläda sig rollen som mamma åt sin mamma, utan den visar också hur ålder, 
i likhet med genus, kan fungera som kategorisering för fördelandet av rättig-
heter och möjligheter där ålder blir det raster vi förstår vårt eget och andras 
liv utifrån, men även tillvaron i stort.671 

I uppsättningen skildras ett samhälle där fysisk ålder fungerar som en vat-
tendelare: det spelar inte någon roll att det är Ti som får axla ansvaret för 
hemmet och mamman, genom att hon åldersmässigt definieras som barn 
befinner hon sig likväl alltid i en underordnad position. I Flickan, mamman 
och soporna finns på så sätt en tydlig maktanalys inbyggd i gestaltandet av 
barn och vuxna. Ti framställs som maktlös gentemot mamman och andra 
vuxna i hennes omgivning, klämd mellan ansvaret, beroendet och viljan att 

                                                   
669 Sommer 2011.   
670 Se exempelvis Clary Krekula & Satu Heikkinen, ”Med fokus på ålder som organiserande 
princip”, Sociologisk Forskning, årgång 51, nr. 1 (2014), s. 5-13. Tillgänglig på: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:763300/FULLTEXT01.pdf [hämtad 24 novem-
ber 2016, utskrift hos författaren].  
671 Se Alanen 2009.  
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bryta sig fri. Ti får symbolisera barnets position i samhället, där det kan 
handla om vilka resurser som läggs på den vuxna respektive barnet. I förstu-
dien som genomfördes inför uppsättningen kan man också läsa hur barn 
återkommande glöms bort när föräldern är psykiskt sjuk: den vuxne får vård, 
men det fanns vid tiden för uppsättningens premiär inget fungerande system 
och inga tydliga rutiner för att fånga upp barn som lever med en förälder 
som drabbats av en psykisk sjukdom.672 I samma material framgår också hur 
vuxenpsykiatrin kliver in och tar hand om föräldern, men sällan ser det som 
sin uppgift att informera de anhörigas barn om vad en psykisk sjukdom 
egentligen kan innebära.  

I relation till iscensättandet av ålder är det intressant att notera att Osten 
låter barnet finnas på teaterscenen både genom det fysiska barnet, den lilla 
Ti, och genom barnet inom den vuxne. Att låta barnet ta plats handlar där-
med både om att se det fysiska barnet och dess behov och om att ge barnet 
inom oss rätten till sin existens. Barnets inre erfarenhetsvärld framställs som 
ett tema med beröringspunkter för alla åldrar.  

I den sista scenen bekräftar också den vuxna Ti barnet Tis längtan och ut-
satthet. Något som kan fungera som en metafor för hur den vuxna Ti lärt sig 
att hantera det lilla barnets smärta och därigenom bli hel igen. I gestaltningen 
av barnet Ti finns också, som tidigare visats, trådar till psykoanalytiska teo-
rier. I centrum för Flickan, mamman och soporna står också barnets behov 
av kärlek och bekräftelse, något som framställs som själva grunden för bar-
nets möjlighet till överlevnad och självständighet.  

Skildringen av barnets position har i Flickan, mamman och soporna poli-
tiska undertoner. Det handlar inte bara om att gestalta barnets inre och skapa 
igenkänning för den unga publiken, utan också om att belysa barnets posit-
ion i samhället på ett sätt som tänks leda till en omförhandling av densamma. 
Även resurstilldelningen mellan vuxna och barn problematiseras, och likaså 
det faktum att barns problem ofta knyts till familjens privata sfär, där barnets 
trauma förblir osynligt.  

Mottagandet 
Uppsättningen recenserades i flera stora dagstidningar och fick genomgå-
ende god kritik.673 I recensionerna lyfts skådespeleriet fram. Takanens ge-
staltning av dottern Ti omnämns, men även Kajsa Reingardt i rollen som 
mamman. Tis styrka och överlevnadsförmåga betonas, men även hur barnets 

                                                   
672 Se exempelvis Gert Svensson, ”Psykiskt sjuka föräldrar. Barnen blir utan stöd”, Dagens 
Nyheter, 9 oktober 1999.  Se även lärarmaterialet till Flickan, mamman och soporna ”Hur 
man överlever en barndom med en psykiskt sjuk förälder – om verkligheten bakom Flickan, 
mamman och soporna”.  
673 Flickan, mamman och soporna fanns under tiden den spelades med på flera topplistor där 
scenkritiker listar sina favoriter, se exempelvis Scenguiden, Dagens Nyheter, 14 maj 1999.  
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anpassning närmar sig självutplåningens gräns.674 Att det är en sorglig histo-
ria som berör diskuteras och att uppsättningen kan beskrivas som drabbande, 
då särskilt genom gestaltandet av Ti.675 I flera recensioner anges hur Osten 
vare sig moraliserar eller sentimentaliserar runt tematiken, tvärtom domine-
rar förståelsen: det finns respekt och ömhet i relationen mellan mamman och 
barnet samtidigt som Tis barndom knappast tecknas som enkel eller lätt.676  

I samtliga recensioner får scenografin mycket utrymme. Merparten av re-
censenterna är positiva till hur rumsligheten används och menar att sceno-
grafin står för en del av utvecklingen i uppsättningen. Katarina Kieri anger 
exempelvis hur scenografen Karin Wegsjö ”leker med rummet på ett ovan-
ligt sätt. Misären och instängdheten finns där och på ett sätt som inte känns 
’teater’ och ändå är det”.677  Några få recensenter tycker att den yttre formen 
tar över, exempelvis Leif Zern som i en recension i Dagens Nyheter menar 
att formen är så stark att den i viss mån neutraliserar det personliga innehål-
let.678  

En diskussion om form kontra innehåll uppstod även vid Teaterbiennalen 
när uppsättningen visades där.679 I en artikel reflekterar Barbro Westling över 
hur flera av de uppsättningar hon sett var påfallande korta och estetiskt 
starka, där formen blir det som i första hand kommenteras.680 Osten replike-
rar Westling i en debattartikel i Aftonbladet och efterlyser en diskussion runt 
innehållet där hon också pekar på hur uppsättningen väckt frågor: ”Ensemb-
len har varit i debatter där publiken ifrågasätter om sådana hemska männi-
skoöden ska visas för barn”.681 Osten anger även hur man bjudits in för att 
tala hos föreningar för schizofrena och hur stödgrupper för barn bildats i 
kölvattnet av uppsättningen. Westling svarar Osten och anger hur ”(t)eater 
som är estetisk kan faktiskt ha en stark effekt. Det ena motsäger inte det 
andra, tvärtom. Jag blev själv berörd av Suzanne Ostens föreställning, just 
för, och inte trots, att den var så estetiskt fantasifull och konsekvent genom-

                                                   
674 Kollberg, Uppsala nya tidning, 21 mars 1998; Sörenson, Expressen, 21 mars 1998; Jo-
hansson, Länstidningen Östergötland, 21 maj 1999. 
675 Se exempelvis Linda Romanus 1998; Sandelin, Norrköpings Tidningar, 14 maj 1999.  
676 Se Kollberg, Uppsala nya tidning, 21 mars 1998; Zanton-Ericsson, Östgöta Corresponden-
ten, 15 maj 1999; Johansson, Länstidningen Östergötland, 21 maj 1999. 
677 Katarina Kieri, ”Om att leva med sin mammas demoner”, Norbottens kuriren, 21 april 
1998.  
678 Zern, Dagens Nyheter, 21 mars 1998. Zern anger här även följande: ”Vid sidan av Karin 
Wegsjös suggestiva kulisser ter sig både spelet och dialogerna mer opersonliga än de brukar 
vara i Ostens pjäser”.  
679 Teaterbiennalen (sedan 2013 Scenkonstbiennalen) hölls 1999 i Norrköping och Linköping, 
där Flickan, mamman och soporna var en av de utvalda uppsättningarna. Scenkonstbiennalen 
är en svensk festival för teater och dans som arrangeras på olika platser i Sverige vartannat år 
av Scensverige (tidigare Teaterunionen).  
680 Barbro Westling, ”Barbro Westling rapporterar från teaterbiennalen. Nya roller och gam-
mal samsyn”, Aftonbladet 16 maj 1999. 
681 Suzanne Osten: ”Kritikerna är blinda”, Aftonbladet, 26 maj 1999. 
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förd”.682 Utgående från recensionerna, men även debatten mellan Osten och 
Westling, kan man ana hur uppsättningen väckt diskussioner som handlar 
om både form och innehåll. Recensionerna uttrycker inte bara tankar om 
uppsättningen utan även bakomliggande idéer om teater i stort.683 Även om 
utsagorna om Flickan, mamman och soporna är subjektiva kan de därmed 
också förstås som formade av sin tids syn på (barn)teater och skådespelar-
konst. Genom nya sätt att använda rummet skapas också nya förutsättningar 
för tolkning, och i förlängningen även för kritiken. Här vill jag hävda att 
Flickan, mamman och soporna kan beskrivas som nyskapande för sin tid, då 
inte bara i relation till tematiken som gestaltas utan även till de konstnärliga 
uttryck som används. Scenografin och objekten kan också, precis som teater-
forskaren Gay McAuley visar, fungera som mycket mer än uppsättningens 
yttre form.684 I uppsättningen får rumsligheten utgöra en aktiv part där det 
som inte låter sig uttryckas med ord istället gestaltas genom exempelvis buk-
tande väggar och en klaustrofobiskt krympande lägenhet. Recensenten Maria 
Edström beskriver det som att form och innehåll samverkar organiskt i upp-
sättningen, där hon menar att Ostens formspråk öppnar upp för något nytt, 
där inre psykiska skeenden tillåts ta plats på teaterscenen.685 Vad man ser i 
uppsättningen handlar även om bakomliggande tankegångar om hur exem-
pelvis rum kontra text kan balanseras i teater. Här ger också kritiker uttryck 
för olika uppfattningar. Ställt utom tvivel är dock att uppsättningen lyckades 
med att både beröra och väcka debatt där det inte bara handlade om vad som 
gestaltas utan även om hur det iscensätts.  

Många recensenter kommenterar hur uppsättningen visar fram en mörk 
och hemsk verklighet, där Margareta Sörenson i Expressen beskriver pjäsen 
som en ganska ruggig historia och menar att det är bra att publiken erbjuds 
att stanna kvar efter föreställningens slut och prata med regissör och skåde-
spelare.686 Flickan, mamman och soporna innefattade också ett stort kringar-
bete som även kommenteras på olika sätt i flera av recensionerna. Under 
repetitionsperioden genomfördes en seminarieserie runt uppsättningens te-
matik där lärare, skolsköterskor och kuratorer från skolor i Stockholm stad 
erbjöds att delta. Syftet med seminarieserien var att visa fram hur man arbe-
tade med en produktion på Unga Klara samt att bidra till att fokusera pro-
blemområdet. Man hade även temakvällar där exempelvis Eva Waltré från 
Källan deltog (en treårig försöksverksamhet för barn till psykiskt sjuka).687 

                                                   
682 Barbro Westling, ”Estetiskt – och bra”, Aftonbladet, 26 maj 1999.  
683 Helander 2003, s. 11. 
684 McAuley 1999.  
685 Kulturnytt med Maria Edström, Sveriges Radio P1, 23 mars 1998 (utskrift från Stockholms 
Stadsteaters arkiv).  
686 Sörenson, Expressen, 21 mars 1998.  
687 Källan var en gruppverksamhet för barn och ungdomar vars föräldrar har en psykisk sjuk-
dom. Källan startades 1996 och drevs av Intresseförbundet för schizofreni. Eva Waltré funge-
rade som projektledare tillsammans med Göran Granath. Barn från Källan fanns med i en av 
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Till uppsättningen fanns även ett omfattande lärarmaterial som bland annat 
innehöll en artikel om Källan och intervjuer med barn därifrån. I samma 
material ingick även en intervju med Osten om hennes uppväxt, samt tips om 
vad man kan göra som vuxen när man ser att ett barn fara illa.   

Samtidigt som uppsättningen lyfts fram som mörk, verklighetsnära och 
ibland ganska skrämmande är det intressant att notera att det i recensionerna 
inte finns några egentliga tecken på debatt om pjäsens målgrupp (barn från 7 
års ålder). Något som väcker mitt intresse eftersom flera av Ostens uppsätt-
ningar för unga varit omdebatterade just utifrån frågor om vad barn ska se 
alternativt inte se på teaterscenen.688 Här tycker jag mig ana flera svar som 
kopplar till uppsättningens utgångspunkt i Ostens egen barndom, det omfat-
tande kringarbetet och den samtida omgivande kontexten. I Uppsala Nya 
Tidning menar Bo-Ingvar Kollberg visserligen att man kan ”undra över det 
försvarbara i att på scenen presentera en så här grym verklighet för en ung 
publik, när den förtroliga lässituationen intill en vuxen vore att föredra” (där 
Kollberg jämför iscensättningen med Ostens självbiografiska bok som pjä-
sen baseras på).689 Samtidigt påpekar han hur uppsättningen når långt i sin 
ambition att förklara och belysa. Linda Romanus anger i Entré hur uppsätt-
ningens tematik kan beskrivas både som samtida och ständigt aktuell, sam-
tida genom att ”pjäsens samhällskritik är uppenbar i sin anspelning på bris-
tande mentalvård och förfallet av den offentliga sektorn”, och ständigt aktu-
ell genom att det övergivna barnet tillhör en av de mytologiserade berättelser 
som varit mest frekventa på svenska teaterscener från 1970-talet och 
framåt.690 Lars-Ola Johansson i sin tur beskriver uppsättningen som mycket 
engagerande, något han förklarar utifrån att ”(d)otterns reaktioner på den 
psykiskt sjuka mammans beteende känns så genuint äkta, vilket understödjs 
av att bok- och manusförfattaren Suzanne Osten har regisserat pjäsen utifrån 
sina egna erfarenheter”.691 Katarina Widén menar att den biografiska kopp-
lingen inte bara bidrar till att skapa en verklighetsförankring utan även ger 
trygghet och tillförsikt: ”Det känns skönt att veta att det är Suzanne Osten 
som skrivit boken som pjäsen är baserad på, det här handlar väldigt mycket 
om hennes egen uppväxt, och att hon överlevt”.692  

Om den självbiografiska kopplingen ses som viktig för hur man förstår 
iscensättningen, så lyfts även betydelsen av kontexten fram. På frågan om 
varför Flickan, mamman och soporna får så stor uppmärksamhet svarar Os-
ten att hon tror att det handlar om tidpunkten:  

                                                                                                                        
referensgrupperna som Unga Klara arbetade med under repetitionsperioden. Se exempelvis 
lärarhandledningen till Flickan, mamman och soporna. 
688 Se exempelvis Helander 2018, s. 23.  
689 Kollberg, Uppsala nya tidning, 21 mars 1998. 
690 Romeus 1998. 
691 Johansson, Länstidningen Östergötland, 21 maj 1999.  
692 Radio Stockholm med Katarina Widén (utskrift från Stockholms Stadsteaters arkiv). 
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Plötsligt är du på en tidsvåg. Just nu heter en våg Psyke Kampanjen, som in-
formerar om psykisk sjukdom. Kanske är det så att vi måste förstå det här, det 
finns ett intresse i samhället. Många, många människor har anhöriga som är 
sjuka. Det är så att vi kanske börjar intressera oss för det och är något mindre 
rädda, skulle jag vilja säga, mera nyfikna än vad vi har varit och det finns 
bättre mediciner och mera terapier nu och bättre prognos, för alla blir fris-
kare.693  

 
Tematiken ligger därmed i tiden. Under den period som uppsättningen spe-
lades kom också en psykiatriutredning som uppmärksammade just barns 
behov.694 Utöver utredningen pågick även under samma period Psyke-
kampanjen, ett samarbete mellan handikappsombudsmannen, riksförbundet 
för social och mental hälsa och intresseförbundet för schizofreni. Genom 
kampanjen ville man uppmärksamma det man beskriver som osynliga sjuk-
domar ”som många människor bär på – men få vågar prata om”.695 Ett av de 
bärande inslagen i kampanjen var just kultur, där bland annat Flickan, mam-
man och soporna ingick som ett inslag. Samma år uppmärksammade även 
FN särskilt psykiska funktionshinder.696 Utöver detta var även Stockholm 
utsett till kulturhuvudstadsår 1998, där man särskilt fokuserade på barnkultur 
och frågor om barn och ungas skapande.697 Flickan, mamman och soporna 
ingick som en del av teaterutbudet. I en artikel anges hur kulturhuvudstadså-
ret kunde ses som ett avstamp för en ny barnkultursyn, där ”(d)en viktiga 
uppgiften för svensk barnkultur framöver blir att få till stånd ett möte mellan 
vuxna och barn inom kulturens ramar. Att vuxna och barn tillsammans upp-
lever kultur är målet”.698 Under mars månad samma år hölls även en stor 
internationell barnkonferens i Stockholm där barns demokratiska rättigheter 
till eget skapande stod i fokus. Såväl barns rätt till kultur och barns psykiska 
hälsa stod därmed i fokus under samma period som Flickan, mamman och 
soporna hade premiär, där uppsättningen även kan läsas som ett inslag i en 
redan pågående debatt.  
                                                   
693 Göteborg Direkt med Anna Olofsson, Sveriges Radio, Radio Göteborg, P4, 21 november 
1999 (utskrift från Stockholms stadsteaters arkiv).  
694 Kristina Vahlberg, ”Stiftelsen Walla tioårsjubilerar: Suzanne Osten talar om barnen som 
samhället övergivit”, Dala-Demokraten, 16 februari 1998. Barnpsykiatriutredningen var på 
uppdrag av regeringen där barnpsykiatrikommittén lämnade sitt delbetänkande SOU 1997: 8, 
Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa, den 4 februari 1997 (Statens offentliga ut-
redningar: Stockholm, 1997), slutbetänkandet överlämnades 1998, SOU 1998:31, Det gäller 
livet. Stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska problem (Statens offentliga utred-
ningar: Stockholm, 1998).  
695 Martina Junström, ”Ändrad attityd mot psyksjuka”, Avisen, 22 juli 2000. Psyke-kampanjen 
startades i september 1999 och pågick till våren 2000. Elisabet Reslegård fungerade som 
kampanjledare.  
696 Nordvästra Skånes tidningar, ”40 000 behöver psykiskt stöd”, 14 september 1999. 
697 Maria Eivonsdotter, ”Barnkultur genomsyrar året i kulturhuvudstaden”, Blekinge Läns 
Tidning, 31 december 1997. Barnkulturen var del av kulturhuvudstadsåret bland annat genom 
att årets tolv månader hade varsitt barntema, där januari ägnades åt teater för barn och unga.  
698 Eivonsdotter, Blekinge Läns Tidning, 31 december 1997.   
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Uppsättningen lyfter samtida och aktuella frågor. Man kan också se den som 
länkad till tidigare uppsättningar som Osten regisserat för unga genom att 
frågor om barns utsatthet och överlevnadsförmåga står i centrum för det som 
iscensätts. Helander beskriver det i Svenska Dagbladet som att Osten här är 
”vid själva roten” av problematiken.699 Samtidigt som Flickan, mamman och 
soporna kan beskrivas som aktuell för sin tid, kan den också ses som fram-
åtblickande. Tematiken kan möjligen till och med betraktas som mer bränn-
bar idag, 2018, än då. Detta kan illustreras av det faktum att Ostens film 
Flickan, mamman och demonerna (som bygger på pjäsen) barnförbjöds när 
den hade premiär 2016, något som bland annat motiverades med att barn kan 
bli skrämda av gestaltningen.700 Beroende på vilket perspektiv man betraktar 
filmen (och pjäsen) ur kan man också förstå tematiken antingen som en 
våldsam skildring av ett utsatt barn och en mamma som försummar sin dot-
ter, ett separat och individuellt fall, eller som gestaltandet av ett samhälle 
med hårda utslagsmekanismer där neddragningen av den psykiatriska vården 
får ödesdigra konsekvenser för vuxna och barn där Ti och hennes mamma 
får utgöra exempel. När uppsättningen hade premiär 1998 kan man ana hur 
de flesta recensenter anslöt till den senare tolkningen, när filmen hade pre-
miär nästan tjugo år senare hade dock något förändrats. Helander konstaterar 
även i en artikel där hon jämför filmen med pjäsen hur det under de senaste 
åren blossat upp flera debatter om barnkultur (dit teater kan räknas) som alla 
på olika sätt handlat om vad som är lämpligt eller olämpligt, till och med 
farligt för barn att ta del av.701  

Statens Medieråds motivering till den höjda åldersgränsen kan ses som vi-
landes på en barnsyn där barndomen konstrueras som en i första hand trygg 
och oskuldsfull plats. Samtidigt som det finns något gott i denna tanke, kan 
man fråga sig hur många barn som egentligen ryms i konstruktionen av den 
ideala barndomen. Man kan också fråga sig om det spelar roll att det är en 
mamma som gestaltas i filmen (och pjäsen) och inte en pappa. I Slow Mot-
ion: Changing masculinities, changing men diskuterar genusforskaren Lynn 
Segal föräldrarollen och visar hur pappor visserligen under senare år klivit 
alltmer in i denna, men hur förändringen samtidigt sker långsamt.702 Enligt 
                                                   
699 Helander, Svenska Dagbladet, 28 mars 1998.  
700 Flickan, mamman och demonerna försågs med 15-årsgräns av Statens Medieråd. Osten 
överklagade till förvaltningsrätten med resultat att åldersgränsen sänktes till 11 år. Statens 
Medieråd överklagade i sin tur detta beslut till kammarrätten som beslutade att inte ge pröv-
ningstillstånd. Statens Medieråds överklagan innebar att filmen under en längre period enbart 
kunde visas för en publik från 15 år och uppåt.  
701 Helander kommenterar i artikeln hur det gestaltningsmässigt visserligen är skillnad på film 
och teater, men hur hon samtidigt inte kan se hur filmen ”skulle vara mer upprörande eller 
oroande än teateruppsättningen, som med stor framgång spelades för barnpublik från 7 år”, 
Helander 2018, s. 33. Tilläggas ska att Helander såg uppsättningen med barnpublik när den 
spelades, samt tog del av barnintervjuer och barns inskickade brev och teckningar om Flickan, 
mamman och soporna.  
702 Lynn Segal, Slow Motion: Changing Masculinities, Changing Men, 3rd edition, (Lon-
don/New York: Palgrave Macmillan, 2007).  
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Segal tar dessutom pappor snarare över ”the more pleasurable aspects of 
childcare, such as playing with children or taking them out, leaving the rou-
tine care of feeding, dressing, washing and so to wives. Men in general, it 
seems, selects which tasks they are willing to do, leaving mothers with the 
rest”.703 Modersrollen som förknippad med omvårdnad och ordning lyfts 
även fram av Josefin Bernhardsson som i en studie om alkoholkultur och 
identitetsskapande visar hur mammor förväntas stå för trygghet och kontroll 
i högre utsträckning än pappor.704  En mamma som inte agerar enligt den 
förväntade modersrollen kan därmed potentiellt ses som en fara för barnets 
liv, medan en pappa som faller utanför ramen i första hand blir frånvarande. 
Också Segal beskriver hur våld och aggressivitet främst förknippas med 
maskulinitet, och hur samhället har svårare att acceptera bilden av en våld-
sam kvinna än en våldsam man.705 Filmen utmanar på detta sätt flera olika 
maktordningar, där en handlar om kopplingen mellan maskulinitet och våld 
och en annan om den förväntade modersrollen. Segal gör också en koppling 
mellan våld, klass, kön och samhällsordning:  

However old-fashioned it may sound in these ’post-political’ days, what we 
are confronting here is the barbarism of private life reflecting back the increa-
sed barbarism of public life, as contemporary capitalism continues to chisel 
out its hierarchies along the familiar grooves of class, race and gender, in a 
world of increasing global inequalities.706  

 
Här binder Segal samman det som utspelar sig i det tillsynes privata hemmet 
med samhällets ojämlika strukturer där hon menar att våldet i hemmet och 
familjen reflekterar våldet i en yttre politisk och social samhällsordning där 
vissa grupper förfördelas på andras bekostnad. I Flickan mamman och de-
monerna är det mamman som är våldsam. Samtidigt är det tydligt hur mam-
man befinner sig på botten av samhället; hon är oförmögen att ta hand om 
sig själv och sin dotter. I filmen framgår det också hur det yttre system som 
borde fånga upp mamman inte fungerar samt hur det för barnet inte tycks 
finnas någon offentlig instans som tar ansvar överhuvudtaget.707 Istället blir 
det privatpersoner som griper in. Att synliggöra det som sker, exempelvis 
inom film eller teater, skulle kunna ses som ett sätt att uppmärksamma barns 
utsatta situation. Här blir dock barnsynen avgörande. Hur barnet betraktas 
                                                   
703 Segal 2007, s. 30.  
704 Josefin Bernhardsson, Normalitetens gränser. En fokusgruppsstudie om alkoholkultur(er), 
genus- och åldersskapande, diss. Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, 
(Stockholm: Stockholms universitet, 2014).  
705 Segal menar att kopplingen mellan maskulinitet och våld har bäring, men menar samtidigt 
att denna koppling kan medverka till att osynliggöra andra typer av våld i exempelvis nära 
relationer. Se Segal 2007, s. 224.  
706 Segal 2007, s. 226.  
707 I förstudien till Flickan, mamman och soporna finns material som visar att barn lätt faller 
utanför systemet när en förälder drabbas av psykisk sjukdom. Se programbladet till uppsätt-
ningen.  
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blir väsentligt för vilken dialog man tänker sig att man kan ha med barn i en 
viss ålder. I motiveringen till den höjda åldersgränsen för filmen lyfts den 
realistiska skildringen och barns möjlighet till identifikation fram som avgö-
rande. Här vill jag pröva möjligheten att det tvärtom kan ses som ett svek 
mot barn att inte ta diskussionen om livets stora frågor, där sjukdom och död 
är två ofrånkomliga ingredienser.    
  



 228 

Lammungarnas fest (2014) 
Målgrupp: barn från 13 års ålder708  
 
Av: Leonora Carrington  
Regi: Suzanne Osten  
Bearbetning: Erik Uddenberg & Suzanne Osten 
Dramaturg: Erik Uddenberg & Ann-Sofie Bárány  
Översättning: Staffan Holmgren  
Scenografi: Karin Lind 
Kompositör: Anders Niska  
Kostym: Katarina Bonnevier  
Koreografi: Annelise Gabold 
Maskdesign: Erika Nicklasson 
Ljusdesign: Torben Lendorph  
Ljuddesign: Eric Sjögren  
Rörelse/emotion instruktör: Annelise Gabold 
Maskmakare & maskinstruktör: My Walther  
Regiassistent: Oyana Rodrigez Lugn 
Projektledare och föreställningsfoto: Sara P. Borgström   
Producent: Katta Pålsson  
 
Medverkande på scenen: Malin Cederbladh, Victor Criado, Gustav Deinoff, Maja 
Embrink, Ardalan Esmaili, Nidhal Fares, Ulrika Nilsson, Maria Sundbom. 

Inledning och disposition  
Pjäsen Lammungarnas fest är skriven av Leonora Carrington (1917 – 2011), 
författare och konstnär född i överklassens England.709 Knappt tjugo år 
gammal lämnade hon sin välbärgade uppväxtmiljö för ett konstnärsliv i sur-
realistkretsar i Paris, och hon var känd för sina drömlika motiv. Carrington 
bosatte sig 1942 i Mexico City, där hon levde fram till sin död. Carrington 
har ofta beskrivits som en av de viktigaste konstnärerna inom surrealismen, 
med ett färgstarkt och mytiskt bildspråk, ofta med kopplingar till självbio-
grafiskt stoff. 710   

Uppsättningen hade premiär 29 mars 2014 och var cirka 2,5 timmar lång 
(inklusive paus). Lammungarnas fest riktades mot unga i högstadiet och 
gymnasiet och spelades för skolpublik och i offentliga föreställningar med 
blandad publik. Uppsättningsanalysen bygger på de tillfällen jag såg Lamm-

                                                   
708 I arkivmaterialet anges målgruppen vara ungdomar från högstadiet och gymnasiet.  
709 Pjäsens originaltitel är The Baa-lambs holiday.  
710 Se exempelvis ”Leonora Carrington”, Nationalencyklopedin, tillgänglig på: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/leonora-carrington [hämtad 19 augusti 
2014, utskrift hos författaren].  
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ungarnas fest på Unga Klara.711 Jag har även tagit del av en inspelning av 
uppsättningen.712 Utöver detta har jag använt mig av programblad, pressklipp 
och recensioner samt material från den research som genomfördes inför upp-
sättningen.713 Analysen skiljer sig från övriga i studien genom att jag såg 
Lammungarnas fest som en i publiken. Av denna orsak inleder jag analysen 
med en beskrivning av publikkontexten jag såg uppsättningen inom, och hur 
denna kan tänkas ha påverkat mina intryck. Sedan följer en beskrivning av 
den yttre handlingen samt uppsättningens uppbyggnad. Vidare diskuteras 
scenrum, scenografi och kostym samt inledningen i foajén. Jag fortsätter 
med att lyfta fram uppsättningens första akt. Med bakgrund i denna diskute-
ras fokaliseringen i uppsättningen. Efter detta presenteras övergången från 
akt ett till akt två, där jag visar hur distanseringseffekter är ett återkommande 
inslag i Lammungarnas fest. Sedan diskuteras akt två och min upplevelse av 
det utopiska i uppsättningen. Analysen avslutas med ett resonemang runt 
centrala teman, synen på barn och barndom och hur uppsättningen togs 
emot. Lammungarnas fest bygger på en dramaturgi där skillnaderna mellan 
akt ett och akt två är avgörande för hur jag förstår uppsättningen i sin helhet. 
I analysen har därför valts en form där uppsättningen beskrivs akt för akt; 
detta trots att Lammungarnas fest på intet sätt bygger på ett linjärt berät-
tande. I uppsättningen kastas snarare publiken fram och tillbaka i tid och 
handling, mellan drömvärld och en yttre, mer realistisk verklighet (om man 
alls kan tala om en sådan i uppsättningen). En annan anledning till valet av 
disposition är att handlingen kan beskrivas som delvis fragmentarisk. De 
beskrivande delarna i analysen är därmed tänkta att fungera som en intro-
duktion, som sedan refereras till när jag diskuterar element som varit särskilt 

                                                   
711 Jag såg Lammungarnas fest en gång under repetitionsarbetet som provpublik, i slutskedet 
strax innan premiären som provpublik, och slutligen en bit in i spelperioden med en publik 
bestående av en blandning av vuxna och unga. Lammungarnas fest spelades på Unga Klaras 
scen i Kulturhuset, Stockholm.  
712 Videon är för teaterns eget dokumentationssyfte och i Unga Klaras ägo.   
713 Programmet till uppsättningen kan snarare beskrivas som en bok: Unga Klara presenterar 
Lammungarnas fest av Leonora Carrington regi Suzanne Osten red. Suzanne Osten, Erik 
Uddenberg & Ann-Sofie Bárány (Stockholm: Unga Klara, 2014) Boken är fylld med foton 
från arbetet med uppsättningen, tillsammans med intervjuer och kommentarer. I slutet på 
boken finns även ett antal foton på Suzanne Osten i olika kostymeringar. Boken fick pris av 
Kungliga Biblioteket som en av årets vackraste böcker 2014. Researcharbetet genomfördes 
inför uppsättningen Häst Häst Häst – om Leonora Carrington (premiär 2013) och Lamm-
ungarnas fest. Som del av researcharbetet reste Osten tillsammans med bland andra dramatur-
gen Erik Uddenberg och scenografen Karin Lind till Mexico för att ta del av Carringtons 
målningar och konst. Se Ann-Sofie Bárány, ”Unga Klara på forskningsresa till Mexico City i 
Leonora Carringtons fotspår: Vad är researcharbete på Unga Klara”, Unga Klaras arkiv. När 
Lammungarnas fest sattes upp på Unga Klara var dramat i stort sett ospelat, pjäsen hade 
enbart spelats ett fåtal gånger i Tyskland, varav första gången 1995. Dramat omvandlades 
även till opera med premiär 1999, musik av den österrikiska kompositören Olga Neuwirth, 
libretto av Elfride Jelinek.  



 230 

betydelsebärande för min förståelse och tolkning av uppsättningen i sin hel-
het.  

Publikkontexten  
I ”Performance, Utopia and the ’Utopian Performative’” beskriver Dolan 
inramningen till de scenkonstverk hon tar exempel från, eftersom hon menar 
att den omgivande kontexten spelar roll för den känsla av utopi som åskå-
darna gemensamt upplevde i delar av verken.714 Kanske är detsamma giltigt 
för min upplevelse av Lammungarnas fest där jag såg den de två första 
gångerna som provpublik, med en gemensam avslutning där vi som åskådare 
tillsammans med regissör och skådespelare diskuterade intrycken från före-
ställningen.  

Det utopiska i teatern ligger enligt Dolan i detaljerna, där hon använder 
sig av ord som energi, intensitet, ärlighet och gemenskap, delar av detta 
fanns också att spåra i den publikkontext jag såg Lammungarnas fest inom.715 
Publiken utgjorde delar av Unga Klaras provpublik, något som band oss 
samman och bidrog med upplevelsen av att vi delade något viktigt, där våra 
tankar, åsikter och idéer spelade roll även i en vidare kontext genom det 
avslutande samtalet efter föreställningen. Som åskådare delade vi även en 
viss förförståelse för Suzanne Ostens scenkonst och för Unga Klara som 
teaterscen. Även detta spelade in för min helhetsupplevelse. Samtidigt vill 
jag påminna om Dolans kommentar gällande att ”predika för de redan ut-
valda”, som man skulle kunna definiera att spela för en provpublik som, där 
Dolan skriver:  

’(C)onversation’ is always unstable, /../ people are never, finally, converted to 
anything; there’s always ambiguity, ambivalence, and doubt. Performance /../ 
is a renewal of faith, and progressive politics are always faith-based.716  

 
I Lammungarnas fest beskrivs en värld ur led samtidigt som glimtar av en 
annan möjlig verklighet ges. Uppsättningen förmedlar en tilltro till föränd-
ring, politisk såväl som social. Dolan diskuterar liknande upplevelser, där 
hon även kommenterar momentet när ljuset tänds i salongen och publiken 
fortfarande sitter kvar men strax är på väg. En stund när den vanliga världen 
för ett kort ögonblick är förvandlad; inte genom att något egentligen föränd-
rats, men genom den delade gemensamma upplevelsen av möjligheten till 
något annat, en annan värld och en annan verklighet. Dolan skriver:  

The politics lie in the desire to feel the potential of elsewhere. The politics lie 
in our willingness to attend or to create performance at all, to come together in 

                                                   
714 Dolan 2001.  
715 Min översättning, Dolan 2001, s. 464.  
716 Dolan 2001, s. 465. Dolan sammanfattar här ett samtal med performancekonstnären Holly 
Hughes vars uppsättning Preaching to the Perverted (2000) diskuteras i artikeln.  
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real places – whether theaters or dance clubs- to explore in imaginary spaces 
the potential of the ”not yet” and the ”not here”.717  

 
Som provpublik delade vi också stunder liknande den Dolan beskriver, där 
det viktiga enligt Dolan inte är att vi som åskådare erfar samma känslor, utan 
snarare att vi ser varandra känna och reagera; att vi upplever gemensamt och 
tillsammans. Ett utopiskt ögonblick om något.  

Handling   
Lammungarnas fest berättar historien om Leonora (Ulrika Nilsson) och den 
unga Teodora (Maja Embrink). Teodora har nyligen gift sig och flyttat hem 
till sin man herr Filip (Gustav Deinoff) som bor hemma hos sin gamla mor 
fru Kött (Maria Sundbom) i en stor herrgård. Teodora vill inte alls vara med 
Filip som är betydligt mycket äldre, och som dessutom dricker alldeles för 
mycket ingefärsvin. Teodora tillbringar istället dagarna i herrgårdens gamla 
barnkammare. Här möter hon varulven Roland (Ardalan Esmaili) och blir 
förälskad i honom. Roland är son till fru Kött och Harry (Victor Criado) och 
bror till Teodoras make Filip. Fru Kötts relation till Harry är minst sagt 
komplicerad, då han inte bara är hennes älskare utan också hennes hund. En 
stund in i historien möter vi Filips exhustru Elisabet (Malin Cederbladh) som 
uppenbarar sig i herrgården. Även hon har varit förälskad i Roland, men 
försvann under konstiga omständigheter från herrgården. Teodora och Rol-
and slaktar tillsammans lammen som herrgårdens fåraherde Johan Grön 
(Nidhal Fares) försöker vakta. Så småningom mördas också Johan Grön och 
jakten på en mördare inleds med Filip och Elisabet i täten. Under jakten dö-
das Roland. Uppsättningen slutar med att Teodora reser sig och går vidare.  

Uppbyggnad  
Lammungarnas fest spelades i två akter med paus mellan dem. Första akten 
utspelas i huvudsak i fru Kötts salong, och andra akten i barnkammaren, 
herrgårdens trädgård och bergen därbakom. Lammungarnas fest spinner runt 
berättelsen om Leonora och Teodora, där Teodora fungerar som Leonoras 
yngre alter ego; om Leonora är uppsättningens berättare, så är det Teodora 
som upplever och gestaltar det Leonora minns och återberättar.  

Handlingen i Lammungarnas fest utspelas på två olika fiktionsnivåer. På 
en nivå skildras livet i herrgården med utgångspunkt i fru Kötts salong. 
Denna nivå dominerar stora delar av akt ett. En annan nivå iscensätter Leo-
noras/Teodoras inre värld, där Teodora tar tillflykt till barnkammaren och 
möter varulven Roland. Denna nivå dominerar akt två i uppsättningen. De 
två nivåerna fyller olika funktioner. På den nivå där fru Kötts salong utgör 
navet för berättelsen skildras verkligheten som genom ett förvrängt filter; det 

                                                   
717 Dolan 2006, s. 20.  
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är inte en vanlig familj i överklassens salonger vi möter, utan det är Leono-
ras/Teodoras upplevelse av denna familj vi får ta del av där hennes känslor 
för de olika karaktärerna färgar hur de porträtteras. Detta bidrar till att vända 
perspektivet i uppsättningen, där den yttre världen i fru Kötts salong upplevs 
som mer absurd och overklig än den inre värld där Leonora/Teodora möter 
varulven Roland och dödar herrgårdens får. I Lammungarnas fest tycks där-
med för ett kort ögonblick verklighet och dröm byta plats.  

Lammungarnas fest kan karaktäriseras som ett vandringsdrama, där såväl 
aktörer som åskådare under uppsättningens gång förflyttar sig mellan olika 
inre och yttre rum. Greppet att fysiskt förflytta publiken mellan olika platser 
bidrar till att växelvis distansera respektive nästan dra åskådarna in i de olika 
teatrala händelseförloppen. I uppsättningen spelar rumsligheten, objekten 
och scenografin en avgörande roll. Konstnären och författaren Leonora Car-
ringtons bildspråk kan sökas i uppsättningens surrealistiska anslag. Ostens 
arbete med bilder har beskrivits som en utgångspunkt för att hitta och för-
medla känslor och idéer i arbetet med en teateruppsättning. 718 I Lammungar-
nas fest menar jag att detta är utläsbart inte bara i scenografin och det starka 
estetiska uttrycket, utan även i experimenterandet med form och konstnärliga 
uttryck där uppsättningen närmast kan beskrivas som ett multikonstverk som 
effektivt iscensätter huvudkaraktärerna Leonoras/Teodoras identitetssökande 
i en absurd och kaotisk värld. På många sätt är uppsättningen ett multikonst-
verk, en explosion av färg och form med poetisk text och ett skådespeleri 
som blandar det groteska med det stiliserande. Musiken och ljuset bidrar till 
att vara vägvisare till de olika platserna publiken rör sig mellan, bland annat 
finns ett musikaliskt tema för fru Kötts salong och ett för barnkammaren. 
Musiken fungerar också som ett sätt att förstärka alternativt gestalta det som 
sker, där det tydligaste exemplet är musikvideosekvensen där Teodora och 
Roland river lammen för att sedan dricka deras blod. Ljudlandskapet bidrar 
också till att understryka den surrealistiska inramningen och det drömlika 
anslaget i uppsättningen; hyenor tjuter, hästar gnäggar, varulvar ylar och 
lamm bräker. Allt blandat med höga mänskliga skratt, skrik och lustfyllda 
suckar.  

Scenrum, scenografi och kostym  
Lammungarnas fest utspelas i två olika scenrum. Ett som föreställer fru 
Kötts salong och ett större, öppnare som ibland förvandlas till barnkamma-
ren och ibland till bergen bakom herrgården. De två scenrummen symbolise-
rar inte bara yttre platser, utan också inre rum. Fru Kötts salong fungerar 
som en metafor för vuxenhet och barnkammaren för det barnsliga. De två 
scenrummen är skilda åt. Publiken befinner sig under första akten i huvudsak 

                                                   
718 Ostens arbete med bilder som inspiration i teaterskapandet återkommer på flera ställen i 
litteraturen om hennes arbete med scenkonst, se exempelvis Unga Klara. Barnteater som 
konst 1986.  
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i fru Kötts salong, medan andra akten utspelas i barnkammaren och den 
större, öppnare rumsligheten. I uppsättningen kan man se hur scenografin 
förändras från akt ett till akt två, där den relativt realistiska (om än över-
drivna) scenografin som dominerar i akt ett gradvis upplöses i akt två. De två 
scenrummen avspeglar på så sätt uppsättningens två olika fiktionsplan, i fru 
Kötts salong dominerar den yttre mer verklighetsnära nivån, medan scenerna 
i barnkammaren utspelas på den inre berättarnivån.  

I fru Kötts salong hänger en gigantisk kristallkrona i taket. Mitt i rummet 
står en snirklig rokokosoffa placerad. Bredvid soffan står en hög kandelaber 
av silver och till höger hänger en ram med storlek som påminner om ett 
fönster. Samtidigt som möbleringen signalerar att vi befinner oss i överklas-
sens finare salonger, låter den publiken ana att något märkligt och mörkt 
pågår här. Rokokosoffans sidor är klädda i vit, långhårig päls, och på den 
benvita sidensitsen ligger ett kadaver från en halv häst. Bakbenen släpar i 
golvet och benpipor sticker ut.  

 
Figur 18: Salongen med fru Kött sittandes i sin soffa, bredvid henne syns kadavret 
av ett djur. Bakom henne står hennes son, varulven Roland. Foto: Sara P. Borg-
ström (Unga Klaras arkiv). © Sara P. Borgström/Unga Klara.  

I det intilliggande scenrummet som föreställer barnkammaren är intrycket ett 
helt annat. Här dominerar den inre fiktionsnivån, rummet är sparsamt möble-
rat och lätt att förändra. Golvet är vitt med grafiska figurer ritade i svart 
tusch, och en bred svart blank bård som klyver det mitt itu. På ena långsidan 
finns en trappa som leder upp genom publikgradängen till ett tygdraperi som 
döljer ytterligare en liten scen. Objekt står utplacerade i det öppna, kala 
rummet och bildar som små öar av stilleben. En gunghäst hänger i taket, 
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tavelramar i olika storlekar står lutade mot en betongpelare. Fler tavelramar 
hänger runt halsarna på häststatyerna som står i varje hörn av den stora sce-
nen.  

 
Figur 19: Barnkammaren. På bilden syns fru Kött och henne andra son, Filip, gift 
med Teodora. Till vänster i bild syns en av häststatyerna med en ram runt halsen. 
Tavelramar i olika former och storlekar är överlag ett genomgående inslag i sceno-
grafin. Foto: Sara P. Borgström (Unga Klaras arkiv). © Sara P. Borgström/Unga 
Klara.  

Dörrkarmar är placerade som ingång till uppsättningens två olika scenrum, 
de påminner om tavelramar som publiken kliver genom för att nå åskådar-
platserna; som om publiken rent bokstavligt förflyttades in i Leonora Car-
ringtons bildvärld. Tavelramar är också ett återkommande objekt i uppsätt-
ningen. I en scen i andra akten, i fru Kötts salong, kommer fåraherden Johan 
Grön in och cirkulerar hållandes en ram runt sitt röda sidenklädda avhuggna 
huvud. Även Teodoras make Filip kommer in med en tavelram som han 
snubblar runt och genom, medan fru Kött i samma scen har en ram hon talar 
genom som vore hon själv del av en tavla. Det finns också ramar hängande 
från taken. Ramarna blir inte bara blir metaforer för Carringtons konstnär-
skap och målerier, utan också symboler för något yttre som begränsar och 
håller inne, där karaktärerna hela tiden träder ut och in genom dessa ramar 
som i ett ständigt pågående gränsöverskridande, men också som om de vore 
evigt instängda i herrgården.  

Kostymeringen domineras av inslag av rött, svart och vitt, särskilt Teodo-
ras och Leonoras kläder utgörs av kombinationer av dessa färger. Fru Kött, 
Filip och Elisabet tillsammans med betjänterna är de som tydligast tillhör 
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herrgården genom sin klädsel, herrskapet i paljetter, sammet och päls, och 
betjänterna i grått, svart och brunt i olika nyanser. Bikaraktärerna tycks som 
hämtade ur konstnären Leonora Carringtons surrealistiska målerier, konstap-
larna med höga hattar, Nanny med sin vita stärkta mössa och leksakerna från 
förr gestaltade genom långa, svarta tyllslöjor. 

 
Figur 20: Teodora (i centrum), fåraherden och Elisabeth (till vänster), Filip och 
gårdshunden Harry (till höger). Färger som rött, vitt och svart är återkommande 
inslag i såväl kostymeringen som scenografin. Foto: Sara P. Borgström (Unga Kla-
ras arkiv). © Sara P. Borgström/Unga Klara.  

I foajén: mötet med Leonora  
Redan i foajén börjar uppsättningen. In kommer en kvinna med stort lockigt 
hår, klädd i vit skjorta instucken i ett par svarta herrbyxor med hög midja 
och röda hängslen hängande från byxlinningen. Hon ställer sig på biljettdis-
ken, ser på oss och säger sedan att det är hennes pjäs vi ska se. Hon berättar 
att hon heter Leonora Carrington, att hon föddes 1917 och att hon är konst-
när, surrealist.719 Hon fortsätter:  

Hallå! Hallå! Kom! Kom! Jag har skrivit en pjäs! Jag har skjutit en dront! Äh! 
Jag har skrivit en pjäs, den har varit försvunnen och jag har hittat den nu, och 
den är helt exakt, jag säger bara det, plockat från verkligheten vartenda ord, 
alltså, kom nu! ren realism bara, ren vardag så som den är, jag har tyvärr inte 

                                                   
719 Denna replik finns ej med i manus, men finns med på inspelningen av uppsättningen som 
jag tagit del av. Repliken fanns även med under de tre föreställningar jag såg av Lammungar-
nas fest.  
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hittat på ett enda ord, tyvärr, men kom nu! (Här leder Leonora publiken in till 
det intilliggande scenrummet, min anm.) Sätt er! Okej, har ni satt er?720  

 
Att uppsättningen startar redan i foajén är ett grepp som är relativt vanligt 
inom scenkonst för unga, likaså det direkta publiktilltalet.721 I Lammungar-
nas fest får dock introduktionen en dubbel betydelse; karaktären Leonora 
visar oss inte bara vägen in till spelet rent fysiskt, utan hon leder oss också 
med fast hand in i uppsättningens olika imaginära rum och skeenden. Där 
övriga karaktärer använder höga nästan animaliska ljud uppblandade med 
mer normala tonlägen, är Leonoras röst återkommande återhållsam, djup och 
lugn. Hon framstår som den mänskliga och bekanta, och blir en länk mellan 
åskådarna och de nästan djuriska gestalterna som publiken möter på teater-
scenen. På den symboliska nivån kan man konstatera att skådespeleriet med-
verkar till att förstärka identifikationen med Leonora, där hon framstår som 
ett stabilt centrum i den abstrakta och surrealistiska värld som skildras i före-
ställningen. Identifikationen med Leonora bidrar också till att förstärka upp-
levelsen av en sorts teater i teatern: en metateater. Det är inte bara åskådarna 
som betraktar det som sker i fru Kötts salong eller barnkammaren, utan det 
gör även Leonora. Många gånger framstår hon nästintill som styckets regis-
sör; hon hälsar inte bara publiken välkommen, utan hon förflyttar också 
publiken mellan de olika scenrummen, introducerar nya karaktärer, läser upp 
scenanvisningar och spelar bifigurer.  

Akt ett: fru Kötts salong  
I fru Kötts salong badar scenen i ljus när åskådarna ledsagade av Leonora 
kliver in i rummet. När alla sitter ned kliver Leonora upp på en stol, ser rakt 
på publiken och säger:  

Fru Kött. Hör på namnet: Fru Kött. Hon heter Fru Kött. Och scenen utspelas i 
Fru Kötts salong. Det är ett rätt sjukt ställe med ett rundat burspråksfönster 
som vetter mot vilda och ödsliga berg här borta. Och här och där står håglösa 
möbler, spindelbenta som en samling utlevade damer i underkläder från roko-
kon. På väggarna hänger gravyrer föreställande hästar; över huvud taget före-
ställer alla utsmyckningar i rummet hästar som befinner sig i ett eller annat 
underligt, förvridet utvecklingsstadium. Färgerna i rummet är en blandning av 
påfågelblått, smutsrosa och skuggor i märkliga färgtoner (Paus)  
Fru Kött sitter vid fönstret. Och hennes ansikte, omslutet av violetta spetsar, 
uttrycker framför allt en rent aristokratisk snikenhet. Fru Kött är en mycket 

                                                   
720 Replik hämtad ur manus till uppsättningen. Alla repliker som citeras är, om ej annat anges, 
hämtade ur manus. Manus från Unga Klaras arkiv, markerat: ”Leonora Carrington: Lamm-
ungarnas fest. Översättning från engelskan av Staffan Holmgren. Bearbetning Suzanne Osten 
och Erik Uddenberg (under arbete).” Manuset är daterat 2014-01-02. 
721 I rapporten Interkulturella perspektiv på scenkonst för barn och unga beskriver barnkul-
turvetaren Ellinor Lidén de glidande gränserna mellan foajé och teaterrum i scenkonst för 
unga som en form av transitatmosfär, då i relation till Stockholm Stadsteater Skärholmen. Se 
Helander & Lidén, 2012, s. 29.  
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gammal dam – det är möjligt att hon är så gammal som hundra, fast ingen vet 
hennes exakta ålder. Hennes ansikte liknar en död pärla, blodlös och kostbar 
på sin bädd av gredelint rysch.  

 
Medan Leonora pratar sänks ljuset bakom henne. Även publiken sitter nu i 
mörker, blå skuggor kastas över scenen och stearinljusen i den höga silver-
kandelabern har tänts. När hon tar steget ned från stolen, och kliver in i rol-
len som fru Kötts lakej Astolf, börjar också första akten. Händelserna utspe-
lar sig runt fru Kött som sitter i rokokosoffan och masturberar under en 
stickning medan hon febrilt försöker hålla ordning på herrgårdens invånare. 
Fru Kött är liten och spenslig, samtidigt fyller hennes röst och person hela 
scenrummet och vi förstår att hon är husets härskarinna. Gårdshunden Harry 
kan prata, något som upplevs helt naturligt i den absurda farsliknande värld 
som tar form på scenen, likaså att Harry och fru Kött har en kärleksrelation 
och att varulven Roland är deras son. Musiken ramar in handlingen i sa-
longen, skärande höga klanger med dramatisk underton låter publiken förstå 
att en storm är i annalkande, en katastrof som kan anas men ännu inte ses. 
När Teodora äntrar salongen är hon klädd i ridbyxor och en lång svart dra-
matisk kappa. Leonora introducerar henne för publiken:  

Teodora verkar inte vara mer än sexton. Men hon är lång och barbarisk och 
framstår säkerligen som mycket vacker för alla som har den minsta förkärlek 
för det avvikande.  

 
Teodora har höga svarta ridstövlar och långt, tovigt hår som påminner om en 
vildvuxen hästman när hon kastar med huvudet. Kroppsspråket är intensivt. 
Yvigt, irriterat och energiskt intar hon hela scenrummet, bredbent och med 
ständigt trampande fötter. De olika scenanvisningarna som Leonora bryter in 
i spelet är poetiska; det går att förstå Teodoras längtan att komma ut från 
salongen och allt det vridna och ruttna som finns där, ut till det vita, den 
fallande snön, kylan, hästar och ett liv i frihet. In i salongen kliver också så 
småningom fru Kötts son Filip, fåraherden Johan Grön, Nanny (fru Kötts 
kammarjungfru, spelad av Ulrika Nilsson) och Filips förra fru Elisabet. 
Klädd i röd rock och kilt med läderväska hängande från midjan påminner 
Filip om en korsning mellan en engelsk lord och en sliten bakfull dandy. 
Han är vit i ansiktet med rödkantade ögon och sluddrande röst. När det 
knackar på dörren kliver fåraherden in med ett rivet lamm i sin famn, han 
varnar Teodora: ”Nu är det bäst hon stramar upp sig – annars kommer det att 
sluta som för den andra”. Förvarningarna är återkommande; de uttalas inte 
bara av de olika karaktärerna utan tecken står också att finna i den olycksbå-
dande musiken och de dramatiska ljusskiftena. När Elisabet kliver in i sa-
longen stegras handlingen ytterligare. Hon påminner om ett högljutt skri-
kande djur, elegant och skrämmande. Med Elisabets entré blir det också 
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tydligt att publiken får ta del av en historia som upprepar sig, det som skedde 
Elisabet tycks nu vara på väg att hända med Teodora.  

Berättelsen ur Leonoras/Teodoras synvinkel 
Det är i Ostens bearbetning av Lammungarnas fest som den fiktiva karaktä-
ren Leonora Carrington tar steget in på teaterscenen, där hon i originaltexten 
inte finns med i dramat. I programboken kommenterar Osten valet att låta 
Leonora kliva in på teaterscenen som ett sätt att presentera en medveten för-
fattares verk.722 Uppsättningen är också fylld av referenser till verklighetens 
Leonora Carrington. Genom valet att låta henne bli en roll bland övriga så 
riktas åskådarnas blick mot parallellerna mellan handlingarna i dramat och 
Carringtons uppväxt i överklassens England. Verklighetens Leonora Car-
rington kan också beskrivas som uppsättningens externa fokalisator. När 
Bleeker diskuterar fokalisering i denna mening beskriver hon det som teater-
uppsättningens sceniska inramning, något hon jämför med tavlors inbyggda 
perspektiv och skriver:  

The viewing point implied within the tableau fuctions as an external focalizor. 
Like the vantage point in a perspectical drawing, this position of the subject of 
external focalization does not mark any position within the representation. 
Instead, it marks the position from where the world is seen as it should be 
seen.723 

 
I Lammungarnas fest är det också ur Leonora Carringtons perspektiv (såsom 
Osten tolkar detta) som händelserna på teaterscenen skildras, och det är ur 
hennes synvinkel publiken inbjuds till att ta del av det som sker. Resultatet 
blir att Carringtons liv och konstnärskap inte bara genomsyrar gestaltning 
och scenografi, utan beskrivningen av klassamhället får även en knivskarp 
udd. Det är inte en vanlig familj i överklassens salonger vi möter, utan det är 
Leonoras inre upplevelse av denna familj vi får ta del av, där hennes känslor 
för de olika karaktärerna färgar hur de porträtteras.  

Om verklighetens Leonora Carrington utgör uppsättningens externa fokal-
isator, så är det rollfiguren Leonora som blir internt fokaliserad. Det är Leo-
nora som redan i foajén hälsar åskådarna välkomna och visar dem vägen in 
till scenrummet. Det är också Leonora som i första scenen formar fru Kötts 
ansikte i vitt silkespapper och ritar dit hennes ögon för att sedan låta spelet 
börja: ”Välkomna till slottet”.724 En inledning som sätter själva grundtonen 
                                                   
722 Programboken till uppsättningen: Unga Klara presenterar Lammungarnas fest av Leonora 
Carrington regi Suzanne Osten, 2014, s. 116. Samma grepp användes även av Osten i upp-
sättningen Affären Danton. 
723 Maaike Bleeker, “Absorption and Focalization”, Performance Research, vol. 10, nr 1 
(2005), s. 48-60, doi: https://doi.org/10.1080/13528165.2005.10871396, s. 54. (Kursivering i 
original).  
724 Även detta en replik som ej finns med i manus till uppsättningen, men som finns med på 
inspelningen.  
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för Lammungarnas fest; det är inte bara aktörerna som börjar spelet på Leo-
noras kommando, utan även åskådarna inviteras till den fiktiva världen i fru 
Kötts salong genom öppningssignalen. Bleeker beskriver också intern fokali-
sering mer som en invitation att se det som iscensätts ur ett visst perspektiv, 
än som identifikation i en mer traditionell mening:  

Identification here does not mean the kind of non-critical, passive reception 
where the spectator imagines him- or herself to be a character represented on 
stage. The concept of focalization involves a type of identification that does 
not aim at erasing difference between seer and seen, but is more /../ as ’stan-
ding in’. The spectator is inivited to ’step inside’ and to take up a position as 
represented within the work and to see as if from there.725 

 
Leonora blir på så sätt nyckeln in till uppsättningen, och när hon vänder 
blicken mot Teodora, så gör även publiken det. Teodora blir Leonoras alter 
ego, och det är genom karaktären Teodora som Leonora berättar sin historia. 
Att det är just Teodora som fungerar som Leonoras alter ego tydliggörs ge-
nom fokaliseringen i uppsättningen. Ibland är Teodora internt fokaliserad, 
hon ger då själv ord åt sina upplevelser och känslor, andra gånger är det Le-
onora som fokaliserar henne externt och som då redogör för Teodoras inre 
värld. En värld som Leonora som enda utomstående har tillgång till, och som 
dessutom med jämna mellanrum beskrivs både detaljerat och inkännande. 
Likheterna mellan verklighetens Leonora Carrington, pjäsens fiktiva Leo-
nora och den tonåriga Teodora accentueras på så sätt i Ostens tolkning av 
dramat. Teodora gör precis som Leonora uppror mot den familj hon befinner 
sig i och mot de konventioner hon förväntas följa. Jag som åskådare identifi-
erar mig med Leonoras berättelse såsom den iscensätts genom Teodora. Här 
blir valet att ställa Leonora på scenen som en karaktär i hennes eget drama 
av avgörande betydelse: den fiktiva Leonora lyfter fram ett samband mellan 
dåtid och nutid, där verklighetens historia såsom den gestaltade sig för 
konstnären Carrington också blir en berättelse med paralleller till nutiden. En 
politisk och ideologisk dimension accentueras. Konst och kreativitet ställs 
som en motbild till ett samhälle som skildras som allt mer upptaget av eko-
nomisk vinning. En bild som i uppsättningen tonar fram som lika aktuell nu 
som då.  

Övergången från akt ett till akt två: ned i djupet  
I slutet på första akten förflyttar sig åskådarna med Leonora i spetsen genom 
en guldklädd gång från det ena scenrummet in till en avgränsad del av det 
andra, större scenrummet. Här hänger rötter från taket och grenar ligger ut-
spridda över golvet. Publiken får veta att man nu befinner sig i barnkamma-
ren. I taket hänger en gunghäst i ett snöre, en röd sammetssoffa står vid en 
betongpelare, bakom den ett knotigt träd, ett dockhus och en häststaty i na-
                                                   
725 Bleeker 2008, s. 28.  
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turlig storlek med en tavelram hängande runt halsen. Månen lyser med klart 
blått sken, musiken mullrar i bakgrunden. Upplevelsen blir att vi befinner 
oss någonstans mellan ute och inne, verklighet och dröm. Teodora rör sig 
runt åskådarna i cirklar med lykta i sin hand, hon letar efter någon eller något 
och ser oss inte. Det är här, i detta rum, som Teodora möter varulven Rol-
and. Han har spetsiga tänder och fåraherdens huvud hänger rött och siden-
klätt från hans bälte. Klädd helt i vitt påminner han om om en figur tagen ur 
en stumfilm. Knappast skrämmande, snarare humoristisk. Teodora och Rol-
and rör sig i cirklar runt varandra och krälar på golvet av lust. Stråkmusiken 
tilltar och känslan av en annalkande katastrof återkommer. Hunden Harry 
försöker varna Roland, och fåraherden korsar scenen med huvudet inklätt i 
rubinrött siden.  

Distanseringseffekter och djurgestalter 
I övergången mellan fru Kötts salong och barnkammaren, mellan akt ett och 
akt två, rör sig uppsättningen från en fiktionsnivå till en annan. Där publiken 
tidigare betraktat en yttre verklighet i fru Kötts salong, visserligen absurd 
men samtidigt bekant, iscensätts i barnkammaren en inre sådan, där mentala 
och fysiska skeenden glider samman utan klara markörer däremellan. Det är 
som om dörren till en underjord öppnats, där passagen mellan fru Kötts sa-
long och barnkammaren blir tunneln ned i djupet. På denna fiktionsnivå 
framträder också de djuriska dragen i karaktärerna tydligare än i första akten. 
Lammungarnas fest befolkas under akt två lika mycket av djur som männi-
skor, och aktörerna glider så skickligt mellan gestaltningen av det djuriska 
och det mänskliga så åskådarna ofta inte vet om det är djuret eller människan 
vi betraktar. Just djurgestalterna kommenteras återkommande i recensioner-
na där exempelvis Amelie Björck anger hur skådespelarna ”(o)fta rör /../ sig 
fram-och-åter mellan inner beast (hund, häst, fågel) och civiliserad polityr, 
flera gånger inom en och samma replik”.726 Teodora förvandlas med jämna 
mellanrum till en häst, hon frustar och kastar med sitt långa hår, gnäggar och 
galopperar runt, runt på scenen. Fru Kött förlorar för en stund talförmågan 
och börjar skälla och gny likt en hund. Elisabet i sin tur stirrar ut över publi-
ken och tjuter med måsens långa ihållande skrik innan hon tar till orda. Även 
hunden Harry och varulven Roland pendlar mellan det djuriska och det 
mänskliga, de talar, skäller och ylar om vartannat. I Lammungarnas fest an-
vänds karaktärernas skepnader som djur/människa som ett sätt att kontrastera 
olika idéer om det civiliserade mot det vilda och det uppfostrade mot det 
ouppfostrade. Att den dubbla rollen kan utmana frågor om gränser och iden-
titet, samt har en inneboende förmåga att utmana maktstrukturer av olika 

                                                   
726 Se Amelie Björck, ”Storartad surrealism i Lammungarnas fest. Suzanne Ostens avsked 
från Unga Klara får ovationer”, Aftonbladet, 31 mars 2014; Anna Hedelius, ”Sex och skräck i 
surrealistisk saga”, Nummer.se, 8 april 2014, tillgänglig på: http://nummer.se/sex-och-skrack-
i-surrealistisk-saga/ [hämtad 8 april 2014, utskrift hos författaren].  
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slag diskuteras exempelvis av teaterforskaren Lourdes Orozco.727 I Lamm-
ungarnas fest handlar frågeställningen om vad det är vi socialiseras in i, vad 
som uppfostras bort och vad priset för anpassningen kan vara. Även detta 
uppmärksammas i recensionerna, där exempelvis Anna Hedelius lyfter fram 
hur Maja Embrink spelar Teodora med ”ett klart ursinne och visar med hela 
sitt väsen hur det känns att vilja spränga sig ut ur konventionerna och välja 
det förbjudna”.728 I uppsättningen påpekar fru Kött ideligen för Teodora att 
hon inte uppför sig som en ung flicka och hustru bör. I en scen, där Teodora 
fascineras av Johan Grön (fåraherden) och det döda lamm han bär med sig, 
säger fru Kött: ”Är det så man uppför sig? En väluppfostrad ung flicka! Är-
ligt talat, Teodora”. I samma scen försöker hon få Filip att få ordning på sin 
unga hustru: ”Du borde ta henne i nackskinnet, Filip. Hennes beteende har 
varit mycket egendomligt på sista tiden”. När sonen inte lyssnar fortsätter 
hon:  

Hör nu på vad jag säger – håll ett vakande öga på din hustru… Jag tror fak-
tiskt det är nödvändigt - Vad gör hon ute vid den här tiden på dygnet till ex-
empel? Jag tycker du ska gå och hämta in henne, annars kan hon få lungin-
flammation. Man vet aldrig vad man kan få när det snöar så här… Min mor sa 
alltid att det inte finns något så ohälsosamt som en snöstorm – hon kände en 
församlingspräst som hade drabbats av spetälska när det snöade. Jag tycker 
det är något osunt med en ung flicka som tycker om oväder – hon kastade sig 
bara ut i all den här otäcka vita snön som ett sjölejon! 

 
Även efter detta fortsätter fru Kött, hon klagar på hur Teodora använder fel 
ingång när hon går in huset, och scenen avslutas med att hon säger till Filip: 
”Om jag vore du skulle jag ge henne en ordentlig överhalning. Sådana 
eskapader som den ikväll godkänner jag inte alls”. Teodora vägrar dock an-
passa sig. Hon dras till djuren i uppsättningen. Hästen är ständigt närvarande 
i hennes kroppsspråk och rörelsemönster. Detta till skillnad från fru Kött, 
Filip och Elisabet, vars inre djurgestalter snarare kan läsas som en typ av 
läckor än som bilder för ett medvetet motstånd.  

I Lammungarnas fest är distanseringseffekter ett återkommande inslag. 
Här spelar inte bara karaktärernas dubbla gestalter som djur/människa in, 
utan det handlar också om uppsättningens sceniska inramning och valet av 
kommunikationsstrategier. När Leonora i inledningen ber åskådarna att kliva 
in i spelet, riktar hon ljuset mot den imaginära förflyttning som jag som 
åskådare annars gör i det tysta på teatern; från positionen i publiken in i den 
fiktiva verkligheten på teaterscenen. I Lammungarnas fest tillåts inte publi-
ken att fullt ut absorberas av det som utspelar sig på teaterscenen. Leonora 
utmanar denna relation genom att hon inte bara ber åskådarna om att kliva in 

                                                   
727 Orozco 2013, s. 4 ff.  
728 Hedelius, Nummer.se, 8 april 2014.  
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i spelet, utan samtidigt också påminner om att det är just teater vi ser, inte en 
avspegling av verkligheten. Bleeker skriver:  

(T)heatricality (and by extension the theatre itself) is what has to be repressed 
in order to safeguard the illusion of the seen as evidence, as truth and fact; of 
the apparant autonomy of distance and separatness to the spectator, and of the 
visual aspects of the world seen as being properties of this world itself.729  

 
I Lammungarnas fest skapar den återkommande påminnelsen om teater som 
situation en kritisk distans mellan publiken och den fiktiva verklighet som 
tar form på teaterscenen. Som åskådare är jag medveten om att det jag ser, 
det ser jag också ur Leonoras synvinkel: det är inte fakta, och inte heller en 
objektiv bild av vare sig fru Kötts salong eller barnkammaren som gestaltas. 
Ett intryck som förstärks genom att Leonora återkommande kommenterar de 
övriga karaktärerna på ett sådant sätt att det tydligt framgår att hon många 
gånger vet mer om dem och deras inre än de själva är medvetna om. Hon 
fortsätter också vara publikens guide till spelet. Det är Leonora som visar 
vägen mellan scenrummen, både de fysiska och de imaginära, hon talar om 
när en akt startar och när det är paus, introducerar nya händelser och beskri-
ver olika atmosfärer och stämningar. Det distanserade greppet handlar inte 
bara om betoningen av det teatrala, utan även om rollbesättningen. Flera av 
karaktärerna kan beskrivas som huvudroller, kanske tydligast fru Kött, Leo-
nora och Teodora, vilket leder till att berättandet får en fragmentarisk och 
uppbruten form.730 Ibland finns en tydlig yttre berättelse att följa, och ibland 
saknas en sådan. Här bidrar även berättartekniken, där Leonora växlar mel-
lan att vara tyst och i dialog med publiken. Även i gestaltandet är de distan-
serande effekterna utläsbara. Karaktärerna på scenen byter ideligen roller 
och identiteter framför publikens ögon, de skiftar mellan människo- och 
djurskepnader, och mellan att vara unga och gamla. Detta förstärker känslan 
av att verkligheten är lika mycket iscensättande och lek som teatern själv. 
Här bidrar även de rumsliga förflyttningarna. När ljuset i salongen tänds, 
skådespelarna tystnar och jag tar steget ned från publikgradängen för att röra 
mig från ett scenrum till ett annat påminns jag rent fysiskt om att jag är på 
teatern. Jag kliver ut ur illusionen, den fjärde väggen bryts och jag blir med-
veten om teatern som situation. Något som leder till att jag börjar fundera 
inte bara på vad Leonora tycker och tänker om det som gestaltas på teater-
scenen, utan även hur jag själv förhåller mig till den fiktiva värld som skild-
ras i Lammungarnas fest. 

                                                   
729 Bleeker 2008, s. 5.  
730 I recensionerna kan man se hur flera olika figurer benämns som dominerande roller 
och/eller som huvudroller. Se exempelvis Björck, Aftonbladet, 31 mars 2014; Kjell Alinge, 
”Ostens farvälpjäs – labyrintiskt vindlande”, Dagens PS, 2 april 2014, tillgänglig på: 
http://www.dagensps.se/after-work/ostens-farvalpjas-labyrintiskt-vindlande/ [hämtad 19 
augusti 2014, utskrift hos författaren); Hedelius, Nummer.se, 8 april 2014. 
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Figur 21: I Lammungarnas fest pendlar skådespelarna mellan skepnaderna 
djur/människa. Här delar av ensemblen som lammungar, med Leonora i fronten. 
Foto: Sara P. Borgström (Unga Klaras arkiv). © Sara P. Borgström/Unga Klara. 
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Akt två: i barnkammaren – ett utopiskt ögonblick  
Akt två startar med att åskådarna (bokstavligt) kliver in i uppsättningen ge-
nom en fristående dörrkarm som bildar en ram in till scenrummet. Framför 
publiken öppnar sig en stor scen där Leonora vandrar över det blanka svarta 
golvet medan hon ser rakt på oss. Hon har röda blodfläckar på den vita skjor-
tan, en svart lapp över ena ögat och käpp i handen. I bakgrunden mullrar 
orgeltoner blandade med höga stråkar, musik som återigen framtonar käns-
lan av ett oväder i annalkande. Melodin är högre och mer oroväckande än i 
fru Kötts salong. Det låter kallt, gnistrande och gnisslande, som isblock som 
slår mot varandra. På scenen står sex personer bakom Leonora. De bildar ett 
geometriskt mönster och det skarpt riktade ljuset gör att deras skuggor kastas 
långa och svarta bakom dem, över golvet. De är klädda i svart flor som 
hänger över deras ansikten, långt ned till knäna. Återigen är det Leonora som 
talar om var vi befinner oss:  

Som ni ser är jag en stor kanariefågel, med knäckt hals och bara ett öga – ur 
den andra ögonhålan sticker en reservoarpenna upp. Det var så jag dog. Och 
här (hon plockar upp någon ur publiken, personal, min anm.) kommer en 
dränkt kattunge från vars uppsvällda buk det fortfarande droppar vatten; (hon 
visar vidare på sitt följe, min anm.) ett par kokta guldfiskar, som barnen kokte 
till mellanmål; en eller två vinglösa spyflugor; och skelettet av en råtta /../.  

 
Leonora får en fågelbur över huvudet, karmosinröda fjädrar sticker ut och 
hennes händer blir flaxande fågelvingar; hon är nu kanariefågeln.  

 
Figur 22: I barnkammaren. Leonora som kanariefågel med ett utstucket öga. Foto: 
Sara P. Borgström (Unga Klaras arkiv). © Sara P. Borgström/Unga Klara.  
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Teodora kommer inspringande, hon har ett långt vitt nattlinne på sig och 
frågar: ”Vad gör ni egentligen i limbo? Vad leker ni för lekar?” Alla leksa-
kerna svarar i mun på varandra: ”Vi petar ut ögonen på varann och berättar 
melankoliska skämthistorier, fyllda av barnaårens svartskuggade humor”. 
Lite senare samlar leksakerna sig på rad, och Leonora säger, kanske i rollen 
som den döda kanariefågeln, kanske som henne själv:  

Det är glädje och skratt i alla bemålade gravkammare i Limbo. Vi leker rym-
mare och fasttagare och äter upp gravstenarna, som tårtbitar… Skynda på att 
dö Teodora - de vuxnas helvete är inte alls lika roligt/../.  

 
I barnkammarscenen är det barnets rum publiken äntrar, där barnkammaren 
blir en metafor för det barnsliga, ett rum placerat någonstans mellan det inre 
och det yttre. När publiken får kliva in i barnkammaren såsom den skildras i 
Lammungarnas fest möts vi inte av en enkel bild av hur det är att vara ung. 
Istället framträder en barndom fylld av motsatser, det är lika delar ljust och 
mörkt, lekfullt och dystert. Barnkammaren blir Teodoras territorium, en plats 
som verkar övergiven av vuxenvärlden, där barnets utsatthet sitter i väggar-
na. Samtidigt blir det tydligt att alla tidigare vistats här, där såväl fru Kött 
som Elisabet återvänder till barnkammaren. När fru Kött vänder tillbaka gör 
hon det i flickans gestalt, Greta Kött. Hon hoppar in i barnkammaren med ett 
kroppsspråk som är bedrägligt lätt, bärandes en kort violett slängkappa av 
tyll. Hon säger:  

Jag har ju suttit därinne hemskt länge, ju… Pappa låste in mig i ett mörkt rum 
där jag fick sitta i tre dar… För minstingens skull.. Jag tycker vuxna männi-
skor är hemskt dumma. Var är min vovve? Var är Prickelingen? 

 
Leksakerna upprepar hennes ord som ljuder över scenen. Kanske är det 
också de egna övergreppen som fru Kött iscensätter genom leksakerna som 
lever kvar som de vålnader Teodora möter i barnkammaren; den dränkta 
kattungen, kanariefågeln med en reservoarpenna i ögat och de kokta guldfis-
karna. I Teodoras regi förvandlas dock barnkammaren, det ohyggliga blir 
inte bara skrämmande utan också vackert och överraskande humoristiskt. I 
barnkammarscenen upplever jag också glimtar av det Dolan beskriver som 
utopi i teatern, där utopin ligger i känslan av tillhörighet men också igenkän-
ning; en insikt om att barnkammaren är ett rum vi alla vistas i från och till.731 
Kanske är denna känsla det närmaste jag kommer barnets perspektiv (såsom 
det gestaltas i Ostens teater), där det snarare handlar om ett emotionellt upp-
levt sådant, än tydligt artikulerat. Ett ögonblick Dolan beskriver som “the 
received moment of gestus”.732 Här, i barnkammaren, blir jag som åskådare 
medveten om de orättvisor och maktförskjutningar som uppsättningen ge-

                                                   
731 Dolan 2006.  
732 Dolan 2006, s. 7.  
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staltar, där styrkan ligger i att dessa strukturer inte bara uttalas, utan även 
kan upplevas emotionellt.  

 
Figur 23: Leonora och Teodora möts i barnkammaren. Leonora fortfarande i rollen 
som kanariefågeln med ett utstucket öga. Foto: Sara P. Borgström (Unga Klaras 
arkiv). © Sara P. Borgström/Unga Klara.  

Slutet: att växa sidledes istället för upp  
Under andra akten tilltar det surrealistiska, drömlika anslaget. Lamm intar 
rummet, bräkande och stirrande, ledda av en bagge som röker pipa och pre-
dikar. Så småningom slaktar Teodora och Roland lammen, och publiken får 
se dem dricka deras blod i form av en musikvideo som spelas upp på stora 
vita dukar uppspända mellan publikgradängerna.  

Slutet av Lammungarnas fest är en säregen blandning av död, lust, snö, 
kyla, skratt, ilska och musik. Jakten på Roland skildras som en skräckfilm; 
musik jagar på, stampande fötter hörs och röster skriker, scengolvet badar i 
skarpt blått och vitt ljus. Strålkastare tänds och släcks, de pulserar i takt och 
bländar åskådarna som nästan blir en del av jakten. När varulven Roland 
äntrar scenen igen är han döende, och scenen slutar med att Roland försvin-
ner ut. Kvar står Teodora, hon gråter och skriker, Leonora står bakom henne 
– hon härmar Teodora, och deras röster blandas och blir en. Nu blir Teodora 
arg istället, gråten vänds till ilska. Hon slår, springer, spottar och skriker, tills 
hon plötsligt börjar lyssna på sin egen röst där hon står. Hon går fram till 
publiken och ber en av åskådarna att spela in hennes röst, hon lånar en mo-
bil, skriker och leker. Här förvandlas också Teodora, och blir plötsligt en 
nutida tonårstjej, och den absurda verklighet hon (och publiken) befunnit sig 
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i försvinner. Teodora är fullt upptagen av sin egen röst som hon fortsätter 
ropa ut med full styrka. Ytterligare en tjej kliver upp på scenen på ena lång-
sidan, hon spelar elgitarr och sjunger. Teodora går fram till henne, drar på 
sig en lång svart rock och börjar skapa. Musik. Ljud. Ilska. Mitt emot ligger 
Leonora och lyssnar i en säck på golvet. Hon säger: ”Och så vemodig mu-
sik… Nä.  Och så gråt… Nä. Applåder!”733  

När Teodora under sista scenen vill spela in sin egen röst på en iPhone, 
lyssna på elgitarr och sjunga, så tar hon steget ut ur uppsättningens surreal-
istiska ram; ut från sin inre scen, och delar med ens den yttre verkligheten 
med publiken. Hon påminner om vilken tonåring som helst, upptagen av 
musiken och mobilen, men det som sker är också att åskådarna genom det 
tidigare turbulenta spelet påminns om hur kaotisk världen kan upplevas un-
der tonåren. Känslan av alienation och utanförskap, och hur stort steget till 
att påbörja det egna livsprojektet kan upplevas. Teodora vill inte tillhöra den 
familj hon är ingift i utan hon vill forma sitt eget liv. På så sätt behandlar 
uppsättningen teman som uppbrott och familjen. I Lammungarnas fest skild-
ras detta tema på ett överraskande sätt. När Teodora i sista scenen tar sig 
vidare genom musiken handlar det om en förflyttning som sker genom Teo-
doras egen vilja och mening, snarare än en bild för tonåringens (mer eller 
mindre lyckade) passage in i vuxenvärlden. Något som medverkar till att 
uppsättningen gestaltar växandet som något annat än den förväntade linjära 
processen, ett ”växa upp” med en normativ vuxenhet som mål.  

I The Queer Child diskuterar litteraturvetaren och queerforskaren Kathryn 
Bond Stockton det hon beskriver som det queera barnet utgående från det 
hon ser som en union mellan homosexualitet och barndom.734 En union som 
inte i första hand har med sexuella relationer att göra utan snarare reflekterar 
den status Stockton menar att barn och homosexuella vuxna delar, där dessa 
beskrivs som rymlingar från ett heteronormativt system med reproduktionen 
i centrum. Stockton skriver: ”(T)he gay child makes us perceive the queer 
temporalities haunting all children. For no matter how you slice it, the child 
from the standpoint of ’normal’ adults is always queer”.735 Stockton lyfter 
här fram Freuds queerade barn, barnet som är queert genom dess oskulds-
fullhet, barnet som är queert genom dess hudfärg, och slutligen den vuxna 
homosexuella som barn. Stockton vidare menar att idéen om det queera bar-

                                                   
733 Replik från inspelningen. Här skiljer sig repliken från manus och från inspelningen (och de 
föreställningarna jag såg som en i publiken). Tydlig interaktion med publiken, där ”nä” är 
tillagt och inte finns i manus.  
734 Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, or Growing Sideways in the Twentieth Century, 
(Durham: Duke University Press, 2009).  
735 Stockton menar att barnet blir queert genom att barnet kan beskrivas som ”not-yet-
straight” (eftersom barnet inte tillåts vara sexuellt), där Stockton i sin bok riktar ljuset mot 
föreställningen om barnet som alltid heterosexuellt. Barnet kan vidare betraktas som queert 
genom dess oskuldsfullhet, som skiljer barnet från den vuxne. Se Bond Stockton 2009, s. 7 
samt s. 31.  
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net kan säga oss något om bilden av barnet i stort. Genom att uppmärk-
samma den queera barndomen kan vi enligt Stockton få syn på alternativa 
livslinjer och andra sätt att växa på än de som beskrivs inom exempelvis 
utvecklingspsykologin och sociologin. Den queera barndomen kan på så sätt 
användas för att kasta ljus över växande som äger rum utanför normativa 
scheman för utveckling. Det är här Stockton lanserar konceptet växa sidle-
des, en typ av utveckling där mening och innehåll ackumuleras genom sido-
rörelser snarare än i riktningen uppåt. Stockton visar vidare hur det hon be-
skriver som ”children’s delay” fungerat som avgörande för hur vi kommit att 
betrakta barns växande som något som sker gradvis och uppåt, mot äkten-
skap, arbete och reproduktion.736 Ett sidledes växande utmanar enligt Stock-
ton traditionella tankegångar om växande, där ett sidledes växande kan in-
träffa i alla åldrar, där växandet ses som ”a matter of extension, vigor, and 
volume as well as verticality”.737 Enligt Stockton finns det därmed ”ways of 
growing that are not growing up”.738 I Lammungarnas fest menar jag att det 
finns tankegångar som tydligt korresponderar med det Stockton beskriver 
som att ”växa sidledes”, något som utgör en nyckel till hur jag förstår 
Lammungarnas fest, och som utvecklas nedan.  

Teman  
På en ytlig nivå är uppsättningens handling lätt att följa, samtidigt innehåller 
den ett hav av möjliga handlingar och betydelser. På ett plan blir uppsätt-
ningen berättelsen om Leonora Carringtons levda erfarenhet, en historia om 
frihetslängtan och rätten till det egna livet. På ett annat handlar den mer all-
mängiltigt om den unga människans uppbrott och frigörelse, där Teodora 
väljer att växa sidledes istället för upp. Lammungarnas fest ifrågasätter också 
vad som är normalt och onormalt; en lek med konventioner, traditioner, 
könsroller och normer. På åter ett annat plan fungerar uppsättningen som en 
skildring av konsten som överlevnadsstrategi, där kreativiteten blir utgångs-
punkten för den unga människans kommunikation med omvärlden. Nedan 
diskuteras och utvecklas dessa teman under tre rubriker: uppbrott och frigö-
relse, att ifrågasätta och leka nytt, samt den livsnödvändiga konsten. 
 
Uppbrott och frigörelse: Att växa sidledes  
I Lammungarnas fest får publiken följa Teodoras uppbrott från familjen, 
maken och livet hon förväntas leva. Istället för att anpassa sig väljer hon sin 
egen väg, där hon växer och utvecklas på egna villkor och efter egna intres-
sen och impulser. I uppsättningen stör också gestaltningen av Teodora på 
flera sätt idén om att växa upp, något som kan belysas med hjälp av Stock-

                                                   
736 Bond Stockton 2009, s. 4.  
737 Bond Stockton 2009, s. 11.  
738 Bond Stockton 2009, s. 11. 
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tons tankegångar om det queera barnet.739 Stockton utgår från analyser av 
barnfigurer i film och litteratur, och när hon diskuterar det queera barnets 
sidledes växande gör hon det bland annat med inspiration från filosofen Jac-
ques Derridas teorier. Stockton jämför Derridas tankegångar om försening 
med projektet växa upp; man ska inte uppnå vuxenhet för snabbt, och måste 
därför hållas tillbaka i en serie av förseningar och uppskov fram tills ett 
vuxet jag avslöjas. Enligt Stockton kan vi därmed inte förstå barndomen 
medan vi lever den utan det förflutna ges mening först när det läses retro-
spektivt. Barnet som framträder genom dessa tillbakablickar blir enligt 
Stockton spöklikt eftersom barnet uppstår i efterhand. Stockton gör även 
paralleller till historieskrivande, där hon menar att fiktionens egensinnighet 
(uttryckt exempelvis genom filmen och litteraturen) kan bidra till att utmana 
vilka barndom(ar) vi idag ser som möjliga. Hon skriver: ”Lying outside of 
historians’ focus – not yet ’in’ it – the gay child illuminates precisely what 
histories have not seen, showing why our notions of history are challenged 
by the waywardness of fictions”.740 Fiktionen kan därmed enligt Stockton 
reflektera bilder av barnet som exempelvis sociologin, historieskrivningen 
och juridiken inte förmår fånga in, något Stockton förklarar utifrån de tabun 
som omger barn.741 I Stocktons händer fungerar analysverktyget växa sidle-
des som ett sätt att visa på hur film och litteratur kan producera och åter-
spegla bilder av barnet där underströmmarna, det motsägelsefulla och icke-
normativa tillåts skymta fram. Här vill jag göra tillägget teater, där gestalt-
ningen av Teodora fungerar gränsöverskridande på sätt som liknar det Stock-
ton beskriver utifrån konceptet växa sidledes. Ett exempel är slutet, där 
publiken inte får veta vad som egentligen sker med Teodora i fortsättningen. 
Vi får inte se hur barnet, gestaltat genom Teodora, tar steget över tröskeln till 
vuxenvärlden, in i den normativa vuxenheten. Tvärtom vägrar Teodora växa 
upp, hon växer istället sidledes, något som gör att Teodora, med Stocktons 
ord ”begins to outline, in shadowy forms, the pain, closets, emotional labors, 
sexual motives, and sideway movements that attend all children, however we 
deny it. A gay child illuminates the darkness of the child”.742  

I Lammungarnas fest blir mörkret synligt bland annat genom barnkamma-
ren som Teodora men också fru Kött (som barnet Greta Kött) och Elisabet 
besöker. Här vistas inte de vanliga dockorna och nallarna, tvärtom träder 
leksakerna fram som vålnader. Greta Kött minns både vuxenvärldens och 
sina egna grymheter. Gengångarna som Teodora möter förtydligar också för 
henne att livet som vuxen inte är bättre än det som barn. I barnkammaren 
likställs barnets smärta med vuxnas, och mörkret i barndomen blir synligt. I 
Lammungarnas fest tvekar Teodora stående mellan vuxenvärld och barn-

                                                   
739 Bond Stockton 2009. 
740 Bond Stockton 2009, s. 9.  
741 Bond Stockton 2009, s. 10. Ett tabu som anges är barn och sexualitet.  
742 Bond Stockton 2009, s. 3.  
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värld, något som gestaltas fysiskt genom hennes rörelser mellan salongen 
och barnkammaren. Man kan också se hur hon hittar sin egen lösning på 
konflikterna som uppstår. Teodora behöver inte bli vuxen för att lösa pro-
blemen utan hon väljer istället att växa sidledes.  

Förståelsen av begreppen barnslighet och vuxenhet luckras upp i Lamm-
ungarnas fest som lämnar utrymme för alternativa läsningar, där familjen 
inte framhålls som normativt ideal. Ett tecken för Teodoras sidledes växande 
är de transformationer hon genomgår, där hon bland annat förvandlas till en 
häst, en typ av flykt som kan ses som valet av en annan livslinje än den vän-
tade. Förvandlingen är dock mindre av en transformation och mer en vil-
jeakt, en typ av tillblivelse. När gränserna för barndomen ändras iscensätts 
heller inte bara ett barn som växer sidledes och expanderar, utan Teodora 
växer ut ur själva behovet av att passa in. Ett val hon gör trots yttre påtryck-
ningar, där exempelvis Filip i en scen deklarerar följande: ”Teodora, jag 
önskar faktiskt att du slutade låtsas vara ett barn – det har redan börjat bli rätt 
löjligt”. Även fru Kött uttrycker sitt missnöje över att Teodora föredrar 
barnkammaren framför salongen (där barnkammaren symboliserar det barns-
liga och salongen det vuxna). Hon säger: ”Jag tycker inte det är riktigt sunt 
för en flicka i din ålder att sitta i barnkammaren och leka hela dan. Du kan ju 
komma ner och hålla mig lite sällskap istället.”743  

Uppsättningen kan också läsas som om den vuxna Leonora väljer bort ti-
digare versioner av sig själv för att ge utrymme för nya, där alternativa livs-
narrativ och barndomar öppnas upp. Lammungarnas fest startar också med 
att publiken möter Leonora i foajén, då i vuxen gestalt, där Leonora berättar 
för åskådarna att de nu ska få se berättelsen om hennes uppväxt och liv. Efter 
det leds publiken in i scenrummet, och uppsättningen startar, då med den 
yngre versionen av Leonora på scenen i form av Teodora. Leonora kommen-
terar också återkommande den yngre versionen av sig själv. Här tecknas 
barndomen som något som förstås och ges mening när den vuxna Leonora 
blickar bakåt. Barndomen läses retrospektivt. Ett intryck som förstärks av 
det fragmentariska berättandet med ständiga avbrott och kast fram och till-
baka i såväl tid som rum. Lars Ring menar i Svenska Dagbladet att uppsätt-
ningen – där han tillägger likt alltid med Osten – bär på en  

djup vilja att avtäcka en pubertal karta som alla, oavsett ålder bär inom sig. 
Uppsättningen är på en gång en ritual och process, liksom ett märkligt igen-
kännbart landskap där vi kan hitta oss själva, eller delar av oss irra på jakt ef-
ter djupa känslor. Osten går genom det carrollska spegelglaset än en gång, på 
spaning efter en verklighet giltig nog att rymma oss alla.744   

 

                                                   
743 Del av replik ur manus till Lammungarnas fest.  
744 Lars Ring, ”Lammungarnas fest. Osten vågar lita på det knäppa”, Svenska Dagbladet, 31 
mars 2014.  
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I det Ring beskriver som den pubertala karta vi alla bär inom oss kan man 
också ana konturerna till det sidledes växande som tar form i uppsättningen, 
där denna verklighet rymmer såväl barn som vuxna.  
 
Att ifrågasätta och leka nytt: könsroller, sexualitet och normer  
Experimenterandet med kategorier går som en röd tråd genom Lammungar-
nas fest. I uppsättningen är det de kvinnliga karaktärerna som står i centrum, 
inte bara genom berättarperspektivet, utan också genom det fysiska utrym-
met de tilldelas på teaterscenen. Sett ur denna synvinkel blir ett tema utfors-
kandet av flickors och kvinnors handlingsutrymme, men också av deras in-
bördes relationer. I Lammungarnas fest presenteras en nyanserad bild av vad 
det flickiga kan vara. Sexualitet, aggressivitet och humor är egenskaper som 
står att finna hos samtliga kvinnliga karaktärer i uppsättningen. Den makt-
fullkomliga och åldrade fru Kött är dominant, egensinnig och sexuellt aktiv. 
Genom att fru Kött är herrgårdens härskare så påverkas också hur genus 
struktureras i stort i hushållet, och i uppsättningen: här är det kvinnan och 
flickan som står i centrum.  

När det kommer till gestaltningen av Teodora kan man konstatera att hon 
skildras som en ung kvinna med rätten till sin egen kropp. Litteraturvetaren 
Ann Steiner diskuterar flickors åtrå och sexualitet i förhållande till böcker 
för unga, och visar hur flickor och pojkar fostras till olika slags sexuella 
individer: 

Traditionellt har flickor under ungdomsåren skyddats mot sexualitetens faror, 
såsom graviditet, sjukdomar och dåligt rykte. Detta har onekligen förändrats, 
men flickor och pojkars sexualitet beskrivs fortfarande olika. Bland annat fos-
tras flickor till att emotionalisera sina känslor och verbalisera sin lust, medan 
pojkar fostras till att sexualisera sina känslor.745  

 
Samtidigt lyfter Steiner en bild av dagens unga som delvis tycks avvika från 
litteraturens skildring av flickors sexualitet, där flickor i olika sexualitetsstu-
dier uttrycker bland annat att de övergett kärleksideologin och att de är tyd-
ligare medvetna om sin sexualitet.746 Bilden av Teodora avviker mot den 
normativa bild Steiner ger av hur flickors sexualitet skildras i litteraturen för 
unga, och ligger istället närmre hur tonårsflickor själva i olika sexualitetsstu-
dier skildrar sin sexualitet. I uppsättningen blir Teodora kär i Roland, men 
kärleken är inte kontrollerad eller verbaliserad, den är allra mest kropp, och 
den är på Teodoras villkor. I Lammungarnas fest sker inte något tillrättavi-
sande av Teodoras olika handlingar. När Teodora och Roland slaktar lam-
men så föder detta ingen förväntad insats från vuxenvärlden. Visst dödas 
Roland, men det handlar snarare om avundsjuka och hämnd än ett moraliskt 
                                                   
745 Ann Steiner, ”Flickors åtrå och sexualitet i Katarina von Bredows romaner från 2000-talet” 
ur Barnlitteraturens värden och värderingar 2012, s. 257-270, s. 266.  
746 Steiner 2012, s. 270.  



 252 

ingripande. I uppsättningen väljer man därmed att låta Teodora stå oemot-
sagd, och på så sätt kan man argumentera för att det vuxna perspektivet inte 
får någon plats. Det finns inga inslag av förmaningar från vuxensamhället, 
det finns heller ingen tydlig sensmoral, och inget avslutande konstaterande. 
De normer vuxenvärlden försöker pådyvla Teodora genom maktutövande 
(gestaltat exempelvis genom fru Kött och Filip och deras försök att kontrol-
lera Teodora) faller platt. Teodoras protest blir möjlig genom hennes för-
måga att använda fantasin och skapandet för att bearbeta det som händer. 
Teodora iscensätter ett sätt att vara flicka som avviker från det normativt 
tjejiga.747 Hon är arg, tar för sig, går bredbent med stora steg och vägrar tygla 
kroppen till kontroll och måttfullhet. På sätt och vis gör hon både uppror mot 
könsroller och klasstillhörighet och kräver rätten till att forma och definiera 
sitt eget liv. Teodora framställs heller inte som mer mogen och ansvarsta-
gande när det kommer till andra, utan snarare i förhållande till sig själv och 
sitt eget liv.  
 
Den livsnödvändiga konsten 
I Lammungarnas fest är konsttemat utläsbart i såväl scenografi som gestalt-
ning, men också i uppsättningens yttre handling.748 I uppsättningen skildras 
kreativiteten som nyckeln till Leonoras/Teodoras frigörelse och överlevnad. 
Det blir genom konsten som hon kommunicerar med sin omvärld. När hon 
kliver ut ur sin egen fantasivärld i slutet av uppsättningen och tar kontakt 
med åskådarna, så gör hon det genom sitt skapande. Konstbegreppet kopplas 
i uppsättningen både till en psykoanalytisk aspekt, men också till en politisk; 
det handlar om den unga människans rätt att bearbeta sina existentiella frå-
gor genom konsten, men också om vilken plats som konst ska få i samhället i 
stort.  

Konsten i uppsättningen handlar på så sätt om att skapa dialog, det blir ett 
samtal om kulturen, människan och världen som kan kopplas till Winnicotts 
tankegångar om ett inre rum som utgörs av ett mellanområde, också beskri-
vet som ett övergångsområde.749 Det är till barnkammaren som inre rum som 
Teodora söker sin tillflykt. Barnkammaren blir dock inte bara en symbol för 
barnet Teodora, utan även för konstnären Leonora/Teodora. Det är ett rum 
som barnet, och den kvinnliga konstnären, inte alltid har självklart tillträde 
till, vare sig i inre eller yttre form. För konstnären kan det handla om till-
gången till en egen plats för det skapande arbetet, där kvinnliga konstnärer 
historiskt sett saknat ett sådant utrymme i större utsträckning än män. Barnet, 
                                                   
747 För en beskrivning av det normativt flickiga och vad som kan sägas avvika från detta har 
jag här använt mig av socialantropologen Fanny Ambjörnssons I en klass för sig. Genus, klass 
och sexualitet bland gymnasietjejer diss. (Stockholm: Ordfront, 2004).  
748 Efter Lammungarnas fest erbjöds också de unga åskådarna att delta i olika konstverkstäder 
efter att de sett uppsättningen. Man kunde måla, spela musik eller diskutera konst och bilder. 
Intervju med Osten, 29 april 2014.  
749 För vidare läsning om mellanområdet se exempelvis Winnicott 1995; Winnicott 1993.  
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i sin tur, har inte alltid tillgång till det inre rummet i form av ett mellanom-
råde där leken och skapandet äger rum, utan tillträdet kan av olika skäl ha 
stängts eller aldrig öppnats upp. Enligt Winnicott behöver barnet (och den 
vuxne) tillgång till övergångsområdet för att kunna skapa, leka och utveck-
las. Winnicott talar om mellanområdet som det inre rum där människobli-
vandet sker när den tillräckligt goda modern och barnet möts i ett område 
som är mer förlagt till sinnevärlden än en direkt fysisk plats. Det kan därmed 
uppstå, men gör det inte för alla. Det tredje området utgör vidare enligt 
Winnicott själva kulturens vagga. Tillgången till detta potentiella rum be-
hövs för att individen ska bli en kulturskapande varelse. På så sätt handlar 
uppsättningen om det konstnärliga skapandet som något allmängiltigt; ett 
inre rum vi alla har tillgång till och som vi också använder som en utgångs-
punkt för vår kommunikation med omvärlden. I Lammungarnas fest skildras 
hur Teodora/Leonora får tillgång till detta inre rum, något som utgör grun-
den för Teodoras/Leonoras bearbetning av det som sker, och för tillgången 
till kreativiteten och skapandet.  

I uppsättningen gör Leonora och Teodora konst av sig själva. Leonora blir 
konstnären som träder in i sitt eget konstverk. Teodora iscensätter en trans-
formation av sig själv, till ett annat sätt att vara och verka än det familjen 
och samhällslivet i stort lär ut.750 Konst blir i uppsättningen likställt med att 
uppfinna sig själv, en sorts gränsupplösning där konsten framställs som ett 
sätt att forma och omforma livet. I Lammungarnas fest finns också konstnä-
ren närvarande i sitt eget verk genom att Leonora är placerad på scenen som 
en roll i det drama hon en gång själv skrev. Uppsättningen gestaltar också ett 
medvetet kvinnligt konstnärskap ur ett genusperspektiv. Carrington var en av 
surrealismens stora konstnärer, och i programboken kan man läsa att året 
1940, då dramat skrevs, var en turbulent tid i hennes liv.751 Hon hade förlorat 
kontakten med sin familj och drevs mot ett psykiskt sammanbrott.752 I upp-
sättningen framstår dock inte Leonora, eller hennes alter ego Teodora, som 
psykiskt instabila. Tvärtom är det galna placerat utanför dem, i familjen och 
i omvärldens snäva konventioner och normer.  
Idéhistorikern Karin Johannisson undersöker i en studie tre skapande kvin-
nor, och beskriver hur kvinnor historiskt ansetts ha skörare psyken än män.753 
Johannisson visar även hur den kvinnliga avvikaren aldrig haft en socialt 
accepterad roll:  

                                                   
750 Här med kopplingar till Teodoras växande som jag argumenterar för snarare sker sidledes 
än upp.  
751 Programboken Unga Klara presenterar Lammungarnas fest av Leonora Carrington regi 
Suzanne Osten, 2014, s. 127. 
752 Programboken, Unga Klara presenterar Lammungarnas fest av Leonora Carrington regi 
Suzanne Osten, 2014, s. 127.  
753 Karin Johannisson, Den sårade divan. Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H 
och Nelly S) (Stockholm: Albert Bonnier förlag, 2015).  



 254 

Temat kvinnlig galenskap är inspunnet i lager på lager av tolkningar: å ena si-
dan myter om kvinnlighet, bräcklighet och instabilitet, å andra sidan fantasier 
om kvinnlighet, kropp och sexualitet som det hotfullas inkarnationer. Kvin-
nans utrymme för normalitet har varit snävare än mannens /…/ hon har riske-
rat att stämplas som galen om hon bryter mot tids- och kulturbundna normer 
för rätt sorts kvinnlighet.754  

 
Mycket förenklat kan man säga att genirollen var förbehållen den manliga 
konstnären, medan den kvinnliga gränsöverskridande konstnären istället blev 
etiketterad galen. I Lammungarnas fest är det en annan historia som berättas, 
och perspektivet vänds. En tematik som även kommenteras i recensionerna, 
där exempelvis Maria Edström beskriver det som följer:  

Carrington skrev sin teaterfest när Europa var fyllt av slakt och blod, en fond, 
en bakgrund till pjäsens stämning. Men det finns en dubbelhet här och jag tror 
att den andra sidan av myntet är viktigare; modet att som kvinna symboliskt få 
förstöra, döda om så vill för att kunna skapa, ett våldsamt sug efter att få ut-
trycka sig, artikulera sig. Att som Leonora och Teodora få vara lite galen men 
stark – att ge sig platsen och utrymmet och fylla det med en värld av skönhet, 
kraft och ja, bearbetning.755 

 
Leonora/Teodora skapar i ett vilt ursinne utan att etiketteras som psykiskt 
instabil, och utan att det slutar med en kollaps.756 På så sätt står konstnär-
skapet, integriteten och autonomin i centrum för Lammungarnas fest som 
blir en berättelse om det kvinnliga geniet, och om frigörelse och överlevnad 
genom just konsten. 

Synen på barn och barndom  
Det är barnet som utgör mittpunkten för Lammungarnas fest. Uppsättningens 
yttre ram är identifierbar från otaliga pjäser; den påminner om salongen där 
livet i överklassfamiljen utspelar sig, då med den vuxna blicken i centrum 
och barnet i periferin. I Lammungarnas fest är dock perspektivet ett annat. 
Här står barnets blick i centrum. Salongen och familjen blir också något 
annat genom Teodoras/Leonoras synvinkel. Barnet i Lammungarnas fest är 
ett barn med ett rikt inre känsloliv. Det finns tydliga psykoanalytiska tanke-
gångar utläsbara i gestaltandet av barnet, där exempelvis inträdet i barn-
kammaren kan läsas som Leonoras/Teodoras tillgång till det mellanområde 
Winnicott diskuterar.  

Det som skildras är en alternativ barndom, och likaså ett barn utanför 
normen. Leonora/Teodora kan också, utgående från Lees tankegångar, besk-

                                                   
754 Johannisson 2015, s. 19.  
755 Kulturnytt med Maria Edström, Sveriges Radio P1, 30 mars 2014 (utskrift från Unga 
Klaras arkiv).  
756 Verklighetens Leonora Carrington skapade och kreerade ända fram till sin död vid 94 års 
ålder.  



 255 

rivas som barn ”out of place”.757  Det handlar här både om hur de gestaltas 
(där Leonora/Teodora vare sig kan beskrivas som being eller becoming, utan 
snarare som både-och) men också om var barnet placeras rent rumsligt. Teo-
dora vägrar stanna i salongen. Hon söker sig istället till barnkammaren, som 
framställs som ett helt annat barnrum än vad vi kanske vanligen tänker oss. 
Det är här hon möter de döda leksakerna, men även varulven Roland. Likaså 
söker hon sig ut i det öppna, ut i bergen bakom herrgården. Rummen hon 
befinner sig i är därmed bortom vuxenvärldens kontroll, bortom det barnets 
rum som exempelvis fru Kött vill placera Teodora i när hon vill ha henne 
nära, under kontroll, i salongen. Där Lee lyfter fram hur barn som befinner 
sig ”out of place” ofta straffas, gör Stockton en positiv läsning där barnet 
istället får växa sidledes, efter egen vilja och mening. I Lammungarnas fest 
finns spår som påminner om såväl Lees analys som Stocktons läsning. Leo-
nora/Teodora befinner sig utanför normen, något omgivningen ständigt be-
straffar. Istället för anpassning väljer dock Leonora/Teodora att utvecklas på 
egna villkor, efter egna intressen och impulser. Något som gör att Leo-
nora/Teodora undviker en förväntad linjär utvecklingsprocess, för att istället 
växa sidledes.  

Samtidigt löper ett tydligt stråk av maktlöshet och marginalisering genom 
Lammungarnas fest. Leonora/Teodora pusslar samman en barndom fylld av 
smärta som förstås och ges mening först retroaktivt, något som inte bara 
uppmärksammar barnets mörker, utan även barnets utsatthet. En grundhåll-
ning som inte bara gestaltas i handling utan som även kan upplevas känslo-
mässigt genom de utopiska ögonblick jag spårar i uppsättningen.  

Mottagandet  
Lammungarnas fest recenserades i ett antal dagstidningar och fick ett gott 
mottagande. Uppsättningen lyfts bland annat fram som en surrealistisk saga 
med en ”sadistisk och helt fantastisk text”.758 Flera recensenter kommenterar 
hur uppsättningen kan liknas vid ett vandringsdrama och en teaterfest. Sce-
nografin anses som viktig, där man kommenterar hur åskådarna får röra sig 
genom ett antal olika rumsligheter under uppsättningens gång. Något bland 
annat Maria Edström vidrör när hon menar att Lammungarnas fest ”börjar 
som en tokrolig buskisfars i fru Kötts salong men öppnar sig som en blomma 
i Karin Linds så ’ungaklariga’ scenografi där vi naturligtvis får vandra runt 
och se allt från en annan synvinkel”.759 Även skådespeleriet och ensemble-
spelet lyfts fram.760 Överlag kommenteras djurblivandet som intressant, där 
man anger hur uppsättningen vimlar av hästar, hundar, varulvar, lamm och 

                                                   
757 Lee 2001.  
758 Björck, Aftonbladet, 31 mars 2014.  
759 Kulturnytt med Maria Edström (utskrift från Unga Klaras arkiv). 
760 Se exempelvis Björck, Aftonbladet, 31 mars 2014. 



 256 

andra djur, många gånger gestaltade i skärningspunkten mellan männi-
ska/djur.  

När det kommer till tematiken lyfts flera olika trådar. I flera recensioner 
anger man hur uppsättningen handlar om Teodora, en tonåring som inte alls 
vill anpassa sig till konventionerna utan snarare spränger dessa för att istället 
välja sitt eget liv.761 Andra trådar som betonas är skildrandet av ett konstnär-
skap där man ser kopplingar mellan verklighetens Leonora Carrington och 
den värld som iscensätts i uppsättningen. Åter ett annat tema som diskuteras 
är skildrandet av kvinnlig sexualitet.  

Lammungarnas fest var den sista uppsättningen som Osten regisserade på 
Unga Klara innan hon samma år lämnade över det konstnärliga ledarskapet 
till Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff. I recensionerna gör man paralleller 
till Ostens teaterkarriär i stort och menar att uppsättningen kan betraktas som 
ett koncentrat av Ostens teaterpoesi. Här vidrör man exempelvis att kostyme-
ringen i Lammungarnas fest är hämtad ur Ostens egen garderob. Anna Hede-
lius beskriver hur ”Lammungarnas fest är genomsyrad av Osten från hjärtat, 
via huden till kostymen, som är sammansatt av plagg skänkta ur hennes egen 
garderob för finalen på Unga Klara. Det är ett avsked värdigt en alldeles 
unik konstnär”.762 Liknande kommentarer finner man hos Lars Ring, som 
menar att greppet bär en estetik som kan jämföras vid Unga Klaras arbete i 
stort: ”Återanvänd, förvandla, nyttogör med obehärskad fantasi”.763 Ingegärd 
Waaranperä anger i sin tur hur uppsättningen ”är Suzanne Osten som också 
sagt att hon finns i varje figur och som också skänkt sin garderob åt roller-
na”.764 Till viss del överskuggar sammanfattningarna av Ostens konstnärskap 
det som skrivs om själva uppsättningen, något som kanske får betraktas som 
oundvikligt med tanke på att det var Ostens sista uppsättning vid Unga 
Klara.  

Lammungarnas fest kan ses som tematiskt sammanbunden med Häst Häst 
Häst (premiär 2013) som även den kretsade runt Leonora Carringtons liv och 
konstnärskap. I researchmaterialet kan man läsa att uppsättningarna tillsam-
mans är tänkta att utforska och stimulera människans konstnärliga och krea-
tiva möjligheter.765 Lammungarnas fest beskrivs av flera kritiker som en 
hyllning till konsten, där man lyfter fram paralleller till Ostens eget konst-
närskap.766 Osten har beskrivit modernismen med det tidiga 1900-talets ex-
pressionistiska, futuristiska, dadaistiska och surrealistiska formexperiment 

                                                   
761 Hedelius, Nummer.se, 8 april 2014.  
762 Hedelius, Nummer.se, 8 april 2014. 
763 Ring, Svenska Dagbladet, 31 mars 2014. 
764 Ingegärd Waaranperä,”Suzanne Ostens vrängande, krängande avskedsfest”, Dagens Ny-
heter, 31 mars 2014. 
765 Ann-Sofie Bárány, ”Unga Klara på forskningsresa till Mexico City i Leonora Carringtons 
fotspår: Vad är researcharbete på Unga Klara”. Researcharbetet finns dokumenterat i arkiv-
materialet till uppsättningen (Unga Klaras arkiv).  
766 Se exempelvis Kulturnytt med Maria Edström (utskrift från Unga Klaras arkiv). 
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som en viktig utgångspunkt i hennes teaterestetik.767  I Lammungarnas fest är 
denna inspirationskälla tydligt utläsbar. I ett av mina samtal med Osten be-
skriver hon hur iscensättningen kan ses som en sammanfattning av hennes 
konstnärliga tema; hon kopplar sedan detta till frågor om makt, och menar 
att surrealismen och kreativiteten är hennes svar på vad samhället behöver 
för att lösa klassproblematik och ojämlikheter.768 Efter Lammungarnas fest 
erbjöds också publiken att delta i olika konstverkstäder; man kunde måla, 
spela musik eller diskutera konst och bilder (samma gällde för Häst Häst 
Häst).769 Osten redogör för dessa möten och samtal som en vilja till att reali-
sera konst.770  

Uppsättningen handlar om ett konstnärskap och lustan att skapa men ut-
forskar också konsten som motståndets möjlighet. När Häst Häst Häst och 
Lammungarnas fest spelades hade estetiska ämnen slutat vara obligatoriska 
för gymnasieelever.771 På många skolor har de estetiska ämnena försvunnit 
helt eftersom elever i allt större grad valt bort dessa ämnen, något man bland 
annat förklarar utifrån att andra ämnen ger mer meritpoäng.772  Häst Häst 
Häst och Lammungarnas fest utgör en kritik mot dessa neddragningar. I ett 
pressmeddelande kan man läsa hur Osten tillbringar sitt sista år på Unga 
Klara med att uppmärksamma konstnärerna och betydelsen av att skapa, där 
man i ett pressmeddelande formulerar konstens betydelse som följer:  

Utan konst förstår vi inte livet. Det gestaltade förhållningssättet ger en bild av 
världen parallellt med den vetenskapliga. Kunskap och estetik. Fakta och ge-
staltning. De skiljer sig åt, har olika former av sanningar. Men de står inte 
emot varandra. De kompletterar varandra.773  

                                                   
767 Se exempelvis Rosenberg 2004, s. 52.  
768 Intervju med Suzanne Osten, 16 december 2014. 
769 Intervju med Suzanne Osten, 29 april 2014 
770 Intervju med Suzanne Osten, 29 april 2014. 
771 Genom reformen med läroplanen GY11 genomfördes förändringar inom Sveriges gymna-
sieutbildningar där kärnämnet estetisk verksamhet ströks. GY11 är läroplanen för svenska 
gymnasieutbildningar. Läroplanen innehåller fyra huvudavsnitt: Skolans värdegrund och 
uppgifter, Övergripande mål och riktlinjer, Examensmål för alla nationella ämnen samt Gym-
nasiegemensamma ämnen. Fram till och med att den nya läroplanen implementerades (GY11) 
ingick en kurs i kärnämnet estetisk verksamhet i samtliga nationella program i svensk gymna-
sieskola. Se https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-
amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan [hämtad 3 juni 2018, utskrift hos 
författaren]. 
772 Se exempelvis TT, ”Estetiska ämnen inte obligatoriskt för elever”, Svenska Dagbladet, 12 
april 2018. År 2018 lade regeringen förslag på att återinföra estetiska ämnen som obligato-
riska för gymnasieelever, då genom lagrådsremissen U2018/00669 GV, En gymnasieutbild-
ning för alla, (Lagrådsremiss, departementsserien: Stockholm, 2018). Förslaget gick ut på att 
estetiska ämnen skulle ingå bland gymnasiegemensamma ämnena och krävas för en gymnasi-
eexamen. Förslaget stoppades av Alliansen och Sverigedemokraterna. 
773 Pressmeddelande från Unga Klara, tillgänglig på: 
http://www.ungaklara.se/pressmeddelande/14834/ [hämtad 3 juni 2018, utskrift hos författa-
ren].  
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Genom Lammungarnas fest introducerar Osten en kvinnlig konstnär som 
inte spelats i större utsträckning i Sverige. Ett kännetecken för Osten är att 
hon under årens lopp introducerat många pedagoger, filosofer och konstnärer 
för publiken genom sin scenkonst för unga.774 Detta är också något som 
uppmärksammas i teaterkritiken där exempelvis Margareta Sörenson anger 
att Osten och Leonora Carrington är som tänkta för varandra, där Carring-
tons värld utgör ”en enastående välutrustad lekplats för Suzanne Ostens este-
tik och teaterpraktik”.775 Carringtons bildspråk är också sökbar i uppsätt-
ningens surrealistiska anslag. Som del av researcharbetet inför uppsättningen 
reste Osten tillsammans med bland andra dramaturgen Erik Uddenberg och 
scenografen Karin Lind till Mexico för att ta del av Carringtons målningar 
och konst. I uppsättningen finns också konstnären närvarande i sitt eget verk 
genom att Leonora är placerad på scenen som en roll i det drama hon en 
gång själv skrev. Lammungarnas fest kan på detta sätt betraktas som en kon-
sekvent fortsättning på Ostens arbete med teater för unga som konst, där 
konsttemat är utläsbart i såväl scenografi och gestaltning som tematik.  

                                                   
774 Kulturnytt med Maria Edström (utskrift från Unga Klaras arkiv). Edström anger hur publi-
ken alltid stått i fokus för Osten, men att hon likväl ”letat upp den här typen av texter vid 
sidan om allfartsvägarna” där följande uppsättningar lyfts som exempel: Affären Danton, I 
lusthuset, Det allra viktigaste och nu Lammungarnas fest. Även Lars Ring vidrör hur Osten 
introducerat en rad intressanta pedagoger, filosofer och konstnärer genom sin teater där han 
lyfter fram Alice Miller, Jane Bowles, Stanislawa Przybyszewska, se Ring, Svenska Dagbla-
det, 31 mars 2014.  
775 Margareta Sörenson, ”Osten och Lammungarnas fest”, Expressen, 31 mars 2014. 
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Kapitel sex. Tematik, barnsyn och gestaltning 

Syftet med studien har varit att utforska tematik och barnsyn i Suzanne Os-
tens scenkonst för unga. I undersökningen inkluderades även aspekter som 
handlar om konstnärlig gestaltning. Studien utgick från följande frågeställ-
ningar: 
 

• Vilka teman kan urskiljas i Suzanne Ostens uppsättningar för unga 
• Vilka idéer om barn och barndom kan uttydas i Suzanne Ostens 

uppsättningar för unga 
• Vilka konstnärliga uttryck används för att gestalta teman och barn-

syn i Suzanne Ostens uppsättningar för unga  
 
För att söka svar på mina frågor har jag undersökt fem av Ostens scenupp-
sättningar för unga, spridda över tid och riktade till olika målgrupper. I ana-
lyserna har jag använt mig av nyckelbegrepp såsom fokalisering, utopiska 
ögonblick och rumslighet i teatern. Tre begrepp jag valt eftersom de till-
sammans gett möjlighet att diskutera och belysa olika delar av uppsättning-
arna.  

När jag nedan diskuterar studiens resultat inleder jag med att behandla 
tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning under separata rubriker. Något 
som låter påskina att de tre aspekterna kan betraktas som fristående delar av 
uppsättningarna som undersökts. Detta stämmer dock inte. Tvärtom är de tre 
delarna snarare att betrakta som nära sammanbundna med varandra, där de 
olika delarna förstärker och understödjer varandra. Den inledande uppdel-
ningen är att betrakta som en renodling, en artificiell uppdelning med syfte 
att skapa tydlighet. Ett kännetecken för Ostens scenkonst för unga som 
framkommit under studiens gång är också den nära samverkan mellan 
konstnärligt formspråk och ideologiska värderingar. Lika konsekvent som 
det konstnärliga uttrycket är, är också skildringen av barnet. Det är också 
här, i mötet mellan formspråk och ideologi, som jag menar att grunden för 
Ostens estetik står att finna.  
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Tematik    
Här intresserar jag mig för vilka huvudteman som kan urskiljas i uppsätt-
ningarna. För att kort sammanfatta står skilsmässan i centrum för Paddakva-
riet, inte bara mellan föräldrarna utan också mellan barnen, men även ålder 
träder fram som ett genomgående ledmotiv, där ålder skildras som något 
som görs performativt. Delfinen i sin tur handlar om att få ett litet syskon, 
lekens betydelse för barnet, men även det viktiga mötet mellan barnet och 
den vuxne. Ett möte som är lika viktigt för båda parter. Irinas nya liv handlar 
om separation och vuxenblivande, och om normalitet och avvikelse. Flickan, 
mamman och soporna lyfter fram hur det är växa upp med en förälder som 
inte kan ta hand om sitt barn. Huvudkaraktären Ti upplever känslor av makt-
löshet och utsatthet, men också hur det är att befinna sig utanför en normativ 
barndom. I Lammungarnas fest handlar det om uppbrott och förväntningar 
på anpassning, något Leonora/Teodora vägrar göra genom att välja att växa 
sidledes istället för upp. Samtidigt som tematiken i uppsättningarna skiljer 
sig åt finns också tydliga linjer mellan dem. Dessa sammanfattas under ru-
brikerna: ”Vardagens trauman”, ”Ålder och generation” samt ”Konsten som 
livsviktig”. 

Vardagens trauman  
I samtliga uppsättningar står barnets erfarenheter i centrum. Gestaltningarna 
är starka, och det är omvälvande och ibland ganska svåra upplevelser som 
skildras på teaterscenen. Även om det som berättas skiljer sig åt, har upp-
sättningarna gemensamt att skildringarna utgår från barnfigurens känslor och 
perspektiv, och att barnets vardag många gånger gestaltas som ganska svår. I 
Paddakvariet handlar det om barnens känslor inför föräldrarnas skilsmässa, 
och vetskapen om att de kanske aldrig kommer mötas igen. I Delfinen gestal-
tas det lilla barnets upplevelse av att få ett yngre syskon, där pojkens känsla 
av övergivenhet och ensamhet lyfts fram. I Flickan, mamman och soporna 
slungas publiken in i Tis kaotiska och trånga värld, där soporna samlas runt 
barnet i takt med att mammans psykos tilltar. I Irinas nya liv leker Irina och 
hennes medspelare fram det liv de längtar efter, uppsättningen är full av 
humor och skratt, men under ytan rör sig samtidigt frågor om vem som 
egentligen får bli vuxen med de privilegier det innebär, och vem som har 
makten att avgöra detta. I Lammungarnas fest tar åskådarna steget in i Leo-
noras/Teodoras absurda värld, där ett sidledes växande blir det enda sättet att 
undkomma samtidens trånga och kvävande normer. Det är inte ett jämlikt 
samhälle som skildras i uppsättningarna, där flickor och pojkar, vuxna och 
barn åtnjuter samma rättigheter. Istället träder en bild fram av ett samhälle 
där en yttre social och politisk ordning sviker barnet, och där ett snävt nor-
malitetsbegrepp inkluderar vissa och exkluderar andra från möjligheten att 
vara normal. Ledmotiv som jag här valt att sammanfatta under rubriken var-
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dagens trauman. Termen trauma ska förstås utifrån kulturteoretikern Ann 
Cvetkovichs användande av begreppet, där hon definierar trauma brett och 
knyter det till en yttre social och politisk ordning för att visa hur vissa erfa-
renheter och affekter blir marginaliserade, medan andra tilldelas en plats i 
det offentliga rummet:  

The distinction between everyday and catastrophic trauma is also tied to the 
distinction between public and private, since often what counts as national or 
public trauma is that which is more visible and catastrophic, that which is 
newsworthy and sensational, as opposed to the small dramas that interest me 
because they draw attention to how structural forms of violence are so fre-
quently lived, how their invisibility or normalization is another part of their 
oppressiveness. Situating trauma within the larger context of public feelings 
offers a more flexible approach to the unpredictable linkages among violence, 
affective experience, and social and political change.776 

 
Kopplat till Ostens scenkonst för unga, menar jag att uppsättningarna på 
olika sätt undersöker det som i citatet ovan beskrivs som ”everyday trauma”, 
något jag här valt att översätta till vardagens trauman. Ordet vardag ska peka 
mot erfarenheter som utspelas i det privata och/eller i hemmet, där dessa 
händelser sker utan att uppmärksammas som del av ett strukturellt förtryck, 
där Cvetkovichs poäng är att det finns två olika sätt att betrakta trauma på. 
Ett där traumatiska erfarenheter ses som något individuellt, där traumat 
kopplas till individen och förstås utifrån en medicinsk kontext, och ett där 
trauma kopplas till en vidare social och politisk kontext och förstås som en 
reaktion på ett strukturellt förtryck. Genom att förstå traumatiska erfarenhet-
er som sistnämnda, ges individer enligt Cvetkovich möjligheten att forma 
band som kan vara av vikt på både en personlig och gemensam nivå. Här tar 
Cvetkovich exempel från scenkonsten, och visar hur teater kan hjälpa oss att 
bearbeta saker, men också skapa politisk aktivism.  

När Osten iscensätter barnets trauman flyttar hon dessa erfarenheter ur en 
privat kontext, ut ur familjen och hemmet, in i en offentlig miljö, där barnets 
frågor knyts till en yttre social och politisk ordning. Flickan, mamman och 
soporna blir inte bara en känslomässigt stark skildring av ett utsatt barn och 
en mamma som försummar sin dotter, utan ljuset riktas mot ett samhälle med 
hårda utslagsmekanismer där neddragningen av den psykiatriska vården får 
ödesdigra konsekvenser för vuxna och barn. Ti och hennes mamma lyfts 
fram som en ofta glömd (och gömd) grupp i samhället. Ett annat exempel är 
Lammungarnas fest, där gestaltandet av Teodoras och Leonoras erfarenheter 
synliggör omvärldens trånga normer och konventioner. Något som för övrigt 
gäller för alla de barnfigurer jag stiftat bekantskap med i uppsättningarna. 
Det är inte Leonora/Teodora, Ti, delfinpojken, Irina eller Mireille som gest-

                                                   
776 Cvetkovich 2007, s. 464. 
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altas som avvikande, utan istället är det omvärlden som framstår som ojäm-
lik och orättvis.  

När Suzanne Osten väljer att iscensätta barnets erfarenheter på teatersce-
nen ur ett perspektiv där barnets känslor och upplevelser kopplas till en yttre 
social och politisk kontext får vi också syn på andra, alternativa barndomar. 
Det som visas blir sammantaget inte en individuell, enstaka händelse, tvär-
tom kan uppsättningarna sammantaget ses som ett långt, sammanhängande 
utforskande av barnets livsvillkor. Kopplat till Cvetkovich kan man också 
betrakta uppsättningarna som exempel på det som beskrivs som ett ”känslor-
nas arkiv”, där arkiverandet handlar om mer än ett sparande för eftervärl-
den.777 Cvetkovich lyfter fram hur det kan finnas en politisk kraft i att ut-
trycka och samlas kring traumatiska erfarenheter, där producerandet av ett 
”känslornas arkiv” kan bidra till att skapa gemensamma kulturer som genom 
att de är offentliga kan möjliggöra social och politisk förändring. När barnets 
erfarenheter lyfts fram och belyses på Ostens teaterscen, kan detta därmed 
också kopplas till teaterns förändrande potential. Inom den traditionella 
traumaforskningen betonas upplevelsen av erkännelse som viktig för att 
bearbetning ska kunna ske. När uppsättningarna för unga lyfter fram barns 
traumatiska erfarenheter och gestaltar dessa ur barnets perspektiv kan skild-
ringarna potentiellt fungera i likhet med detta. Något Cvetkovich också ar-
gumenterar för i relation till de scenkonstverk hon undersöker, där hon uti-
från traditionell traumaforskning och beskrivningen av trauman som emot-
ionella minnen diskuterar hur skapandet av former av ett ”känslornas arkiv” 
kan fungera som sätt att bearbeta trauman.778  

Det är många gånger ur det mörka och outhärdliga som ljuset tar form i 
uppsättningarna, där upplevelsen av det Jill Dolan beskriver som utopiska 
ögonblick blir avgörande. Känslor av sorg och maktlöshet kan också enligt 
såväl Dolan som Cvetkovich vändas till aktivism, där båda lyfter fram hur 
gestaltandet av hopp och en annan möjlig framtid inte behöver utesluta käns-
lor av desperation och utmattning.779 På Ostens teaterscen ryms också det 
motsägelsefulla, mörka och otillåtna sida vid sida med skrattet och det enkla 
och ljusa. Något som expanderar det ”känslornas arkiv” som gestaltas på 
teaterscenen och betonar barnets känsloliv som rikt och mångfacetterat. I 
Lammungarnas fest är det möjligt att sörja och vara utsatt samtidigt som 
man är aggressiv, stark och en överlevare. Spår av detta finns också i Padda-
kvariet, där padd-figurer får gestalta Kims och Mireilles känslor. Padd-
figurer som på intet sätt upplevs som gulliga eller värnlösa, utan tvärtom 

                                                   
777 Min översättning av Cvetkovichs ”an archive of feelings”, Cvetkovich 2003.  
778 Här tänker sig Cvetkovich att upplevelsen av ett trauma som något som delas av och med 
andra kan fungera som den erkännelse som traumaforskningen lyfter fram som väsentlig för 
individens bearbetande av traumat.  
779 Se exempelvis Cvetkovich 2007, s. 467. Här kommenterar Cvetkovich detta med koppling 
bland annat till just Jill Dolans tankar om det utopiska i scenkonsten.  
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lyfter fram möjligheten till andra mer gränsöverskridande känslor. Även i 
Delfinen finns detta närvarande, där den lilla pojkens känslor gestaltas med 
djup och svärta.  

Uppsättningarnas styrka står också att söka i att barnets affektiva trauman 
inte bara artikuleras, utan även kan erfaras på ett emotionellt plan. Det är inte 
en främmande verklighet jag betraktar, utan känslorna är märkligt bekanta. 
Här har jag varit, i Teodoras barnkammare, i delfinpojkens ensamhet, men 
också i Tis upplevelse av att inte passa in. En kroppslig och sensorisk erfa-
renhet. Genom uppsättningarna gestaltas därmed inte bara barnfigurens ut-
satthet genom den yttre handlingen, utan marginaliseringen blir också en 
affektiv erfarenhet. Publiken ser, lyssnar och tar in. Enligt Dolan kan också 
just detta intensiva lyssnande ses som en start för att överbrygga gapet mel-
lan självet och andra, något som gör teaterscenen till en plats där en mer 
jämlik dialog kan hållas.780 Det krävs inte att vi alltid förstår eller att vi har 
samma åsikt, men det krävs ett lyssnande där vi kan låta olikheterna finnas. 
Det är också här, i själva lyssnandet, som teaterns förändrande kapacitet 
glimtar fram. I uppsättningarna pågår på så sätt en fortlöpande dialog om 
barnets utsatthet och maktlöshet, men också om barnets styrka och överlev-
nadsförmåga, som har potential att röra sig över tid, rum och generations-
gränser. 

Att det är barnfiguren som fokaliseras är avgörande för upplevelsen av att 
det är barnfigurens trauma som gestaltas på teaterscenen, inte vuxenvärldens 
bild av detsamma. Identifikationen stannar heller inte vid det teaterforskaren 
Maaike Bleeker beskriver som ”the kind of non-critical, passive reception 
where the spectator imagines him- or herself to be a character represented on 
stage”.781 Tvärtom fungerar fokaliseringen som själva nyckeln till barnfigu-
rens inre genom att den möjliggör en identifikation där ”(t)he spectator is 
invited to ’step inside’ and to take up a position represented within the work 
and to see as if from there”.782 I Delfinen är det genom den lille pojkens ögon 
som åskådarna kan erfara ensamheten, sorgen och ilskan som uppstår när 
han tror att mamman övergivit honom. I Flickan, mamman och soporna blir 
Tis känsla av utsatthet och av att inte passa in även publikens. I Irinas nya 
liv är det genom Irinas ögon som åskådarna kan uppleva världen på nytt, där 
det som granskas inte blir det avvikande, utan istället normaliteten. I Padda-
kvariet blir skildringen av Mireille och särskilt hennes förlust av paddorna en 
bild för vuxenvärldens slutgiltiga svek.  

Kanske är det här, genom kopplandet av barnets affektiva trauman till en 
yttre social och politisk sfär, som man kan finna förklaringen till varför Su-
zanne Ostens scenkonst för unga många gånger beskrivits som tabubry-

                                                   
780 Dolan 2006.  
781 Bleeker 2008, s. 28.  
782 Bleeker 2008, s. 28. 
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tande.783 Något som i så fall innebär att det egentligen inte är frågorna i sig 
som blir för laddade. Snarare handlar det om hur barnets erfarenheter flyttas 
ut ur en privat sfär och in i en offentlig sådan. En annan bild av barndomen 
skapas, byggd på tankar om att livet inte är lätt att leva vare sig för barn eller 
vuxna. Här skiljer sig också mina resultat delvis från tidigare forskning. När 
jag tolkar materialet i sin helhet förstår jag den tematik som innefattar gestal-
tandet av barnets erfarenheter och existentiella frågor bättre utifrån Cvetko-
vichs beskrivning av trauma och ”public feelings”, än utifrån termen tabu. 
Att det som iscensätts blir tabu genom att det förflyttar barnets upplevelser 
från en privat kontext till en offentlig är förståeligt, men detta är något annat 
än att beskriva viljan att undersöka det tabubelagda. Ett tema jag tvärtom 
förstår som viljan att belysa barnets maktlöshet, för att därigenom likt Cvet-
kovich beskriver det “draw attention to how structural forms of violence are 
so frequently lived, how their invisibility or normalization is another part of 
their oppressiveness”.784  

Ålder och generation 
I uppsättningarna placeras barnfiguren in i ett generationssystem där barn-
dom innebär en viss social status, något som påverkar skildringen av barnets 
värld på teaterscenen. Det handlar om synliggörandet av maktordningar och 
mekanismer i relation till olika idéer om ålder, där barnets maktlöshet 
gentemot vuxenvärlden uppmärksammas. Frågan om hur barn och barndom 
gestaltas inbegriper inte bara barnfiguren på scenen, utan även förhållnings-
sättet gentemot den unga publiken. Det handlar både om den tänkta publiken 
och de åskådare som slutligen ser den färdiga teateruppsättningen. Barnet 
skildras i en viss ålder, ibland som litet, ibland som ungdom. Barnfiguren på 
teaterscenen är på så sätt aldrig neutral. Tvärtom bär den spelade åldern med 
sig olika förväntningar som har att göra med förmågor och egenskaper som 
förknippas med en särskild ålder eller ålderskategori. Ibland kan barnfiguren 
bete sig på ett sådant sätt så figuren samspelar med gängse uppfattningar om 
hur barnet bör bete sig, andra gånger bryter barnfiguren mot dessa. Det är 
intressant att notera att båda delarna förekommer i Ostens uppsättningar. I 
vissa fall bryter barnet med förväntningarna, där exempelvis Ti i Flickan, 
mamman och soporna framstår som mer mogen än sin mamma.  Samma sak 
kan sägas gälla Mireille i Paddakvariet. Andra gånger framstår barnfigurer-
na ungefär som i den ålder de är, där pojken i Delfinen kan nämnas och Teo-
dora i Lammungarnas fest.  

                                                   
783 Ostens teater för unga beskrivs i kapitlet som grunden till all hennes övriga verksamhet. 
Många av uppsättningarna har vidare varit vad Osten själv kallar ”tabupjäser”, där det bland 
annat handlat om skilsmässor, psykoser, självsvält, självmord och den tidiga barndomens 
övergrepp se Rosenberg 2004, s. 69.  
784 Cvetkovich 2007, s. 464.  
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I Ostens teater för unga framställs barnet som kompetent, något som gäller 
både barnet som individ och barnet som kulturkonsument. Ett exempel här är 
åldersangivelsen på uppsättningarna. Scenkonst för unga riktas nästintill 
uteslutande mot en viss angiven åldersgrupp, där det är intressant att notera 
att Osten inte alltid tydligt tycks vilja ange vilken ålder som uppsättningarna 
riktas till. I källmaterialet finns flera motstridiga uppgifter, vilket kan läsas 
som en ovilja att låsa fast barnet (både på scenen och i publiken) i en viss 
ålderskategori, med sammanhängande tankegångar om vad barn i en viss 
ålder kan, bör eller ska se. Det tydligaste exemplet på detta är Irinas nya liv, 
där försöket att hålla kvar Irina och hennes kamrater i en typ av evig barn-
dom med den maktförlust detta innebär möts av uppror. Något som sker 
genom att Irina leker fram en vuxenstatus åt sig själv och sina medspelare. 
Det är också i arkivmaterialet till denna uppsättning som jag finner motstri-
diga uppgifter om vilken åldersgrupp den primärt riktas mot.  

Uppsättningarna inbjuder till flera olika parallella läsningar av vad som är 
barnsligt respektive vuxet. Inget är enkelt. Barndomen är inte idyllisk och 
vuxenvärlden inte ensidigt mörk. Det barnsliga och det vuxna står också att 
finna i många av de olika karaktärerna. Ett exempel här är Lammungarnas 
fest, där det barnsliga inte bara knyts till Teodora, som yngst, utan också till 
fru Kött (den äldsta karaktären) som i en scen återvänder till barnkammaren 
letandes efter sin hund Pricken. Det barnsliga och det vuxna framställs på så 
sätt som egenskaper alla kan ha, oberoende av ålder, vilket riktar blicken 
mot vår kulturs åldersfixering och vårt sätt att kategorisera samhället utifrån 
fysisk ålder. Vidare så förknippas lätt det barnsliga med det icke-kompetenta 
och passiva, medan vuxenhet blir det kompetenta och aktiva. Även här blir 
perspektivet gärna det omvända i uppsättningarna. I Lammungarnas fest blir 
det vuxenheten, representerad av fru Kötts salong, som framstår som icke-
kompetent och passiv, medan Teodora som representerar det barnsliga blir 
den kompetenta och aktiva. Det är Teodora som frigör sig och förändrar det 
liv hon inte vill ha, medan karaktärerna i fru Kötts salong fortsätter gå i cirk-
lar. Samma ifrågasättande av det barnsliga respektive det vuxna finns i 
Paddakvariet, här accentuerad genom den omvända rolltillsättningen där 
Mireille och Kim många gånger framstår som betydligt vuxnare än sina för-
äldrar. Samma sak gäller Ti i Flickan, mamman och soporna, där det blir 
barnet som får ta hand om föräldern istället för det omvända.  

I uppsättningarna konstrueras ålder som något som ”görs”, där den krono-
logiska ålderns innebörder framställs som socialt konstruerade. Ålder och 
förmåga ställs inte i sedvanlig relation till varandra, däremot belyses hur 
samhället ofta gör denna koppling. Här kan gestaltandet av ålder knytas till 
Leena Alanens generationsbegrepp.785 Grundtankar hos Alanen är synen på 
barndom som en relationell process, där barn som kategori definieras i relat-
ion till kategorin vuxen. De olika positionerna förutsätter varandra, och hur 
                                                   
785 Alanen 2009.  
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barn definieras är därmed beroende av hur vuxna definieras och omvänt. I 
uppsättningarna tematiseras ålder på ett sätt som kan liknas vid det Alanen 
beskriver. Genom att uppmärksamma den asymmetriska relationen mellan 
barndom och vuxenhet kan man enligt Alanen rikta ljuset mot de strukturer 
som är specifika för generationssystemet, där dessa påverkar och definierar 
vilka positioner som barn respektive vuxna kan inta i detta system. Alanen 
tecknar vidare ett rörligt generationssystem, där kategorierna barn och vuxna 
konstruerar varandras positioner och handlingar relationellt. Något som in-
nebär att en förändring i den ena positionen rimligen också innebär en för-
ändring i den andra. Något som också är synligt i uppsättningarna, där grän-
ser mellan barndom och vuxenhet hela tiden tangeras och undersöks. En 
rörlighet som möjliggör för en annan förståelse av vad det ”barnsliga” re-
spektive det ”vuxna” kan innefatta. När kategorin barn omdefinieras blir 
också kategorin vuxna rörlig, och nya möten uppstår. Genom att uppsätt-
ningarna fokuserar på hur ålder ”görs”, så uppmärksammas också de samhäl-
leliga strukturer, mekanismer och maktordningar som organiserar vår var-
dag, där uppsättningarna inte bara gestaltar dessa strukturer utan även sätter 
dem i gungning.  

Gestaltandet av ålder knyter även an till det maktperspektiv Alanen be-
skriver där barndom innebär en viss social status och där generationssyste-
met bidrar till att vidmakthålla idén om barn som ofullkomliga och vuxna 
som fullkomliga. Sistnämnda genomsyrar förhållningssättet till barndomen 
på ett sådant sätt att vuxna bibehåller sin maktposition och sitt tolkningsföre-
träde gentemot barn. Detta är också synligt i uppsättningarna, där barnet inte 
har samma makt som de vuxna. I Paddakvariet har inte Kim och Mireille 
mycket mer att göra än att förhålla sig till skilsmässan, de står utan val och 
lämnas ofta utan kunskap om vad som egentligen händer. I Flickan, mam-
man och soporna gestaltas ett barn helt utelämnat till vuxenvärlden. Ti har 
vare sig möjlighet eller medel att välja bort mammans klaustrofobiska värld. 
Även i Lammungarnas fest finns ett maktperspektiv inbyggt, där fru Kött 
och Filip ständigt försöker kontrollera Teodora. Exempel på detta finns 
också i Delfinen och i Irinas nya liv. I förstnämnda lyssnar Miriam initialt 
inte till vad den lilla pojken har att säga. I sistnämnda synliggörs barnets 
utsatthet bland annat i den scen där Irina berättar om sina trasiga glasögon. 
Här hör man vuxenvärldens förmaningar, och Irinas olika försök att anpassa 
sig till det som förväntas. I samtliga uppsättningar finns dock också spår av 
uppror och möjlighet till förändring. Teodora vägrar anpassa sig, hon söker 
sig istället till barnkammaren och de sedan länge döda leksakerna. Mireille 
och Bob tar paddorna till hjälp i Paddakvariet, där de genom padd-figurerna 
kräver att bli sedda och lyssnade på. Även Ti gör uppror när hon i korta se-
kvenser talar om för publiken det hon annars inte kan säga till sin mamma. 
Genom att uppsättningarna vrider och vänder på normer som hänger sam-
man med ålder framstår inte bara barnet på teaterscenen i ett nytt ljus utan 
även de vuxna. Frågor om separation och frigörelse handlar inte bara om 
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barnet utan även om den vuxne. Sammantaget förmedlas en bild av männi-
skans inre som delvis åldersbefriat där betonandet ligger på individens rätt 
till ett meningsfullt bemötande. Något som gäller oberoende av ålder.  

När det kommer till iscensättandet av ålder vill jag slutligen hänvisa till 
Dolan och hennes diskussion om det utopiska i teatern.786 När uppsättningar-
na erbjuder andra bilder av vad det kan innebära att vara vuxen respektive 
barn blir resultatet att vare sig barndom eller vuxenhet framställs som något 
homogent, stabilt eller färdigt. Något som gör att nya och oväntade möten 
uppstår på teaterscenen. Möten som enligt Dolan kan tolkas som en typ av 
metateater, där konflikter vi tidigare kanske bara teoretiserat om kan för-
kroppsligas. Detta genom att teater kan iscensätta modeller för möten mellan 
olika polariserade grupper där man kanske inte nödvändigtvis förstår eller 
accepterar olikheterna, men där man kan lyssna på dem och låta dem finnas. 
Att lyssna intensivt kan också enligt Dolan ses som en start för att över-
brygga gapet mellan självet och andra, med målet att göra världen till en mer 
jämlik och rättvis plats. I Ostens teater uppstår också gång på gång oväntade 
möten över generationsgränserna; möten som visserligen fortfarande handlar 
om vuxen konstruktion av barnets erfarenhetsvärld, men som likväl har pot-
ential att fungera som startpunkten för en dialog i linje med det Dolan skisse-
rar. 

Konsten som livsviktig  
Känslomässig isolering lyfts fram som det värsta barnet kan utsättas för, och 
konsten framställs som livsviktig och som barnets överlevnadsstrategi. Konst 
förstås här brett, med kopplingar till Winnicotts teorier om lek, konstnärliga 
upplevelser och mellanområdet.787 Winnicott betraktar mellanområdet som 
ett utrymme inte bara för lek utan också för kreativitet och kulturella upple-
velser. Genom leken, och i förlängningen teatern, tänker man sig därmed att 
barnet också kan få möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Suzanne Osten 
har också upprepade gånger hävdat barnets rätt att möta en konstnärlig bear-
betning av existentiella frågor och dilemman, bland annat uttryckt som att 
”vi människor behöver berättelsen för att få syn på livet och tyda meningen 
med det”.788 I ett av mina samtal med Osten anger hon hur konstperspektivet 
på barnteater var ett mycket medvetet sådant redan från starten av Unga 
Klara 1975, dels som ett sätt att argumentera för en höjning av statusen för 
barnteater, dels som ett sätt att beskriva repertoaren.789 Osten fortsätter med 
att betona barns medfödda behov av estetik, barns rätt till konst, och att med 

                                                   
786 Se Dolan 2006.  
787 Se Winnicott 1995; Winnicott 1993.  
788 Bárány 2008, s. 105. 
789 Intervju med Suzanne Osten, 29 april 2014. 
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konsten skapa bilder av världen. Hon berör flera tillfällen hur konst kan vara 
en utgångspunkt för reflektion och samtal.  

I uppsättningarna blir konsten (då med kopplingar till leken och det mel-
lanområde Winnicott diskuterar) ett sätt för barn och vuxna att mötas. I Del-
finen skildras leken som viktig både för delfinpojken och Miriam. Det är 
genom leken båda lämnar ensamheten, det är också genom leken som den 
lilla pojken slutligen finner vägen hem. Konsten blir barnets väg till överlev-
nad i Irinas nya liv, där Irina och hennes medspelare via Ronja leker det 
vuxenliv de inte får tillgång till. Temat finns även i Flickan, mamman och 
soporna, där Ti tar tillflykt till lekens värld när soporna tar över allt mer av 
hennes hem. Genom fantasierna om vattenkonungen kan hon få tillfällig 
tröst, och drömmen om en annan möjlig tillvaro blir hennes livlina i en kao-
tisk yttre verklighet. Även i Paddakvariet finns kopplingar till temat, där 
Kim och Mireille söker tröst och svar genom paddorna och lekarna runt 
akvariet. Konsttemat genomsyrar Lammungarnas fest som har många paral-
leller till Leonora Carringtons konstnärskap. Här placeras både rollfigurer 
och publik i en scenografi som ständigt påminner om konst och skapande, 
dörrkarmarna vi går genom in till de olika scenrummen kan tolkas som ta-
velramar, där publiken rent bokstavligt kliver in i Leonoras konstverk. Det 
finns också ramar hängande från taken och runt häststatyernas halsar. Även 
den scen där åskådarna rör sig genom eldstaden från fru Kötts salong in till 
barnkammaren kan ses som en sekvens där publiken passerar genom en 
guldfärgad tavelram från en bild till en annan. Det är också genom det egna 
skapandet som Teodora slutligen tar steget ut ur den absurda värld hon vis-
tats i under uppsättningen. I publikmötet efter Lammungarnas fest erbjöds 
också publiken att delta i olika konstverkstäder efter att de sett föreställning-
en; man kunde måla, spela musik eller diskutera konst och bilder.790  

I uppsättningarna kan man tolka leken och konsten som en spegling av 
det som sker i barnets inre. Genom att vistas i det Winnicott benämner mel-
lanområdet kan barnfigurerna laborera med sina ambivalenta känslor inför 
såväl det ljusa som det mörka; det handlar om både aggressivitet och lust, 
skapande och död. Konstbegreppet kopplas på så sätt till såväl en estetisk 
som en ideologisk aspekt. Det handlar om barnets rätt till konstnärliga upp-
levelser, men det handlar också om vilken plats som konst ska ges i sam-
hället. Tankegångar om konst och lek som ingalunda enbart omfattar barnet, 
snarare framställs behovet som allmänmänskligt, där ingen skillnad görs på 
barn eller vuxen.  

Konsttemat kopplar slutligen inte bara till barnfiguren på teaterscenen, 
utan även till synen på barnet i publiken. Även här blir konsten och leken en 
väg till kommunikation (något som diskuteras mer utförligt under rubriken 
”Leken som formspråk och kommunikationsstrategi”). När det kommer till 
begreppet förståelse, som ofta debatteras i förhållande till scenkonst för 
                                                   
790 Intervju med Osten, 29 april 2014.  
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unga, kan man konstatera att uppsättningarna tar en utgångspunkt i en inre 
känslomässig sådan, där det handlar om att känna sig inbjuden genom den 
individuella och personliga konstnärliga upplevelsen.791 Genom uppsättning-
arna kan man utläsa en stor tilltro till ungas förmåga att ta till sig ett konst-
närligt avancerat formspråk. Detta är tydligt exempelvis i Delfinen som byg-
ger på en poetisk och mångfacetterad text i kombination med musik och 
sång, något man tänker sig att även den yngsta publiken har förmåga att ta 
till sig. Överlag är det anmärkningsvärt hur många element i uppsättningen 
som stämmer överens med det Böhnisch och Hernes et al uttrycker som vik-
tiga för de yngsta barnens konstupplevelser. 792  

Barnsyn 
Här intresserar jag mig för vilka idéer om barn och barndom som förmedlas. 
Att barnet står i centrum för det som gestaltas råder det ingen tvekan om. Det 
handlar snarare om vilket barn det egentligen är som framträder på Ostens 
teaterscen. För att kort summera iscensätts i Paddakvariet en bild av barn 
och vuxna där båda framstår som being och becoming på en och samma 
gång, uppsättningen ifrågasätter normer om vuxenhet och barndom. I Delfi-
nen möter man ett barn på gränsen mellan being och becoming. I centrum 
för skildringarna står Kims och Mireilles inre känsloliv, respektive delfin-
pojkens. I Irinas nya liv skildras ett barn som är utanför normen. Uppsätt-
ningen belyser föreställningar om barnslighet och vuxenhet, barn och vuxna 
framställs även här i skärningspunkten mellan being och becoming. I Flick-
an, mamman och soporna skildras återigen ett barn utanför normen. Om 
övriga uppsättningar skildrat barnet som både being och becoming, så sätter 
Flickan, mamman och soporna dessa frågor på sin spets. Här blir barnet 
många gånger förälder åt sin förälder. I Lammungarna fest tecknas ett barn 
utanför normen, där barnet dessutom av egen vilja och mening väljer att 
växa sidledes istället för upp. Något som gör att barnet avviker från mer 
normativa tankegångar om barnets växande. Även här står barnfigurens 
känslor och erfarenheter i centrum för det som gestaltas. I samtliga uppsätt-
ningar tecknas barnet som kommunikativt; de sociala relationerna blir avgö-
rande och barnet tecknas som aktivt och deltagande. Det värsta barnet kan 
utsättas för blir känslomässig isolering, där barnet hur kommunikativt det än 
är framställs i en beroendesituation till vuxenvärlden. Samtidigt som barnfi-
guren skildras ur olika vinklar, finns det också tydliga röda trådar urskiljbara 
mellan uppsättningarna. Dessa sammanfattas under följande rubriker: ”Bar-
nets inre”, ”Barnet som både being och becoming” och ”Barnet som växer 
sidledes”.  
                                                   
791 Helander 2011a, s. 85 ff. 
792 Böhnisch 2010; Hernes, Os & Selmer-Olsen 2012.  



 270 

Barnets inre 
Det är barnets inre som står i centrum i Ostens scenkonst för unga, något 
som gör att åskådaren inte bara följer den yttre handlingen genom barnfigu-
rens perspektiv, utan även barnets inre känslomässiga utveckling. Ostens syn 
på barnet och vad som påverkar barnet och dess liv enligt psykologiska och 
psykoanalytiska teorier genomsyrar Ostens konstnärskap, där det blir ett sätt 
att nå barnets inre som inte bara handlar om barnfiguren på teaterscenen utan 
även barnet i publiken. I Delfinen handlar det om att förstå hur det lilla bar-
nets värld förändras från grunden när ett nytt litet syskon föds, där Miriam 
ser och uppmärksammar delfinpojkens olika motstridiga känslor. I Padda-
kvariet visas hur barnens känslor inför skilsmässan är (minst) lika djupa och 
allvarliga som de vuxnas. I Flickan, mamman och soporna gestaltas ett barn 
helt utelämnat till sig själv, där Tis känslor enbart får utrymme och utlopp i 
de korta scenerna mellan henne och publiken. I Irinas nya liv får vi möta 
Irinas känslor inför vuxenblivande och separation, något hon testar och leker 
fram genom Ronja och Birk. Liknande teman finns i Lammungarnas fest där 
publiken får ta del av Teodoras uppbrott och hennes ovilja att anpassa sig till 
omvärldens trånga normer.  

Osten har också en lång tradition av att bjuda in psykoanalytiker som 
samtalspartners, och flera av hennes uppsättningar har haft en tydligt uttalad 
anknytning till psykoanalys.793 Den schweiziska psykoanalytikern Alice 
Miller har många gånger lyfts fram som viktig, och Osten själv beskriver 
mötet med Millers arbete som avgörande. 794 Där spår från Millers idéer om 
barnet visserligen finns utläsbara i uppsättningarna, är det Winnicotts tanke-
gångar som träder fram tydligast i materialet.795 Etableringen av individen 
som en separat person är av central betydelse i Winnicotts teorier om barnets 
emotionella utveckling, och enligt Winnicott kan denna följa två olika linjer. 
Om moderns anpassning till barnet är tillräckligt bra kan barnet successivt 
minska sin omnipotens och utveckla ett ”sant själv”.796 En process som ger 
barnet tillgång till mellanområdet, och förmågan till att använda symboler. 
Det ”sanna självet” kännetecknas av kreativitet och förmågan till nära relat-
ioner, och Winnicott beskriver barnets utvecklande av ett ”sant själv” med 
att barnet får ”förmåga att relatera till objekt, det blir bofast i sin egen kropp 
och sina kroppsfunktioner, upplever en jag-är-känsla och är redo att möta 

                                                   
793 Se exempelvis Bárány 2008, s. 11 samt s.15. 
794 Se Zweigbergk 1990, s. 194; Unga Klara. Barnteater som konst 1986, s. 53–57 samt s. 97. 
Grundelement i Millers teori är bland annat tankarna om föräldrarnas makt, barnets beroende 
och behovet av föräldrarnas kärlek. Miller betonade vikten av att förstå barnet utifrån dess 
egen inre värld, och inte såsom det betraktades i den uppfostrande vuxnes tolkande blick.  
795 Kopplingar till Alice Miller är särskilt tydliga i exempelvis Hitlers barndom II, en uppsätt-
ning som dock ej ingår i avhandlingens urval.  
796 Winnicott 1993, s. 327.  
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allt som väntar”.797 När moderns anpassning inte är tillräckligt bra, får barnet 
tvärtom inte tillgång till mellanområdet och till symbolanvändandet. 
Winnicott skriver här att ”uppladdningen av yttre objekt inte inleds och bar-
net förblir isolerat”.798 Barnet överlever, men utvecklar ett ”falskt själv” som 
kännetecknas av bland annat oförmågan till långvariga nära relationer, och 
av en känsla av meningslöshet, intighet och overklighet.799  

Utvecklandet av ett ”sant själv” utgör enligt Winnicott själva grunden för 
individens tillgång till kreativiteten och den skapande impulsen, och till för-
ankrandet av jaget i den fysiska kroppen och känslan av att vara bosatt i sin 
egen kropp. Detta kopplar tillbaka till Winnicotts beskrivning av leken som 
medel för kommunikation och mellanområdet som det tredje område där 
människan blir till som kulturvarelser. Om barnet genom en bristande om-
givning inte förmår utveckla ett ”sant själv” förlorar också barnet tillgången 
till spontaniteten och kreativiteten; förmågan till att leka uteblir och barnet 
får inte tillgång till mellanområdet. Här knyts också Winnicotts teorier om 
ett ”sant själv”, leken, övergångsobjekt och mellanområdet samman, där de 
alla utgör olika pusselbitar i beskrivningen av skapandet av oss själva som 
individer och som kulturvarelser.  

Enligt Winnicott föds vi alla med en inneboende potential, där tillgången 
till denna potential är avgörande inte bara för vår tidiga emotionella utveckl-
ing, utan även för vårt vidare liv, eller kanske snarare vår upplevelse av livet. 
I uppsättningarna möter vi vuxna som inte förmår se barnet fullt ut, där vux-
envärldens bristande förmåga till samspel och närhet sätts under lupp. När de 
vuxna inte förmår möta barnets behov och känslor minskar också barnets 
förmåga att successivt bygga upp en egen personlighet. Tydligast framstår 
detta i Flickan, mamman och soporna, där Ti nästintill förlorar sig själv när 
mamman inte förmår se henne. I Lammungarnas fest upplever likaså Teo-
dora vuxenvärldens isolering, där hon söker sig bort från den kyliga sa-
longen in i barnkammaren. Också barnen i Paddakvariet lämnas ensamma 
med sina känslor. Något de försöker hantera tillsammans och med hjälp av 
paddorna. Även pojken i Delfinen upplever känslor av ensamhet. Här får 
Miriam fungera som en ställföreträdande vuxen som hjälper honom att bear-
beta känslorna av att inte vara sedd. Känslorna står också i centrum för Iri-
nas nya liv där Irina och hennes kamrater tycks fullständigt utelämnade till 
sig själva att tillsammans undersöka hur vuxenblivandet egentligen kan tän-
kas gå till. Något de hanterar galant, likväl finns dock isoleringen där och det 
finns stråk av utsatthet i gestaltningen. Det är en längtan som skaver som 

                                                   
797 Winnicott 1993, s. 398. (Kursivering i original).  
798 Winnicott 1993, s. 328.  
799 Känslan av intighet och overklighet som en del av individens upplevelse av ett ”falskt 
själv” kommenterar Winnicott på sid. 276 i Winnicott 1993. Känslan av meningslöshet disku-
terar Winnicott på s. 282 i samma bok.  
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iscensätts, där Irinas saknad efter det egna livet och självständighet dröjer sig 
kvar.  

Gestaltandet av barnets inre känslovärld kontrasteras mot framställandet 
av barnidentiteten som konstruerad. Där sistnämnda öppnar upp för möjlig-
heten att se andra barndomar än de vi kanske vanligen tänker oss, så är det 
genom gestaltandet av barnets inre som iscensättningarna bränner till och 
berör. Det är här de utopiska ögonblicken uppstår. Genomgående är det 
djuplodade och komplexa rollgestaltningar, där barnets känslor framträder 
med styrka och mångsidighet. Barnets inre gestaltas minst lika komplext och 
mångsidigt som den vuxnes, en tidlös skildring av individens pendlande 
mellan beroende och oberoende, där såväl vuxna som barn tecknas som 
både/och. Här kan barn- och vuxenkaraktärerna på Ostens teaterscen tolkas 
utifrån Nick Lees beskrivning av barn och vuxna som både being och 
becoming, likaså kan gestaltningen kopplas till Lees begrepp ”separability”, 
som han föreslår som ett alternativ till separation.800  

Enligt Lee är både barn och vuxna inbegripna i ständiga processer av ”se-
paratness”, något som gör att vi enligt Lee kan sluta söka efter den slutgiltiga 
separationen och istället börja uppmärksamma individens utveckling av ett 
relationellt själv. Detta iscensätts också på Ostens teaterscen, där såväl barn 
som vuxna tecknas som både beroende och oberoende. Ett exempel här är 
Irinas nya liv, där separationen mellan Irina och hennes mamma speglas i 
lekarna mellan Ronja (dottern) och Lena (mamman). Här är det inte bara 
Ronja som ger uttryck för ambivalenta känslor inför separationen, utan lika 
mycket Lena. Liknande scener finns i Delfinen där det inte bara är delfinpoj-
ken som genom lekarna hittar möjligheten att hantera känslorna av övergi-
venhet och separation, utan även Miriam. Lekarna om separation i de sista 
scenerna, där Miriam för ett ögonblick håller delfinpojken och leker att han 
är hennes barn handlar därmed minst lika mycket om barnet som den vuxne. 
Genom lekarna får delfinpojken kraft att återvända hem, medan Miriam le-
ker fram möjligheten att låta honom gå. När Lee exemplifierar utvecklings-
teorier som han menar förmedlar bilder av ”separatness” snarare än barnet 
och den vuxne som antingen/eller lyfter han också fram Winnicotts teorier 
om mellanområdet och övergångsobjekt som en möjlig sådan.801  

Det är också tydligt att barnet på Ostens teaterscen förändras i takt med 
den omgivande kontexten. Osten tycks därmed göra det psykologen Dion 
Sommer beskriver som viktigt; hon granskar och justerar sin syn på barnet i 
takt med förändringar inom bland annat den psykologiska forskningen och 
kunskapen om barn.802 Vad som är än viktigare är att Osten testar denna kun-
skap i samverkan med barn genom referensgruppsarbete. Referensgruppsar-
betet börjar redan när en produktion startar och fortsätter ofta också genom 

                                                   
800 Lee 2005, s. 38.  
801 Se kapitlet ”D. W. Winnicott: Insides, Outsides and Separability” i Lee 2005, s. 91 ff.  
802 Sommer 2011, s. 83.   
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uppföljande samtal efter föreställningen.803 Man gör gedigen research, och 
samarbetar ofta med psykologer och analytiker.804 Alltid med för- och efter-
arbete i någon form.  

Barnet som både being och becoming  
Barnet på Ostens teaterscen gestaltas som både being och becoming. Samti-
digt som barnets sårbarhet och maktlöshet lyfts fram, är barnet också starkt 
och kompetent. Barnet befinner sig dessutom ofta i miljöer som utmanar 
tankegångar om var barn hör hemma, vilket kan belysas med hjälp av barn-
domssociologen Nick Lees tankegångar om begreppsparet being och 
becoming.805 Lee vänder sig mot en tanke om växande där växandet likställs 
med att mogna och att uppnå självständighet och oberoende, och menar att 
såväl vuxna som barn kan beskrivas som både/och snarare än antingen/eller. 
Lee diskuterar även det han benämner som barn ”out of place”, något som 
ska beteckna barn som inte låter sig placeras in i vare sig kategorin being 
eller becoming, och som dessutom befinner sig i miljöer där barn inte för-
väntas vara. Lee tar här exempel från barn som lever hemlösa på gatan, barn 
som enligt Lee utgör ett hot mot vuxna institutioner och den sociala ordning-
en och som därför också straffas hårt.806 Där Lee diskuterar barn ”out of 
place” med utgångspunkt i barn som befinner sig utanför hemmet och utan-
för samhällets ramar vill jag vidga denna definition till att inbegripa skild-
ringar av barn och barndom(ar) som inte låter sig kategoriseras och som 
därigenom på ett likartat sätt utmanar normativa tankegångar om vad barn 
är/inte är, och var barn ska befinna sig/inte befinna sig.807  

Barnet i Ostens pjäser går inte riktigt att fånga in, utan rör sig ständigt. 
Barnet placeras dessutom gärna in i en miljö som vuxenvärlden inte känner 
sig helt bekväm med, där dessa miljöer på olika sätt utmanar vuxna institut-
ioner och/eller sociala ordningar. Ibland blir barnet på Ostens teaterscen för 
utsatt, ibland för självgående, ett barn som befinner sig ”out of place” både 
                                                   
803 Något som gäller samtliga uppsättningar som analyserats i studien. I arkivmaterialet finns 
information om skolklasser och lärare man samarbetat med, där skolklasserna fått följa arbetet 
med produktionerna. Dokumentation finns bland annat av brev och teckningar från barnen, 
och även från lärarna.  
804 Detta är utläsbart i arkivmaterialet till uppsättningarna som analyseras i studien. Vilka man 
valt att möta beror på tematiken i de olika uppsättningarna, där man inför Flickan, mamman 
och soporna exempelvis mötte Eva Waltré som var projektledare för Källan, en pilotverksam-
het i Stockholm för barn till psykiskt sjuka. Man hade även ett pågående samarbete med 
Rädda Barnen som bland annat resulterade i seminarier och i en bok. Seminarier gavs ofta 
före uppsättningen, och man hade också flera samtal efter. Även lärarmaterial lämnades ut. 
805 Lee 2001.  
806 Lee 2001. Kapitlet är titulerat ”Children ot of Place: Ambiguity and Social Order”, s. 57. 
807 Lee tar sina exempel från gatubarn i Brasilien. Lee lyfter även fram ett klassperspektiv: ”In 
the age of uncertainty, the weight of adult problems of maintaining social order has come to 
rest on poor children. Their ambiguity puts them in the position to be blamed for social pro-
blems and to be treated as a well-spring of social disorder”, se Lee 2001, s. 69.  
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genom miljön och de barndom(ar) som gestaltas. Det kan vara äldre skåde-
spelare som agerar barn medan de yngre aktörerna spelar föräldrarna, något 
som lyfter fram kategorierna barn/vuxen som föränderliga, och som betonar 
hur såväl barn som vuxna kan förstås som både beings och becomings. 
Andra gånger placeras barnet in i en omgivning som inte är förenlig med 
synen på barnet som becoming, där barnets hemmiljö sätts under lupp. Det 
utsatta barnet möter vi lika ofta inom en privat sfär, som utanför denna. I 
Flickan, mamman och soporna är det hemmet som utgör den största faran 
för barnet, inlåst tillsammans med det växande sopberget ter sig situationen 
alltmer akut för Ti. Här hittar barnet tryggheten och hjälpen utanför lägen-
hetens väggar, genom skolan, läraren, och grannen.  

I uppsättningarna tecknas barndom(ar) utanför normen inte bara genom 
skildringen av barnet, utan också utifrån hur rummen, miljön och objekten 
används. Scenografin är experimentell och visuell, och kopplar samman 
verkligheten utanför teaterrummet med det som skildras på scenen.808 
McAuley lyfter fram hur teaterrummet kan växla karaktär genom hur det 
formas, används och förses med mening, och visar även hur rummet blir till 
under själva teaterhändelsen genom att aktörerna påverkar rummet och 
rummet påverkar skådespelet.809 Där scenografin lätt betraktas som teater-
uppsättningens yttre inramning betonar McAuley det transformativa och 
föränderliga. Här inkluderas skådespelarens samspel och interaktion med 
scenografin och objekten. McAuley beskriver också hur objekt på scenen 
blir meningsfulla först när de refereras till, där objekten kan ge viktig in-
formation om de olika karaktärerna i uppsättningen, vilken tid dramat är 
placerat i och den sociala kontexten.810  

I Flickan, mamman och soporna blir scenografin en del av mammans 
upplevelse av sin sjukdom. Rummet blir inte bara en fond, utan det får en 
aktiv roll i gestaltandet av psykosen och barnets upplevelse av en mamma 
som blir alltmer avlägsen och svår att nå. Väggarna rör sig närmre varandra 
under uppsättningens gång, lägenheten krymper och blir klaustrofobisk. Ob-
jekten som används utmanar bilden av vilken miljö som barn ska befinna sig 
i, och var barndomen ska utspelas. Sopberget som breder ut sig på teatersce-
nen placerar Tis mamma bland andra utsatta i samhället. Hon blir en av 
dessa kvinnor jag mött på gatan, smutsig, trött och med en vagn fylld av 
skräp. Tis vardag blir inte bara en fiktiv sådan, utan får kopplingar till en 
verklighet utanför scenrummet. Barndomen som skildras framstår plötsligt 
som en möjlig sådan, hur smärtsam den än må vara. En liknande skildring 
finns i Paddakvariet, där lägenheten effektivt gestaltar barnens känslomäss-
iga isolering. Genom scenografin och objekten har scenrummet delats upp i 

                                                   
808 Dramaturgen Erik Uddenberg beskriver hur ett kännetecken för Ostens uppsättningar är 
den experimentella scenografin, något jag instämmer till fullo med. Se Osten 2009a, s.10.  
809 McAuley 1999.  
810 McAuley 1999, s. 205.  
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zoner där varje individ har sin tydliga avgränsade plats. Paddorna och deras 
akvarium utgör den enda egentliga mötesplatsen och ventilen för barnen i en 
övrigt kvävande och steril miljö. Djur som i slutet av uppsättningen dessu-
tom ges bort till barnens förtvivlan.  

I Ostens teater är det inte bara bilden av barnet som utmanas, utan även 
bilden av flickan. Barnfiguren på teaterscenen befinner sig därmed ”out of 
place” inte bara i relation till barndom(arna) som skildras, utan även utifrån 
vilka könsroller som gestaltas. I uppsättningarna är det nästan genomgående 
flickan som står i centrum för det som berättas. Undantag är Delfinen och 
delvis också Paddakvariet; i förstnämnda är det en liten pojke som innehar 
huvudrollen, i sistnämnda utgörs barnfigurerna av en flicka respektive en 
pojke. I Paddakvariet intar dock flickan på många sätt en mer central roll än 
pojken, detta trots att det är genom pojkens perspektiv som historien berät-
tas. Intressant att notera är att pojkarna utgör de yngsta barnfigurerna i upp-
sättningarna som analyserats, något som möjligen kan knytas till upplevelsen 
av att det är flickfigurerna som dominerar på Ostens teaterscen (samma ten-
dens finns även i Medeas barn, där syskonparet utgörs av en flicka, Lill-
Medea, och en pojke, Lill-Jason, där pojken är yngst). Flickorna dominerar 
därmed även iscensättningarna genom det fysiska utrymme de tilldelas (och 
tar). Flickfigurerna är gränsöverskridande på olika sätt. I Paddakvariet ut-
manar Mireille genom sin ilska och sin ovilja att behaga. Mireille är på en 
och samma gång för liten och för stor, hon vill inte ta på sig uppgiften att ta 
hand om Kim, något hon slutligen ändå gör men då utifrån sina villkor. I 
Flickan, mamman och soporna tecknas Ti som en flicka som inte alls passar 
in i det gulliga och flickiga. Hon slåss med klasskamraterna när hon måste, 
och framstår många gånger som betydligt mer vuxen än sin egen mamma. I 
Lammungarnas fest tecknas Teodora/Leonora som en flicka som vägrar an-
passa sig. Här står ilskan och upproret i centrum. I en intervju kommenterar 
också Osten arbetet med uppsättningen och beskriver hur man vill ställa 
frågor huruvida kvinnor och barn får bli arga, samt visa hur Leonora Car-
rington tidigt närde ett raseri mot den orättvisa fördelningen mellan män och 
kvinnor.811  

Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer diskuteras av socialan-
tropologen Fanny Ambjörnsson i avhandlingen I en klass för sig.812 Ett av 
syftena med studien var att åskådliggöra hur vissa positioner och identiteter 
tycks vara mer möjliga och eftersträvansvärda än andra. I avhandlingen visar 
Ambjörnsson hur egenskaper som anses åtråvärda för tjejer ur medelklassen 
var bland annat inlevelseförmåga, mjukhet, empati, måttfullhet, kontroll och 
tolerans.813 Hon visar också hur de måttfulla kropparna framför allt var krop-

                                                   
811 Se Carin Ståhlberg, ”Surrealistisk pjäs. Suzanne Osten tar farväl av Unga Klara med Leo-
nora Carringtons drömspel”, Dagens Nyheter, 13 februari 2104. 
812 Ambjörnsson 2008. 
813 Ambjörnsson 2008, s. 57.  
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par i det offentliga rummet, där man betraktas av andra. Ambjörnsson visar 
också hur tjejerna nämnde att känslor som glädje och mjukhet låg närmast 
till hands, medan det var svårt att visa känslor som ilska och hårdhet.814 Hon 
visar också hur tjejer genom att anamma normen kom att betraktas som mer 
”autentiska”, en paradox som styr de flestas liv: ju närmre vi är det ”nor-
mala” desto mer framstår vi som fria individer. I förhållande till den bild 
som tecknas av exempelvis Teodora i Lammungarnas fest kan man konsta-
tera att Teodora iscensätter ett sätt att vara tjej som avviker från den över-
klass hon tillhör. Hon är arg, tar för sig, går bredbent och med stora steg, och 
tänker inte tygla kroppen till vare sig kontroll eller måttfullhet. På sätt och 
vis gör hon uppror både mot klasstillhörighet och det normativt flickiga. Hon 
kräver istället rätten till sitt eget liv. Just experimenterandet med kategorier 
och normer är ett återkommande tema i Suzanne Ostens scenkonst för såväl 
barn som vuxna.815 I hennes scenkonst för unga tar det sig bland annat ut-
tryck genom placerandet av barnet i gränslandet mellan being och becoming, 
ett barn som befinner sig ”out of place”, och som därigenom också kan ut-
göra ett hot mot vuxna institutioner och mot den sociala ordningen. Ett barn 
som ställs utanför normaliteten. Nick Lee formulerar det som följer:  

Since they cannot easily be classified as human beings or as human 
becomings, children ’out of place’ presents a threat to social order in general, 
and to the order of the developmental state in particular. Rather than seeing 
the roots of this problem in poverty and social deprivation, and instead of 
questioning their ideals of childhood, adult authorities have tended to see the 
children themselves as the location of the problem, a subhuman horde or a 
cause of community decay.816  

 
Lee visar hur barn som befinner sig ”out of place” tenderar att bli osynlig-
gjorda genom att deras erfarenheter marginaliseras och inte får synas i det 
offentliga samhället. Erfarenheter som synliggörs på Ostens teaterscen. 
Barnfiguren som gestaltas ryms inte i den ideala barndomen, då konstruerad 
som en trygg och oskyldig plats, utan gör istället uppror mot de identiteter 
samhället försöker tvinga in dem i. Det är inte det ideala barnet eller de ide-
ala föräldrarna som gestaltas, istället tecknas människoporträtt som iscensät-
ter komplexa individer som kan förstås som både/och, snarare än anting-
en/eller.  

                                                   
814 Ambjörnsson 2008, s. 65.  
815 Suzanne Osten, geten och det normala med Susanne Skog, Sveriges Radio P1, sändes 1 
december 2014. Alla är rädda för frågan, säger Osten i intervjun, eftersom alla misstänker att 
det finns någon annan som vet svaret. Sitt eget förhållningssätt till detta beskriver hon som att 
hon just därför vill ställa det onormala på teaterscenen, det oskildrade, och säga: ”Detta är 
normalt”. Tillgängligt på: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/470423?programid=4752  
816 Lee 2001, s. 70.  
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Barnet som växer sidledes  
Uppsättningarna iscensätter ett annat sätt att tänka om växande som kan 
uttryckas i termer av att barnet växer sidledes istället för uppåt.817 Även om 
det finns kopplingar till en utvecklingstanke utläsbara i Ostens scenkonst för 
unga genom psykoanalytiska teorier om barnets utveckling, så tar växandet 
nya vägar på hennes teaterscen. Barnfiguren låter sig inte inlemmas i den 
normativa vuxenheten. Det är också här Ostens teater för unga sticker ut. I 
dagens scenkonst för unga är skildringar av barn som faller utanför normen 
inte ovanliga (där en fråga blir om dessa barnfigurer idag istället kan sägas 
utgöra normen).818 Likaså är det många uppsättningar som fokuserar teman 
som går att jämställa med det jag sammanfattat som gestaltandet av varda-
gens trauman, ofta också gestaltat ur barnets perspektiv. Få iscensättningar 
skildrar dock uppväxten på ett annat sätt än som ett inlemmande i normali-
teten (här förstått som att växa upp). Detta finns det dock spår av i uppsätt-
ningarna som analyserats, kanske tydligast i Lammungarnas fest och Irinas 
nya liv. I båda uppsättningarna växer barnet på teaterscenen åt sidan istället 
för upp, och rymmer på så sätt från normaliteten.  

Just växande är en frågeställning som Kathryn Bond Stockton vidrör i The 
Queer Child där hon frågar sig om uppväxten är att betrakta som något lin-
järt som leder till ett ”färdigt” tillstånd, eller om växandet kan beskrivas på 
andra alternativa sätt.819 I boken analyserar Stockton barnfigurer i film och 
litteratur och diskuterar bilden av barnet utifrån konceptet växa sidledes. 
Något som kan förstås i meningen av att inte följa en linjär förväntad ut-
vecklingsprocess utan att istället utvecklas på sina egna villkor och efter sina 
egna intressen och impulser. Enligt Stockton innefattar konceptet ”växa sid-
ledes” en typ av utveckling där mening och innehåll ackumuleras genom 
sidorörelser snarare än i riktningen uppåt. Stockton visar vidare hur det hon 
beskriver som ”children’s delay” fungerat som avgörande för hur vi kommit 
att betrakta barns växande som något som sker gradvis och uppåt, ”toward 
full stature, marriage, work, reproduction and the loss of childishness”.820 Ett 
sidledes växande utmanar enligt Stockton dessa tankegångar. Stockton vill 
presentera alternativa bilder av barnet, och de barndomar hon tecknar utgå-
ende från filmens och litteraturens fiktiva barn gör också på olika sätt uppror 
mot normen. Utifrån Stocktons tankegångar om att växa sidledes kan man 
konstatera att det gränsöverskridande i Ostens scenkonst för unga inte bara 
handlar om tematiken och den yttre handlingen, utan också om hur växandet 

                                                   
817 Begreppet växa sidledes (min översättning) hämtar jag från Bond Stockton 2009. I origi-
nal: Growing Sideways.  
818 Se exempelvis Karin Helander, ”Panik i flickrummet & Flickland: Det nya normala & 
Panik på playan. Panik och helknäppa vuxna är det nya normala”, Svenska Dagbladet, 22 
september 2017.  
819 Bond Stockton 2009. 
820 Bond Stockton 2009, s. 4.  
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skildras på teaterscenen. Det är lockande att förlägga mörkret till vuxenge-
stalten. Barnet ska vara oskuldsfullt, måhända samtidigt resilient, likväl i 
behov av skydd, men här breddar uppsättningarna seendet.  

Barnet på Ostens teaterscen stör idén om att växa upp, där ett exempel är 
uppsättningarnas öppna slut. Publiken får inte veta vad som egentligen sker 
med barnet, vi får inte se hur barnet tar steget över tröskeln till vuxenvärl-
den, in i den normativa vuxenheten. Ofta vägrar barnet växa upp, utan växer 
istället sidledes, något som gör att det queera barnet med Stocktons ord, ”il-
luminates the darkness of the child”.821 Andra barn och barndom(ar) får 
skymta fram, där inte bara det ljusa, utan också det komplexa, mörka och 
tunga ryms. Ostens scenkonst för unga bidrar på så sätt med att producera 
(och återspegla) bilder av barnet där det gränsöverskridande och motsägelse-
fulla får träda fram. Något som samtliga uppsättningar som analyserats i 
studien utgör exempel på. Här finns också likheter med den störningssfär 
som Christina Svens diskuterar i sin avhandling om Osten.822 Där Svens be-
skriver detta framför allt i relation till störandet av gängse idéer om kvinnor 
och män, handlar det i teatern för unga om sidledes växande barn som blir 
farliga genom att de stör stereotypa tankegångar om hur växandet egentligen 
sker.  

Stockton påpekar hur vi, när vi vill skydda våra barn, också gör dem till 
annorlunda oss själva, de blir queera genom oskuldsfullheten. Ostens teater 
erbjuder här glimtar in i ett barn som tystnaden ofta härskar runt. Det betyder 
inte att detta barn inte existerar, snarare kan man med hjälp av Stocktons 
tankegångar förstå detta barn som ett barn som inte ofta möter representat-
ioner av sig själv. Ett sidledes växande inbegriper vidare inte bara barnet, 
utan även den vuxna, där ett sidledes växande kan inträffa i alla åldrar, och 
skapa oväntade möten mellan barn och vuxna.823 Dessa överraskande möten 
står också att finna i uppsättningarna, där ett exempel är mötet mellan del-
finpojken och Miriam. Ett möte som inte bara påverkar och förändrar barnet 
utan även den vuxna.  

Gestaltning av teman och barnsyn  
Under denna rubrik behandlas vilka konstnärliga uttryck som används i upp-
sättningarna för att gestalta tematik och barnsyn. Jag inleder med en kort 
sammanfattning av vad de olika analyserna visat, och sammanfattar sedan 
återkommande mönster under ett antal underrubriker.  

Paddakvariet präglas av en ren och avskalad estetik. I uppsättningen an-
vänds ett poetiskt språk, musik och mask. Uppsättningen bygger på två olika 

                                                   
821 Bond Stockton 2009, s. 3.  
822 Svens 2002.  
823 Bond Stockton 2009, s. 11.  
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berättarnivåer som också avspeglas i scenografin. I uppsättningen används 
distanseringseffekter, bland annat genom paddgestalterna. Delfinen präglas 
av teatralitet. Det är ett fysiskt skådespeleri, musik används, och leken inne-
har en central plats i uppsättningen, både med kopplingar till dramaturgin 
och till det som berättas (där delfinpojken och Miriam leker fram handlingen 
tillsammans). Även Delfinen bygger på två olika berättarnivåer och även här 
används distanseringseffekter. Irinas nya liv har också leken som dramatur-
gisk utgångspunkt, också här utspelas berättelsen på två olika fiktionsnivåer. 
Ett fysiskt skådespeleri används med anknytning till grotesken, och det finns 
distanseringseffekter. I Flickan, mamman och soporna används olika berät-
tarnivåer, uppsättningen präglas av en fysisk spelstil; mask, musik och di-
stanseringseffekter finns med. Lammungarnas fest utspelas på två olika be-
rättarnivåer, även här används distanseringseffekter bland annat genom djur-
gestalterna. Uppsättningen kan beskrivas som ett vandringsdrama, men 
också som ett multikonstverk.  

Olika berättarnivåer 
När McAuley diskuterar rumslighet i teatern lyfter hon fram hur vi har att 
göra med flera olika rum i teatern där några av dessa är verkliga (exempelvis 
teaterhuset och scenrummet), medan andra kan beskrivas som fiktiva (exem-
pelvis teaterhändelsens rum).824 I olika uppsättningar kommer olika fiktiva 
rum iscensättas, och likaså kommer olika aspekter av dessa rumsligheter 
lyftas fram. När det kommer till Ostens scenkonst för unga kan man konsta-
tera att uppsättningarna genomgående bygger på iscensättandet av (minst) 
två olika fiktiva rumsligheter där den ena avspeglar barnets inre känslovärld, 
och den andra barnets yttre verklighet. Rumsligheter som fungerar som pa-
rallella berättarnivåer som spelet växlar mellan, ofta utan tydliga övergångar.  

I uppsättningarna är den inre nivån kopplad till ett psykologiskt färgat 
skådespeleri med drag av realism, medan den yttre berättarnivån oftare 
iscensätts med kopplingar till clown, det groteska och det absurda. Det är 
exempelvis på den yttre nivån som publiken möter de maskförsedda demo-
nerna i Flickan, mamman och soporna, det är också på denna nivå som 
åskådarna tar steget in i herrgårdens surrealistiska salong i Lammungarnas 
fest. Samtidigt är det på den inre nivån som vi får möta Tis funderingar runt 
hur det är att leva med en mamma som inte förmår ta hand om henne. Det är 
här hon naket och öppet berättar om känslorna av utsatthet, ilska och sorg. 
Det är även på den inre nivån som vi möter Teodoras tankar runt separation 
och frigörelse, det är här hon blir en tonåring publiken kan relatera till. En 
fokalisering av barnets inre som gör att barnfiguren på Ostens teaterscen 
framstår som betydligt mer reflekterande och tänkande än de vuxna karaktä-
rerna, och som leder till upplevelsen av att barnets emotioner skildras med 
                                                   
824 McAuley 1999.  



 280 

känslomässig realism. Det är även här, på den inre nivån, som igenkänning-
en skapas i uppsättningarna. Det är i dessa korta scener som jag upplever 
möjligheterna till utopiska ögonblick. Ofta är det smärtsamma möten, där 
löftet om en annan möjlig framtid samtidigt vilar i iscensättandet av det 
mörka och svåra. I uppsättningarna utesluter det ena inte det andra. Det är 
här jag för ett ögonblick upplever erfarenheten av att befinna mig i ”någon 
annans skor” (med hänvisning till Dolan). Det är här som barnets erfarenhet-
er kan upplevas affektivt. Betonandet av den inre nivån gör också att det 
snarare är en inre delaktighet som betonas i Ostens scenkonst för unga än en 
yttre sådan.  

Ett retrospektivt berättande och öppna slut  
I uppsättningarna används genomgående ett retrospektivt berättande och 
öppna slut. I Flickan, mamman och soporna inleds första scenen med att Ti 
berättar om huset hon växte upp i (då med hjälp av ett dockhus), där hon 
förmedlar hur en främmande makt slagit sig ned i huset. I slutet av uppsätt-
ningen får man också se barnet Ti möta den vuxna Ti. Något som förmedlar 
en distans till den värld Ti vistas i under uppsättningen, och som ger upple-
velsen av en typ av ett retrospektivt berättande. I Lammungarnas fest inleder 
Leonora med att redan i foajén berätta för åskådarna att de strax ska få se en 
pjäs om hennes liv. Hon fortsätter sedan med att rama in och kommentera, 
och leder även publiken genom de olika rummen som används. Det är även 
Leonora som talar om när uppsättningen är slut. Upplevelsen blir att hon 
tittar tillbaka på sitt liv (då genom Teodora), även detta en typ av retroaktivt 
berättande. Samma anslag finns i Paddakvariet, där det är den vuxna Kim 
som tittar tillbaka på barnet Kim. Vilket blir tydligt bland annat i den inle-
dande prologen. Det retrospektiva berättandet återkommer även i starten av 
flera scener i uppsättningen. Miriam, kvinnan i Delfinen, fungerar också som 
en figur som berättar om ett möte som redan skett, där hon i prologen återger 
hur hon en gång i tiden mötte en delfin som nu simmar i ishavet. Återblick-
ande inslag finns även i Irinas nya liv, där det blir tydligt hur Irina och de 
övriga karaktärerna på scenen leker samma lekar om och om igen, ibland 
föds Ronja, andra gånger möter hon Birk och flyttar hemifrån. Sammantaget 
får det retrospektiva berättandet flera funktioner i uppsättningarna. Det fun-
gerar dels som en bild för barndomen som något som ges mening först i ef-
terhand, dels som något som ger vägledning (då genom information om hän-
delser och personer). Det fungerar även som ett inslag som kan ge tröst och 
trygghet till den unga publiken, där inslagen visar hur barnfiguren klarar sig 
igenom prövningarna och överlever.  

Vad gäller skildrandet av barndomen som något som kan förstås först ret-
rospektivt säger Suzanne Osten i ett av våra samtal: ”(D)et finns ingen barn-
dom, så att säga, det finns bara ett enda vuxenblivande. Så barnen är inte /../ 
dom är inte i någon barndom. Den finns inte skulle jag vilja säga i dag 
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mycket mer radikalt. Det är ett liv dom lever”.825 Här tangerar Osten det 
Stockton lyfter fram när hon diskuterar kategorin barndom som en vuxen 
konstruktion, där barndomen blir något som kan förstås först retrospektivt.826 
Stockton skriver: ”The child is precisely who we are not and, in fact, never 
were. It is the act of adults looking back”.827 Ur vuxenvärldens perspektiv är 
det därmed barndom(ar) som gestaltas på Ostens teaterscen, medan det ur 
barns perspektiv kanske snarare handlar om gestaltandet av ett liv.  

I uppsättningarna möter också barnfigurerna på olika sätt sina vuxna jag, 
något som tidvis suddar ut gränsen mellan barndom och vuxenhet. I Flickan, 
mamman och soporna befinner sig barnet Ti på scen samtidigt som den 
vuxna Ti, tillfälligt blir de en och samma figur. Samma sak gäller Kim som 
inleder de olika scenerna i Paddakvariet med tillbakablickar på det som strax 
ska ske, något som ger illusionen av att det både är den vuxna Kim och bar-
net Kim som publiken möter. Samma grepp finns i Lammungarnas fest där 
Teodora fungerar som Leonoras alter-ego. Här är det tydligt att Leonora, inte 
bara Teodora, växer genom Teodoras rörelser. Spår av detta finns även i 
Irinas nya liv, där rollfigurernas lekar med vuxenblivande kan ses som olika 
sätt att iscensätta ett växande där man förkastar vissa versioner av livet och 
återupprepar andra. Något som förmedlar en bild av att Irina och hennes 
kamrater hittar andra, alternativa sätt att expandera och växa. Här blir det 
retrospektiva berättandet avgörande genom upplevelsen av att man möter 
karaktärerna i alla möjliga åldrar. Det blir ett liv som levs, till skillnad från 
gestaltandet av en barnfigur som ska lämna en barndom för att uppnå den 
slutgiltiga stationen som vuxen.  

Sammantaget gestaltar uppsättningarna andra möjliga sätt att vara på där 
växandet inbegriper såväl vuxna som barn. Det är alternativa barndom(ar) 
men också ett alternativt vuxenblivande som gestaltas. Här kopplar uppsätt-
ningarna inte bara till Stocktons beskrivning av barndomen som något som 
ges mening först retrospektivt, utan även till hennes skildring av historie-
skrivande. Stockton lyfter fram hur fiktionens egensinnighet kan bidra till att 
utmana de barndomsdiskurser vi som vuxna idag ser som möjliga.828 Fiktion-
en kan enligt Stockton reflektera bilder av barn som exempelvis sociologin, 
historieskrivningen och juridiken inte förmår fånga in, något hon förklarar 
utifrån de tabun som omger barn.829 En tankegång som avslutas med att hon 
skriver: ”Novels and films, in their inventive forms, are rich stimulators of 
questions public cultures seem to have no language to encountering” (där jag 

                                                   
825 Intervju med Suzanne Osten, 16 december 2014.  
826 Bond Stockton 2009. 
827 Bond Stockton 2009, s. 5.  
828 Bond Stockton 2009, s. 9.  
829 Sexualitet är ett av dessa tabun enligt Bond Stockton.  



 282 

vill göra tillägget teater).830 Något som i allra högsta grad inbegriper uppsätt-
ningarna som analyserats i denna studie.  

Det retrospektiva berättandet fungerar också som ett grepp som används 
för att ge trygghet och förvissning till den unga publiken. Genom att åskå-
darna får möta barnet även som vuxen får publiken information om att det 
kommer gå bra, och att barnfiguren överlever. Det är känslomässigt utma-
nande teman som gestaltas på scenen som ligger nära de unga åskådarnas 
verklighet, där de återblickande inslagen erbjuder välbehövlig distans. Insla-
gen kan här läsas som en metod som används för att sluta ett tydligt kontrakt 
med publiken. Man inleder med att tala om att det kommer gå väl för huvud-
karaktären, för att sedan röra sig ut på djupet. Här kan man också ana ett 
dubbelt berättarperspektiv i uppsättningarna, där löftet om att barnfiguren 
kommer överleva riktas inte bara till barnen i publiken utan även till vuxna. 
Det dubbla berättarperspektivet finns ofta beskrivet i relation till barnlittera-
tur, något som kommenteras exempelvis av Zohar Shavit när hon diskuterar 
barnbokens uppbyggnad.831 Här beskriver Shavit hur det ambivalenta kan 
betraktas som barnbokens kännetecken, där det ambivalenta står för att tex-
ten alltid riktar sig till två mottagare, en typ av dubbelt tilltal som riktas på 
en och samma gång till vuxna och till barn.  

I en av mina intervjuer med Osten kommenterar hon också hur hon lärt 
sig att det är nödvändigt att erbjuda vuxna ett perspektiv och en kunskaps-
produktion när man iscensätter existentiella frågor för barn, där hon exempli-
fierar med gestaltandet av skilsmässa och av död.832 Detta så att vuxna ska 
våga låta den unga publiken ta del av det som iscensätts. Där kringmaterial 
som exempelvis lärarhandledningar fungerar som en yttre inramning, kan det 
retrospektiva berättandet få en liknande funktion i själva uppsättningarna. 
Genom återblickarna lämnas aldrig publiken utan vägledning. Inslagen bi-
drar till att barnet på teaterscenen växlar mellan att fokaliseras extern och 
internt, ibland är det barnets röst som berättar, andra gånger är det andra som 
ger röst åt barnets upplevelser och erfarenheter. Även här får de återblick-
ande inslagen betydelse; för att den vuxna publiken ska kunna se barnet som 
en person med erfarenhet krävs kanske att barnet förses med en annan ram 
där barn synliggörs som en individ med erfarenhet. Genom den vuxne som 
blickar tillbaka på sig själv förses barnet på så sätt med en erfarenhet som vi 
utgående från barnet som figur inte ensamt kan få syn på.  

Det retrospektiva berättandet och uppsättningarnas öppna slut medverkar 
till att sätta gränserna mellan barndom och vuxenhet i gungning. När slutet 
lämnas öppet betyder det inte bara att publiken lämnas utan entydigt svar på 
vad som sker med barnfiguren i fortsättningen, utan det innebär också att 

                                                   
830 Bond Stockton 2009, s. 10.  
831 Zohar Shavit, Poetics of Children´s Literature, (Athens/London: University of Georgia 
Press, 1986).  
832 Intervju med Osten, 16 december 2014.  
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man inte får se barnet växa upp i mer traditionell bemärkelse. Barnet på tea-
terscenen införlivas inte i den normativa vuxenheten utan slutet lämnas öp-
pet och tolkningsbart. I Paddakvariet får vi inte se vad som sker med Kim 
och Mireille efter den sista scenen där de gemensamt övar på Mireilles 
kommande skolrevy. Kommer de mötas igen eller inte? Samma sak gäller i 
Delfinen, vi får veta att delfinpojken återvänder hem, men vi får inte veta om 
pojken och Miriam kommer ses igen eller inte. Även i Flickan, mamman och 
soporna lämnas slutet öppet. Vi vet inte var Ti och hennes mamma kommer 
ta vägen, och hur det kommer sluta. Något som även gäller för Irinas nya liv 
och Lammungarnas fest. Teodora tar visserligen på slutet steget ut i publi-
kens verklighet, men vi får inte veta vad som sker med henne i fortsättning-
en, när hon spelat och sjungit färdigt. Irinas liv fortsätter i samma spår som 
det börjar. Ronja kommer återfödas och lekarna fortsätta, men vi får inte i 
egentlig mening veta vad som kommer ske med Irina själv, eller med hennes 
kamrater.  

Distanseringseffekter och metamorfoser 
Distanseringseffekter och metamorfoser är återkommande inslag, det handlar 
dels om användandet av mask och djurgestalter men också om rolltillsätt-
ningen med exempelvis multipla huvudroller och om uppbrytandet av tid 
och rum. I Ostens teater för unga fungerar dessa inslag både som sätt att 
distansera den unga publiken från det tema som gestaltas (exempelvis i Del-
finen), men också som sätt att belysa hur verkligheten är lika konstruerad 
som teatern. Distanseringseffekterna används här som ett sätt att få publiken 
att ifrågasätta inte bara det som gestaltas på teaterscenen utan även verklig-
heten utanför teaterrummet. Här handlar det om belysandet av normer 
knutna till ålder, men också om problematiserandet av gängse uppfattningar 
om flickigt och pojkigt, respektive barnsligt och vuxet. Distanseringseffek-
terna och metamorfoserna blir dramaturgiska inslag som stör och bryter upp 
och som låter andra, alternativa perspektiv på det som gestaltas skymta fram 
och ta plats.  

Här kan Ostens teater för unga knytas till den störningssfär som Svens 
diskuterar i relation till hennes teater för vuxna, där Svens visar hur Osten i 
sin regigärning återkommande arbetar med distansering i form av exempel-
vis dramaturgiska brottytor, många huvudroller och en experimentell be-
rättarteknik.833 Teatraliteten, menar Svens, fungerar som en sorts stör-
ningssfär, som kritiserar olika stereotypa framställningar av exempelvis 
kvinnligt och manligt. Liknande störningssfärer står att finna i Ostens upp-
sättningar för unga, då bland annat i relation till gestaltandet av barnfiguren. 
I Delfinen sker detta genom skildrandet av delfinpojken som lika delar barn 
och djur, något som lyfter fram och belyser hur barnidentiteten kan betraktas 
                                                   
833 Svens 2002. 
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som precis lika konstruerad som djuridentiteten. Ett grepp som synliggör det 
filter Sommer diskuterar i relation till barnsyn, där mina egna tankegångar 
om hur barn i en viss ålder ska agera plötsligt blir tydliga för mig, och även 
till viss del vänds upp och ned. Till distanseringsgreppen kan även de om-
vända rollbesättningarna räknas, där barnrollerna i Paddakvariet exempelvis 
spelas av de äldre skådespelarna medan rollerna som föräldrarna gjordes av 
de yngre aktörerna.834 Ett grepp som bidrar till att synliggöra samhällets kon-
ventioner runt ålder, där även dessa för ett ögonblick vänds upp och ned.  

Djuret, såsom det används på Ostens teaterscen, kopplar inte barnfiguren 
till en romantisk syn på barn och barndom, där barnet ses som i enhet med 
naturen. Djurfigurerna blir istället subversiva inslag. Ett exempel här är Teo-
doras förvandling till häst i Lammungarnas fest. När Teodora tar djurets 
skepnad blir det ett sätt för henne att växa sidledes. Djuret blir en bild av 
människan i skärningspunkten mellan det uppfostrade och det ouppfostrade, 
där man kan fråga sig vad det är vi egentligen ska socialiseras in i, och vad 
som blir priset för denna anpassning. Även här fungerar djurgestalterna som 
en form av distanseringseffekt, där de får mig som åskådare att reflektera 
kring vad som egentligen är djuriskt respektive mänskligt och civiliserat 
respektive naturligt. Även användandet av mask bidrar till att skapa distanse-
ringseffekter, där bland annat padd-maskerna i Paddakvariet kan nämnas, 
och likaså demonernas masker i Flickan, mamman och soporna.  

När det kommer till skildrandet av tid och rum finns även här brott in-
byggda i uppsättningarna. Något som är utläsbart bland annat i berättartekni-
ken, där samtliga uppsättningar har karaktärer som fungerar som obundna 
roller som löpande kommenterar själva spelet och intrigen. I Paddakvariet 
innehar Kim denna roll, där han bland annat inleder varje scen med att 
kommentera vad som strax kommer ske. I Lammungarnas fest är det Leo-
nora som innehar en obunden roll, hon rör sig in och ut ur spelet och kom-
menterar intrigen. I Delfinen är det Miriam som har denna funktion. I Flick-
an, mamman och soporna är det Ti som fungerar som en obunden roll, 
ibland kliver hon ur spelet och möter publiken i direkt kommunikation, där 
hon kommenterar vad som sker med henne och hennes mamma. I uppsätt-
ningarna bidrar detta grepp till att bryta upp det linjära berättandet och di-
stansera publiken från historien som berättas på scenen. Flera olika karaktä-
rer kan också beskrivas som huvudroller i några av uppsättningarna, vilka 
bidrar till distanserandet till det som gestaltas, som därmed på en och samma 
gång kan upplevas ur flera olika alternativa synvinklar.835 Distanseringsef-
                                                   
834 Ett grepp som används i flera av Ostens uppsättningar, då också i relation till mans- och 
kvinnoroller, i En ren flicka spelas exempelvis fadern av en kvinnlig skådespelare medan 
mamman och mormodern spelas av män.   
835 Se exempelvis Lammungarnas fest där såväl Teodora som fru Kött och Leonora upp-
märksammas. Även Elisabet omnämns som en central roll, likaså hunden Harry. Se Björck, 
Aftonbladet, 31 mars 2014; Alinge, Dagens PS, 2 april 2014; Hedelius, 8 april 2014, Num-
mer.se.  
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fekterna finns också närvarande genom byten av scenplatser och miljöer, i 
uppsättningarna rör sig publiken mellan olika rum, ibland enbart från foajén 
in till spelplatsen, andra gånger mellan olika scenplatser under själva upp-
sättningens gång. I Lammungarnas fest rör vi oss mellan två olika scenrum. I 
samma uppsättning ber även Filip åskådarna att trycka på en knapp för att 
sätta igång en film, något som sker i akt två, mitt i en scen. I Flickan, mam-
man och soporna bryts handlingen upp när Ti med jämna mellanrum tar 
steget ut på scenens kant och pratar direkt till publiken, något som skapar 
upplevelsen av en rumslighet som enbart delas av åskådarna och Ti. Irinas 
nya liv börjar med att rollfigurerna står bakom svängdörrar och kikar in på 
publiken, i samma uppsättning rör sig även rollfigurerna in i publiken under 
spelets gång. I Delfinen gör delfinpojken sin entré mellan publikraderna, och 
i slutet av uppsättningen får publiken inta scengolvet tillsammans med skå-
despelarna, de simmar och leker delfiner. 

Leken som formspråk och kommunikationsstrategi  
I samtliga uppsättningarna finns kopplingar till lek. Det handlar både om det 
som berättas, där rollfigurerna leker olika lekar på scenen, och om använ-
dandet av lek som ett dramaturgiskt formspråk för att nå den unga publiken. 
Drag som kan läsas som uttryck för Ostens intresse för barnets erfarenhets-
värld, där kopplingen till lek kan förstås som strävan att hitta kommunikat-
ionsstrategier som samspelar väl med barnet. Studien visar också hur en 
dramaturgi inspirerad av leken kan fungera som ett sätt att skapa tydliga 
feedbackslingor mellan scen och salong, vilket Delfinen utgör ett exempel 
på.  

Utifrån teaterforskaren Ellen Gjervans beskrivning av dramaturgi som 
hämtar inspiration från barns lek bygger barns dramatiska lek och teater på 
samma typ av fiktionsramar.836 Enligt Gjervan blir utmaningen för barnteater 
därmed inte att få barn att förstå att teater är fiktion, utan det handlar snarare 
om att etablera en gemensam förståelse för var gränsen går i varje specifik 
uppsättning. Detta är också synligt i Ostens teater för unga där flertalet upp-
sättningar inleds redan i foajén, något som kan förstås som ett grepp som 
används för att tydliggöra steget in i teaterns fiktiva värld.  

Gjervan visar även med exempel från barns lek hur en dramaturgi med 
utgångpunkt i leken kan gestalta tiden som icke-linjär, hur gränsen mellan 
scen och salong kan vara mer flytande, och hur öppna slut och ett uppbrutet 
berättande kan användas. Element som också finns närvarande i uppsätt-
ningarna som analyserats. Även Helander diskuterar barns lek och teater och 
beskriver hur ”(l)ekens struktur och dramaturgiska konventioner prövas i 
barndramatiken. Det gäller såväl rollekar, inte minst variationer av familjens 
olika vuxen-och barnroller, som olika former av fantasilekar, flyktlekar och 
                                                   
836 Gjervan 2013.  
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intertextuella lekar”.837 Även detta är igenkännbart hos Osten, där man i upp-
sättningarna leker med vuxen-barn rollerna, men också med makt och makt-
löshet och vad som kan tänkas vara normalt respektive onormalt. Genom 
lekarna får barnfigurerna på scenen möjlighet att välja nya roller, förkasta 
gamla och testa nytt. Tydligast utläsbart är kanske detta i Irinas nya liv där 
Irina leker fram ett vuxenliv där hon både testar vad som kan vara normalt 
respektive onormalt, och också får möjlighet att testa nya sätt att vara på där 
det snarare är det normala som framstår som avvikande. I Delfinen får man 
ta del av hur delfinpojken bemästrar sin rädsla genom leken, där han bland 
annat leker lekar om separation. Fantasilekar kan ge flykt, vilket är utläsbart 
i Flickan, mamman och soporna där Ti får tillfälliga andrum när hon leker 
fram hästen som inte vill lyda, men också när hon leker fram en kommande 
räddning genom vattenkonungen. Leken blir i Ostens teater för unga inte 
bara ett formspråk, utan leken är också en del av tematiken. Teater och lek 
betraktas som nära besläktade i vidare mening, då med tydliga kopplingar till 
Winnicotts tankegångar om mellanområdet.  

Gjervan betonar hur barn genom leken har god erfarenhet av att hantera 
flera olika fiktionsnivåer på en och samma gång, något som ger ”liten grunn 
till å bekymre seg for om barn skjønner andre fortellingsformer enn den 
klassiske dramatiske”.838 Helander i sin tur problematiserar just begreppet 
förståelse i förhållande till teater för barn och receptionsforskning, och visar 
hur vuxenvärlden ofta sätter likhetstecken mellan förståelse och begriplig-
het.839 Något som gör att den dramaturgiska form som Gjervan föreslår kan 
betraktas som för ”svår” för barn (kanske särskilt för de allra yngsta), där 
Gjervan tvärtom visar hur barn är experter på ett formspråk som ligger i linje 
med leken. I Ostens teater för unga kan man utläsa en stor tilltro till den 
unga publikens kapacitet, både vad gäller att förstå det som berättas (där 
förståelse snarare handlar om känslomässig sådan än i meningen ”begripa”) 
och vad gäller förmågan att ta till sig ett avancerat konstnärligt formspråk. 
Leken blir i Ostens teater en utgångspunkt som används för att kommunicera 
med barnen i publiken: både som formspråk och som berättarteknik. Hur 
leken används i de olika uppsättningarna är heller inte statiskt, tvärtom för-
ändras detta från uppsättning till uppsättning, något som är utläsbart bland 
annat i den föränderliga dramaturgin.  

 

                                                   
837 Helander 2007, s. 179.  
838 Gjervan 2013, s. 9-10.  
839 Helander 2011a. 
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Sammanfattning  
Där jag redovisat för studiens resultat under skilda rubriker samspelar i reali-
teten tematik, gestaltning och barnsyn i högsta grad med varandra med syftet 
att lyfta fram barnets verklighet och erfarenheter. Där tematiken med varda-
gens trauman iscensätter barnets erfarenheter kopplade till en offentlig och 
politisk kontext, är det genom de utopiska ögonblicken som dessa strukturer 
och koder även kan upplevas rent känslomässigt.840 Tematiken med barnet 
som växer sidledes kan kopplas till skildrandet av ålder som något som görs 
performativt, och synen på barnet (och den vuxne) som både being och 
becoming samverkar med en psykoanalytisk utgångspunkt där människan 
betraktas som både/och snarare än antingen/eller (då framför allt i relation 
till frågor om separation). Likaså blir leken något som kopplar både till bar-
nets rätt till konstnärlig bearbetning, och till uppsättningarnas dramaturgiska 
form där leken blir ett sätt att kommunicera med den unga publiken. Det 
retrospektiva berättandet i sin tur lyfter både fram ett sidledes växande som 
låter barn och vuxna mötas på oväntade sätt samtidigt som det fungerar som 
ett grepp som upprättar ett tydligt och tryggt kontrakt med de unga åskådar-
na (och de vuxna). Andra exempel är användandet av distanseringseffekter 
och metamorfoser som kontrast till en många gånger realistisk skildring av 
barnets inre känslovärld. Något som lyfter fram barnidentiteten som konstru-
erad samtidigt som barnet som individ gestaltas som emotionellt mångsidig 
och kompetent.  

Det som skiljer sig åt i uppsättningarna handlar snarare om vad som beto-
nas än det som berättas, där det många gånger är liknande frågor som upp-
märksammas, dock ur nya synvinklar och med nya gestaltningsformer. Till-
sammans kan uppsättningarna läsas som ett pågående undersökande av bar-
nets situation och position i samhället och som ett pågående undersökande 
av teater som konstnärligt uttryck. Utforskandet handlar därmed inte bara om 
tematik och perspektiv, utan även om gestaltningen. Iscensättningarna kan 
också betraktas som relativt tidlösa. Även om de separata frågeställningarna 
som skildras är historiskt betingade, kvarstår att barnets vardag gestaltas på 
ett sådant sätt att det blir igenkännbart för mig som åskådare vare sig upp-
sättningen hade premiär på 1980-talet eller på 2000-talet.  

I Suzanne Ostens scenkonst för unga möts det politiska, konstnärliga och 
existentialistiska. Suzanne Osten beskriver själv hur hon upptäckte teater för 
barn under tiden med Fickteatern, och hur hon under denna tid formulerade 
en både-och-position med en kombination av politisk teater och konstnärlig 
teater, där estetik och politik kom att gå hand i hand i hennes fortsatta teater-
skapande.841 Något studien också visar. Det handlar dels om att erkänna vux-
envärldens makt över barnet och se det ensamma barnet och solidarisera sig 

                                                   
840 Något Dolan beskriver som ”the received moment of gestus”, se Dolan 2006, s. 7. 
841 Rosenberg 2004, s. 76. 
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med det, dels om barnets rätt till konstnärliga upplevelser och det medfödda 
sinnet för form och estetik. Det handlar också om barnets rätt att möta en 
konstnärlig bearbetning av existentiella frågor på teatern. När jag utifrån 
uppsättningarna granskar synen på barnet, framträder en bild av ett barn vars 
rättigheter utgår från barnets position i samhället men också en bild av bar-
net som aktivt och meningsskapande, med sinne för estetik och med möjlig-
het till att delta och kommunicera från tidig ålder. Det är också ett barn med 
ett rikt inre känsloliv som har rätt att få sina frågor speglade på ett sådant sätt 
att det skapar igenkänning och ger möjlighet till bearbetning. På Ostens tea-
terscen är det vidare inte bara barnet som sätts under lupp, utan även den 
vuxne. Något som sätter gränserna mellan vuxenhet och barndom i gung-
ning, där barnet växer sidledes snarare än upp.  
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Kapitel sju. Avslutande diskussion   

I föregående kapitel har avhandlingens tre frågeställningar om barnsyn, te-
matik och konstnärlig gestaltning i Ostens scenkonst för unga besvarats, där 
jag också kort sammanfattat vilken barnfigur som träder fram på hennes 
teaterscen. Detta sista kapitel syftar till att reflektera runt analyserna som 
genomförts och resultatet som uppnåtts ur ett mer övergripande perspektiv. 
Jag vill också sammanfatta anledningarna till varför jag valt att placera stu-
dien i skärningspunkten mellan teatervetenskap och barndomsforskning och 
på vilka sätt detta bidrar till undersökningen av scenkonst för unga.  

Syftet med avhandlingen har varit att lyfta fram och diskutera scenkonst 
för ungas konstnärliga kraft, potential och betydelse genom studiet av Su-
zanne Ostens teater för unga. En önskan här har varit att belysa det konstnär-
liga gestaltandet, men också hur fiktion och gestaltning kopplar till synen på 
barn, barndom och konst för unga. Avhandlingen kretsar därmed runt både 
den konstnärliga och den politiska aspekten av teater för unga. Som studien 
visat är det också i mötet mellan formspråk och ideologiska värderingar som 
grunden till Ostens estetik står att finna. När jag sammanfattar Ostens este-
tik, gör jag det utifrån rubriken vardagens trauman och utopiska ögonblick. I 
Ostens scenkonst för unga står barnets vardagstrauman i centrum, upplevel-
ser som kopplas till en vidare social och politisk kontext. Uppsättningarna 
bidrar till att synliggöra maktasymmetrier baserade på bland annat ålder, 
något som aktualiserar teaterns förändrande potential, då kopplat både till 
kollektivet och individen. Kollektivt genom att barnets frågor uppmärksam-
mas och knyts till en vidare publik sfär, på individnivån genom att uppsätt-
ningarna potentiellt kan erbjuda det erkännande som lyfts fram av trauma-
forskningen som viktig för individens bearbetning.842 Barnets erfarenheter 
blir heller inte något som enbart tematiseras eller berättas om på Ostens tea-
terscen, utan i korta ögonblick öppnar uppsättningarna upp för det teater-
forskaren Jill Dolan beskriver som ”the received moment of gestus”.843 Uto-
piska ögonblick i scenkonsten när ”those well-delineated social relations 
become not only intellectual clear but felt and lived by spectators as well as 
actors”.844 Med hjälp av Dolans diskussion har jag visat hur Ostens teater har 
en förändrande potential där känslorna som väcks har möjlighet att utföra ett 
sorts socialt arbete där vi genom teaterupplevelsen bättre kan förstå oss 
                                                   
842 Cvetkovich 2003. 
843 Dolan 2006, s. 7.  
844 Dolan 2006, s. 7.  
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själva, våra värderingar och den sociala värld vi delar. En potential som inte 
bara jag skönjer i Ostens uppsättningar för unga, utan som även uttrycks i 
teaterkritiken. Ostens teater för unga vilar också på en ledande idé om för-
ändring. Ett tema vars spår ger avtryck i dramaturgin, handlingen och det 
underliggande ideologiska budskapet. På en nivå handlar det om synen på 
barn och barndom(ar) som sociala konstruktioner som förändras över tid, på 
en annan problematiseras en normativ grundläggande uppfattning. Ostens 
scenkonst för unga bottnar i en vilja till förändring av ojämlika och förtryck-
ande relationer och/eller begränsande identiteter. Osten ifrågasätter också 
våra normativa bilder av vad barndomen ska eller kan vara och förespråkar 
genom sin scenkonst ungas rätt till att välja sitt eget liv. 

Studiens tre frågeställningar om barnsyn, tematik och konstnärlig gestalt-
ning kan beskrivas som tre olika aspekter av Ostens teater för unga. De kan 
därmed diskuteras var för sig men de kan också, som avhandlingen visar, 
med fördel diskuteras i relation till varandra. I tidigare forskning har framför 
allt tematiken i Ostens teater för unga vidrörts, i viss mån också barnsynen, 
mer sällan den konstnärliga gestaltningen. Det är också själva kombination-
en av dessa tre aspekter som jag menar är en styrka i studien. Tematik, barn-
syn och konstnärlig gestaltning är nära sammanflätade i Ostens scenkonst för 
unga, där dessa gemensamt syftar till att lyfta fram barnets verklighet och 
erfarenheter. Där tidigare forskning beskrivit frågor som rör makt, utsatthet, 
normalitet, konst och utforskandet av olika tabun som centrala i Ostens 
scenkonst för unga bekräftar studiens resultat dessa men bidrar även med ny 
och fördjupad kunskap. Ett exempel är diskussionen om gestaltningen av 
barnets frågor utifrån termen vardagens trauman, ett annat är uppmärksam-
mandet av hur ålder iscensätts på Ostens teaterscen. Åter ett annat är dis-
kussionen om återkommande konstnärliga linjer i Ostens teater för unga.  

Valet av uppsättningsanalys som metod har varit avgörande för att studi-
ens övergripande syfte ska kunna uppnås, där ambitionen varit att lyfta fram 
teater för ungas konstnärliga kraft, potential och betydelse. Det är genom 
närstudiet av Ostens uppsättningar för barn som avhandlingen kan bidra med 
en djupare förståelse för tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning. Som 
teaterforskaren Diana Taylor påpekar kommer också olika typer av arkiv 
generera olika typer av forskningsresultat, något Taylor diskuterar utifrån det 
hon beskriver som ”the archive” och ”the repertoire”, där hon lyfter fram hur 
det textbaserade arkivet många gånger värderats högre än andra former av 
arkiv som kan beskrivas som immateriella, bestående av exempelvis minnen 
och muntliga traditioner.845  Genom valet av uppsättningsanalys som metod 
har jag också kunnat studera delar av Ostens scenkonst för unga som jag 
menar annars varit svårfångade, där ett exempel är diskussionen om teaterns 
affektiva kraft och potential. Känslor är en central del av teaterupplevelsen 
som inte lätt låter sig fångas och vetenskapliggöras. Här har utgångspunkten 

                                                   
845 Taylor 2003. 
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i uppsättningsanalys varit betydelsefull, liksom Dolans begreppsapparat runt 
det utopiska i scenkonsten. En utmaning i metodarbetet har varit att arbeta 
med både ett samtida och ett historiskt material. Här har jag exempelvis valt 
att beskriva de utopiska ögonblicken som jag upplever i Ostens teater för 
unga som möjliga sådana, utöver detta benämner jag mina analyser för upp-
sättningsanalyser istället för exempelvis föreställningsanalyser. Jag har med-
vetet valt att inte undersöka Ostens uppsättningar för unga ur ett perspektiv 
där den ena uppsättningen betraktas som byggandes på nästa, i en typ av 
linjär utveckling. Tvärtom har jag valt att närma mig dem genom teaterhän-
delsens här-och-nu. Som analyserna visar kan också Ostens uppsättningar 
för unga betraktas både som uttryck för sin samtid och som ständigt aktuella. 
Angreppssättet har inneburit att studien fokuserar på återkommande linjer i 
Ostens konstnärskap snarare än hur hennes teater utvecklats över tid. Av-
handlingen kan också ses som ett exempel på hur man inte bara använder en 
viss metod i relation till sitt material utan även kan sägas göra metod. Här i 
den mening att metoden blir något jag som forskare inte bara applicerar på 
mitt material utan även vrider och vänder på och kompletterar vid behov. 
Min förhoppning är också att studien kan bidra till utvecklingen av föreställ-
nings/uppsättningsanalys som metod, då genom den modell som konstruerats 
och använts i avhandlingen. En modell som har sin bas i hermeneutik och 
semiotik och som kompletterats med tre nyckelbegrepp som tillsammans ger 
möjlighet att diskutera och belysa olika delar av en teateruppsättning. Foka-
liseringsbegreppet möjliggör en diskussion om uppsättningarnas kommuni-
kationsstrategier och sceniska inramning medan teater som rumslighet möj-
liggör ett perspektiv där en uppsättnings dramaturgiska uppbyggnad kan 
förstås utifrån hur rumsligheten används, levandegörs och tillvaratas. Tanke-
gången om utopiska ögonblick i teatern ger i sin tur verktyg för att diskutera 
teaterns affektiva kraft och potential.  

Valet av uppsättningsanalys som metod knyter även an till min egen syn 
på barn som kompetenta kulturkonsumenter; om jag menar att barn och unga 
kan ta till sig ett komplext och avancerat formspråk och skildringen av 
ibland ganska svåra känslor, betyder det också att jag betraktar teater för 
unga som något konstnärligt intressant, väl värt att studera ur ett perspektiv 
där uppsättningarna står i fokus. Något som betonar den konstnärliga 
aspekten av teater för barn istället för att exempelvis se scenkonst för unga 
enbart som en spegel av kultur- och samhällsklimat. Slutligen menar jag att 
uppsättningsanalys som metod gör att jag kommer åt det teaterforskaren Gay 
McAuley beskriver som teatervetenskapens ”raison d´être”, där hon lyfter 
fram hur metoden fungerar som bryggan mellan ”theatre practice and aca-
demic theorizing about theatre”.846 Min förhoppning här är att studien ska 
kunna ses som ett bidrag inte bara till forskning om teater, barndom och 
barnkulturella uttryck utan även till en konstnärlig praktik.  
                                                   
846 McAuley 1999, s. 11.  
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Scenkonst för unga förbises många gånger i diskussioner om teaterns konst-
närliga värde. Kanske är det därför det inte finns så många avhandlingar om 
just teater för barn, något som hittills även gällt för Ostens teaterverksamhet 
för unga. Osten beskriver hur scenkonsten för barn varit hennes jordmån för 
experimenterande och nytänkande; det är här hon gjort de stora upptäckterna 
och vågat de stora experimenten.847 I Ostens skapande kan man därmed se 
det som om det är hennes teater för unga som fått påverka och influera tea-
tern för vuxna och inte tvärtom. Teater för barn ställs många gånger mot 
teater för vuxna, en polarisering scenkonst för unga många gånger förlorar 
på genom barnteaterns lägre status.848 Med studien vill jag lyfta fram hur 
Ostens scenkonst för unga kan betraktas som nyskapande och betydelsefull 
inte bara för barnteaterområdet, utan även för svensk teaters utveckling och 
förnyelse i stort. Det är också studiens bidrag till teatervetenskapen, där en 
ambition varit att ge rättmätig plats åt teater för unga och dess konstnärliga 
betydelse. Avhandlingen bidrar även till skrivandet av teaterhistoria genom 
att den lyfter fram en betydelsefull kvinnlig regissör, där man kan konstatera 
att vare sig studier om kvinnliga regissörer och/eller teater för barn särskilt 
ofta fått stå i fokus för teatervetenskaplig forskning. På så sätt kan avhand-
lingen ses som en slags politisk handling riktad mot att göra det filmforska-
ren Tytti Soila beskriver som att synliggöra det dolda (då i relation till kvinn-
liga filmregissörer), där det dolda handlar lika mycket om Ostens konstnär-
skap som teater för unga i sig.849 

Med utgångspunkt i teatervetenskap har jag diskuterat Ostens uppsätt-
ningar för unga utifrån begreppet teaterhändelse, där själva uppsättningarna 
stått i centrum för det som studeras och där syftet varit att fånga både hur de 
är utformade och hur de upplevs. Att studera teater för unga innebär alltid 
indirekt att studera barndom eftersom barndom som kategori påverkar (och 
påverkas av) barnteaterproduktionen. Idéer om barndom spelar därmed roll 
för vad som gestaltas för unga på barnteaterscenen och omvänt.  

Studien visar hur vissa områden som berör barn-vuxen relationen tycks 
lättare att omförhandla medan andra är svårare, där ett sådant handlar om 
synen på barn som becomings och vuxna som beings.850 Studien visar också 
hur man kan skönja ett återkommande mönster i Ostens scenkonst för unga. 
Ett mönster som inte bara handlar om tematiken utan även om den konstnär-
liga gestaltningen och synen på barn och barndom(ar). Ostens arbete med 
barntragedier och uppsättningar med barnperspektiv kan därmed beskrivas 
                                                   
847 Se exempelvis Rosenberg 2004, s. 69 ff.  
848 Något som exempelvis kommenteras som följer i den statliga utredningen Plats på scen: 
”Kvinnor och män befinner sig på olika arenor inom teatern. Kvinnor skriver och regisserar 
barnteater i större utsträckning än de regisserar annan teater. Kvinnor skriver och regisserar 
barnteater i större utsträckning än vad män gör”, där man även konstaterar att resurserna finns 
där männen finns. Se SOU 2006:42, Plats på scen, betänkande av kommittén för jämställdhet 
inom scenkonstområdet (Statens offentliga utredningar: Stockholm, 2006), s. 93 ff.   
849 Soila 2004. 
850 Lee 2001. 
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som ett sammanhängande projekt som rör sig från 1970-talet och in i 2000-
talet. Studiens analyser synliggör också hur Ostens uppsättningar kan förstås 
både som kopplade till sin samtid och som framåtsyftande. Där tematiken 
som gestaltas många gånger förbinds till samtiden, skildras samtidigt barnets 
verklighet på ett sådant sätt att det blir igenkännbart för mig vare sig upp-
sättningen hade premiär 1988 eller 2014. 

Ostens uppsättningar för unga kan betraktas som en del av kunskapspro-
duktionen om barn och barndom. Studien visar hur Ostens scenkonst för 
unga har potential att lyfta fram andra, alternativa bilder av barn och barn-
dom(ar) än de som ryms inom exempelvis barndomsforskningen. I avhand-
lingen visas hur Ostens teater för unga på olika sätt utmanar de bilder av 
barn och barndom(ar) som samtiden ser som möjliga. Detta kan ses som ett 
av teatervetenskapens bidrag till barndomsforskningen, där scenkonst har 
potential att gestalta barndomar som ligger utanför historieskrivandet och 
som ännu ej är synliga för oss. Ostens teater för barn medverkar till att syn-
liggöra ett barn utanför normen inom det sena 1900-talets och det tidiga 
2000-talets barndomsdiskurser. Detta genom att uppsättningarna vänder sig 
mot tankegången om växandet som en linjär process där slutmålet blir den 
normativa vuxenheten. Något jag belyst med hjälp av konceptet växa sidle-
des. Här skiljer också Ostens teater för unga ut sig, där Stockton visar hur vi 
lever i en tid ”that does not officially recognize children as growing 
sideways instead of up”.851 

Att Ostens teater för unga kan beskrivas som gränsöverskridande i relat-
ion till gestaltandet av barn och barndom(ar) gör studien aktuell. Den barn-
kulturella debatten har i Sverige under de senaste åren cirkulerat runt frågor 
som handlar om i vilken mån barn bör skyddas från starka och svåra käns-
lor.852 Likaså har man diskuterat vad som kan vara skadligt och/eller direkt 
olämpligt för barn. I centrum för debatten har många gånger olika barnkultu-
rella uttryck stått där dessa har gemensamt att de på olika sätt skildrar svåra 
ämnen och lyfter komplexa känslor.853 Studien tangerar också frågor som 
handlar om vilken kultur som anses lämplig för barn att ta del av i relation 
till vilka normer och tankegångar om barn som står att utläsa i samhället i 
stort. Barndomen framstår som ett komplext fenomen i Ostens teater där 
uppsättningarna tydliggör och problematiserar barns position i samhället. 
Osten hävdar bestämt barnets rätt till att möta en konstnärlig bearbetning av 
existentiella frågor och dilemman på teatern. Tankarna om barnets rätt till 
konst och konstnärlig bearbetning handlar dock ingalunda enbart om barnet, 
snarare ser Osten detta som allmänmänskligt. Osten själv uttrycker det bland 
annat som att ”vi människor behöver berättelsen för att få syn på livet och 
                                                   
851 Bond Stockton 2009, s. 16.  
852 Se exempelvis Helander 2018; Karin Olsson, ”En backlash för barnkultur som skaver”, 
Expressen, 21 mars 2016; Alexandra Kreus & Johan Söderman, ”Gullandet med barn ingen 
bra uppfostran”, Göteborgsposten, 21 maj 2016.  
853 Ett exempel här är debatten om uppsättningen Medeas barn 2015 vid Örebro Teater, ett 
annat är filmen Flickan, mamman och demonerna (2016) som barnförbjöds vid premiären.  
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tyda meningen med det”.854 Rätten till konst, konstnärlig bearbetning och 
den egna upplevelsen handlar därmed om en mänsklig sådan, där barnets rätt 
blir extra viktig att lyfta fram eftersom scenkonst för unga omgärdas av vux-
envärldens tankar om vad som är lämpligt, men också eftersom barnkultur i 
stort kan betraktas som ett eftersatt område vad gäller satsningar av hög kva-
litet.855  

Ostens scenkonst för unga berör både vuxna och barn. När barnfiguren på 
Ostens teaterscen växer sidledes istället för upp innefattar detta inte bara 
barn utan även vuxna, där ett sidledes växande kan beskrivas som utan 
egentlig slutstation. Stockton visar hur idén om att växa upp kan betraktas 
som en ”shortsighted, limited rendering of human growth, one that oddly 
would imply an end to growth when full stature (or reproduction) is achie-
ved”. Detta i jämförelse med ett sidledes växande som ”suggests that the 
width of a person’s experience or ideas, their motives and their motions, may 
pertain at any age, bringing ’adults’ and ’children’ into lateral contact of 
suprising sorts”.856 Det är med andra ord inte bara alternativa barndom(ar) 
som gestaltas på Ostens teaterscen utan också alternativa vuxenblivanden. 
De barn och barndom(ar) som iscensätts blir heller inte bara något som berör 
den unga publiken utan även de vuxna åskådarna. Enligt Stockton kan vi 
heller inte förstå barndomen medan vi lever den, tvärtom uppstår barndomen 
först när vuxna blickar bakåt. Det förflutna ges mening när det läses retro-
spektivt. Något Osten själv tangerar när hon säger: ”Den enda avgörande 
skillnaden jag funnit mellan barn och vuxna som teaterpublik är att barn tar 
sig tydligt framåt. De blickar inte gärna tillbaka. Barndomen är vår egen 
uppfinning, även om de kan säga ’När jag var liten’”.857  

Ostens scenkonst för unga erbjuder barnpubliken andra rollmodeller och 
alternativa sätt att vara på. Jag vill dock påstå att det inte bara är Ostens 
barnfigur som växer sidledes, utan likaså hennes teater för unga och hennes 
konstnärskap. Jag har heller inte velat betrakta uppsättningarna som diskute-
ras ur ett traditionellt utvecklingsperspektiv där Ostens konstnärskap besk-
rivs som något linjärt som utvecklas uppåt, åt ett håll. Tvärtom ser jag hen-
nes uppsättningar och konstnärskap som något som växer sidledes och ut-
vecklas åt oväntade håll. Ostens teater för unga stör idéer om barnslighet och 
vuxenhet; vad som är normalt och icke-normalt, flickigt respektive pojkigt, 
och i ett större perspektiv även vad som kan betraktas som teater för barn 
respektive teater för vuxna.  

 
 
 
 

                                                   
854 Barany 2008, s. 105. 
855 Barany 2008, s. 112.  
856 Bond Stockton 2009, s. 11.  
857 Osten 2002, s. 202.  
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Summary 

To Grow Sideways: Themes, Aesthetics and the Notion of the 
Child in Suzanne Osten’s Theatre for Young Audiences  
The aim of this thesis is to highlight and discuss the artistic force, potential 
and significance of performing arts for children and young audiences 
through the example of the work by Suzanne Osten. The focus of this re-
search is on themes, notions of the child and artistic expressions and strate-
gies. Osten, born 1944 in Stockholm, has a long career in theatre where she, 
among other things, has worked as a playwright, director, and head of 
theatre. Osten has directed several feature films, and was a professor in stage 
management at the Stockholm School of Dramatic Arts from 1995 to 2009. 
Osten founded the theatrical company Unga Klara in 1975, for the purpose 
of producing theatre for young people. Osten worked at Unga Klara as both 
stage director and artistic director from 1975 to 2014. 

The dissertation is confined to the selection of five of Osten’s theatre per-
formances for young people: Paddakvariet (The Toad Aquarium, released 
1988, for ages 10 and over), Delfinen (The Dolphin, released 1992, for ages 
3 and over), Irinias nya liv (Irina’s New Life, released 1996, for ages 9 and 
over), Flickan, mamman och soporna (The Girl, the Mother and the rubbish, 
released 1998, for ages 7 and over), and Lammungarnas fest (The Baa-lambs 
Holiday, released 2014, for ages 13 and over). The dissertation discusses 
both the aesthetic and the political aspects of Osten’s theatre for young audi-
ences. The focus lies on highlighting both what is unique for the performan-
ces and what can be seen as representational and continual. To accomplish 
the examination, a model for performance analysis has been constructed, 
based on hermeneutics and semiotics, complemented by three key theoretical 
concepts. Firstly focalization, as used by theatre scholar Maaike Bleeker, in 
order to understand the interaction between the spectator and the visions 
produced by the apparatus of performance. The reasoning of theatre scholar 
Gay McAuley about space in performance is used to examine how space is 
utilized and retained in the performances, while the notion of utopian per-
formative by theatre scholar Jill Dolan provides tools to discuss how mo-
ments of “feeling utopia” are a significant part of the selected works which 
raises questions of the transformative and affective power of theatre. In order 
to contextualize and historicise the analyses, the response of the performanc-
es is also taken into account drawing mainly on theatre reviews. 
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The study is based on an interdisciplinary approach that combines theatre 
and performance studies and childhood studies. A fundamental assumption 
is that childhood is not a fixed or stable phase that manifests itself in a uni-
versal way for all children in all times, but differs between different times, 
places and cultures. Another fundamental assumption is that theatre for 
young audiences is more than what is visually apparent on stage. What is 
staged does not take place inside a vacuum, but is closely connected to the 
surrounding society and culture. To study theatre for young audiences as a 
cultural expression is therefore, to a great extent, also about analyzing the 
notion of the child. 

Osten’s theatre for young audiences is discussed in the dissertation based 
on the concept of the theatrical event. Art is viewed not as an object, but as 
an event, focusing on the communicative encounter between performer and 
spectator. Furthermore, theatre is understood as something that has the pot-
ential to make a difference, which draws on Dolan’s and literature and gen-
der scholar Ann Cvetkovich’s argument that performing arts are linked to 
possible social and political change. According to Dolan and Cvetkovich, 
theatre has the potential to produce countercultures and alliances amongst 
the spectators in the audience. Dolan and Cvetkovich see this as compatible 
with the various social and political battles that are fought outside the 
theatre. 

Regarding themes, the dissertations shows how there are reappering key 
elements in Osten’s performances for young audiences. These are summari-
zed in the dissertation under the following headings: “Everyday Trauma”, 
“Age and Generation” and “The Vital and Essential Art”. The concept of 
trauma should here be understood from Cvetkovich’s use of it, defined 
broadly and connected to an external social and political order to show how 
certain experiences and affections are marginalized, while others are allotted 
space in the public sphere. Cvetkovich stresses the importance of recog-
nizing and archiving accounts of trauma that belong as much to ordinary and 
everyday life as to geopolitical catastrophe. Osten’s work often treats chal-
lenging and socially burning topics such as divorce, anorexia and mental 
illness, and the child’s experiences constitute the core of her performing arts 
for young audiences. Furthermore, it is usually the child figure that is 
focalized, and the events on stage are depicted from the child’s point of 
view. The portrayals are strong and profound, and the experiences are often 
quite troubling. It is not an equal and just society – one in which girls and 
boys, adults and children, enjoy the same rights – that is presented on Os-
ten’s stage. What appears is instead a representation of a society where an 
external social and political order betrays the child, and where a narrow con-
cept of normality includes some but excludes others from the opportunity to 
be normal. In this regard, one can say that Osten, through her performances, 
contributes to highlighting accounts of trauma that has been previously mar-
ginalized, hidden in the private sphere and concealed behind the claim of 
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privacy. In the performances, the child figure and the adult figure can be 
understood as situated in a generational order where childhood and adult-
hood are constructed, reconstructed and challenged. It is about recognizing 
hierarchical power relations and mechanisms in relation to different ideas 
about age, where the child’s powerlessness in the adult’s world is 
emphasized. The concept of generational order is used to adress the 
structural relationship between adults and children and draw upon the work 
of childhood scholar Leena Alanen. Emotional isolation is portrayed as the 
worst thing a child can be subjected to. Art is depicted as vital and as a 
possible survival strategy. Here art is defined broadly, with links to the Eng-
lish psychoanalyst D.W. Winnicott’s theories about play, artistic experiences 
and the transitional space. Winnicott considers the transitional space as a 
space, not only for play, but also for creativity and cultural experiences. 
Through play, and by extension also theatre, one imagines that the child can 
have the opportunity to process its experiences. 

Regarding the notion of the child, the dissertation shows how there are re-
turning features in Osten’s performances for young audiences. These are 
summarized in the dissertation under the following headings: “The Inner 
World of the Child”, “The Child as Being and Becoming” and “The Child 
that Grows Sideways”.  Osten’s view of the child, and what affects the child 
and her life according to psychological and psychoanalytical theories, per-
meate her artistry. Furthermore, the dissertation shows how the child on 
Osten’s stage grows (or develops) in ways that deviate from cultural ex-
pectations and norms, a fact that is discussed with the help of literature scho-
lar Kathryn Bond Stockton’s concept of growing sideways. Through the 
notion of growing sideways, Stockton accentuates growth that takes place 
outside normative designs, where meaning and content are accumulated 
through sideways movements, rather than in an upward linear direction, to-
ward full stature. Through the notion of growing sideways we can, according 
to Stockton, explore alternative ways of growing (or developing) that deviate 
from the ways that are described in, for example, developmental psychology 
and sociology. Although connections to an idea of development can be 
found in Osten’s theatre for young audiences, growth takes new paths on her 
stage. The dissertation shows how Osten’s theatre for young audiences parti-
cipates in exhibiting a child outside of the norm of late 20th and early 21st 
century childhood discourses. It is also evident that Osten reviews and adjust 
her view of the child in accordance with changes in, amongst others, the 
field of childhood psychology. Furthermore, Osten tests this knowledge in 
collaboration with children through the use of audience reference groups. 
The work starts at the beginning of the production and often continues 
throughout rehersals. Solid research is done, often in cooperation with 
psychologists and specialists, and with pre- and post-work in some form. 

The aesthetic expressions used to form themes and the notion of the child 
in Osten’s performances are summarized in the dissertation under the 
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following headings: “Different Narrating Levels”, “A Retrospective Narra-
tive and Open Endings”, “Alienation Effects and Metamorphoses”, and 
“Play as a Communication Strategy”. The performances that are analyzed 
build on the staging of (at least) two different fictional spaces, where one 
reflects the child’s inner emotional world and the other the child’s external 
reality. The retrospective narration and the open endings contribute to 
disrupting the borders between childhood and adulthood. The child is not 
incorporated into normative adulthood, rather the endings are instead left 
open for interpretation. Alienation effects are used as a way to get the audi-
ence to question not only what is represented on stage, but also how it is 
connected to reality and to real-life events. By using alienation effects, Os-
ten’s theatre for young audiences highlights cultural expectations and norms 
connected to age and to gender, as well as current ideas about childhood and 
adulthood. Furthermore, all of the performances connect to play in different 
ways. The disseration proposes that the use of a dramaturgy inspired by play 
in Osten’s theatre for young audiences can be understood as an endeavor to 
find communication strategies that interact well with the children in the au-
dience.  

Osten’s aesthetic is summarized in the dissertation by the headings “Eve-
ryday Trauma” and “Utopian Moments”. The performances contribute to 
showing, among other things, power assymetries based on age - a factor that 
evokes the theatre’s potential to make a difference, both on a collective and 
on an individual level: on a collective level by the child’s questions being 
highlighted and connected to a wider public sphere and on an individual 
level by potentially proposing the recognition that the field of trauma rese-
arch states as important for the individual’s processing. Furthermore, the 
child figures experiences are not just thematised or told on Osten’s stage. 
The dissertation traces moments of ”feeling utopia” in Osten’s theatre for 
young audiences, moments that might become motivation for social change, 
showing how the performances have the potential to open up for dialogues 
between the generations that has legitimacy not only in the theatre, but also 
in a wider social and political context. 

As a whole the analyses show Osten’s theatre for young audiences as an 
ongoing research project problematizing the situation and position of chil-
dren in society, as well as the view of art for children. The productions can 
be described as relatively timeless. Even if the separate issues that are 
depicted are historically contingent, the child’s daily life is portrayed in a 
way that makes it familiar regardless of whether the production was released 
in the 1980s or in the 2000s. Furthermore, the study argues that it is not only 
Osten’s child figure that grows sideways, but also Osten’s artistic expression 
and oeuvre. Osten’s performances for young audiences exhibit and make 
possible notions of a child outside of the norm in late 20th and early 21st 
century childhood discourses both within research and society as a whole. 
Osten’s theatre and artistry are identified as growing sideways, developing in 
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unexpected directions while disrupting ideas about childhood and adulthood, 
and also what can be viewed as theatre for children and theatre for adults. 

The dissertation states that Osten’s theatre for young audiences can be 
seen as pioneering, not only in the field of children’s theatre, but also for the 
development and renewal of Swedish theatre in general. This is where the 
dissertation’s contribution to theatre reserach can be found: in its provision 
of a legitimate place for theatre for young audiences with it’s aesthetic force, 
potential and significance. Apart from this, by accentuating an important 
female director the study contributes to the documentation of theatre history, 
where one could draw the conclusion that neither studies of female directors 
nor theatre for young audiences is given much focus in theatre studies. 
Furthermore, the dissertation contributes to theatre and performance studies 
by developing a model for performance analysis. 
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Pjäser i regi av Suzanne Osten, Unga Klara 

1975 Medeas barn 
1976 Sessorna på Haga  
1976 Snarkjakten  
1977 Lazarillo – bra pojk reder sig själv 
1977 Prins Sorgfri 
1978 Svettiga tigern  
1978 Barnen från Frostmofjället 
1981 Fläskhästarna  
1982 Unga Klara berättar livet  
1982 Underjordens leende  
1983 En ren flicka  
1984 Hitlers barndom I 
1984 Hitlers barndom II 
1986 Affären Danton  
1987 Alla – utom jag  
1988 Paddakvariet  
1988 I Lusthuset  
1990 ”R” 
1991 Pyret  
1992 Delfinen  
1994 Förberedelse till självmord  
1994 Mirad  
1994 Pengar 
1996 Syrener 1914 
1996 Irinas nya liv  
1998 Flickan, mamman och soporna  
1999 Besvärliga människor  
2000 Gränsen  
2002 Mörkertid  
2002 Det allra viktigaste  
2005 Kabaret underordning  
2006 Babydrama  
2006 Alkestis  
2008 Edvard den andre  
2009 Tröstar jag dig nu?  
2010 Konsultationen  
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2011 Uppfostrarna & de Ouppfostringsbara  
2012 Flygräddare 
2013 Häst Häst Häst – om Leonora Carrington  
2014 Lammungarnas fest  
 
 
Källa: Unga Klaras pjäsarkiv, programboken till Lammungarnas Fest    
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Figur 3: När Mireille får veta att hennes paddor är borta 
krackelerar hennes värld. På bilden syns Mireille och i 
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Christinas och Bobs sovrum. Foto: Lesley Leslie-Spinks 
(Stockholms Stadsteaters arkiv). © Lesley Leslie-
Spinks/Stockholms Stadsteater. ...............................................109 

Figur 5: Kim och Mireille som paddfigurer, här ståendes i 
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Figur 9: Börje och Birk dansar till ”New York, New York”. Börje i 
hatt, vit skjorta och byxor med hängslen, och Birk i blå 
träningsoverall. På bilden syns scenrummet där såväl tak och 
golv är målat i lysande gult. I bakgrunden anas Lena (i rosa 
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klädsel). Foto: Lesley Leslie-Spinks (Stockholms Stadsteaters 
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Figur 12: Demonerna och dockhuset. Bakom demonerna syns 
draperiet som föreställer fasaden till Tis och mammans hus. I 
ett av fönstren på draperiet kan man ana silhuetten av en 
barnfigur. Foto: Lars Peter Roos (Stockholms Stadsteaters 
arkiv). © Lars Peter Roos/Stockholms Stadsteater. ..............189 

Figur 13: Ti och dockhuset, i fronten syns tidningar staplade på 
hög, något som återspeglar buntarna med tidningar i 
mammans och Tis lägenhet. Dockhuset utgör ett av de 
perspektiv som publiken får se huset och lägenheten ur. Foto: 
Lars Peter Roos (Stockholms Stadsteaters arkiv). © Lars Peter 
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Figur 14: Mamman hängandes i ett snöre från scentaket. I scenen 
blir mamman nästan en del av scenografin. På bilden syns 
även den halvmask som mamman har på sig stundtals i 
föreställningen. Foto: Lars Peter Roos (Stockholms 
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Figur 15: Ti och hennes mamma. Bakom Ti ser man soporna som 
breder ut sig i lägenheten. Foto: Lars Peter Roos (Stockholms 
Stadsteaters arkiv). © Lars Peter Roos/Stockholms 
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Figur 16: Ti och hennes mamma. I famnen håller Ti en burk som 
hon fyllt med vatten där hon försöker tvätta sina smutsiga 
kläder. Foto: Lars Peter Roos (Stockholms Stadsteaters 
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Figur 17: Ti när hon talar till publiken och till vattenkonungen. 
Stunder som upplevs nära, när ljuset i salongen släcks och 
enbart Ti belyses. Foto: Lars Peter Roos (Stockholms 
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Stadsteater. ..................................................................................204 

Figur 18: Salongen med fru Kött sittandes i sin soffa, bredvid 
henne syns kadavret av ett djur. Bakom henne står hennes 
son, varulven Roland. Foto: Sara P. Borgström (Unga Klaras 
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Figur 19: Barnkammaren. På bilden syns fru Kött och henne andra 
son, Filip, gift med Teodora. Till vänster i bild syns en av 
häststatyerna med en ram runt halsen. Tavelramar i olika 
former och storlekar är överlag ett genomgående inslag i 
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Figur 20: Teodora (i centrum), fåraherden och Elisabeth (till 
vänster), Filip och gårdshunden Harry (till höger). Färger som 
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Figur 23: Leonora och Teodora möts i barnkammaren. Leonora 
fortfarande i rollen som kanariefågeln med ett utstucket öga. 
Foto: Sara P. Borgström (Unga Klaras arkiv). © Sara P. 
Borgström/Unga Klara. ...............................................................246 
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 Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor  

Stockholms Stadsteaters arkiv, Stockholm  
Paddakvariet:  
Anteckningar från repetitionsperioden samt från kollationeringen, sistnämnda date-
rat 12 oktober.  
Detaljscheman för ljussättning. 
Fotografier.  
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nus” och ett markerat som ”spelmanus”. Ett arbetsmanus med titeln ”Ett akvarium 
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titeln ”Paddakvariet” samt ”arbetsmanus” maskinskrivet på första sidan. Sistnämnda 
är fullständigt, och innehåller en del anteckningar.  
Pressmeddelande och pressklipp.   
Programblad ”Paddakvariet”.  
Programblad, ”Paddakvariet”.  
Scenritningar och förteckning över rekvisita. 
Teckningar och brev från lärare och barn som sett uppsättningen.  
 
Delfinen:  
VHS-kassett märkt ”Delfinen – barnteater Unga Klara, 1992-04-01” 
Belysningsritning med skiss över scenrummet. 
Brev och teckningar från förskolepersonal och barn som sett uppsättningen. 
Fotografier. 
Häfte med musiken till uppsättningen: ”Rosario (Krantz), min skugga (Krantz/A), 
pickadolla, översvämning, gritan en el agua, silverfjället, isorgeln, den lena fenan” 
Manus märkt: ”Delfinen av Gunilla Linn Persson, Unga Klaras version. Bearbet-
ning: Camilla Wittmos”, daterat februari 1992. 
Pressmeddelande och pressklipp  
Programblad ”Delfinen”  
Reserachmaterial.  
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Irinas nya liv:  
Videoinspelning av Irinas nya liv (VHS-kassett).  
Arbetsdagbok. 
Brev om utställning/Irinas nya liv (från författaren och till ledningen Stadsteatern).  
Fotografier.  
Manuskript märkt:”Irinas nya liv. En dramatisering för Unga Klaras ensemble av 
Nils Gredeby efter ’Irinas bok’ av Irina von Martens. Arbetsversion 2 (definitiv): 
960805. Citaten ur Astrid Lindgrens ’Ronja Rövardotter’ används med benäget 
tillstånd av författaren” 
Pressmeddelande och pressklipp.   
Programblad ”Irinas nya liv/Syrener 1914”  
Referensgruppsmaterial. 
 
Flickan, mamman och soporna: 
Två dvd-inspelningar. Den ena är märkt ”Flickan, mamman och soporna”, ingen 
notering finns om vem som gjort inspelningen. Den andra är märkt ”Arkivmaterial 
Unga Klara/Suzanne Osten: Flickan, mamman och soporna”, nr 61, denna inspel-
ning är gjord av Zooropa productions. 
Anteckningar från researcharbetet inför uppsättningen.  
Arbetsdagbok. 
Brev från skolbesök under arbetet med uppsättningen (Husbygårdsskolan och Höga-
lidsskolan).   
Brev och teckningar från lärare och barn som sett uppsättningen. 
Fotografier. 
Förteckning över rekvisita.  
Information om lärarseminarium genomförd i samband med repetitionsarbetet (se 
brev till styrelsen Stockholms stadsteater, från Anders Frennberg). 
Information om turnéer utomlands inklusive pressklipp.  
Lärarhandledning ”Hur man överlever en barndom med en psykiskt sjuk förälder – 
om verkligheten bakom Unga Klaras pjäs Flickan, mamman och soporna” 
Manus till Flickan, mamman och soporna.  
Pressmeddelande och pressklipp.  
Programblad ”Flickan, mamman och soporna”.    
Utskick inför Psyke-turnen med information om målgrupp och föreläsningar. 

Unga Klaras arkiv, Stockholm  
Lammungarnas fest:  
Inspelning av uppsättningen. 
Anteckningar från Researcharbetet: ”Unga Klara på forskningsresa till Mexico City i 
Leonora Carringtons fotspår. Vad är researcharbete på Unga Klara”, Ann-Sofie 
Bárány 
Fotografier 



 308 

Lärarhandledning, ”Lammungarnas fest; Lärarhandledningen riktar sig till lärare och 
andra på gymnasiet” av Erik Uddenberg & Gunhild Aubert Opdal  
Manus till Lammungarnas fest märkt: Leonora Carrington, Lammungarnas fest, 
översättning från engelska Staffan Holmgren, bearbetning: Suzanne Osten och Erik 
Uddenberg (under arbete), daterat 2 januari 2014  
Pressklipp. 
Programbok Unga Klara presenterar Lammungarnas fest i regi av Suzanne Osten 
red. Suzanne Osten, Erik Uddenberg & Ann-Sofie Bárány (Stockholm: Unga Klara, 
2014)  
 
Paddakvariet:  
Fotografier från gästspel i Munchen.  
Fotografier på dekor och scen.  
Inspelning av TV-inslag i TV-programmet Kulturen.  
Pressmeddelande och pressklipp. 

Musikverket, Musik- och Teaterbiblioteket, Stockholm  
Brev och teckningar från skolbarn och lärare som sett Paddakvariet.  
Pärm med information om Paddakvariet, innehåller kostymskisser, researchmaterial, 
brev, detaljerade anteckningar och arbetsdagbok från arbetet med Paddakvariet. 

Intervjuer  
Intervju med Suzanne Osten, Stockholm, 29 april 2014 samt 16 december 2014. 
Inspelning och minnesanteckningar i författarens ägo 
Samtal med Suzanne Osten (förberedande inför intervjuerna), Stockholm, 16 de-
cember 2013. Minnesanteckningar i författarens ägo 

TV- och radioprogram 
Beckerell, ZTV Viasat, 17 oktober 1996 (utskrift finns i Stockholms Stadsteaters 
arkiv) 
Göteborg Direkt med Anna Olofsson, Radio Göteborg P4, sändes 21 november 
1999 (utskrift finns i Stockholm Stadsteaters arkiv)   
Kulturen med Ulrika Knutson, Sveriges Television kanal 1, sändes 1988 (inspelning 
av programmet finns i Unga Klaras arkiv)  
Kulturnytt med Karsten Thurfjell & Jan Olov Ullén, Sveriges Radio P1, sändes 14 
oktober 1996 (utskrift finns i Stockholms Stadsteaters arkiv) 
Kulturnytt med Maria Edström, Sveriges Radio P1, sändes 23 mars 1998 (utskrift 
finns i Stockholms Stadsteaters arkiv)  
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Kulturnytt med Svante Weyler och Cecilia Uddén, Sveriges Radio P1, sändes 21 
mars 1988 (utskrift finns i Stockholms Stadsteaters arkiv)  
Kulturradion med Maria Edström och Sven Hugo Persson, Sveriges Radio p1, sän-
des 27 februari 1993 (utskrift finns i Stockholms Stadsteaters arkiv)  
Radio Stockholm med Katarina Widén, Sveriges Radio, Radio Stockholm, sändes 25 
mars 1998 (utskrift finns i Stockholms Stadsteaters arkiv)  
Suzanne Osten, geten och det normala, kulturreportage av Susanne Skog, Sveriges 
Radio P1, sändes 1 december 2014.  Tillgängligt på: 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/470423?programid=4752  
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Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/  
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Digitalt material  
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