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TACK

Någon gåiig under tiden som doktorand är det inte ovanligt att 
man hamnar hos en terapeut. Livet förändras och allt blir an
norlunda. Första gången jag besökte min terapeut beskrev hon 
det som att rummet blev befolkat när jag var där. Och sä är det. 
Jag är befolkad', liksom den här avhandlingen. Ofta är det svårt 
att veta var gränsen mellan mig och andra går —jag är del av 
andra och andra är del av mig. Jag skriver genom andra. Alltså 
är det många människor som är delaktiga i detta arbete. Till alla 
er riktar jag mitt varma tack.

Först och främst villjag tacka Vetenskapsrådet som beviljade 
doktorandmedel för projektet Kön på scen — genusperspektiv 
i skådespelarn tbildning, samt Institutionen för musik- och teater
vetenskap vid Stockholms Universitet, som tog över när Veten- 
skapsrådets medel upphörde. Utan det stödet hade ingen avhand
lingblivit producerad. Riddarhuset ska också ha tack för ett antal 
stipendiebidrag genom åren.

Med stor respekt villjagså rikta mitt första, mer personliga tack 
till Teaterhögskolans personal och studenter — själva underlaget 
förstudien. Helst villjag tacka alla vid namn, men då inga perso
ner av sekretesskäl är nämnda i avhandlingen, ser jag mig tvung
en att avstå från det även här. Några personer av avgörande 
betydelse - vid sidan av alla generösa lärare och studenter - måste 
jag ändå namnge: Olle Janson, Ulla Lidholm, Birgitta Prejborn, 
Magnus Kirchhof samt studenten Asa Janson, vars skrivelse var 
en av orsakerna till genusundersökningen. All personal härför 
övrigt alltid varit vänligt tillmötesgående. Ett särskilt tack går 
till Urban Paulsson somflera gånger vandrat runt med mig i huset 
och balanserande på takåsen engagerat berättat om både skolans 
och byggnadens historia. Jag vill också visa min tacksamhet för 
att Teaterhögskolan avsatte egna KU-medel för mina genusob
servationer i det inledande skedet.



Tack också till Karin Junefelt, docent vid Institutionen for nord
iska språk vid Stockholms Universitet, för formånen attfä delta 
i en nordisk forskarskola angående samtalsanalytisk teori och me
tod, samt Milda Rönn, doktorand i nordiska språk för att på olika 
sätt ha delat kollegiala bekymmer rörande observationsarbetet.

Ett särskilt tack riktar jag till Carin Franzén for kreativa syn
punkter och konstruktiv kritik vid mitt slutseminarium. Varmt 
tack till Gun Wedeen för stöd och intresse genom hela avhandlings
arbetet och för grundlig korrekturläsning av hela manuset. Stort 
tack också till Robin Franzén som redigerat och gjort grafisk form.

Så till min hemvist på Stockholms Universitet, Institutionen 
för musik- och teatervetenskap. När jag för tio är sedan började 
läsa A-kursen i teatervetenskap drabbadesjag av förälskelse - för
älskelse i en oändligt rik tankevärld. Tack för de möjligheter jag 
fick att ta del av den världen ochför det stora stöd alla kära kolleger 
vid institutionen har visat. Det finns många att nämna men det 
är främst en kärna av personer som under lång tid har existerat 
som en stadig — om än imaginär — borg för mig under arbetet. 
TACK till:
- Yael Feiler för starkt närvarande, varmt systerskap och seriöst, 
uppmuntrande intresse samt härlig anarkistisk läggning;
- Camilla Damkjær och Dirk Gindt — lysande stjärnskott som 
kunde ha varit mina barn men som snarast fungerat som lyhörda, 
tålmodiga syskon;
- Ulrika Lindgren - min namne och olyckssysterpä vägen - med 
underbar och vild förmåga att tina upp det mesta. Tack för för
troliga telefonsamtal under tuffa tider;

—Nina Fundborg—»cool« syster - för humoristisk, frän distans och 
positiv respons. Stort tack för noggrann, nattlig korrekturläsning 
av två kapitel i slutskedet;

-Karin Helander for stor, inspirerande kärlek till teater och under
visning, samt för skarp och insiktsfull kritik av mitt arbete;
- Rickard Hoogland för klok värme, beredvillighet och trevligt, 
humoristiskt sällskap;



- Barbro Sigfridsson - handledare, doktorandkollega och 50-årig 
kalassyster - forpsykoanalytisk kunnighet, granskande blick samt 
utmanande, initierad och kärv kritik;
- Sven-Åke Heedför inspiration till psykoanalysen som metod;
- Ulla Tim an der och Ingrid Wennberg för administrativa tjänster 
och medmänsklighet.

Ytterligare två utomordentligt viktiga personer kräver ett sär
skilt omnämnande: Lena Hammergren och Willmar Sauter. Lena
- min biträdande handledare - villjag tacka för oerhört betydelse
fulla, tålmodiga, generösa, stimulerande och uppmuntrande samtal 
i sökandet efter enframkomligväg. Hennes öppenhet och varsamma 
vägledning i mina experiment har varit ovärdeliga. En förebild. 
Willmar har funnits i bakgrunden, dels som off dell projektledare 
för projektet Kön på scen, dels som överhuvud på institutionen. 
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Att vara skådespelare är att ■vara människa. Det viktigaste.

Att formedia detta: att vara människa.

— SifRuud
Vi måste hitta nya riter, magier och vidskepligheter som gör det roligt 

för oss, fyller oss med en känsla av hemlighetsfull mening. Varje gång 

någon säger till mig att inte vissla i teatern, eller inte nämna <den där 

pjäsem (Mcbeth) blir jag glad, jag ingår i en stor gemenskap, jag har 

ett yrke som är djuptförbundet med det irrationella och demoniska, jag 

är de dolda krafternas representant.

-Erland Josephson

Skådespelarna är icke människor. En skådespelare är mindre 

än en man. En skådespelerska är mera än en kvinna!

-Karaktäristiskt franskt bon motfrån slutet av iyoo-talet

Teatern är, också i social mening, intersexualitetens särskilda fristad 

ochforum, och har alltid varit det. [.. .jDet är psykologiskt mycket 

komplicerat, och dessutom nära förbundet med hela frågan om 

skådespelarkonst och erotik, som kunde ge stoff till ett helt kapitel eller 

en särskild bok.

Fredrik Schyberg



ENTRÉ

teaterhögskolan i Stockholm har varit inhyst i gamla 
Katarina realskola sedan 1976. Skolan är en byggnad i funkis
stil med två huskroppar i vinkel, sammanlänkade och avskilda 
av en ljus, öppen trapphall. Huskropparna består av en länga 
mot sydost med klassrum och en flygel med artistfoajé, lärar
rum samt plats för administration och dylikt. För att ta sig 
dit måste man ta sig uppåt, inte bara i mental bemärkelse 
utan även rent fysiskt. Kommer man till fots eller med bil 
från Ringvägen måste man promenera eller köra upp till All- 
helgonagatans topp, där skolan vilar i höjd med Allhelgona- 
kyrkan, och kommer man nerifrån Götgatan är det likadant. 
Lika förvånad som jag blev första gången jag upptäckte hur 
krävande (småspringande, med andan i halsen) den till synes 
oförargliga backen upp mot skolan var, lika förvånad blev j ag 
när jag erfor vilken sats jag behövde ta med bilen för att svänga 
mig upp för den snäva, slingrande lilla backen till parkeringen. 
Väl uppe, efter kampen emot tyngdlagen, är man på toppen 
och skolgården öppnar sig som ett stort, flackt torg delvis 
omgjord till parkering. Från detta håll är man mycket liten 
och skolbyggnaden känns monumental. Kommer man neri
från Götgatan möts man av en pelarhall, den kraftfulla portik 
som flygeln vilar på. Efter att ha passerat denna stiliserade lilla 
betongskog i dunkel, öppnar sig skolgården som ett stilla fält 
och klassrumslängan försvinner bortåt i synfältet.2 Härifrån

Huskroppen 
- den stora modern



är det nära till trapporna in mot den glasade entrén, med den 
lilla receptionen till höger innanför porten. Innan den öppnas 
måste man dock ha tryckt in rätt kod, vilken ändras varje 
termin, eller så ringer man på dörrklockan varefter en vakt
mästare fjärröppnar porten. Entréerna från olika håll (man 
kan även komma in från baksidan, en våning ned) ger olika 
intryck, vilket har effekt på sinnena, liksom det har betydelse 
vad man kommer ifrån, och vem man är när man kommer.

Man kommer, man går, man kommer, man tar, man gör ... 
Jag vet inte hur många gånger jag använt det ord som beteck
nar det allmänna subjektet. Men jag är »kvinna«.

Plötsligt, där i väntan på att porten öppnas, regredierar jag till 
den skådespelarelev jag en gång var och Rudolf Penkas fem V:n 
sveper snabbt genom huvudet: Vem är jag, vad gör jag , varför 
gör jag det, var, vilken tid? Jag är kort i rocken, nu som då, och 
måste allt som oftast böja nacken lätt bakåt och vända ansiktet 
lite uppåt för att se den jag talar med i ögonen. Denna lilla 
omärkliga muskelspänning, som har cementerats och blivit till 
mer eller mindre ständig värk, gör sig påmind och jag förbannar 
min ringa längd. Att träda in på den här platsen med reslig hyd
da och blicken i nivå med dem jag möter ger onekligen en helt 
annan ingång än att se allt lite underifrån, med det där huvudet 
lätt bakåtböjt. Jag andas in, sträcker på nacken, försöker jorda 
och öppnar porten.

Sikta mot stjärnorna Huset är något man går in i, ett skal som härbärgerar ett 
- och falla innehåll. Det är ett skydd, ett fort, en borg men också en 

arkitektur som är präglad av en stilepok och därav betingad 
status. Hur förhåller sig fasaden till innanmätet och hur fung
erar dialektiken mellan då och nu? En imponerande byggnad 
i funkisstil som denna, »nordiskt blond« av betong och glas, 
andas framåtanda och utveckling; optimism, öppenhet, ge-



nerös rymd och högt i tak. Arbetsrummen är över lag ljusa, 
öppna och lugna, medan en del är täckta i svart boltontyg för 
rätt studiokänsla, liksom de större utrymmen som utgör sko
lans scener. I souterrängplanet ligger en lunchrestaurang som 
ett slags hjärta - medan konstarten in- och utövas ovan jord, 
med blicken vänd mot himlen ovan Söders tak eller mot den 
egna skolgården, tillreds och intas den materiella näringen i 
bottenplanet, nära marken med fönster ut mot gatan där det 
vanliga livet pågår. Ande och materia samsas under samma 
tak till studenters och personals glädje. Att ha en egen lunch
restaurang ger en alldeles speciell känsla - köket som husets 
hjärta och samlingsplats, köket som värme och omsorg, köket 
som en symbolisk mamma.

I entréns trapphall hänger fantasieggande bilder ur Teater
högskolans senaste avgångsproduktioner, för att högre upp 
övergå till klassfoton av tidigare årskullar. Högst upp i hu
set,bakom en dörr försedd med originalskylten astronomi 

- kvar sedan begynnelsen - leder en trappa upp mot vinden 
och där i ett litet rum finns en lucka ut mot rymden. När 
det begav sig stod här en stjärnkikare, det instrument genom 
vilken lärare och elever kunde idka denna sköna konst. Nu 
är här tomt, men med skylt och lucka som reminiscenser av 
mänsklig hybris frän svunna tider. Hybris består, men på den 
här platsen - en händelse som liknar en tanke - är den numera 
utbytt mot en annan form av stjärnskåderi.

Det må vara kuriosa men går man ut på det gamla koppar
taket och tittar ut över stadens hus uppenbarar sig en intres
sant arkitekturhistorisk vy. I rät syd-ostlig riktning kan tre 
imposanta byggnader ses resa sig efter en linje tvärs igenom 
stadens södra delar: längst norrut Södra Latin, därefter Kata
rina real/gymnasium och i söder Gullmarsplans gymnasium.3 
Reella bvggnadskomplex, vart och ett stilfulla exemplar av sin 
tid, materialiserar även en sorts transparent överbyggnad som 
vittnar om trygghet, makt och kontroll.



Jag leker med tanken medan jag, på väg ner mot entrén, fortsät
ter att studera trapphallens väggar, dekorerade med skolfoton 
av tidigare avgångsklasser. En hel del av vära kända skådespelare 
återfinns bland dessa, men lika många är okända ansikten jag 
aldrig sett förr. Så många skådespelarämnen som passerat revy 
här! Botaniserandet banar väg för nostalgi:

Skolan som en stor moder, en stor HON, tänker jag och erinrar 
mig Niki de Saint Phalles svulstiga kvinnoskulptur på Moderna 
Museet i mitten av 60-talet. Denna jättekvinnas kropp i starka 
färger var en mjukt formad katedral med generösa öppningar 
som lockade till lycklig och ogenerad utforskning av hennes inre 
skrymslen och vrår. Hon var utställd till folkets förfogande, en 
promiskuös kvinna som utan förbehåll älskade med och befrukta
des av <alla> i en utopisk demokratis namn. Miljön här är tvärtom 

sparsmakad i jämförelse, avskalad och ren - nästan asketisk, helt 
utan kitsch och anti-teatral vad gäller inredningen. Praktisk, ratio
nell, funktionell, ljus och luftig - allt för att hålla tanken hög och 
ren eller... för att hålla mörkret och hemligheterna, anarki och 
kaos stången ? Den här moderskroppen är selektiv, reserverad 
och exkluderande, men med sikte på stjärnorna. Skådespelaren, 
en konstnär i kontakt med Gud(arna)? Ok, tiderna förändras och 
hybris är antagligen en nödvändighet i dessa sammanhang, kon
staterar jag medan jag blundar och tänker mig in i situationen att 
vara student idag, utvald till ett liv i den exklusiva moderskroppen. 
Och så blandas plötsligt perspektiven: Jag är ju också utvald, 
någon som fått ynnesten att utforska vad som händer i denna 
moderskropp! Stolt - med hybris - stöter jag ihop med två kvin
nor som kommer släntrande nedför trappan. Jag passar på att 
ivrigt presentera mig och det genusprojekt jag deltar i, men under 
tiden jag förklarar börjar den ena kvinnans mörka ögon glöda 
och ilskna horn växer ut i pannan. POFF! En mental smocka rätt 
i nyllet: » Universitetet? Genus? Ha - vill du veta vad jag tycker 
om genus ...?!«



INLEDNING

Skapa er egen metod. Förhåll er inte slaviskt till min. 
Gör något som fungerar för er! Aden, jag her er.; 

fortsätt hryta traditioner, i

- Stanislavski]-





PROJEKTET 
KÖN PJ SCEN

i den västerländska teaterns historia dominerar män
nen: dramatikerna var män, de flesta rollerna föreställer män, 
skådespelarna var män. Även de stora kvinnorollerna från 
Medea till Lady Macbeth spelades av män. Först under de se
naste 400 åren har kvinnorna fått plats på scenen. Dock har 
männen fortsatt att dominera som dramatiker, som fiktiva 
karaktärer och som skådespelare. Visst finns det undantag: 

Aphra Behn, Ann CharlotteLeffter, Sarah Bernhardt, Greta Garbo, 

Maria Stuart, Mor Courage och Winnie - men de förblir un
dantag i en av män befolkad teatervärld

Denna historia tillhör ännu inte helt och hållet det för
gångna. Även om kvinnor har nått stora framgångar på da
gens svenska scener och trots att jämlikhetssträvandena har 
medfört många förändringar är kvinnor längt ifrån jämställda 
på teatern.Teaterchefer, regissörer, scenografer, dramatiker är 
nästan genomgående män . Undantaget är teaterhögskolorna, 
till vilka 6-8 gånger så mänga unga kvinnor som män söker 
sig. Utgallringen är hård: en av 15 unga män antas, men på 
kvinnosidan är det bara en av 100. Denna orättvisa är svårt att 
komma ifrån, men vilken värld möter de utvalda när de börjar 
sin utbildning? Igen är det i första hand manliga dramatiker 
som har skrivit de pjäser som utgör övningsmaterialet, där de 
manliga rollerna star i förgrunden. Erfarenheterna från repe- 
titionsarbetet på teatern visar att de skådespelare som spelar

- gen usperspektiv 
i skådespelar- 
undervisning



dc bärande rollerna också får mest uppmärksamhet. Det kan 
tyckas vara naturligt, men i praktiken innebär det igen att 
kvinnorna ofta hamnar i skuggan av sina manliga kollegor.4

ovanstående citat är hämtat ur en ansökan till Vetenskaps- 
rådet med rubriken Kön på scen - genusperspektiv i skädespe- 
larundervisning, formulerad av professor Willmar Sauter vid 
dåvarande Teatervetenskapliga institutionen, i samarbete med 
docent Karin Junefelt \\Å Institutionen för nordiskspråk. Pro
jektidén hade utformats efter diskussioner i den konstnärliga 
utvecklingsnämnden, ku, vid Teaterhögskolan i Stockholm 
och inbegrep ett tvärvetenskapligt samarbete mellan de ovan
nämnda institutionerna vid Stockholm universitet och Teater
högskolan. Projektet var utformat som ett ambitiöst program 
i flera punkter avseende en undersökning av Teaterhögsko
lans utbildning ur ett genusperspektiv. Studien innefattade 
observationer av undervisning, video/ljudinspelningar samt 
transkriptioner av dessa, etydarbeten och workshops med cross
dressing samt dramaanalys.5 Av detta, som pä ett tidigt stadium 
liknade ett relativt omfattande aktionsforskningsprogram med 
såväl teaterhögskolelärare som, i ämnet genus erfarna, docen
ter och doktorander inblandade, kom av olika skäl observa- 
tionsstudierna att prioriteras. Därav skulle en förskjutning av 
rubriken från genusperspektiv i skådespelarundervisning till 
genusperspektiv på skådespelarundervisning vara relevant.

Redan våren 2001 presenterade Willmar Sauter, sekunde- 
rad av Karin Junefelt och undertecknad, en variant av projektet 
för skolans studenter och personal. Man hade dä i ku-nämn
den på Teaterhögskolan (efter avslag på ansökan om bidrag 
hos Forskningsrådsnämnden) beslutat att genomföra den del 
av studien som gällde observationer, videoinspelningar och 
transkriptioner med hjälp av skolans egna κυ-medel.Jag blev 
anställd på halvtid som observatör samt assistent till Karin 
Junefelt och påbörjade mitt fältarbete samma vår.



Ansökan prövades ånyo - denna gång hos Vetenskapsrädet 
(enligt ovan) - efter tillägg av Karin Junefelt om medel lör 
två doktorandanställningar, vilket beviljades under somma
ren. Hösten 2001 implementerades studien i sin nya form 
genom att två doktorander,Milda Rönn från Institutionen för 
nordiska språk och jag fränTeatervetenskapliga institutionen, 
tillsattes att utföra fältarbete. Utvecklingen av projektet föll 
sig så att vi doktorander utlörde våra observationer var och en 
for sig enligt respektive disciplins mer eller mindre vedertagna 
metoder och på Teaterhögskolans villkor.

Syltet med projektet Kön pä scen kan härledas till en skrivelse av Syfte (n )
en kvinnlig student där hon framför kritik till Teaterhögsko
lans ledning angående undervisningen ur ett genusperspektiv.
Hennes nyanserade kritiksom <insider> sammanföll med mer 
enögd, extern kritik som blåsts upp i media, vilket föranled
de skolan att ta ställning till frågan. Kritiken som framförts 
hade feministiska förtecken, varför en (o)rättvisedimension 
genomsyrade såväl den kvinnliga studentens skrivelse som 
den formulerade ansökan.

Om syftet med projektet för Teaterhögskolans del initialt 
betvdde en omfattande studie av betydelsen av kön i skåde- 
spelarutbildningen, som även ingrep i själva undervisningen, 
hade det genom händelseförloppet transformerats till det mer 
diskreta syftet att starta processer i att reflektera över verksam
heten ur ett genusperspektiv. För universitetsinstitutionernas 
del var syftet att få inblick i skådespelarutbildningens praktik, 
det specifika forskningsfältet, för en teoretisk reflektion över 
denna sorts kunskap och lärande ur ett genusperspektiv. Från 
början låg också ett värde i det tvärvetenskapliga samarbetet 
mellan institutionerna och ett ömsesidigt hopp om att kunna 
berika varandra sinsemellan, såväl metodologiskt som analy
tiskt. Fältarbetet förvänta(de)s resultera i två avhandlingar, en 
för respektive institution.



Syftet med min avhandling kan på en gång sammanfalla och 
skilja sig ifrän funktionen som observatör och igångsättare 
av genusdiskussioner på plats. Övergripande kan man säga 
att ett syfte med både projektet och min avhandling är att 
genom nedslag i Teaterhögskolans verksamhet ventilera och 
diskutera skädespelarutbildningen ur ett genusperspektiv. Att 

utföra ett fältarbete med deltagande observationer kan be
traktas som ett sätt att försöka diagnostisera utbildningen men 
den ambitionen är problematisk.

Samtidigt som en diagnos skänker en plattform att ar
beta utifrån - det vill säga namnger tillståndet för att kunna 
åtgärda det vid behov — riskerar man att genom den få en 
självuppfyllande och kringgärdande effekt. Diagnosen kan 
medföra en slags oönskad fastlåsning liksom den förutsätts 
innehålla en sanning om sakernas tillstånd. Jag är inte ute efter 
att fastställa en diagnos, utan snarare att visa på och diskutera 
olika symptom.

Inledningsvis såg projektet Kön på scen ut att vara en radikal 
undersökning som direkt avsåg att påverka undervisningen 
för att öka medvetenheten om betydelsen av kön. Genom att 
följa dramaanalysarbete och andra experiment hade jag som 
observatör i sådant fall blivit betraktare av en process i med- 
vetandehöjandets tecken, vilket givit anledning att skriva en 
avhandling om just denna process; med andra ord <före och 
efter>. I stället föll det sig så att fältarbetet kom att utgöras av 
observationer vid befintliga lektioner i den normalt pågående 
undervisningen, deltagande i vardagslivet i korridorer och 
matsal, samt vid händelser av mer rituell och/eller festlig 
karaktär liksom vid en och annan utflykt. Mot den här bak
grunden kom min avhandling att röra sig på flera plan och 
det flerhövdade syftet är:

lo- att diskutera observatorsrollen ur dess 
metodologiska aspekter; dels i mötet med



faltet, dels beträffande hanteringen 
av det empiriska materialet 

=k> att belysa och problematisera begreppen kön 
och genus i praktik, teori och historiografi 
att mot en mer allmän beskrivning och tolkning 
av utbildningspraktiken ur ett genusperspektiv 
utföra djupare analyser av några få, utvalda obser
vationer, där en signifikant och mångfacetterad 
problematik gick att skönja 
att metareflektera över mötet vetenskapligt 
genusprojekt/konstnärlig utbildningspraktik 

Om fältarbetet, utöver rollen som Teaterhögskolans <genus
tani, syftade till att skaffa kunskap om och insikter i den pe
dagogiska och konstnärliga praktiken, så syftar avhandlingen 
till att diskutera dessa kunskaper och insikter med hjälp av 
teorier som kan vidga och fördjupa förståelsen av könets be
tydelse i och för denna praktik. Till syfvende og sisdt finns 
en förhoppning om att denna problematisering kan verka 
inspirerande och stimulerande i den platsspecifika praktiken, 
liksom jag hoppas att den skall kunna fungera som ett bidrag 
till ett brobygge mellan teori och praktik som länkar samman 
de skilda forskningsfälten konstnärlig yrkespraxis, utbildning 
och genus. Allra sist men inte minst önskar jag att mitt arbete 
också kan bidra till ytterligare kunskap om fältarbete i allmän
het och genusprojekt i synnerhet.

♦ ♦ ♦

jag möter teaterhögskolan när ett rektorsskifte är nära 
förestående. På agendan står frågor som hur en statlig teater
högskoleutbildning, med uppdraget att bevara och utveckla 
svenska kulturtraditioner och teaterkonventioner, kan arbeta 
med samhälleliga problemkomplex som genus, klass och 
etnicitet. Teaterns funktion i en postmodern tid aktualiseras 
i en frågeställning inför detta års teaterbiennal: »Vem är mest

BAKGRUND

OCH

FRÂGE-

ställning(ar) 

Genus på agendan



konventionell, den som gör teatern eller den som ser teatern ?« 
Här finns en underförstådd hänvisning till den mångfacet
terade problematik en skådespelarutbildning av idag har att 
ta ställning till, med en dold - men giftig - udd till de som 
skopar ut teatern som mossig och förlegad i en snabbt förän
derlig popkultur. Dokusåpan och förn edrings tv :n är det bästa 
lördagsnöjet och performance-genren har blivit häftig finkul
tur på bekostnad av den vanliga teatern, medan traditionellt 
hantverk och konstkunnande kommer på skam. En skådespe
larutbildning befinner sig i skärningspunkten mellan trend 
och tradition. Estetiska konventioner och konstnärliga ideal, 
historiska myter och modern teaterteori, publika preferenser 
och branschens godtycklighet - allt spelar roll i praktiken.

Teaterhögskolan har kritiserats för att vara just en förlegad 
institution, som underhåller en uråldrig genuskoreografi med 
stereotypt formade studenter som <skådespelarpratar> och 
man har även anklagats för sextrakasserier. Kritiken har bland 
annat resulterat i att delar av genusprojektet Kön på scen prio
riterats, som ett sätt att väcka självreflektion och diskussion i 
frågan och följaktligen uppdatera undervisningen. Rektors- 
skiftet innebar också ett generationsskifte och ett modernare 
paradigm beträffande genus, det vill säga en medveten rekry
tering av (framför allt yngre) kvinnliga medarbetare, alltifrån 
mer eller mindre namnkunniga gästlärare till dignitärer i led
ningsgrupp, liksom en öppenhet för nyskriven dramatik och 
alternativa metoder. Under min tid som observatör mötte jag 
i stort sett lika många kvinnliga lärare som manliga, och alla i 
blandade åldrar. Relativt många var de medelålders och äldre 
kvinnor som var engagerade i och värnade om skolan - några 
som fasta lärare sedan många år och flera som ofta eller stän
digt återkommande gästlärare. Det förra kan indikera att det 
råder en etablerad kvinnlig, eller matrilinjär, kunskapstradi- 
tion pä platsen och det senare kan, vid sidan om den självklara 
och rika kunskapskälla dessa kvinnor är, ha att göra med att



medelålders och äldre kvinnliga skådespelare har färre jobb. 
Genom att undervisa är de »glada att i alla fall få vara i bran
schen«, som en kvinna uttryckte saken.6 Denna pragmatiska 
aspekt kan innebära en ömsesidig form av ekonomi: Kvinnor, 
även medelålders och äldre, fär/har jobb och kvinnor syns 
som ansikten på skolan (genusmönstret balanseras), kvinnor 
är inte diskriminerade (till formen) samtidigt som kvinnor 
behöver liera sig med män med makt (för att ha tillträde till 
branschen), välket innebär att kvinnor försvarar skolan och 
utbildningen (legitimerar genusordningen för att behålla sin 

fot i branschen) - med andra ord kan skolan leva upp till ett 
vanligt institutionellt faktum.7 Teaterhögskolan varvid tiden 

för undersökningen så gott som helt jämställd beträffande 
antalet kvinnor och män pä plats i student-, lärar- och led
ningsgrupp, och ett samarbete med jämo var inlett sedan ett 
antal år tillbaka. Men betyder detta att verksamheten också 
var jämställd ur ett genusperspektiv?

Mer formella undersökningar, i form av enkäter och inter
vjuer rörande genusfrågor, är redan gjorda och presenterade 
på Teaterhögskolans webbplats, liksom studier på magister
nivå i den »tysta kunskapens« tecken. Där finner man resultat 
som i stort sett sammanfaller med mina erfarenheter, och där 
finns också förslag till vilka åtgärder som bör sättas in beträf
fande genus.8 För en innehållsrik men lättläst och överskådlig 
studie avgenusbegreppet i relation till pedagogiska kontexter 
rekommenderar jag Maria Hedlins, rapport Det ska vara lika 
for alla, så att säga ...9, en intervjustudie av lärarstuderandes 
uppfattningar om genus och jämställdhet, och för en diger 
och strukturerad genomgång av de olika Teaterhögskolor
nas utbildningar ur ett historiskt perspektiv hänvisar jag till 

Anders Järlebys avhandling Från lärling till skådespelars t udenf{) 
samt IngridLuterkorts historik över utbildningen i Stockholm, 
Om igen, herr Molander.11

Mitt bidrag till en genomlysning av Teaterhögskolans verk



samhet avser att komplettera de redan befintliga undersök
ningar som gjorts och jag skriver mot den fond som betonats 
i ansökan till projektet Kön pä scen, det vill säga historiens och 
traditionens betydelse för nuet. Genus spelar roll på flera nivåer 
i en undersökning som den här och även om jag inte svarar 
fullt ut på de frågeställningar som avslutningsvis formuleras 
i nämnda ansökan, utgör dessa grunden för mitt arbete (fort
satt citat ur ansökan till Vetenskapsrådet):

Utbildningen är genusspecifik, och ett område inom vilket 
kvinnligt, manligt och jämställdhet ställs på sin spets. Inom 
få utbildningar sätts genusperspektivet på så hårda prövningar 
som inom teaterutbildningen. Genusperspektivet ligger här 
på flera nivåer. En nivå rör pjäsförfattaren, som är bunden 
av sin sociokultur, sin tid och sitt rum att betrakta kvinnligt 
respektive manligt. En annan rör den teaterstuderande, som 
sociokulturellt sett som individ också är bunden av sin tid 
och sitt rum vad gäller synen på kvinnligt respektive manligt 
och jämställdhet. Ytterligare en rör utbildningen, som har att 
synliggöra de olika genusperspektiven och som idag som en 
högskoleutbildning har att arbeta för jämställdhet.

Vad innebär detta for de unga skådespelarnas utveckling 
och mognad, för de kvinnliga som för de manliga? Hur på
verkas yrkesidentiteten genom den bristande jämställdheten?
I vilken utsträckning präglas undervisningssituationer av kön
sperspektivet? Vilka åtgärder kan sättas in för att förändra 
attityderna? 12

Jag frågar mig hur diskurser om kön, skådespelarkonst, dess 
aktörer och om mediet (teatern) som sådant cirkulerar i un
dervisningen, delvis genom att röra mig på platsen som en 

<misstankens hermeneutikere Vad rör sig i det fördolda? Vad 
betyder det frånvarande? Vad finns att läsa mellan raderna? 
Vad menas egentligen ?13 Problemet är att det inte räcker med 
ett svar pä varje fråga; det finns minst ett möjligt svar ur



varje perspektiv. Och på en plats som denna finns lika många 
perspektiv som det finns människor. Jag studerar emeller
tid kollektiv, men mot bakgrund av en och annan avvikare, 
genom vilka jag söker synliggöra normer. Med kropp, kön 
och genus för handen rör jag mig i området mellan tre grup
per: ledningen, lärarna och studenterna. Dessa tre kollektiva 
perspektiv ventileras genom ett fjärde: det något obskyra, 
självreflekterande lilla kvasi-kollektiv som döljer sig under 

observatörens mask.
I människans här-och-nu samspelar hennes privata och 

kollektiva historia med hopp om en framtid. Händelser och 
upplevelser i nuet aktiverar minnen av skilda slag, något som 
kan sätta känslolivet i både väntad och oväntad rörelse. Bort
om det som uppfattas och uttalas explicit, ekar och präglas tal, 
tolkningar och handlingar av mer eller mindre omedvetna inre 
föreställningar, behov och begär. Jag är dock inte ute efter att 
analysera enskilda individer som sådana, utan att försöka »ut
veckla en analys av det konkret-individuella, av människans 
situationsbundenhet, av existensen snarare än av essensen, av 
det kontingenta snarare än av det förnuftsnödvändiga«.14 Jag 
intresserar mig för hur det konkret-individuella samspelar 
med kollektivet, och hur dess arv och minne i form av ett 
kollektivt omedvetet ser ut att operera i praktiken.15

Liksom varken teaterhistorien, mina informanter eller jag 
står fria från en västerländsk kultur med rötter i antiken, är 
det också svårt att kringgå ett sekels psykoanalytiskt influerat 
tänkande. Platons och Aristoteles filosofiska skolor och diko- 
tomierna känsla och förnuft, kropp och själ, kvinnligt och 
manligt, utgör ett fundamentalt, västerländskt paradigm och 
Freuds banbrytande teorier är något vi alla har att förhålla oss 
till.16 Freud tog det antika Oidipusdramat som utgångspunkt 
för sin teori om barnets utveckling, och betonade betydelsen 
av myten i mänskligt liv. Myten i alla dess former skänker ett 
annars obegripligt liv i väntan på döden innebörd - den fyller



tomheten med mening. Myten »är ett slags instrument vars 
syfte är att fä till stånd en förmedling mellan liv och död«, 
för att låna ett påstående av Claude Lévi-Strauss.17 Genom 
den antika tragedin synliggjorde Freud det tabu som låg till 
grund för en civiliserad kultur, det vill säga förbudet mot in
cest. Han överförde den aristoteliska katharsisteorin på det 
konfliktfyllda inre drama en individ kan bearbeta i psykoana
lys, och problematiserade människans komplexa kamp mellan 
natur och kultur. Hos Freud, liksom hos de antika filosoferna, 
avhandlas ständigt relationen mellan kvinnligt och manligt, 
begär och förbud, individ och kollektiv, egoism och altruism. 
Detta är också något som sätts på sin spets i dramatiken - så 
ock i skådespelarutbildningen.

Kunskapsöverföring i relation till kön är en komplex pro
cess att studera när såväl medlet som målet för kunnandet är 
ett och samma, nämligen människan i sig själv. Mot den fon
den undrar jag hur historiskt, kulturellt och socialt betingade 
- medvetna som omedvetna - uppfattningar om kön fungerar 
i verksamheten och vilka effekter detta har? I anslutning till 
detta funderar jag vidare över implikationer av samspelet mel
lan kropp, kulturella metaforer och symboliska system.

FRÅN SPRÅK 
TILL KROPP

Genusdag 2001 
- kulturkrocken

Teaterhögskolans lärare och studenter är samlade på åskådarläk
taren i <teatern>. En kvinnlig student inleder dagen med något 
som verkar vara ett improviserat anförande - om det är det eller 
ej är svårt att veta ...vi har ju med skådespelare att göra. Hon 
vädjar till åskådarna, säger (spelar) att hon tycker »det är läskigt 
att stå här och ta upp de här sakerna« men betonar insikten om 
hur djupt detta berör oss alla. Avslutningsvis hävdar hon, att som 
skådespelare blir/är man en förebild och att det just därför är 
viktigt att vara medveten om vad man håller på med. Det är en 
stor glädje för henne att skolan nu startat sitt arbete med genus, 
säger hon och lämnar över ordet till den eftersökte föreläsare 
som bjudits in för att hålla i dagen. Innan hon lämnar scenen sö-



ker hon dock med blicken (förgäves?) få kontakt med den skara 
som är församlad i teatern på skolan. Närvaron är rutinmässigt 
obligatorisk men alltför många tycks ha skaffat skäl att frånvara. 
Den publik - lärare, personal och studenter - som är på plats är 
överlag reserverade och en hel del verkar besvärade. Längst fram 
sitter dock en liten entusiastisk och intresserad styrka.

Den karismatiska gästen, som verkar luttrad inför situationen, 
håller en rapp föreläsning om innebörden av det heteronormativa 
samhälle som omger oss. Med androgyn framtoning förespråkar 
hon queerrörelsen och vill göra oss uppmärksamma på villkoren 
för den disson anta varelse som stör normen för manligt-kvinn- 
ligt. Föreläsningen är en introduktion till dokumentärfilmen om 
Brandon Teenä, en transkille (kvinna-till-man-transsexuell) som 
förälskar sig i en ung kvinna. Förälskelsen besvaras, men när verk
ligheten uppdagas ställs föremålet för huvudpersonens kärlek 
på alltför svåra prov och gärningsmannen/kvinnan, bildligt talat, 
stenas till döds av omgivningen.

Medan spelfilmen återger den spänningsladdade tragedin, som 
tydligt visar på vilka allvarliga konsekvenser det heteronormativa 
samhället har beträffande alternativa identiteter och gränsöver
skridande sexualitet, fokuserar den här dokumentären istället 
omgivningens syn på problemet genom intervjuer av, på olika 
sätt, inblandade personer. Föreläsaren uppmanar oss att försöka 
översätta den här problematiken till vår egen verklighet; vill att 
vi skall försöka se hur det heteronormativa idealet inte är någon 
naturgiven självklarhet utan fungerar som ett tvång - en »tvångs- 
matris« - som placerar alternativen utanför och stämplar dem 
som abnorma. Regler och normer ställs upp för vad som anses 
naturligt, men skildringen visar hur människors begär inte sam
manfaller med dessa normer. Gränsöverskridandet väcker dock 
starka känslor då det hotar rådande ordning, en ordning det krävs 
starka repressiva krafter för att hålla på plats. Om dessa krafter 
på något sätt undermineras riskerar kaos att släppa lös och män
niskors <rätta jag> blir synliga. Uppenbarligen drivs denna ordning



av en slags dubbelmoral: Utåt är samhället redigt heteronorma- 
tivt, med klara regler för vad som år manligt och kvinnligt, men 
bakom mer eller mindre lyckta dörrar är rollerna omfördelade och 
mångfacetterade, liksom floran av begär kan vara en provkarta pä 
så kallade perversiteter. Det är när denna laddade, men sköra och 
till synes nödvändiga, ordning blottas det blir hotfullt och män
niskors självbilder riskerar att krackelera. Heteronormativiteten 
är en fasad, bakom vilken drömmar och fantasier, övningar och 
vanor hålls i schack, alltifrån <onormal> asexualitet till avancerade 
erotiska övningar, kryddade med olika sexuella preferenser. Dub
belmoralen tycks vara ett mänskligt predikament, tänker jag, och 
om det är någonting dramatiken, gammal som ny, är mästerlig på 
så är det väl just att visa »tvångsmatrisens« offer?

Filmen väcker starka reaktioner, men inte alls som jag hade 

föreställt mig. Just det som föreläsaren betonat, nämligen att 
inte hamna i ett <vi-och-dom>-tänkande, utan att söka kulturella 
gemensamma nämnare genom att översätta problematiken till 
oss själva, går förlorat i upprördheten. På väg till de gruppdiskus
sioner som nu skall följa ser jag några, för skolan betydande, män 
samtala lågmält i korridoren. Plötsligt höjer en av dem rösten och 
säger med emfas: - Den här tjejen i filmen for ju med osanning, 
det var ju ren lögn ! Det är oacceptabelt, det måste finnas gränser 
för vad man får göra ... och det har definitivt ingenting att göra 
med vad vi sysslar med här på skolan!... nej, genom konsten

SÖKER VI JU SANNINGEN ... !!!

Hm... uttalar verkligen mannen i fråga just den allra sista me
ningen, eller hör jag i <syne>? Och vänta nu ... är inte teaterhisto
rien full av <transkillar>? Åtminstone av kvinnor i manskläder och 
kanske inte på samma bevekelsegrunder som Brandon Teenä, 
men ändå - just för överlevnads skull, såväl i verklighet som i 
fiktion ? För att inte tala om alla män i kvinnokläder som gestal
tat sann(olik)a kvinnor... Hur var det nu - på teatern talar man 
sanning genom att ljuga? Eller - vi har konsten för att inte dö av 
sanningen ?



Den genusdag som introducerats här var en av de punktinsat
ser som planerats tör att öka medvetenheten om genus. Dagen, 
utformad inom ledningsgruppen, hade enligt uppgift från en 
kvinnlig student annonserats i sista stund, vilket kunde förkla
ra det låga deltagandet. A andra sidan är detta scenario vanligt; 
frälsning ät redan frälsta och plikt för plikttrogna, medan de 
som kanske behöver det mest befinner sig någon annanstans. 
Dagens innehåll utgjordes av föreläsning med inbjuden gäst, 
filmvisning, diskussioner i smågrupper och därefter återsam- 
ling i storgrupp med föreläsaren för avrundning och samman
fattning. Redan vid den allra första presentationen av projektet 
Kön pä scen tidigare under våren, kunde en diskrepans anas 
mellan beslutet att genomföra en genusundersökning och öv
riga medarbetares uppfattning. Jag mötte en protektionistisk 
attityd i praktikens förhållande till nyttan av alltihop, ett tvivel 
på att vi skulle ha förståelse för det praktiska arbetets villkor 
och en skepsis mot akademisk teori och metod.

Den forskare som företrädde den aktuella undersöknings
metoden hade erfarenhet av skolmiljöer, men just denna ex
plicit konstnärliga och performativa kontext hade utmanande 
dimensioner. Trots att forskaren i fråga klargjorde att ingen 
kunde filmas utan sitt medgivande och upprepade gånger 
redogjorde för metodens poäng, verkade man oroa sig för 
risken att bli missuppfattad. Vitsen med den här metoden 
var inte att analysera de enskilda personerna och vad dessa 
sa, det vill säga själva innehållet i utsagorna, utan formerna 
för dem, hur de uttrycktes, på vilka villkor, under vilka för
hållanden och huvudpoängen var att synliggöra själva den 
dialogicitet som sprang ur Interaktionen. Genom att så att 
säga frigöra formen från innehållet skulle man kunna finna 
hur maktrelationerna såg ut bortom det uppenbara, och hur 
individerna förhandlade med makten och varandra i olika 
konstellationer - överordning i en situation kan betyda 
underordning i en annan, liksom tjusigt tal om jämställd-



het kan framföras på ett förtryckande sätt och så vidare.
Som metod inom den här forskningstraditionen hade en 

form av idealgrupper utarbetats, där ett visst antal personer 
av båda könen skulle sitta på ett visst sätt runt ett bord och 
föra samtal kring just jämställdhet. Detta för att kameran 
skulle kunna fånga allas interaktion så väl som möjligt under 
iscensättningen, med samtalet om jämställdhet som en demo
kratisk utgångspunkt. Denna konstruktion upplevde jag dock 
en aning besvärlig i den här kontexten: dels skulle vi fånga 
genusmönster i undervisningen, som här handlade så mycket 
om tyst kunskap, kropp och rörelse, dels befann vi oss bland 
skådespelare, med professionell vana att agera och spela roller. 
För att ändå få något material för den här typen av forskning 
antog jag att just dessa mindre, redan planerade, diskussions
grupper på genusdagen var lämpliga att filma. Hellre det än att 
försöka få till ytterligare tillfälle för dessa konstruerade samtal, 
var min pragmatiska slutsats efter att beordrats rekognoscera 
platsen för detta syfte. Vi hade sjösatt projektet och nu skulle 
saker och ting ske enligt konstens regler.

- Hamartia ? Medan jag springer beskäftigt mellan grupprummen, 
och hurtigt ber deltagarna att sätta sig på lämplig plats så att alla 
syns för kameraögat, hör jag en envis inre röst eka: »Hamartia ?« 
Men vad har detta kusligt ödesdigra felsteg från antiken med mig 
att göra ? Jag försöker skaka av mig obehaget och uppfyller plikt
skyldigt rollen som forskarassistent, men krockar hela tiden med 
mig själv. Känner mig plötsligt som en voyeur - önskar att både 
kameran och jag var osynliga. Är det här verkligen rätt? Filmen 
har provocerat. Några är upprörda, andra känner sig främmande 
för problematiken. Jag känner alienationen växa och de arrang
erade gruppdiskussionerna får i efterdyningarna av filmen en ka
raktär av tvång och <våld>. En del gör motstånd genom att efter 
hand glida ur bild, andra genom att vända ryggen mot kameran ... 
Kameran tar skepnad av en kontrollerande Storebror istället för



att vara ett demokratiskt hjälpmedel. Är vi på kollisionskurs? Är 
jag på kollisionskurs? Hur kan jag förena denna typ av forskning 
med min teatralisera(n)de <röntgenblick>? Under tiden av dubier 
träder skuggor tyst fram ur skolans vrår och under min hud anas 
plötsligt märkliga konturer. Skuggorna skymmer mitt vanliga syn
fält, konturerna skaver. Yttre och inre gestalter går i och ur mig 
och varandra, likt en vild, hallucinatorisk dans ...

Mot slutet av dagen när de kvarvarande samlades för att av
runda - det var en reducerad skara — blev den anade diskre
pansen mellan teori och praktik allt tydligare. Universitets
diskursen, det som från akademiskt häll var ett självklart och 
adekvat sätt att fundera kring genusmönster på platsen, fram
stod som å ena sidan otillräcklig, å andra sidan alltför radikal 
för att vara relevant. Det uppdagades en <språkförbistring> 
och när så en av skolans dignitärer med tolkningsföreträde 
redan från början, mer eller mindre medvetet, lade ribban för 
gruppdiskussionerna tycktes det svårt att bygga broar. Trots, 
eller kanske på grund av, denna kulturkrock kan man nog 
hävda att något nu sattes i rullning, dels på fältet, dels beträf
fande min egen forskarapproach.

Sommaren 2001 fick jag möjlighet att delta i NorFA-kur- 
sen »System and identity in an interactional and linguistic 
perspective«, för att fä grepp om den spräkvetenskapliga 
analysmetoden. Där mötte jag en forskargrupp i polemik 
med varandra. Dels de som förespråkade »ren CA-analys« 
(conversation analysis = samtalsanalys), det vill säga att det 
isolerade samtalet i sig utgjorde det uteslutande föremålet 
för intresset, dels de som i stället förespråkade kontextens 
betydelse för samtalet och så de som - i detta sammanhang 
mer utmanande - såg samtalet som toppen av ett isberg.18 
Samtalsanalys (CA) är en gren inom språkforskning och kan

Diskursanalysens 
räckvidd och psyko
analysens entré



inordnas under paraplybegreppet diskursanalys. NorFA-kur- 
sens inriktning gällde en undersökning av relationen identi- 
tet-sociokulturella system genom den språkliga Interaktionen 
mellan samtalspartners, inspirerad av den sovjetiske littera
turforskaren Michail Bachtins teori om polyfoni — textens eller 
samtalets flerstämmighet. Polemiken mellan torskarna kret
sade huvudsakligen kring hur, och i vilken omfattning, dessa 
interagerande röster borde kontextualiseras, respektive var 
tonvikten i analysen skulle läggas.

Diskursen Begreppet diskurs innebär i generell bemärkelse olika for
mer av artikulerade föreställningar om sakernas tillstånd, det 
vill säga utsagor i form av tal och text. I särskild bemärkelse, 
som hos den franske filosofen och historikern Michel Foucault, 
täcker termen hela den praktik som frambringar en viss typ 
av yttranden, specifika begrepp, teorier och teser, till exempel 
medicinens, filosofins eller ekonomins diskurs.19 I en diskurs- 
teoretiskt <klassisk> hållning uppfattas de mänskliga subjekten 
som fullständigt determinerade av diskursen. Uppfattningen 
faller tillbaka på Foucaults studier av hur institutionella regel
verk disciplinerar och normaliserar individer genom över
vaknings-, straff- och belöningssystem: »Läran verkställer 
en dubbel underkastelse: de talande subjekten underställs 
diskursen och diskursen underställs [... ] gruppen av talande 
individer«.20 Andra former av diskursteori, såsom kritisk dis
kursanalys och diskurspsykologi, tillskriver subjektet större 
handlingsutrymme och ser snarare hur diskursen används se
lektivt, som en resurs för subjektet i dess interaktion med om
världen.21 En av de CA-teoretiker som föreläste under ovan
nämnda NorFA-kurs, visualiserade detta genom att hävda att 
individen i ett samtal använder diskursen som en kortlek, det 
vill säga spelar ut de kort som krävs för stunden ... »and that’s 
it, that’s the whole thing, that’s all there is«.

Diskursanalys i den här formen hämtar sina idéer ur post-



strukturalistisk sprâkteori. I botten ligger en konstruktionis- 
tisk syn på språket, med andra ord att språket inte enkelt 
och direkt återspeglar verkligheten, utan definierar den och 
skänker den betydelse. Utgångspunkten är den schweiziske 

lingvisten Ferdinand de Salissures teorier, där språket ges en 
arbiträr natur. Relationen mellan tecken (signifant) och be
tecknad (signifié) är godtycklig, då ordens betydelse inte 
går att finna i de enskilda tecknen; det är en skillnad och 
en förskjutning mellan i) tecknen, 2) de ord som bildas av 
dessa tecken och 3) de fenomen eller föremål dessa ord re
fererar till. I en strukturalistisk grundsyn avgörs betydelsen 
genom att denna skillnad mellan tecken, ord och referenter 
betraktas som stabil.22 Poststrukturalisters, bryter tvärtom 
upp den här synen på språksystemet som bundet och herme
tiskt genom att hävda motsatsen, nämligen att denna skillnad 
är föränderlig och att betydelsen är beroende av den lokala 
kontexten. Språksystemet uppfattas istället vara öppet och in- 
stabilt — ett spel med skillnader mellan tecken, för att referera 
till den franske filosofen Jacques Derrida.23 En text är enligt 
detta ett fritt spel med referenslösa tecken som bara hänvisar 
till varandra, utan några så kallade förpliktelser.

Diskurser betraktas som kraftfulla handlingsorienterade 
medier, inte som <genomskinliga> informationskanaler, och 
man tar avstånd från att försöka tolka innebörderna i utsa
gorna.24 I den form diskursanalys initialt avsågs att fungera 
i projektet, fokuseras det performativa i talspråkliga utsagor 
och det aktiva subjektets potential i interaktionistiska sam
manhang. Det är fråga om en analys av idealgrupper efter 
utarbetade metoder (x antal personer i en specifik samman
sättning i konstruerade samtalssituationer), det vill säga ar

tificiella möten som på olika sätt kontextualiseras varefter 
utsagorna får mening utöver här- och -nu situationen. Po
ängen är att studera vad som faktiskt uttalas, hur det framförs 
och vad detta får för effekter, det vill säga hur de inblandade



skapar sina identiteter genom, respektive formas av, den situ
erade Interaktionen. Individerna betraktas som konstruktörer 
av situationsspecifika identiteter och som bärare av, mellan 
kontexter, transportabla identiteter. Man talar om dialogici- 
tet, vilket innebär det slags processuella identitetsarbete som 
uppstår genom Interaktionen mellan samtalspartners. Det är 
snarare att likna vid en slags, horisontell, framätgående, dia
lektisk rörelse där den ena turen ger den andra.

Jag saknade ändå utrymme lör diskussion av så kallade 
alternativa och samspelande kontexter - något under eller 
bortom som på olika sätt interagerar med här och nu och som 
både individ och kollektiv, på gott och ont, bär med sig in i 
framtiden. Jag saknade också verktyg för synliggörande och 
problematisering av traditionens betydelse på djupet.25 Hur 
hanteras sociokulturens kollektiva arv, den <talande> tystna
den, kroppen och det gestiska kroppsspråket samt det rika spel 
med masker - själva den tysta,praktiska kunskap - som präglar 
en plats som Teaterhögskolan? På vilka premisser kategori
seras de data man samlar in, vilka kriterier utgör <manligt> 
och <kvinnligt> och hur problematiseras dessa samt forskarens 
betydelse för tolkningen av resultaten ? Hur undviker man att 
själv bidra till stereotypiseringar inom en redan given diskurs 
(patriarkal, hegemonisk, förutbestämd genusordning), det vill 
säga upprepar betydelseladdade, vedertagna begrepp såsom 
exempelvis dominans respektive underkastelse, över- och un
derordning, och vad inordnas under dessa? Inte minst sak
nade jag i detta fall en diskussion av forskarpositionen, dess 
betydelse för resultaten samt en problematisering av valet av 
kontext - en metareflektion med andra ord.26

Frännärvaron På ytterligare en nordisk forskarkurs med internationella 
influenser rörande diskursanalys, denna gång i Trondheim, 
blev mina dubier belysta.27 En metareflektion sätter själv-



kritiska makt- och genusaspekter i svang varför en viss oro 
kring ämnet kunde anas, och de texter jag fick tillgång till rö
rande problematiken var ingen av dem föremål för seminariet. 
Texterna beskrev emellertid en forskning i flera steg: Via en 
dekonstruktion av ett mer traditionellt genusperspektiv och 
en påföljande reflektion över forskarens position ifrågasat
tes och diskuterades således diskursanalysens egna metoder, 
kategoriseringar och resultat. Denna sorts »destabiliserande 
diskursanalys« rådde bot på en hel del av mina frustrerade 
frågor, men jag saknade fortfarande verktyg för en proble
matisering av den fantasi-, eller fantasmatiska dimension 
som präglade mitt falt.28 Min uppfattning är också att dis

kurser är kraftfulla, handlingsorienterade medier riktade mot 
en framtid, men att dessa samtidigt är informationskanaler 
till en förhistoria, till hemligheter i det fördolda, till viktiga 
bortträngningar (i interaktiv process) med avgörande be
tydelse.29 I alla diskurser finns meningsfulla tystnader men 
också störningsmoment och läckage, såväl omedvetna som 
medvetna och inte sällan kroppsligt manifesterade - såsom 
exempelvis psykoanalysens »freudian slips«, psykosomatiska 
symptom, Brechts gestus, <maskeraden av olika slag. Det är 
just potentialen i dessa tystnader, störningar och läckage som 
av olika skäl väckt mitt intresse. Den fråga som reser sig är 
huruvida dessa tystnader, störningar och läckage ska betraktas 
som hörande till själva diskursen, eller om de skall betraktas 
som diskurser i dig själva?

Termerna intertextualitet och dekonstruktion är signifika
tiva för en poststrukturalistisk hållning. <Anti-begrepp> och 

ironier såsom Derridas (be)grepp absence (frånvaro) och diffé- 
rance (skillnad, uppskjutande) är också typiska. Derrida kriti
serar det västerländska tänkandet för »logocentrism«, det vill 
säga den västerländska tron pä förnuftet men också det talade 
ordets dominans över det skrivna.30 Fokus förflyttas från det 
talade ordet och dess upphovsmans / -kvinnas intentioner, till



det skrivna ordets betydelse i eftervärlden. Den västerländska 
»närvarons metafysik« kritiseras, i den betydelse att sanning 
och kunskap definieras som den omedelbara närvaron av nå
got, och att det vetande som prioriteras är det som kan fixeras 
genom ljuset och blicken. Derrida betonar istället tecknet; det 
som endast markerar ett spär av något frånvarande (absence), 
ett spår av en innebörd som det hänsyftar på, men som aldrig 
är här och nu (différance). Intertextualitet innebär att inget 
verk är isolerat, utan alltid relaterar till andra verk. De brusar 
av fragment ur världshistoriens texter eller ekar av världshis
toriens röster. Hårdraget och i relation till avhandlingsämnet 
kan sägas att såsom all dikt är inbäddad i en mångfacetterad 
litterär tradition, är skådespelarkonsten, liksom utbildningen, 
inbäddade i en dito teatertradition. Verk, texter eller akter ses 

vara medvetet eller omedvetet inbegripna i en dialog med an
dra verk, texter eller akter. Derrida betonar dock inte tecknets 
betydelse genom sin kontext, utan snarare hur tecknet kan 
framkalla nya kontexter i oändlighet. På så sätt ifrågasätts 
själva innebörden av begreppet; kontext visar sig vara en ut
vald, lokal tillslutning av kontingent karaktär.31

Dekonstruktionen innebär att läsa exempelvis en text <mot> 
sin författare, med andra ord att blotta sprickor i den struktur 
som antas vara enhetlig. Olika läsarter ställs ofta mot varandra 
i ett interaktivt spel och dekonstruktionen påvisar motsägelser 
mellan det som tycks vara författarens intention och vad texten 
faktiskt säger. Texten självständiggör sig och lever sitt eget 
liv. Dekonstruktionen innebär att frånvaron, de aspekter som 
förträngts till gränsen av icke-existens, lyfts fram till det cen
trala; det marginella förvandlas alltså till det huvudsakliga. Det 
frånvarande kan vi spekulera i, teoretisera, <annektera> - det 
kan ges gestalt ur olika perspektiv.32 Det något motsägelsefulla 
uttrycket frånnärvaro kan markera denna omvända betoning.

Enligt psykoanalytisk teori bildar det omedvetna — det bort
trängda, bortglömda eller pä annat sätt fördolda - en slags



frånnärvaro som pä olika sätt flätar in sig i eller affekterar, 
utövar ett tryck eller kastar en skugga över det uppenbara 
och uttalade. I sin kliniska praktik fann Freud att mycket 
av det som sker i våra psyken är okänt för oss, det vill säga 
omedvetet, och att detta omedvetna har sådan kraft att »jaget 
inte är herre i sitt eget hus«.33 Freud utvecklade en metod för 
detta — psykoanalys - och erfor att det omedvetna alltid stod 
i relation till sexualiteten. De omedvetna psykiska processerna 
kan dock inte iakttas direkt, utan de metoder som står till 
förfogande är indirekta; manifesta symptom blir föremål för 
tolkning. Det finns därför en uppfattning hos diskursanaly
tiker att psykoanalysen i stort sett är oförenlig med de förras 
anti-tolkande synsätt; hållningarna vilar på så olika premisser 
att ett omfångsrikt och grundligt översättningsarbete i så fall 
skulle krävas.34 Inom diskursanalys talar man efter Foucault 
om (makt)produktion istället för repression, om relationellt 
maktspel (makt-motmakt) istället för psykoanalysens med
vetet och omedvetet, manifest och bortträngt, uppenbart 
och fördolt. I diskursanalysen frilägger man strukturen i ett 
samtal, en text eller en händelse, samt analyserar Interaktio
nen och var åt den pekar, men man avstår från att tolka, det 
vill säga söka förstå textens, handlingens eller den historiska 
händelsens mening i enlighet med hermeneutisk teori.35 Att 
frilägga strukturen är att förklara och påvisa de interna be
roenderelationerna och hur dessa påverkar varandra, medan 
att tolka är att följa den tankeriktning som öppnas genom 
samtalet, texten eller händelsen - »att ge sig iväg mot dess 
gryningsland«, som den franske filosofen och hermeneuti- 
kern PaulRicoeur uttrycker det.36 Jag har svårt att förstå mot
sättningen mellan de olika förhållningssätten och ser hellre 
ett möte mellan dem. Själva tanken på att bestämt avstå från 
att tolka är mig främmande; jag uppfattar människan som en 
per se tolkande varelse. Aven en diskursanalys sker, som jag 
ser det, genom ett tolkande subjekt och resultaten emanerar



ur detta subjekts specifika resonansbotten. Och, för att vända 
pä perspektivet, företeelser såsom bortträngningar och min
nesförluster är också aktiviteter — de sker inte av en slump, 
som den social- och diskurspsykologiskt inriktade samhälls
vetaren Michael Billig hävdar.37 Filosofen och kroppsfenome- 
nologen Maurice Merleau-Ponty föregår honom och skriver i 
samma anda: »Glömska är en handling, ett minne som hålls 
pä avstånd, precis som jag tittar förbi en person som jag inte 
vill se«.jS Detta gäller såväl individ som kollektiv.

Det kusliga Att undersöka Teaterhögskolans skådespelarutbildning ur ett 
och det abjekta genusperspektiv innebär att reflektera över de normer beträf

fande kön som råder. Individerna formas både genom social 
interaktion och genom institutionens, skolans, discipline
rande regelsystem. I detta sammanhang är även en analys 
av psykiskt liv på sin plats. Den är till och med av avgörande 
betydelse »eftersom de sociala normer som bearbetar sub
jektet för att forma dess begär och begränsa dess verksam
het, inte fungerar ensidigt«, för att citera den amerikanska 
filosofen och queerteoretikern Judith Butler,39 I själva verket 
kan ingen norm, i synnerhet inte på ett fält som detta med 
dess intervention av fiktiva världar i vardagen, »inverka på 
ett subjekt utan att fantasin aktiveras, närmare bestämt den 
fantasmatiska anslutningen till ideal som är sociala och psy
kiska på samma gång«.40 Härmed ansluter jag mig till Butlers 
påstående att »[p]sykoanalysen inträder i den Foucault-inspi- 
rerade analysen vid den punkt då man önskar förstå sociala 
normers fantasmatiska dimension«.41 Trots motsättningarna 
och/eller konkurrensen har jag alltså funnit att såväl diskurs - 
som psykoanalys äger relevans för undersökningen.42

Något motsägelsefullt har mitt arbete, i alla led, kommit att 
handla mycket om det frånvarande i den mening den givits 

ovan, det vill säga om från/7/ävaron.43 Den här frånnärvaron 
tolkar jag i termer av det omedvetna och det bortträngda;



huvudsakligen genom Freuds »det kusliga« (Das Unheimli
che), samt Julia Kristevas begrepp abjekt/ abjektion,44 Det kus
liga är det som borde stannat i det fördolda - det omedvetna 
- men som trätt fram. Något som verkar skrämmande, och 
som borde ha förblivit osett, visar sig. Upprepningen och dub
belgångaren, spegelbilden och skuggan, animism och tankars 
allmakt, magi och trollkonst; det kusliga ger sig till känna som 
något märkligt välbekant — det kusliga som hemskt eller hem
ligt, i meningen kusligt <hemlikt>. Kuslighetskänslan inträffar 
när gränserna mellan fantasi och verklighet upphävs och dessa 
gamla hemligheter, under speciella villkor och på underliga 
sätt, manifesterar sig. Kristeva uppehåller sig istället vid bort
trängningen i form av abjektion, vilket enligt henne har en 
mer kraftfull och våldsam innebörd än Freuds det kusliga. 
Abjektionen innebär ett oroande avståndstagande i avsky in
för något som gjorts främmande, medan det kusliga - som 
visserligen borde ha förblivit fördolt - som sagt är spöklikt 
välbekant. I Kristevas antropologiska mening innebär abjek
tionen en systematisk gränssättning för vissa beteenden och 
individer vilka betraktas som onormala, ofta i form av rituell 
förnedring och uteslutning. Abjektet är något tabubelagt, ett 
fenomen eller en individ pä gränsen som hotar ordningen, 
överskrider normerna och grunderna för det system på vilket 
en kultur vilar.

Genom detta har även kroppen — ett fenomen med hög 
kuslighetsfaktor i just den här meningen - kommit att spela 
en stor roll i arbetet; den iakttagande och i(ge)nkännande, 
den upplevande och utövande, den läckande och somatise- 
rande, den iscensatta och spökande, den välbekanta och den 
främmande kroppen. Jaget är först och främst ett kr opp sjag, 
menar Freud, ett jag som utgår från kroppsliga förnimmelser. 
Kroppen är det unika objekt vilket, vid sin egen beröring, ger 
upphov till två samtidiga sensationer: »den inte bara känns 
vid beröring utan känner också beröringen, vilket inte gäller



Fler (be)grepp

några andra objekt«.45 »Kroppen är personlighetens subjekt 
och det är genom kroppen vi finns till i världen och står i 
kontakt med tingen och livet självt. Det är som kropp vi talar, 
känner och blir till den själ som tror att den är något i sig 
själv«, lyder några analoga rader i baksidestexten till Kroppens 

fenomenologi, den första delen av Merleau-Pontys omfattande 
verk Phénoménologie de lapérception från 1945.46 Kroppen är 
också en trotsig upprorsmakare som inte låter sig utplånas 
till symboliska funktioner. Den deltar i disciplinerande regi
mer »inte därför att den är foglig, utan därför att den är aktiv. 
Den söker efter njutning, erfarenhet och transformation«, vilket 
är slående på det fält jag undersöker.47

- Jag förstår mig inte på den här undersökningen ... jag menar, 

teatern skulle ju vara djävligt tråkig om den inte fick ... det är 

ju det sexiga som ... jag menar, det handlar ju om sex för faan

- det är ju det som är själva grejen! 48

Dramatik är alltid symbolladdad, liksom det pedagogiska och 
konstnärliga fältet i enlighet med sitt syfte, och som sådan 
mycket tacksam att diskutera med hjälp av psykoanalytiska 
teorier. Teater- och skådespelarkonsten har enligt vår väster
ländska historia sina rötter i den antika teatern, definierad 
av Aristoteles i Om diktkonsten cirka hundra är senare, och 
psykoanalysens grundläggande tolkningsschema läses mot 
den grekiska tragedin Oidipus. Mot den bakgrunden försö
ker jag synliggöra djupt förborgade föreställningar om kön, 
men också olika former av motstånd mot desamma; via den 
pedagogisk-didaktiska retoriken och den diskursiva prakti
kens övningar, över det inåtvända, psykologiska dramat till det 
berättande, teatrala och utåtriktade (gestiska) spelet. Synlig
görandet sker på fler sätt men främst genom en central diskus
sion av begreppet fallos och dess implikationer. I botten ligger



två koncept rörande den civiliserade kulturens uppkomst:

Bo* Freuds urmyt om »brödrahordens« fadermord; det vill 
säga sönerna som mördade den omnipotenta fadern, för 
att själva få del av dennes egenskaper, makt och kvinnor. 
Därefter drabbades bröderna av kollektiv skuld med incest
förbud, lagstiftning och vördnadsfull dyrkan av en ställfö
reträdande fader (religiositet) som följd.

Bo- Kristevas teori om modersabjektionen; det vill säga tan
ken att abjektet representerar modern och att grunden för 
den mänskliga kulturen - orenhetsriter, tabuiseringar och 
utestängning av enskilda individer eller grupper - i själva 
verket tycks bygga pä en fobi för den moderliga/kvinnliga 
kroppen.

Kristeva sammanfattar drastiskt hållningarnas relation till 
varandra: »Om mordet på fadern är nyckeln till sagovärlden, 
åtföljs det inte bara av skuldkänslor utan också av en fruk
tansvärd panik inför en kvinna som härigenom befrias från 
tyglar, grepp och herre.«49

Den fenomenologiska och existentiella hermeneutiken har 
som visats ovan nära samband med psykoanalysen genom den 
aletiska hermeneutiken - misstankens hermeneutik — vilken 
uppehåller sig vid tolkningsdimensionen <det fördolda>, här 
i meningen psykets och det kollektivt omedvetna. Mitt in
tresse för detta har redan redovisats men bortsett från denna 
ständigt närvarande dimension i ovannämnda typer av tolk- 
ningsarbete - ofta ofrivilligt manifesterad genom kroppsliga 
uttryck - finns en intressant gemensam nämnare för psy
koanalysen och den aristoteliskt definierade teatern genom 
begreppet katharsis. Termen psykoanalys föregicks hos Freud 
själv av begreppet katharsis, vilket kanske ger en bild av vad 
behandlingsmetoden syftade till.I detta sammanhang,liksom 
i det antika dramat, innebär det (förenklat) att föra konflik
tens händelseförlopp tillbaka till källan för att nå dess lös-



ning; den tyngda människan ges möjlighet att bli renad, lättad, 
kanske till och med befriad. En sak att hälla i minnet är att 
betydelser av såväl psykoanalysen som av begreppet katharsis 
är ständigt debatterade, omförhandlade och förnyade, med 
innebörder lika användbara som tolkningsbara.50 För mig har 
katharsisbegreppet speciellt intresse för genusperspektivet i 
relation till konstutövning och värdering av skådespelare, de
ras insatser och de platsspecifika produktionerna. Katharsis 
genom vad, bur och varför? För vem, var och när? I anslutning 
till katharsisbegreppet har jag även varit intresserad av att 
fundera över undervisningen med hjälp av begreppet kanos, 
<den rätta tidpunkten», som ett ögonblick av samtidig estetisk 
upplevelse och kognitiv insikt, förekommande i mötet mellan 
skådespelare/ student och åskådare/lärare.51

Sublimering är enligt traditionell psykoanalytisk teori en 
kanalisering av drifter genom exempelvis konstutövande, där 
de far en arena att levas och spelas ut utan omedelbara konse
kvenser- som på teaterscenen. Sublimering är en avlednings - 
mekanism med positiva förtecken, en sorts legitim civilisering 
av dunkla begär, medan andra förblir tabuiserade, förvisade 
till glömska och isolering hos individen. För Kristeva har sub
limering emellertid en något annan dimension, en dimension 
som i vår sexualiserade nutid kanske har större relevans. Be
greppet defineras enligt Irène Matthis i Det omedvetnas ar
keologi som »möjligheten att benämna det för-nämnbara, det 
för-objektala som egentligen bara är ett övergångsfenomen«. 
Matthis fortsätter: »Sublimeringen är inte här, som hos Freud, 
kopplad till neutraliseringen av den sexuella driften, utan ses 
endast som den utnyttjade möjligheten att av abjektet skapa 
ett övergångsfenomen, som är estetiskt och njutbart.«32

De mångtydiga begreppen katharsis, kairos och sublime
ring är inte i sig föremål för min diskussion, utan förekommer 
i den här kontexten som relevanta termer med ovanstående 
innebörd.



etnografi skiljer sig från etnologi genom att lägga ton- empiri 
vikten pä skrivandets betydelse. Upplevelsen av fältet skall 
transformeras till text och distinktionen mellan termerna in- 
dikerar den problematik en deltagande observatör stär inför.

I etnografi betonas frågan om hur den studerade kulturen kon- 
ceptualiseras, med andra ord hur det omfattande empiriska 
materialet ges form och betydelse genom urval, tolkning och 
kreativt skrivande. Medan induktiv etnografi starkt betonar 
data, lägger i stället tolkande etnografi, kritisk etnografi och 
postmodern etnografi tyngdpunkten på djärva(re) tolkningar, 
kritisk reflektion respektive representationens och berättan
dets problematik.531 detta fall är forskningsperspektivet redan 
i projektdesignen kritiskt, och min koncipiering av materialet 
betonar tolkning och reflektion med poststrukturalistiska för
tecken, vilket inordnar föreliggande arbete under kategorierna 
kritisk och tolkande etnografi.

Ett allmänt synsätt är att det första intrycket vid ett möte 
alltid präglar ens fortsatta uppfattning om en plats eller en 
människa. 1 mitt fall kan sägas att det första intrycket och det 
starkaste intrycket - tillsammans en paradoxal och mångfa
cetterad upplevelse - kom att borga för en omedelbar mobi
lisering. Exempelvis så mötte jag initialt ett öppet, intresserat 
och medvetet ledarskap, men direkt därpå en övervägande 
tveksam, protektionistisk lärarkår och en tillgänglig men 
ambivalent studentgrupp. I nästa steg blev jag personligen 
varmt och vänligt mottagen av en beredvillig man ur led
ningsgruppen, men strax därefter aggressivt misstänkliggjord 
av en kvinnlig lärare. Det oförutsägbara bemötandet ledde till 
en hög gard och ett distanserat förhållningssätt, det vill säga 
jag studerade reaktionerna i samma ögonblick de drabbade 
mig. Jag försökte se vad de stod för egentligen, som om de 
handlade om något annat, bortom, snarare än just här och nu.
Det fanns dock direkta, konkreta förklaringar till det ambi
valenta bemötande jag fick som representant för projektet



- en problematik jag redovisar under rubriken Premisser nedan.
Generellt kan sägas att arbetet kom att bygga pä nedslag 

i verksamheten törst slumpvis och därefter mer medvetet pä sä 
mänga olika häll som möjligt beroende av tillgänglighet. Av
sikten var att först få ett allmänt grepp om utbildningens om
fattning och bredd i praktiken, för att senare kunna fördjupa in

sikterna genom att följa ett par produktioner från ax till limpa. 
Sammanfattningsvis har jag observerat lektioner av olika slag, 
samt observerat och deltagit i vardagsliv i skolans matsal och 
korridorer under perioden mars 2001 - juni 2002, med uppehåll 
för skollov. Jag har också deltagit vid högtider med tillhörande 
spex, liksom två resor tillsammans med delar av studenterna 
och lärare / skolledning, samt en dagsutflykt. Observationer vid 
och deltagande i två så kallade genusdagar, med ett intervall 
på fyra år ingår också. Vidare ingår redovisningar av lektions
block, såsom scenframställningsarbete med texter av Tjechov, 
Strindberg, Norén och Shakespeare, sång och diktläsning, röst 
och rörelse, studenternas eget arbete samt repetitionsarbete, 
premiärer och löpande föreställningar av avgångsproduktioner. 
Till detta kommer en mängd samtal och möten vis-à-vis att 
utgöra kontext till det som granskas närmare.

Efter observationsperioden har jag besökt skolan då och då 
för att se föreställningar, samtala med lärare samt möta perso
ner ur ledningen angående projektet. Jag följde också delar av 
antagningsprocessen, dels under observationstiden, men också 
i efterhand för uppdraget att skriva en artikel om de sökandes 
val av texter inför inträdesproven. Artikeln byggde huvudsak
ligen pä samtal med ett antal sökande om deras textval ur ett 
genusperspektiv, dels på samtal med löre detta ordföranden 
i juryn sedan många år, samt med en sittande medlem, även 
denne deltagare i juryarbetet sedan länge. I samband med 
detta riktade jag två mycket öppna enkätfrågor gällande vilka 
texter studenterna valt för sina prov respektive varför de valt 
just dessa texter.



Från att urskiljningslöst ha antecknat allt jag hann och orkade, 
för att sålla ut vad som var av intresse ur ett genusperspektiv, 
blev anteckningarna med tiden alltmer selektiva, tolkande 
och reflekterande. Allt oftare lade jag ner blocket eller upp
täckte att jag <glömt> det, dä det kändes som ett hinder snarare 
än ett verktyg. Medan fältarbetet allteftersom fick karaktären 
av flanerande, deltagande samt vegeterande i verksamheten, 
gjordes anteckningarna i större och större utsträckning väl 
hemma och direkt vid datorn, ofta i form av frågor, punktrub
riker och metaforer. Antecknandet var dessutom avhängigt 
situationens beskaffenhet, ibland hindrat av känslomässiga 
skäl, ibland av etiska. Inte minst gällde detta redovisningar, 
premiärer, spex och utflykter, varför upplevelser av dessa slag 
främst figurerade i minnet som anslag för djärvare tolkningar.
Detta innebär att jag vistades och deltog i verksamheten långt 
mer än vad mina anteckningar visar och det är mot den fon
den diskussionen av fältet skall ses.

♦ ♦ ♦

DEN UTBILDNINGSPLAN JAG fick tillgång till, Och SOm låg till UTBILDNINGEN 
grund för den undervisning som bedrevs under tiden för fältar
betet, var daterad 199g. Ännu fanns då inga officiella, skriftliga 
kursplaner, men de olika undervisningsblocken följde en be
stämd ordning, med reservation för eventuella förskjutningar 
och omkastningar av block beroende av utvärderingar och yttre 
omständigheter. Skolan samarbetade med den professionella 
teatervärlden, både beträffande återkommande lärare, tillfäl
liga gästlärare samt rörande yrkespraktiken i årskurs 3 och var 
flexibel i relation till detta. Jag redovisar inte utbildningsplanen 
i detalj här utan hänvisar till Teaterhögskolans hemsida.54 Där 
finns även rapporter, kvalitetsutvecklingar, dito granskningar 
och självvärderingar att hämta. Nedan följer en redogörelse för 
utbildningen som den såg ut vid tiden för fältarbetet:



Skådespelar- Antagning till skådespelarlinjen skedde varje är, enligt prin- 
programmet cipen att alla behöriga sökande skulle fä genomgå proven.

Hösten 2000 uppgick antalet sökande till 695, varav 456 var 
kvinnor, att jämföra med år 2004 dä det var 801 personer som 
sökte, av vilka 544 var kvinnor.551 fördelningen mellan könen 
var den procentuella övervikten av kvinnliga sökande, enligt 
skolledningen, likartad år från år. Urvalet skedde successivt i 
fyra steg genom en, vid varje antagningstillfälle, särskilt utsedd 
jury. Vid tiden för undersökningen hade dock samma Hinna 
varit ordförande och samordnare för juryn i tretton är, och en 
av medlemmarna hade deltagit i juryarbetet cirka halva den 
tiden. Slutskedet av proven bestod av en veckas workshop med 
kvarstående sökanden, då flera av skolans lärare deltog.

Enligt den resultatredovisning som då tanns tillgänglig, 
följde undervisningen vid det fyraåriga skådespelarprogram- 
met en uppläggning som, i stort sett, innebar två års basut
bildning, därpå ett tredje år bestående av dels en praktiktemin 
(hösten), dels en mediatermin i radioteater och film /TV. Det 
fjärde året upptogs av de studerandes slutproduktioner, det 
vill säga deras examensarbeten med spel inför publik. Enligt 
den utbildningsplan som gällde omfattade skådespelarutbild- 
ningen följande scenframställningsblock:

åk i äk 2 äk 3 äk 4

Improvisationer Realistiska texter Praktik Slutproduktioner

Samtidstexter Komedianttexter Radioteater

Realistiskatexter Elisabethansk teater Film/TV

Antika texter

Under min vistelse pä skolan var, så vitt jag kunde förstå, block
et Komedianttexter utbytt mot Clownblock, liksom blocket 

Antika texter i allmänhet gick under benämningen Grekblock. 
Det förekom dock inget grekblock under fältarbetsperiden, då 
ansvarig lärare var engagerad i ett stort teaterprojekt pä annan



ort. 1 övrigt såg planen ut att stämma överens med praktiken. 
Precis som det står i slutredovisningen så låg tyngdpunkten 

i undervisningen på huvudämnet scenframställning, vilket 
tog en dominerande del av tillgänglig undervisningstid i an
språk. Vid sidan av detta var röst-rörelseämnet Kroppen som 
instrument av speciell vikt som centralt, inledande undervis- 
ningsblock i skådespelarutbildningen. Övriga ämnen före
kom dels som fristående moment i kraft av sig själva, dels som 
stödjande undervisningsämnen i direkt eller indirekt anslut
ning till scenframställningsundervisningen eller slutproduk
tionerna. En integration mellan ämnena skedde framförallt 
under introduktionsterminen och slutproduktionerna i åk 4.

Antagningen till det fyraåriga mimprogrammet anordnades 
vart femte är. Det mellanår som uppstod ägnades åt fortbild
ning och preparandkurs inför kommande periods antagning. 
Undervisningen omfattade endast en klass ät gången i en 
tvåårig basutbildning, pä vilken ett antal kurser följde och, 
liksom i skädespelarprogrammet, även en praktiktermin och 
två större slutproduktioner. Utbildningen omfattade ämnen 
som mim, akrobatik, klassisk och modern dans, med mera, 
men saknade detaljerad beskrivning. Då fältarbetet påbör
jades hade man startat ett samarbete med ett par yrkesverk
samma mimare (tidigare mimstudenter), för att utverka en 
ny utbildningsplan. En genomgripande diskussion rörande 
mimprogrammet, och tal om olika förändringar,pågick under 
perioden för fältarbetet.

Ett, visserligen senkommet, villkor för observationsarbetet var 
anonym isering, vilket gör det svårt att i detalj redovisa hur varje 
enskild årskurs såg ut. Genom en initierad beskrivning av vad 
varje årskurs gjorde vid olika tidpunkter och med vilken lärare, 
blir anonymiseringen lättforcerad, varför redogörelsen nedan 
saknar precisa tidsangivelser, personnamn och titlar. Ett ex-

Mimprogrammet

Undervisn ingen 
i praktiken



empel på hur undervisningen översiktligt såg ut i praktiken 
strax före och en bit in i fältarbetet, lyder som följer:56

iso* mim klassen gjorde under hösten sin praktik pä Drama
ten. Dessförinnan gjorde de publik- och kritikersuccé på 
Stockholms parkteater. Höstterminen avslutades med ett 
seminarium under ledning av en kinesisk gästpedagog.

Under våren repeterade man sin första slutproduktion, 
en fantasi över och hyllning till en känd textförfattare och 
kompositör av klassiska blueslåtar, skapad av en kvinna 
(tillika skådespelerska och uppsättningens regissör) och 
en man. Klassens sista slutproduktion var en dans-perfor

mance i regi av en norsk manlig koreograf, med premiär 
under våren.

po-årskurs i. Efter det inledande blocket på höstterminen, 
»Kroppen som instrument« (röst- och rörelse under ledning 
av tre kvinnliga och en manlig lärare), arbetade man med 
improvisationsövningar tillsammans med en manlig lärare. 
Detta fortsatte till ett par veckor in på vårterminen, då 
man övergick till scenframställningsblocket med texter av 
Lars Norén, under ledning av två kvinnliga lärare/pro
fessionella skådespelerskor. Terminen avslutades med ett 
S tri n dbergsblock, lett av två manliga lärare/ professionella 
skådespelare.

îîO'Ârskurs 2. påbörjade efter sitt Tjechovblock med två man
liga lärare/professionella skådespelare, ett omfattande eli- 
sabethanskt arbete. Detta inleddes med undervisning av en 
manlig lärare i mimteknik och fortsatte sedan med två 
kvinnliga lärare/professionella skådespelerskor och en 
manlig lärare/regissör.Terminen avslutades med ett kon
centrerat sängseminarium tillsammans med en kvinnlig 
sång- och musiklärare, samt ett clownblock med en manlig 
pedagog/professionell skådespelare.

(Under hösten hade åk 2 också ett veckolångt semina-



rium med en kvinnlig grekisk röstpedagog. Både åk i och 
åk 2 hade även under senhösten ett fyra veckor långt semi
narium i avspänning och koncentration med en gästande 
manlig pedagog).

iu>ÄR skurs 3. varunder hösten fia praktik. Tack vare att samt
liga var i Stockholmstrakten gick det att kombinera med en 
radioteaterkurs på åtta veckor under ledni ng av av en manlig 
pedagog. Efter nyår började arbetet med ett barndomspro
jekt, lett av en kvinnlig regissör, i samarbete med Unga 
Klara och Dramatiska Institutet. Under vårterminen låg 
också det traditionella filmblocket. 

vårskurs 4. Under höstterminen gjorde klassen sina två 
parallella halvklassproduktioner - en klassiker och en ny
skriven pjäs - av två norska manliga dramatiker, i regi av 

två manliga professionella regissörer.
En bit in på vårterminen började repetitionerna av vå

rens helklassproduktion - en nyskriven brittisk pjäs av två 
män och två kvinnor — i regi av en kvinnlig professionell 
skådespelerska/ regissör.

Bortsett från skiftningar i ovanstående mönster beträffande 
kvinnliga respektive manliga regissörer och scenframställ- 
ningslärare i de olika momenten, stämde detta i princip med 
påföljande läsårs undervisningspraktik. De mest påtagliga 
förändringarna var följande:

- mimprogrammet kom att ha en preparandkurs;
- i åk i byttes Strindberg mot Tjechov;
- i åk 2 kom clownblocket att ligga före blocket 

i elisabethansk teater;
- i åk 3 hade man även ett scenframställningsmoment (Norén) 

med en kvinnlig lärare/skådespelerska samt studenternas 
eget projekt där varje student själv, efter en repetitionspe- 
riod, fritt samt helt och fullt ansvarade för 10 minuter var 
på scen i följd efter varandra;



- i Ä κ 4 hade man i stället helklassproduktionen under hösten
och de parallella halvklassproduktionerna under våren.

Organisationen Studentgruppernas utseende byggde på principen lika många 
i praktiken kvinnor som män, och bestod vid den slutgiltiga antagningen

av io eller 12 studenter. 5/ Undantaget var mimklassen som 
redan från början bestod av 9 personer, varav5 var kvinnor och 
4 män. Det sammanlagda antalet studenter uppgick således 
till 52 personer. Av olika skäl kunde någon student under 
läsåret vara separerad ifrån sin ursprungsgrupp för att ha en
skild undervisning, oftast beroende avsamarbetsproblem. Vid 
något enskilt fall kunde en student av liknande skäl rådas att 
avstå frän utbildningen för <betänketid> under en period, för 
att eventuellt ansluta sig till lämplig grupp efter betänketiden. 
Utvärderingar av olika block skedde i form av samtal, dels som 
grupp i reflektion över erfarenheterna av blocket, dels i form 
av enskilda samtal med respektive lärare.

I en förteckning över lärare och övrig personal som var 
anställda under tiden för fältarbetet, finns 45 personer namn
givna. Av dem är 21 män och 24 kvinnor. Med undantag av två, 
för mig okända, namngivna kvinnor och en man, har jag mött 
alla: 15 kvinnliga och 14 manliga lärare samt övrig personal
- 6 kvinnor och 7 män. De sistnämnda hade ingen explicit pe
dagogisk funktion, medan däremot vissa av lärarna samtidigt 
fungerade som övrig personal. Utöver dessa figurerade ytter
ligare 14 personer, 7 kvinnor och 7 män, i olika lärarfunktio- 
ner under fältarbetsperioden. Huruvida regelmässiga utveck
lingssamtal med lärare förekom var svårt att utröna, särskilt 
i skuggan av den < turbulens > som uppstod vid rektorsskiftet 
och de medföljande förändringarna. Former för detta utveck
lingsarbete utarbetades dock under fältarbetet och började 
praktiseras strax efter det att fältarbetet avslutats.

I ledningsgruppen ingick en manlig rektor, en manlig pro
rektor, en kvinnlig studierektor, en kvinnlig ekonomi- och



förvaltningsansvarig/producent samt en manlig ekonomi- 
och förvaltningsansvarig/administratör. Detta övergick un
der fältarbetsperioden till att bli en mindre grupp bestående 
av en manlig rektor, en manlig pedagogisk utvecklingschef 
(nytillsatt tjänst), en kvinnlig studierektor och en kvinnlig 
ekonomi- och förvaltningsansvarig /producent. Efter fältar
betets slutförande tillsattes så småningom en kvinnlig pro
rektor och studierektorsuppgiften kom att fördelas mellan 
två personer (ytterligare en kvinna tillsattes).

För styrelsesammansättning, ku-nämnd och ytterligare 

beslutfattande organ se, www.teaterhogskolan.se, Teaterhög
skolans hemsida:

Rent konkret fanns här fem årskullar med olika utseenden 
rörande genus.Till sin framtoning skulle dessa generellt och 
som grupper kunna beskrivas enligt nedan:38

s=o/En klass bestod av individualistiska och musikaliska, intel
lektuella och bohemiska studenter, med övervägande ak
tiva, medvetna, verbalt drivna kvinnor och mer reserverade, 
men tänkande och finurliga, problematiserande och öppet 
självreflekterande män.

&=>En klass, med mycket tekniskt skickliga studenter, bestod 
av övervägande krävande och pådrivande, engagerade men 
också självutlämnande, såväl konstruktiva som frustrerade, 
kvinnor med hög gard, medan männen upplevdes mer till
bakadragna, <laidback> och det go>, coola och lättsamma. 

fo/En klass bestod av mer uttalat kulturellt initierade och 
medvetna män, men med ironisk jargong och skämtsam 
slagsida sinsemellan, liksom mot lärare och dylikt, medan 
kvinnorna, mot denna hållning, framstod som en hete
rogen grupp individer - mer eller mindre <ensamma öar> 
- med vaga konturer.

po-En klass såg ut att vara splittrad och ojämn, med dels

Årskullarnas
<genusutseende>



kvinnliga studenter som var medvetna och kritiska men 
som inte samverkade, utan snarare var antagonister, dels 
kvinnor som lade kritiken ät sidan och arbetade målmed
vetet på sin egen framgång. Männen framstod här som 

disparata individer, varav ett par visade frustration, men 
samtidigt engagemang och medvetenhet utöver sin egen 
framtid, medan övriga höll sig mer i skymundan, avvak
tande och inkännande.

8=0* Slutligen visade ytterligare en klass prov på några krävande, 
starka, driftiga kvinnor, medan ett par av dem <låg lägre>. 
Mot dessa framstod gruppen män som mjuka, visserligen 
engagerade, men betydligt lugnare och med stor tillförsikt.

Dessa omdömen är byggda på iakttagelser, men de är likaså 
färgade av olika informanters åsikter och påståenden om grup
perna. Det är svårt att säga om detta är en sann bild av hur det 
verkligen förhöll sig, eller om jag <såg> det jag hade hört sägas. 
Likaså är det svårt att veta om detta var mönster klasserna 
själva skapat mer förutsättningslöst eller om det handlade om 
anpassning, alternativt uppfyllande av förväntningar. Till syf- 
vende og sisdt är beskrivningen ett resultat av min tolkning.

En upplevelse som kan belysa svårigheterna att dra några 
slutsatser av dessa utseenden var när jag relativt tidigt i mitt 
arbete observerade en teorilektion, som syftade till reflektion 
över ett scenframställningsblock. Jag hade följt slutfasen av 
det aktuella iscensättningsarbetet och var nyfiken på studen
ternas samlade reaktioner och åsikter.Till min besvikelse med 
tanke på genusperspektivet, var där endast en av klassens fyra 
kvinnliga studenter pä plats, till skillnad från de manliga där 
alla fem var närvarande. Tidigare under repetitionsperioden 
hade både kvinnor och män jag samtalat med,givit uttryck för 
både emotionell och intellektuellt distanserad kritik, rörande 
såväl genus som övrig problematik. Diskussionen fördes nu 
varsamt via en lyhörd och initierad kvinnlig teorilärare, och



den kritik som framfördes från studenthåll följdes av påståen
det att man trots allt lärt sig mycket. Några manliga studenter 
hade endast positiva kommentarer och menade att det helt 
enkelt gällde att <ta> den manlige scenframställningsläraren 
på rätt sätt. En manlig student med icke-svensk bakgrund, 
hade tidigare uttryckt en känsla av kränkning och att han hade 
förlorat förtroendet för läraren i fråga. I denna situation var 
han emellertid tyst. En annan manlig student, med stort kul
turellt kapital, visade tendenser till genomtänkt och fränare 
kritik, men reserverade sig när han inte fick direkt medhåll 
från den övriga gruppen. Jag uppfattade detta som om att den 
student som förde fram kritik i den här gruppkonstellationen, 
blev den som bekände att den haft problem i undervisningen, 
vilket plötsligt blev synonymt med ett nederlag. I den här 
situationen fick det hela karaktären av att ha (eller inte ha) 
klarat av ett slags mandomsprov.

Jag uppfattade det som att gruppen över lag i detta seriösa 
och välartikulerade ögonblick tillsammans med en erfaren 
lärare, inför en observatör med penna och anteckningsblock 
i rummet, satte munkavle på sig själv. Om detta <hålla tand 
för tunga> berodde pä ovannämnda risk att schavottera, pä 
en plötslig rädsla för att mer officiellt lämna ut någon som 
ändå var viktig för deras framtid, på att inte vilja avvika från 
gruppen eller på att någon form av självkritik kommit ikapp 
studenterna är svårt att veta. A ena sidan verkade insikterna 
om de eventuella konsekvenserna av en formulerad kritik, 
så att säga upphäva densamma. A andra sidan kunde den 
självreflektion som väcktes i en gruppdiskussion av den här 
typen, upphäva kritiken genom insikten om att det faktiskt 
<gör ont>att verkligen lära sig något.

Den kvinnliga student som var där sade ingenting under 
hela lektionen och efteråt när jag talade med läraren fick jag 
veta att hon aldrig brukade höja rösten i dessa sammanhang. 
Jag drog snabbt slutsatsen att i den här gruppen var det män-



nen som förde talan, inte minst för att de var så välartikule- 
rade och genomtänkta. De uteblivna kvinnliga studenterna 
var säkert borta för att de inte kunde <matcha> männen 
i samtalet, tänkte jag fördomsfullt. Som tur var fick detta en 
annan vinkling när läraren påpekade att det var roligt att jag 
var med just den här gängen, eftersom äntligen de manliga 
studenterna fick chans att träda fram. I vanliga fall, berättade 
läraren, var det männen som var tysta, i skuggan av mycket 
välformulerade, medvetna och verbala kvinnor. Männen fick 
sällan en syl i vädret, och just därför var det extra roligt att höra 
dem formulera sig nu, sade hon. Att de kvinnliga studenterna 
var frånvarande var snarast en slags tyst, men talande och 
slutgiltig protest mot det scenframställningsblock som var 
föremål för samtalet. Den kvinna som var närvarande men 
utan att säga något, hade också smärtsamma erfarenheter från 
repetitionsarbetet, men yppade som sagt ingenting i detta 
sammanhang. Hennes kompakta tystnad kunde således också 
tolkas som en protest, och hennes närvaro som ett hopp om att 
någon ändå skulle bekräfta hennes känslor av kränkning, eller 
föra hennes talan beträffande det. Inget av detta skedde dock 
under lektionens gäng. Hennes avvikande från gruppen, dels 
som kvinna bland män, dels tyst bland diskuterande, dels som 
närvarande bland i övrigt frånvarande kvinnor indikerar dock 
en djupare problematik. Hennes tysta närvaro, och de övriga 
kvinnornas frånvaro, skapade en slags frånnärvaro behäftad 
med en mångfald tolkningsmöjligheter som intervenerade i 
stunden och underminerade den riktade kritiken; kritiken tog 
en oväntad vändning mot självkritik.

I och med detta exempel vill jag påstå att även om klasserna 
säg ut som i beskrivningen ovan, behöver denna inte säga 
något om vad detta egentligen innebar.

Produktionerna Beträffande produktionerna ur ett genusperspektiv fanns 
det, bortsett från en uppsättning pä basnivå, till formen inte



mycket att anmärka på vid den här tidpunkten. De sista slut
produktionerna i äk 4 som pågick när jag startade, utgjordes 
av dels en relativt nyskriven brittisk pjäs, författad av två kvin
nor och två män, dels ett för ändamålet nyskrivet stycke av en 
kvinna och en man. Dessa hade likvärdiga roller för kvinnor 
och män beträffande tid och rum på scenen, både då det gällde 
mim- och skådespelarlinjen.

För den elisabethanska produktionen i basutbildningen 
hade passager valts för en så rättvis fördelning som möjligt 
mellan könen, eller så sökte man lösa orättvisa förhållanden 
rörande scennärvaron med kvinnor i mansroller samt genom 
att dela på samma roller.

Det påföljande årets första slutproduktioner i äk 4 följde 
samma mönster, det vill säga nyskrivet eller nyskapat av en 
man med assistans av en kvinna, och jämbördiga roller beträf
fande tid och rum pä scen. Den elisabethanska uppsättning 
som följde i basutbildningen var däremot problematisk ur 
detta hänseende, men försvarades med att det fanns pedago
giska skäl till valet av stycke.

De allra sista avgångsproduktionerna utgjordes dels av en 
modern, välkänd pjäs författad av en man och regisserad av 
en annan, dels en experimentell föreställning, skapad och 
regisserad av en man tillsammans med studenterna. I den 
förra fanns fyra manliga roller och en kvinnlig, med övervikt 
åt männens närvaro på scen. A andra sidan var kvinnans 
roll unik och av stor betydelse i pjäsen. I den senare befann 
sig fyra kvinnor och två män i stort sett konstant på scen, 
i parallella scenerier.

Av de sex slutproduktioner i äk 4 som gick av stapeln under 
fältarbetets gång regisserades tre av kvinnor och tre av män.

Översiktligt kan premisserna för arbetet beskrivas som ett an
tal <motståndsfaktorer> och inordnas i kategorierna a) förtro
endefrågor, b) kontraproduktion och c) kollegiala hänsyn.

Premisser



Som punkt a) antyder bör påpekas att ett genusprojekt av 
den här typen inte nödvändigtvis behöver få de olika typer 
av kontraeffekter som det fick i detta fall, särskilt inte om det 
utformas som ett gemensamt forskningsprojekt med aktivt 
engagerade lärare och studenter i samarbete med forskarna, 
vilket var den ursprungliga intentionen. En miss i universi
tetets slutliga projektansökan (ett initialt bamartia) innebar 
dock en snedfördelning av resurserna i det från början gemen
samma projektet. Idén om aktiv samverkan gick förlorad och 
ansvaret för, liksom progressionen inom projektet hänsköts 
till dem resurserna tilldelats - i praktiken till universitetet och 
anställningar av oss doktorander, tillika observatörer. Skolan 
erbjöd sig trots allt som undersökningsfält, men som <svar>på 
utebliven resurstilldelning sanktionerades aldrig projektet 
ordentligt i alla led, vilket ofta återverkade negativt på obser- 
vationsarbetet. Mycket arbete gick åt till att om och om igen, 
oftast på egen hand, bemöta frågorna och kritiken samt åter
skapa ett förtroende som så att säga förbrukats redan innan 
undersökningen var utförd.

Punkt b), det vill säga projektets genuspolitiska prägel och 
effekterna av detta har redan berörts. Genusprojektet hade, 
lite drastiskt uttryckt, en dimension av tvång och <våld> i etno
grafisk mening.59 Det var sprunget ur intern och extern kritik 
mot skolan, men också som ett svar på regeringens uppma
ning att revidera de konstnärliga högskolorna ur ett genusper
spektiv. Projektets beskrivning av genusproblematiken så att 
säga konstituerade fältet ur detta perspektiv och i nförandet av 
observatörer fick därmed effekten av en performativ akt. Indi
rekt, och mot bakgrund av projektets intentioner, kom blotta 
närvaron av genusobservatörer för en del att uppfattas som 
ett misstroendevotum mot utbildningen i detta hänseende, 
medan andra verkade känna sig mer eller mindre personligen 
anklagade. Ytterligare andra gav istället uttryck för att det var 
på tiden att något hände på genusfronten. Mot den bakgrun-



den var projektet kontroversiellt och reaktionerna på det inte 
särskilt märkliga. Däremot påverkades fältet av projektets ka
raktär till en märklig kontraproduktion: A ena sidan svarade 
fältet ofta med starka reaktioner i form av åsikter, försvar och 
en ironisk dramatisering av kön. A andra sidan skapade när
varon av observatörer en förhöjd medvetenhet och uppmärk
samhet kring hanteringen av kön i undervisningen, vilket ofta 
osynliggjorde den i projektbeskrivningen uppmärksammade 
problematiken. A det tredje uppträdde fältet oberäkneligt när 
det gällde tillgänglighet. En del öppnade direkt och villigt för 
såväl samtal som observation och höll den linjen hela vägen. 
Vissa samtalade gärna men accepterade motvilligt observa
tion och med reservation. Ytterligare andra sa bestämt ifrån 
ibland, men öppnade ibland. Var någon tveksam gick det ofta 
att resonera sig fram till observation, men det krävde en insats 
varje gång; det var att likna vid en kamp om att tillåtas <gå 
till jobbet>. Det säger sig självt att detta påverkade observa- 
tionsarbetet och i sin tur urvalet. Inte minst det faktum att 
kontraproduktionen kom att fungera reciprokt, ett fenomen 
jag återvänder till längre fram i texten.

Punkt c), kollegiala hänsyn, har sin upprinnelse i den pro
blematik som uppstod i och med att projektet startades i en 
första tappning, för att sedan nystartas i en andra. Vi två ob
servatörer kom från olika discipliner, hade skilda bakgrun
der, förutsättningar och ingångar i projektet. Jag var redan 
bekant med fältet och hade även skaffat mig en roll där, men 
då fältet är litet kunde två deltagande observatörer i ett kri
tiskt uppdrag lätt belasta informanterna. Vi sökte ge varandra 
utrymme, men den ovan berörda förtroendeproblematiken 
kombinerad med fältets ringa storlek och dess <nyckfullhet>, 
innebar att en viss konkurrens blev oundviklig då vi måste 
skapa vära egna sä kallade revir. Som ett resultat av detta, och 
för att bereda plats åt min kollega, drog j ag mig undan för en 
tid och passade samtidigt på att bokstavligen gå från närhet



till distans. För en tid studerade jag således fältet på håll några 
dagar i veckan, genom att under en kurs i Culture Studies 
bearbeta observatorsrollen på engelska. Detta gav mig nya in
fallsvinklar i termer av Brechts Verfremdung och. Gestus, vilka 
kom att påverka hanteringen av empirin.60 Då min kollega 
ställde explicita krav på <fredade zonen för den samtalsanaly- 
tiska forskningsmetodens räkning, kom dessutom vissa block 
att bli utom räckhåll för mig, vilket ytterligare förändrade 
premisserna och begränsade urvalsmöjligheterna.

Urvalsprinciper Mot den bakgrund som beskrivits ovan är urvalet betingat 
av det förtroende som gick att uppnå och, i dess fotspår, den 
access till fältet som blev möjlig. Urvalet är också beroende av 
det revir den kollegiala situationen tvingade tram. Till detta 
och relativt sent i observationsarbetet kom kravet på anony
misering, vilket betydde ytterligare begränsningar. För min 
del innebar detta ett antal pragmatiska val i fler riktningar, 
inte minst i form av bortval. En grundläggande idé för mig 
som teatervetare var att undersöka hur gestaltningen av det 
fiktiva dramats relationer samverkade med den sociala Inter
aktionen i gruppen. Den idén höll dock inte för anonymise
ringskravet, då enskilda pjästitlar och intriger kunde spåras 
till specifika regissörer och dramats rollgestalter till specifika 
studenter. Vissa delar av materialet kunde dock bearbetas utan 
att anonymiteten helt gick förlorad, medan andra delar be
finner sig i en gränszon. På ett så litet fält som detta är total 
anonymisering närmast omöjlig att uppnå ur intern synvin
kel, å andra sidan är det minst lika omöjligt att härleda saker 
och ting för en utomstående. Alternativet hade varit att helt 
avstå från att lägga ut texten kring intrikata genusscenarier, 
vilket både talade emot mina erfarenheter och mot uppdra
get. Anonymiseringskravet innebar dock att jag i huvudsak 
fick välja andra sätt att gå till väga: för det första genom att 
sätta explicita effekter av det deltagande fältarbetet under



lupp, det vill säga välja ut reaktioner; motstånd och kontrapro

duktion som direkt kunde relateras till genusundersökningen. 
Motiveringen till detta fokus är att diskutera den asymmetri 
en etnografi alltid innebär, det vill säga relationen observatör
- undersökningsobjekt. Det är observatörens frågor som styr 
informanterna och det är observatörens definition och objek- 
tifiering av fältet som, trots ambitiösa försök till en textens 
polyfoni, ger resultatet.

Motivet är också att diskutera den objektifiering som i sin 
tur, paradoxalt nog, reciprokt drabbar och provocerar den 
deltagande observatören pä fältet.61 Observationsarbete av 
den här typen ställer också frågan om representativitet på 
sin spets. Enligt den danska antropologen Kirsten Hastrup 
är detta vanligen självklara begrepp irrelevant i etnografier, 
eftersom fältarbetet i sig genererar de händelser vilka i sin tur 
porträtteras som <fakta>:

Fältarbete under postmoderna villkor är inget som genomförs 
<från tältets öppning>; det är konfrontation och dialog mellan 
två parter involverade i ett gemensamt skapande av sig själv 
och andra. Det är detta interpersonella, tvärkulturella möte 
som producerar etnografi [...] I den intersubjektiva fältarbets- 
världen är både etnografen och informanterna infångade i vä
var av betydelser som de själva har spunnit [...] En verklighet 
börjar träda tram i processen. 62

En annan riktning ledde följaktligen, vilket torde ha fram
gått av inledningen, till ett abstraherande av erfarenheterna 
från filtet, och att via psykoanalytisk teori och metod relatera 
kön och genus i undervisning till antika, teaterhistoriogra- 
fiska och filosofiska diskurser. Valet har, som beskrivits ovan, 
inneburit ett fokus på förhållandet individ - kollektiv, norm
- avvikelse, lärare/ mästare - student/lärling och sambanden 
mellan dessa. För detta är ett antal specifika observationer



från undervisning i tekniska ämnen, olika former av scen
framställning samt studentspex valda.

Sammanfattningsvis har jag med signifikanta exempel 
från tekniklektioner och scenframställning, repetitioner och 
produktioner, fest och vardag velat undersöka betydelsen av 
kön genom samspelet mellan historiografi, tradition samt 
platsspecifika diskurser och praktiker. Mot detta kan man 
invända kritiskt med påståendet att jag belyser kön med 
hjälp av skådespelarutbildningen, snarare än att jag belyser 
kön i skådespelarutbildning. A andra sidan kan man till mitt 
försvar säga att det är just i detta performativa, pedagogiska 
och estetiska sammanhang de signifikanta diskurserna och 
(re)aktionerna uppträder, och kanske inte skulle göra någon 
annanstans. Man kan också kritiskt invända mot att detta 
arbete handlar mer om etnografisk möda än om empiri som 
gagnar skådespelarutbildning. A andra sidan, och till mitt 
försvar, har denna etnografiska möda uppstått just som följd 
av den platsspecifika problematiken.

♦ ♦ ♦

MOTSTÅND SOM 
MÖJLIGHET

Etnografisk 
teori och metod

Forskaren som 
tolkande författare

att ägna sig åt etnografi innebär att vara ett tolkande och 
skrivande subjekt i en praktik, en forskande författare, vilket 
för med sig ett antal problematiska förhållanden. Etnografis
ka texter kan inte vara objektiva då de är kontextuellt, retoriskt, 
institutionellt, politiskt och historiskt betingade: Dels hand
lar det om litterära arbeten, som i sig representerar en tolkad 
verklighet med hjälp av språkliga metaforer av lokal och kon
textspecifik karaktär. Dels består kulturer av en mångfald röster, 
medan etnografin presenterar en eller möjligen ett fåtal, det 
vill säga författarens, eller någon annans presenterad päförfat
tarens villkorTill detta kommer problemet med kulturers 
rörlighet och ständiga förändring - kulturer och kulturella 
fenomen står inte stilla när de porträtteras. Detta menar James



Clifford i sin introduktion till boken Writing Culture: »Etno
grafi är aktivt situerad mellan kraftfulla meningssystem.[...] 
Den beskriver innovativa och strukturerande processer, och 
är själv del av dessa processer«64

Clifford talar om etnografiska texter i termer av »true fic
tions «, vilket indikerar att fiktion i detta sammanhang inte är 
något som står i motsatsförhållande till sanning.65 Etnografen 
liknas bland annat vid en trickster: en som lovar att inte ljuga, 
men som heller inte påstår sig (kunna) berätta hela sanningen. 
Tolkningen emanerar ur det möte som uppstår mellan fält och 
observatör. En observatör besöker således sina informanters 
värld med sin egen värld <i bagaget>, liksom en skådespelare 
besöker textens och åskådaren iscensättningens värld, för att 
sammansmälta horisonterf Kirsten Hastrup diskuterar fältar
betets dynamik som en rörelse mellan självbiografi och an
tropologi. Genom observationsarbetet sammanförs en viktig 
personlig erfarenhet med ett generellt kunskapsfält, en sam
mankoppling som i sig själv har ett genererande inflytande på 
den antropologiska verkligheten. Precis som Clifford hävdar: 
Antropologer är medskapare till de tidsrum som konstitu
eras. Etnografin återger inte de andras icke-förmedlade värld, 
utan världen mellan oss själva och de andra.67 Det här ställer 
krav på en kontinuerlig självreflexion och diskussion av ob- 
servatörsrollen, samt av formen för såväl undersökande som 
skrivande.

Ett genusperspektiv utmanar inte bara undersökningsfältet 
utan även metod, teori och tradition. För att ta detta på allvar 
krävs en uppgörelse med metodologiska och epistemologiska 
aspekter och en prövning av begreppet objektivitet. I »Situa
ted Knowledges: The Science Question in Feminism and the 
Privilege of Partial Perspective« hävdar Donna Haraway en 
poststrukturalistisk syn på begreppet - en subtil och proble- 
matiserad form av hybridtänkande som strategi.68 Haraway 
driver idén att en preciserad redogörelse för den subjektiva



forskarens multipla och fragmentariska identitet, hennes 
kontingenta position och tillika hennes efterhandskonstruk- 
tioner, i själva verket utgör den mest löftesrika objektiviteten. 
Medveten subjektivitet, hållning och gestaltning, det vill säga 
ett aktivt och redovisat förhållningssätt, och tolkandet i ef
terhand skapar distans snarare än identifikation. Denna form 
av situationsbestämda kunskaper äger, enligt Haraway, större 
potentiell objektivitet än den vars forskare hävdar transparens 
och anspråk på neutralitet.69

En empirisk undersökning av det här slaget bygger på upp
levelser, ständigt föremål för tolkning, och förutsätter därför 
en grundläggande hermeneutisk metod. Utgångspunkten är 
fenomenologisk, genom att jag kom för att direkt erfara fältet 
och beskriva det jag erfor. Jag sökte en <naken> eller <naiv> 
upplevelse av faltet men det psyko fysiska jag som upplevde, 
och kände igen, ägde en stor förförståelse genom tidigare 
erfarenheter: som socialiserad/ sexualiserad kvinna, mor och 
kropp i allmänhet och som ung skådespelarstudent, respektive 
mogen dramalärare i synnerhet. Då min förståelse bottnar i 
olika förmer av erfarenheter av den här typen av praktik, bär 
jag på minnen som sattes i rörelse och vävde sig in i det jag 
upplevde. Minnena, inte minst i form av kroppsliga reaktioner, 
hann så att säga före själva faltet med att berätta för mig hur 
saker och ting förhöll sig.

Pä grund av min bakgrund och känsla för praktiken kunde 
jag känna mig som hemma, snarare än som i en främmande 
värld - jag blev snabbt hemmablind. Detta är ju paradoxalt då 
»en av målsättningarna för all hermeneutik är att kämpa mot 
den kulturella distansen«, som Paul Ricoeur hävdar. Det är en 
kamp som kan förstås i termer av tid, »som en kamp mot år
hundraden av avstånd, eller i mer hermeneutiska termer, som 
en kamp mot distansen till meningen själv«, det vill säga till 
det värdesystem på vilket det undersökta etablerats. »Tolkning 
i denna betydelse <för närmare>,<jämställer>,gör <samtidig och



lika>, vilket verkligen är att göra det som först var främmande 
till sitt eget.«70 Ur den här synvinkeln tvingades jag istället 
arbeta tvärtom, det vill säga <mot> fältet genom att forfräm- 
liga det jag upplevde, för att se med nya ögon. A andra sidan 
förutsatte denna distansering en tidigare sammansmältning 
av horisonter. Jag hade inte kunnat förfrämliga utan att först 
känna fältet. Samtidigt som jag kände mig hemma i egenskap 
av mina tidigare erfarenheter, var jag en främling i den roll jag 
var tilldelad som observatör: en företrädare för ett emancipa
tionsprojekt, en akademisk forskare i en konstnärlig kontext, 
en skrivande teoretiker i en kroppslig praktik. Pä sä vis kom 
en prövande dialektik mellan närhet och distans, hermeneutik 
och dekonstruktion att prägla arbetet.

Etnograf med 
teaterögon71

Med detta citat slutför Susanna Danuta Walters sin bok Ma
terial Girls. Making sense of feminist cultural theory. Citatet, 
här kopplat till receptionsstudier av vilka effekter mass- och 
populärkulturen har pä kvinnor och män, anknyter till mina 
egna tankegångar beträffande det sammantvinnade vardags
livet och teaterarbetet i utbildningen; »the media« kan i mitt 
fall bytas ut mot »teaterarbetet« (utan att för den skull utesluta 
citatets ursprungliga mening då mass- och populärkultur i 
allra högsta grad samverkar med detta). Detta betyder att jag 
betonar Interaktionen mellan dramatik och vardag. Identi- 
tetsarbete med hjälp av roller och masker pågår hela tiden 
på ett fält som detta och det är svårt att urskilja vad som är

I själva verket har jag börjat undra huruvida våra teorier inte 
har pressat fram ett mit analysobjekt, ett svårare att analysera 
därför att det inte så enkelt kan brytas ner - det är det ändlöst 
skiftande, evighetsrullande dagliga livets kaleidoskop, och det 
sätt på vilket media är integrerat och implicerat i det.72



allvar och vad som är lek, liksom hur projiceringar och mot- 
projiceringar fungerar informanter sinsemellan, samt mellan 
informanter och observatör.

Eftersom jag har erfarenheter av skådespelarstudier och 
andra besök i branschen väcktes som sagt minnen av dessa 
ungdomsår obönhörligen till liv av miljön. Men även mina 
färskare erfarenheter av att vara dramalärare. Minnesbilderna 
och igenkännandet, av såväl kroppslig som känslomässig och 
intellektuell karaktär, la sig under, i och över de iakttagelser jag 
som forskare gjorde. Att minnas är att oförberedd erfara frag- 
ment ur det omedvetna som plötsligt ger sig till känna, men 
också att medvetet erinra sig bearbetade, efterkonstruerade, 
händelser och förlopp. Jag upplever, minns och fantiserar för 
att förstå - jag distanserar mig för att tolka och förklara; jag 
teatraliserar, för att använda teatervetenskaplig terminologi. 
Kombinationen av etnografi och teatervetenskap förenas i be
greppet teatralitet, här främst efter Josette Féral.Teatraliteten 
beskrivs som en process vilken uppstår i relationen mellan 
tvä simultana klyftor/ sprickor/gap; mellan vardagsvärld och 
föreställningsvärld, mellan verklighet och fiktion.7"5 Det visar 
att tecken och objekt som förflyttas från sin vanliga kontext, 
får annan betydelse. Detta skapar en sorts splittring (disjunc

tion) där vår annars ordinära perception vanligen enhetlig- 
gör tecknen och dess mening.Teatralitet ersätter uniformitet 
med dualitet, omfattar friktionen och spänningarna mellan 
de skilda världar som observeras och uppmanar oss att se på 
nytt.Teatraliteten tillhör, och kan således produceras av, såväl 
aktör som åskådare. I själva verket handlar det om blickens 
dualistiska natur och att, genom perception eller formulering, 
uppfatta och tillkännage den plats mellan verklighet och fik
tion där teater uppstår, hävdar Féral.74

Teatraliseringen startar genom intryck, öppnar en fantasi
värld och tar sig uttryck i en gradvis dramatisering av verk
ligheten. I praktiken har detta resulterat i att återgivningen



av ett antal situationer och observationer tippat över i en lätt 
surrealistisk ton; gränsen mellan verklighet och fiktion är gli
dande, medvetet och omedvetet samspelar och det fördolda 
tar gestalt. Syftet med det är att gestalta dels upplevelsen av 
fältets fantasmatiska dimension, dels tolkandets subjektiva 
och associativa karaktär. Med detta grepp eftersträvar jag en 
slags omvänd Verfremdungseffekt. Brechts Verfremdung avsåg 
ett distanserande brott för att väcka åskådaren ur fiktionens 
rus, med andra ord hålla åskådaren vid intellektuell sans 
och förnuft istället för medsvept av sentimentalitet. Detta 
innebär inte något förenklat antingen eller, utan snarare den 
svåra konsten att växla mellan känsla och intellekt. Att låta 
sig fångas emotionellt, men att ständigt nypa sig, eller bli 
nypt, i armen för att inte förföras, förfasas eller ta något för 
givet — att stanna upp, ifrågasätta och reflektera. Alen, även 
en brechtsk estetik kan ge en rysning av katharsis, det viktiga 
är dock hur rysningen hanteras. Aled omvänd Verfremdung 
avser jag följaktligen att bryta av den vetenskapliga texten för 
att - med dekonstruktionen och genusperspektivet i minnet 
- ge plats åt emotioner, fantasier och fiktioner; med andra ord 
lyfta fram de aspekter som vanligtvis marginaliseras.

Liv och berättande befinner sig, enligt Paul Ricoeur, i en 
komplicerad interaktion med varandra på så sätt att män
niskor definierar sina identiteter samt ger sina liv innebörder 
genom narrativ gestaltning. Att berätta är att förklara men 
samtidigt att tolka. Diskursen själv är tolkning, säger Rico
eur och refererar till Aristoteles: »Talade ord är symboler för 
olika själstillstånd och de skrivna orden är symboler för talet. 
Därför går det inte att skilja tolkningen från den semantiska 
dimensionen i talet: Diskursen själv är tolkning, all diskurs 
är tolkning. Inte desto mindre behåller jag Aristoteles idé 
om att tolkningen är tolkning genom språket innan den är

Sanning eller lögn 
och förbannad dikt?



tolkning av språket.«75 Det är inte så att jag först tolkar, utan 
tolkningen sker genom det diskursiva uttrycket.

Den plats jag undersöker berättar om sig själv genom hur 
den namnger sig själv; genom sin speciella symbolik, sina me
taforer av både formell och informell karaktär och genom sina 
iscensättningar. En berättelse består dock inte bara i att lägga 
episoder till varandra, den konstruerar också en meningsfull 
totalitet ur dessa spridda händelser/6 Tillsammans med histo
riska diskurser, platsspecifika uttalanden och handlingar bildas 
en berättelse om verksamheten - en berättelse vars aspekter 
binds ihop genom vad de konnoterar och som tillsammans 
borgar för en viss tolkning. Som etnograf sammanfogar jag 
de skilda aspekterna till en för mig begriplig berättelse. När 
jag <återberättar> den är det, å min sida, villkorat av a) min 
förförståelse, b) genusperspektivet och c) själva fältet. Min 
erfarenhetshorisont gör det möjligt att se vad jag ser, men styr 
det också omedvetet. Att vara villkorad av genusperspektivet 
innebär att vara särskilt mottaglig för allt som explicit kan 
relateras till genus, en genusreceptor, men också en slags ge
nusdetektor med särskild känslighet för genus i det fördolda; 
en genusreceptiv genusdetektiv. Att vara villkorad av fältet 
innebär att arbetet dels är avhängigt relationen till informanter, 
dels själva de medier genom vilka det konstnärliga kunnandet 
lärs in. Centrala medier i denna praktik, vid sidan av röster och 
kroppar, är föreställningsförmågan och fantasin, fiktioner och 
dramatexter. Att ta de genus- och platsspecifika förutsättning
arna på orden, det vill säga tolka fältet på dess egna premisser, 
ledde spontant till att min egen tysta kunskap sattes i spel 
rent bokstavligt. Följaktligen - i dekonstruktionens och från- 
närvarons namn — ges dessa vanligen osynliggjorda aspekter 
av subjektivitet plats genom att visualiseras i texten.

I mina försök att snabbt bringa reda bland alla åsikter, 
tyckanden och påståenden om kön och genus kristalliserades 
därmed ett antal uttalanden ut just som pjäsrepliker. Dramat,



eller snarare <pratan>, fick titeln Genus på teaterkonstens villkor 
eller När Genustanten kom till byn, och utgör i denna form ett 
ganska provocerande dokument beträffande genus.77 Idenna 
form, säger jag, dä de sammanfogade replikerna är lösryckta 
ur sin kontext, i stunden ofta självklara reaktioner eller påstå
enden som slank ur i förbigående eller i affekt, helt adekvata 
i sammanhanget. Förmodligen skulle ett liknande dokument 
gå att sammanfoga över vilken plats som helst, utsatt för en 
genusundersökning. Det intressanta är att detta ändå uttrycks 
och att det är adekvat i sin kontext. Emellertid, och till skill
nad från en nyanserad fältbeskrivning, kan detta liknas vid ett 
fiktivt dokument, en dokusåpa, där braskande inslag saxas i 
och staplas på varandra, för ett visst syfte. I det här fallet har 
dramatiseringen dock inget att göra med någon sensations- 
lystnad eller försök att förtala fältet, vilket den skulle kunna bli 
misstagen för. Detta sätt att till en början <vaska (genus)guld> 
var snarare ett paradoxalt försök att se skogen bortom alla träd, 
och syftade i första hand till att:

visualisera hur fältet påverkades av genus-
undersökningen
bearbeta reaktionerna

ίο- gestalta den svårforcerade slagsida som fram
kallades av det explicita genusperspektivet

Som den omständliga och ambivalenta titeln Genus på tea
terkonstens villkor eller När Genustanten kom till byn indikerar, 
var det även ett sätt att problematisera koncipieringen av det 
empiriska materialet; replikerna återger visserligen fältets re
aktion, men genom min upplevelse av den.

Dramat visualiserar en princip för hur forskaren snittar ut 
objektet för sin forskning. Den undersökta praktiken kon
centreras ur en viss aspekt och <idealiseras> - konceptualiseras 
- till en genuspraktik. Replikerna, dessa tolkningar av mer eller 
mindre utvecklade anteckningar, är utvalda och intuitivt sam-



manställda för att få ett genuskoncentrat; en fond som utgör 
undersökningens begränsning och samtidigt dess potential. 
Men har en dramatisering av taltet och fiktiva inslag av sub
jektiv karaktär någon relevans i ett etnografiskt arbete ? Utöver 
att detta är att använda fältets egna medel som metod tänker 
jag mig, med stöd av Frederic Jameson i Brecht and Method, att 
det har det, ty

[o] m vi kan berätta dess historia eller narrativ, är det med andra 
ord en sorts bevis, och det är bättre än åsikten: berättelsen ar
tikulerar den konceptuella positionen och bevisar på så sätt att 
den kan ha historisk evidens - det är en alternativ form av ar
gumentation, implicit så giltig som det abstrakt filosofiska.78

Dramat som form bär även vittnesmål om att effekten av 
denna, i dubbel bemärkelse, ofrivilliga <styrning> av fakta inte 
heller är kontrollerbar i sin förlängning, öppen som den är för 
diverse tolkningar, varför vikten avförhållandet text, intertext 
och kontext i forskningssammanhanget aktualiseras. Det var 
också under arbetet med replikerna som begreppet »writing 
culture« för mig fick total relevans, det vill säga diskussionen 
om forskaren som författare. Etnografen, betingad av ett ut- 
anförskap men ändå på sitt sätt tillhörig blir, i den tolkande 
atmosfären, utelämnad till ett spel mellan explicita, diskursiva 
fragment och sina egna fantasier. Lösryckta ur sitt lokala sam
manhang och sammanförda laddar situationer och repliker 
varandra - en dramaturgi byggs.Tolkningen blir lika självsvål
digt sann som fältet är äkta. Eller med Clifford igen:

Skaparen, (men varför bara en?) av etnografiska texter kan 
inte undvika uttrycksfulla troper, figurer och allegorier som 
väljer ut och påtvingar mening när de översätts. Ur den syn
vinkeln, mer nietzscheansk än realistisk eller hermeneutisk, är 

alla konstruerade sanningar möjliggjorda genom kraftfulla ex- 
kluderande eller retoriska »lögner«. Även de bästa etnografiska



texterna - seriösa, sanna fiktioner - är system, eller ekonomier, 
av sanning. Makt och historia arbetar genom dem, på sätt som 
deras författare inte fullt kan kontrollera. 79

Till en början utmanade de sammanställda replikerna lik
som de återgivna scenarierna, både intellektuellt och käns
lomässigt, men de assimilerades omärkligt efterhand. Jag bar 
dem med mig genom dagarna, rytmiserade dem och lät dem 
verka i min kropp. »De infogades i mitt blodsystem och nya 
omedvetna klanger och insikter kom plötsligt upp till ytan«, 
för att citera skådespelaren Ke-ve Hjelm, före detta rektor vid 
Teaterhögskolan, när han talar om djupläsning som metod 
vid instuderingen av en roll: »[RJeplikerna får mala fritt i 
huvud och kropp. Jag iakttar allt omkring mig, öppnar mig 
för omgivningen samtidigt som ingenting får föra mig bort 
från texten. [...] På så sätt upplever jag att jag blir herre över 
texten och inte tvärtom«.80

Dramatiseringen var inte bara ett sätt att få syn på genus, 
utan även ett sätt att kontrollera och omfatta det mångtydiga 
fältet, samtidigt som det stakade ut en riktning för under
sökningen. Replikerna förankrades i mig, som helt relevanta 
och <avprogrammerade> sitt sensationsvärde. Genom att be
arbeta reaktionerna på detta sätt blev de för mig, ironiskt nog, 
helt avdramatiserade och det förvånade mig vilken affekt de 
väckte när de presenterades sammanställda på detta sätt. Men, 
precis som den dramatiserade <pratan> var ett resultat av de 
känslomässiga reaktioner som uppstod till följd av genuspro- 
jektet, väckte mötet med replikerna i sin tur känslomässiga 
reaktioner hos läsaren. Detta hade jag genom mitt ruvande 
på replikerna blivit blind för; det hade skett en horisontsam
mansmältning, vilket synliggjorde såväl förförståelsens me
kanik som tolkandets problematik. Dä replikerna saknar ut
talad fond och varken har scen- eller rollanvisningar, förstärks 
läsarens möjlighet till självsvåldig tolkning. Performativitet 
samspelar med teatralitet och <pratan> självständiggör sig,



tör att återvända till Derrida. Genom diskrepansen mellan 
reaktionerna pä de sammanställda replikerna och min, över 
tid, erövrade sympatiska hållning synliggjordes också hur en 
sorts relativism kan uppstå: via reaktionerna på genusdramat 
fick jag hjälp att uppmärksamma att jag själv hade »gone 
native«. Något motsägelsefullt tjänade det alltså som en form 
av djupläsning av fältet och samtidigt som ett distanserande 
styrmedel för undersökningen. Ett drama, eller en prata, som 
Genus på teaterkonstens villkor eller Nar Genustanten kom till 
byn fungerade således både som material och (gestisk) metod, 
men också som underlag för diskussion om desamma.

Det dekonst- 
ruera(n)de 

kvasikollektivet: 
Cirkusprinsessan, 

Genuskvinnan 
och Genustanten

- Jag har inga identitetsproblem. Jag vet precis vilka vi är.

Kanske får jag varandra på slutet.81

Frigga Haugs metod »memory work« har potential i bearbet
ningen av upplevelserna från fältet.82 Jag kan dock inte som 
enskild forskare <göra en Frigga Haug>, det vill säga ett minnes
arbete i vetenskapens namn med hjälp av ett kvinnligt kollektiv.83 
Minnen är subjektiva erfarenheter, alltid situerade i en sam
hällsordning. Det är emellertid inte det enskilda subjektet i sig 
som står i fokus för minnesarbetet, utan relationer och samhälls- 
trukturer.84 Haug menar att denna ordning kan förstås genom 
tolkning och teoretisering av enskilda människors erfarenheter. 
Hon poängterar också vikten av att eliminera risken för alltför 
empatiska och därför ofruktbara tolkningar, liksom risken för 
lättillgänglig vulgärpsykologisering, genom kollektiv bearbet
ning. Minnesmetoden är för henne en befrielseprocess.

Men minnen är erfarenheter som blir och blivit föremål 
för konstruktioner; erfarenheter erinras, minnen skapas och 
omskapas. Själv är jag heller inget kollektiv, men genom ar
betet blev jag dels varse en fantasmatisk självbild, dels mate
rialiserades en platsspecifik persona - en paradoxal, schizoid 
sådan. I syfte att distansera mig från det känslosvall arbetet 
förde med sig, använde jag mig av en form av surrealistisk



minnesmetod i artikeln »From Circus Princess to Gender 
Aunt« - ett skrivande som blev en slags befrielsehandling.85 
Texten som tog form var visserligen min berättelse om vissa 
sakers tillstånd men, för att återvända till Kirsten Hastrup:

Om verkligheten börjar tramträda under fältarbete, tar den 

form i skrivande. Skrivande kan vara en självkonstituerande 
akt och exorcism för etnografens del; men det är också en akt 
av etnografisk uppfattningsförmåga.86

Rollen som observatör med genusperspektiv innebar att olika 
komplexa identiteter, mer eller mindre omedvetna, gav sig 
till känna genom skrivandet: en cirkusprinsessa, engenuskvin- 

na samt en genustani kämpade om utrymmet. Genustanten, 
denna multipla persona paradoxas rättrådiga segrare var en 
figur som föddes mot min vilja, men som med tiden blev ett 
skyddande alter ego. Inte minst blev hon ett viktigt verktyg 
och det är i relation till detta jag menar att mitt enskilda min
nesarbete har potential.87 Frigga Haug-kollektivet talar om 
vikten av att bruka tredje person singularis vid minnesarbetet; 
distanseringen är nödvändig om metoden skall fungera. Själv 
fick jag hjälp att lyfta blicken genom Genustanten; hon blev 
mitt gestus i såväl text som på plats. Genom att självreflexivt 
undersöka den oscillering som uppstod mellan de olika iden- 
titeterna, har jag försökt förstå och visualisera hur genus- och 
identitetskonstruktioner pågick som interaktiv process. Precis 
som Flaug-kollektivet använder sig själva ställföreträdande, är 
det varken jag eller min persona som är de egentliga föremålen 
för min undersökning. Däremot ställer jag de mångdimen- 
sionella upplevelserna, minnena och erfarenheterna - själva 
identitetskampen - till förfogande, mer i form av ett medium, 
för att synliggöra effekter och konsekvenser av platsens he
gemoniska diskurs. Detta grepp är inte taget ur luften, inte 
heller är det ornamentik eller koketteri, utan resultatet av 
en kamp med metod i relation till arbetets förutsättningar



och till genusperspektivet. Som genusobservator blev jag en 
projektionsy ta för känslor frän olika håll och av mänga slag, 
vilket banade väg för motöverföring i psykoanalytisk mening. 
För denna komplexa process behövdes en ställföreträdare - en 
Genustant. En tillämpning av detta påbörjas i kapitel m.

Begreppet minne förhåller sig intrikat till känsla genom de 
närliggande begreppen erfarenhet och upplevelse. Men, medan 
en skådespelare aldrig får gå upp på scenen för att uppleva 
känslor, enligt Keve Hjelm, bygger i stället etnografiskt arbete 
i stor utsträckning just på upplevelser av att befinna sig i fält.88 
Det som skiljer de olika sysslorna åt på en nivå, liknar varandra 
på en annan. Skådespelarens primära uppgift är att handla 
och som ett resultat av detta framkallas känslan spontant 
i det omedvetna, fortsätter Hjelm. Omvänt är min primära 
uppgift som observatör att iaktta, men som en följd av detta 
framkallas känslan spontant i det omedvetna, även hos mig. 
A andra sidan har redogörelsen ovan just betonat det ska
pande i forskning genom att tala om tolkningsaktivitet, förfat
tarskap och, inte minst, rollen som observatör. Etnografen är 
ingen transparent, neutral och passiv massa som iakttar och 
registrerar allt som det <verkligen> är, utan en människa som 
uppfattar sin omgivning genom att agera observatör på sina 
egna och platsens villkor. Skådespelarens arbete och det etno
grafiska arbetet erinrar således om varandra i detta fall, men 
snarare omvänt: skådespelaren söker förstå sin roll genom 
sin pjäs medan jag som etnograf söker förstå mitt fält genom 
min roll. Och precis som för en skådespelare i sitt sökande 
efter sin roll, innebär både minnen och känslor en resurs på 
vägen till förståelse och gestaltning även för en observatör. 
En mycket viktig, kanske avgörande, och intrikat dimension 
i denna parallellitet (som närapå gått förlorad i jämförelsen 
hittills) är dock själva utbildningssituationen: jag är själv un
der utbildning, en forskarstudent med allt vad det innebär av 
med- och motgångar, som studerar andra under utbildning.



Dessutom i en typ av undervisning jag har erfarenheter av 
både som elev och som lärare.

En kunskapsteoretiker som lägger vikt just vid känslors be
tydelse i, och för, olika typer av lärande och forskning 'ixA.M. 

Jaggar. Känslor är avgörande för hur vi tolkar situationer och 
kopplade till en kognitiv nivå, det vill säga till förmågan att 
hantera intryck och göra bedömningar. Känslor är även direkt 
avhängiga ett samhälles kulturella förväntningar och normer; 
känslomässig expressivitet är specifikt relaterad till etnicitet, 
klass och kön varför känslomässiga reaktioners intersubjekti- 
vitet är av avgörande betydelse. »Vi införlivar alltså värt sam
hälles normer och värderingar i själva den process varigenom 
vi lär oss känslornas språk, och dessa normer och värderingar 
byggs in i grunden av vår emotionella konstitution« skriver 
Jaggar och betonar vikten av självreflektion och kritisk själva
nalys som en oundviklig del av forskningsprocesser.89

Liksom iakttagelser riktar, skapar och delvis definierar känslor, 
så riktar, skapar och delvis definierar också känslor iakttagelser. 
Observation är inte bara en passiv process där intryck absor
beras eller stimuli registreras; det är tvärtom en urvals- och 
tolkningsaktivitet. Vad som väljs ut och hur det tolkas påverkas 
av emotionella attityder. På den individuella observationens 
plan har detta inflytande alltid varit uppenbart för common 
sense, som observerar att vi lägger märke till mycket olika drag- 
av världen när vi är lyckliga, ledsna eller trygga. 90

Att genom denna sorts skrivande sätta sitt forskarsubjekt 
i och på spel innebär, paradoxalt nog, en slags avkolonisering 

av forskarjaget, i sig ett försök att undvika den allvetande 
<von oben>- hållningen liksom fällorna empati och snabb
psykologisering.91 Arbetet erbjöd rikliga tillfällen till känslo- 
engagemang av katharsisliknande natur och jag vill hävda att 
Genustanten med sin höga distanseringsfaktor, som för en del 
kan tyckas vara en högst självupptagen historia, var just det



Misstankens
hermeneutik

verktyg som hindrade mig från att svepas med i sentimenta
litet: »Kritisk reflektion över känslor är inte ett självöverse
ende substitut för politisk analys och politisk handling. Det är 
i sig själv ett slags politisk praktik, oundgänglig för en adekvat 
samhällsteori och social omvandling«, påpekar Jaggar.92

Genom den platsspecifika personan blev jag även varse ett 
komplex, eller snarare ännu en spänning mellan olika poler. 
Liksom en oscillering mellan blick och kropp hade speciell 
betydelse för observationsarbetet, var detta en betydelsefull 
sådan mellan positionerna subjekt-abjekt-objekt. Be- 
greppstriaden, vilken kom att vara mig behjälplig genom den 
tolkande analysen, får i det här läget mycket enkelt åskådlig
göras som begäret, det frånstötta och det åtrådda.Triangeln 
Genuskvinnan — Cirkusprinsessan — Genustanten kan också 
visualiseras enligt Freuds topografiska modell: detet, jaget 
och överjaget,93 Charles Brenner sammanfattar koncist den 
grundläggande psykiska strukturen: »Detet omfattar den 
psykiska representationen av drifterna, jaget de funktioner 
som har med individens relationer till omvärlden att göra 
och överjaget moralbegreppen och idealen.«94 En utförligare 
redogörelse presenteras i samband med analyser av observa
tioner.

Ricoeurs hermeneutiska teori kännetecknas vidare av en strä
van att förmedla mellan förklaring och förståelse.95 I botten 
finns ett intresse lör »misstankens hermeneutik«, det vill säga 
strävan elter att gå bortom de manifesta lenomenen för att 
uppenbara underliggande orsaker. De genom historien kända 
»misstankens mästare« - Freud, Nietzsche och Marx - förut
satte alla existensen av ett så kallat falskt medvetande som det 
gällde att underminera för att kunna förklara sakernas till
stånd.96 Ricoeur har en mjukare hållning då han är upptagen 
med att förena detta förklarande med att förstå. Hos honom 
blir inte undermineringen ett självändamål; »förklaringen



förklarar inte bort fenomenet. Tvärtom kan den tjäna till att 
återställa det i dess fulla integritet och innebörd.«97

Begreppet misstankens hermeneutik ryms under den 
aletiska hermeneutiker!, ett uttryck hämtat frän det grekiska 
aletheia - ofördoldhet.98 När jag kallar mig <en misstankens 
hermeneutiker» handlar det om att söka förstå det uppenbara 
genom det fördolda. Detta fördolda, eller omedvetna, ligger 
ofta vid själva roten för tillvaron eller verksamheten, och är 
just därför bortglömt eller bortträngt. Det kanske är något 
som måste förvisas från medvetandet av en eller annan an
ledning, men det intressanta är att det fördolda inte håller sig 
på plats. Det spökar. Och för en forskare med teaterögon och 
cultural studies i bagaget är spöken högpotent material. De 
är viskningar och rop från när och fjärran som materialiseras 
- gengångare. Eller demoner som likt anden i flaskan, eller ett 
inkapslat virus, plötsligt aktiveras och tar kropp.

Hermeneutikens första uppgift är inte »att avslöja en dold 
intention bakom texten, utan att breda ut en värld framför 
den«, enligt Ricoeur." Det handlar om att »motta ett rikare 
själv« genom att tillägna sig de möjliga världar som tolk
ningen utvecklar, en tanke som har uppenbar relevans för un- 
dervisningspraktiken i fråga.100 Att förstå är inte att låta sig 
speglas i den värld som undersöks, utan att utsätta sig för den. 
En skädespelarstudent skall, enligt detta, inte spegla sig i dra
matikens skilda världar, utan utsätta sig lör dem. För mig som 
forskare i en miljö, ständigt på glid mellan fakta och fiktion, 
innebar detta en upplevelse i intertextualitetens tecken. Som 
observatör ur genusperspektiv innebar det också att - själv 
utsatt för spöken och ansatt av demoner - tilldelas den pa
radoxala rollen som ghostblister och, exorcist. För att spetsa till 
det ytterligare innebar detta den mer eller mindre ofrivilliga 
uppgiften att, som projektionsyta, själv materialisera spöken 
och förkroppsliga demoner. Detta lärorika arbete upplevdes 
ofta som att (när nu ett kulturellt arv av såväl äldre som yngre



modell redan är satt i spel) leka med elden. En genusforskare 
var både the catcher in the rye, och den som hade license to kill. 
Genustanten var en verklig persona paradoxa.

Spöken Att vara skådespelare är, med Sif Ruuds ord, att förmedla 
och andra vad det innebär att vara människa.101 Detta är, enligt denna 

gengångare skådespelerska med mångårig erfarenhet av undervisning, 
det viktigaste för en skådespelare, och således skulle utbild
ningen kunna vara en slags fostran i denna <tunga> uppgift. 
Detta är också något jag faktiskt erfarit på platsen, ofta i form 
av en konflikt hos lärare mellan ett mer modernt pedagogiskt 
uppdrag och en livsfilosofisk hållning - inte sällan som en 
konflikt i en och samma individ.102 Att i dokusåpans tid öva 
unga studenter i konsten att förmedla vad det är att vara 
människa, tarvar sina lärare. Studenterna, å sin sida, genom
går en intensiv process under fyra år i tät familjelik samvaro 
med varandra, sina lärare och vår dramatiska kulturskatt; en 
gestaltande konstform som sedan antiken i allt söker utröna 
vad det är att vara människa. Det är inte underligt att det 
spökar.

Ett sätt närma sig det omedvetna, fördolda, är att försöka 
tyda platsens specifika symbolik med hjälp av dess troper. Me
taforer och metonymier, allegorier och ironier talar alla sitt 
tolkningsbara och visuella språk. Inom hermeneutiken före
kommer även begreppet »rotmetafor«, det vill säga metaforer 
som ligger under hela diskurser.103 Dessa utgör en viktig form 
av förförståelse med direkt relation till misstankens herme
neutik i Ricoeurs mening, det vill säga en strävan efter att 
genom de manifesta fenomenen, få syn på det fördolda.104 Att 
ta fasta på metaforer och rotmetaforer har i detta fall inneburit 
att försöka spåra ett <rotsystem> och dess effekter ur ett ge
nusperspektiv. För detta har jag lånat mig till psykoanalytisk 
teori och metod, ibland för att ifrågasätta sådant som tas för så 
självklart att det inte behöver, eller ens ska, ifrågasättas. Som



den teatervetare jag är, teatraliserar jag mitt fält med psykoa
nalytiskt orienterad blick, men hamnar lätt i egna fällor. För 
att distansera mig en aning har jag därför försökt behandla 
psykoanalysen som en tolkning bland andra tolkningar av 
världen, och inte som en förklaring. Psykoanalysens potential 
är att den syftar till att ge självinsikt genom att individen får 
förståelse för sin egen biografi, sin historia. Självförståelsen 
springer ur tolkandet av berättelsen om sig själv och syftar till 
frigörelse, inte till anpassning. Således kan subjektet förstås 
som varande i process, konstituerat genom diskursen, tolk
ningen, och inte som något givet före diskursen. Det är just 
i samband med detta som misstankens hermeneutik har po
tential för mitt ändmål. Den öppnar nämligen för ett möte 
mellan Foucaultinspirerad maktanalys och psykoanalytisk 
teori. Medan psykoanalysen i sig är en diskurs, en tolkning 
genom vilken man gör välden begriplig för sig, söker Foucault 
avslöja fördolda motivsom ligger bakom uppkomsten till våra 
vedertagna och upphöjda institutioner. Psykoanalysen blir 
på så sätt en diskurs som opererar i praktiken, liksom den 
reglerande diskursen har en bakomliggande orsak. Den ofta 
vattentäta hållningen mellan dessa riktningar kan på det här 
sättet lösas upp och snarare överlappa än motverka varandra.

Att använda sig av psykoanalysen är inte detsamma som 
att köpa den till fullo eller att vara dess förklaringsmodeller 
trogen. Lika väl som förklaringar kan se ut att fungera, kan 
de visa sig vara problematiska i meningen självuppfyllande. 
Psykoanalytiska begrepp och verktyg fungerar snarare som 
en resurs i min analys och drabbar emellanåt även sig själva 
- de blir föremål för sin egen analys. Det betyder inte att jag 
saknar medvetenhet om psykoanalysens många revideringar 
och progressiva teoribildningar, och att säkert någon av dem 
är relevant för mina intentioner. Det som är intressant i det här 
fallet är istället just tolkningar, hur de interagerar och vilka ef
fekter de har på platsen. Den västerländska kulturella kontext



vilken skådespelarutbildningen är del av, är som sagt djupt 
psykologiskt influerad och psykoanalysen är ett paradigm, vad 
vi än anser om den. Populärpsykologiska och populistiska 
idéer i form av < freudianska sanningar> tycks ofta allmänt 
internaliserade, uttalat som outtalat, medvetet som omedvetet. 
En kritisk hållning till detta behöver dock inte frånkänna 
psykoanalysen sin verkningskraft.105 Detta gäller även Platon 
och Aristoteles och den bas de utgör i västerländskt tänkande. 
Att kritiskt ventilera kan snarare vara ett sätt att frigöra så
väl undersökningsfältet som sig själv en aning i från lager av 
oreflekterade tolkningar.

♦ ♦ ♦

kroppen som kroppen som instrument är det metaforiska undervis-
instrument ningsbegrepp jag tagit fasta på för min analys; ett begrepp 

som kan ha betydelse på fler sätt. Dels indikerar det att krop
pen är något att lära sig handskas med, dels att den kan vara 
ett instrumentelit verktyg för tolkning och dels att den kan 
sättas i spel. Det är i denna trefaldiga bemärkelse kroppen 
spelar roll i min undersökning, med säte i en mångbottnad 
tolkningssfär. Medan själva uttrycket kroppen som instrument 

sätter fingret på den frekvent dokumenterade paradox som 
är skådespelarens, det vill säga den sorts <personlighetsklyv- 
ning> det innebär att vara och att visa på samma gång, ställer 
det samtidigt den västerländska klyftan mellan kropp och 
medvetande på sin spets. Det metaforiska begreppet reser fler 
komplexa frågeställningar, men tills vidare konstaterar jag att 
kombinationen av Hastrups och Haraways syn på det etno
grafiska arbetet med begreppen <misstankens hermeneutik> 
och kroppen som instrument är relevant för arbetet på flera 
sätt. Den pekar dels på de utmaningar av akademisk metod 
och teori en genusundersökning som denna innebär, dels 
på en form av parallellitet som föreligger mellan tolknings-



aspekter av fältarbete och skådespelarstudenternas arbete.
Rubriken Kroppen som instrument anspelar på ett platsspe- 

cifikt pedagogiskt begrepp, innefattande ett skädespelartek- 
niskt kunnande byggt pä olika typer av sensoriskt arbete. Ett 
väsentligt sinnesorgan i observationsarbete är vanligtvis ögat 
och med detta det fenomen som kallas blick. Den är också 
grundläggande för teatervetenskapliga teorier om åskådarens 
perception: Åskådarens förmåga att uppfatta verklighet och 
fiktion på samma gång är en effekt av blickens dualistiska 
natur, det vill säga att kunna <se som>. Men blicken är också 
ett problematiskt instrument i etnografiska undersökningar. 
Den konnoterar begrepp som penetration, vouyeurism och 
fetischism, ofta med referenser till mannens begär och tolk
ningsföreträde. Den franska filosofen och psykoanalytikern 
Luce Irigaray skriver:

Att investera i blicken är inte lika tillåtet för kvinnor som för 
män. Ögat objektiverar och kuvar i högre grad än andra sin
nen. Blicken upprättar avstånd och bibehåller avstånd. I vår 
kultur har synens företräde framför lukten, smaken, känseln 
och hörseln lett till en utarmning av kroppsliga relationer.106

Kroppen förlorar sin materialitet så fort blicken dominerar. 
Dans- och teaterforskare Lena Hammergren hanterar pro
blematiken kongenialt i essän The Re-turn of the Flâneuse.10' 
Detta fenomenologiska, <kinetiska> experiment - att via bilder, 
foton och texter imaginärt försätta sig på en plats med hjälp 
av sin fantasi och sitt kroppsminne - är extremt effektfullt 
som avslöjandestrategi. Hon annekterar flanörens privile
gium och returnerar det manliga subjektets, voyeurens, blick 
och tolkningsföreträde genom att ersätta det medfläneusens 
upplevelse: hon låter denna erfara platsen med sin (Hinn
liga) kropp i stället för med blicken. Hon sätter ett kropps
minne i spel och skriver <inifrän> men med skarp, polemisk 
udd. Med detta samtidigt subtila och subversiva utbyte av



subjektsposition, samt genom att visa på hur skrivandet sker 
på annan ort, i det här tallet på biblioteket och inte på plats, 
både synliggör hon det flanerande/observerande/skrivande 
subjektet(s dolda begär och / eller intentioner). Resultatet blir 
ett synliggörande av könets och den historiska kontextens 
avgörande betydelse för den åstadkomna etnografin. Det ob
jektiva sanningsanspråket i meningen »above all — the one 
and only« får sig en dödlig stöt. Perspektivet är kroppsligt, 
sinnligt och sensuellt - den specifika kroppens upplevelser 
av och förhållande till miljön, byggnaderna och tingen - men 
det är ett kinetiskt experiment, då de sinnessensationer som 
beskrivs är framkallade av stimuli för ögat (bilder, foton) och 
av text silad genom intellektet i en helt annan historisk tid 
än den materialet behandlar. Likväl är flåneusen trovärdig 
och hennes upplevelser igenkännbara. Med reservation för att 
låta universalistisk ligger det nära till hands att säga att hon 
talar till en gemensam nämnare i ett kollektivt kroppsminne: 
minnet av att röra sig (att föras och föra sig, visas och visa sig, 
granskas och granska sig samt relatera och reflektera) som 
kvinna på offentlig plats.

Stimulerad av Hammergrens flâneuse gav observatörs- 
blicken med tiden vika och ersattes av en flanerande kropp. 
Allt viktigare än att envist tränga in i undervisningssalarna 
blev släntrandet i korridorerna, det till synes loja kaffedrick- 
andet i matsalen och <tidningsläsandet> i uppehållsrummet, 
med hela kroppen som en lyhörd receptor. Aven om jag vid 
ett flertal tillfällen under observerandet medvetet blundat för 
att försöka <se mer> eller upptäcka något <annat> så har det 
oftast handlat om att jag har upplevt mitt tittande som alltför 
påträngande. Iakttagandet har känts som ett övergrepp el
ler en kränkning i en sårbar stund varför jag har låtsats helt 
upptagen med vad jag tidigare skrivit och bläddrat upptaget 
i anteckningsblocket, som om jag inte var riktigt närvarande. 
Andå är det i dessa stunder av spelad frånvaro, med blicken



riktad bort frän källan, jag tycker mig ha upplevt mest av 
stundens essens. Själva blicken har på något märkligt sätt lagt 
hinder för upplevelsen. Och genom att sluta ögonen ökar öv
riga sinnens receptionsförmåga. Jag hör och jag känner — och 
känner igen — med kroppen. Kroppen minns och vi vet alla 
hur dofter, smaker, ljud eller beröring plötsligt väcker känslor 
till liv. De finns där, mer eller mindre lättillgängliga, mer eller 
mindre internaliserade i vår kropp och i vår personlighet. Som 
psykoanalysen visat kan känslor trängas bort för medvetandet, 
men lagras i det omedvetna. Avskurna frän medvetandet för 
de en form av ghettotillvaro, men beredda att darma och göra 
sig till> när individens försvar är nedbrutet eller när tiden 
av olika skäl är kommen för en bearbetning. De kan också 
göra sig påminda som plötsliga, obegripliga slag under bältet 
utlösta av såväl reella som upplevda kränkningar vid av olika 
skäl sänkt gard.

Varför göra så stor sak av detta med minnen då? Jo, 
naturligms för att skådespelarkonsten vilar på minnen av 
olika slag. Dels i form av ett slags kollektivt arv, dels i form av 
den enskilda skådespelarens fysiska och psykiska hantering av 
sina minnen och erfarenheter. Att skådespelaren söker sin roll 
genom sitt minne är ett vanligt påstående, och det är kanske 
inte underligare än att en idrottskvinna eller -man affirmerar 
prestationer genom sitt muskelminne:

Jag menar att varje sinne har ett minne som kan tränas [...].
Vi kan alltså lukta på något, ta bort det och sedan försöka 
framkalla lukten inom oss. Vi kan också lyfta ett föremål så 
många gånger att muskelminnet registrerar dess vikt, yta och 
volym. Känslan för materialet. Om det är en stol vi talar om 
ska vi således inte studera hur handen griper om stolen; då är 
vi inne på imitation. Nej, vi ska uppleva stolen i handen.
Också hörseln har naturligtvis ett minne. Jag vet till exempel 
hur en trumpet låter. Låt oss säga att jag sitter på scen och ska



höra en trumpet utan att publiken hör den. Efter en halv minut 
fordras det av mig att jag ska ställa mig upp och skrika: »Jag 
står inte ut! Kan ingen tvsta den ner detta förbannade oljud!« 
Under denna halva minut - en ganska lång tid förresten - tid 
är det absolut nödvändigt att jag hör trumpeten inom mig. Att 
den blir outhärdlig för mig. Att jag ser trumpetaren accentura 
det häftiga glissandot efter det andra gencm att sakta föra 
instrumentet uppåt. Jag måste påverkas av denna inbillade 
retning som inför en verklig.108

Ovanstående menade skådespelaren Keve Hjelm, vars syn 
på skådespelarkonsten ännu hade och har betydelse i utbild
ningen på flera plan.109 Hjelm förespråkade det omedvetnas 
inflytande i skådespelarkonsten; »det okända minnet som 
en källa till fritt skapande«.110 I Hjelms tankar om teater 
betonas vikten av det hermeneutiska begreppet förförståelse 

i skådespelarens arbete, och hans beskrivning kastar ljus över 
minnets psyko fysiska karaktär:

Det är förförståelsen som avgör vad en människa förstår och 
hur mycket hon förstår. Antagligen är det så att vi strängt taget 
inte kan förstå mer än det vi redan vet. Men, invänder kanske 
någon, det finns ju mycket kunskap inom oss som vi inte vet 
om att vi har. Hur ska vi få tillgång till den? Först och främst 
tror jag att vi måste lyssna till de vetenskapsmän som påstår att 
hjärnan lagrar mer, ofantligt mycket mer, än vad vi kan göra oss 
en föreställning om. Den registrerar saker som kanske aldrig 
någonsin när medvetandet. Allt sparas givetvis inte, men av 
all den information som hjärnan tar in har den en förmåga att 
plocka ut de »bästa bitarna«, lägga undan dem för att de vid 
eventuella framtida behov ska kunna komma till användning. 
Om vi liknar detta minne vid ett gigantiskt kunskapsbibliotek, 
utan vare sig sakregister eller bibliotekarie, kan man fråga sig 
hur i herrans namn man ska bära sig åt för att få tag på just den 
bok man för tillfället söker. Nästan vad som helst kan väcka



glömda minnen till liv. En svn. En doft. Ett ljud. Lukten av 
tång, smaken av muskot. Känslan att röra en fuktig segelduk. 
När en text ger upphov till privata associationer öppnas också 
dörrarna till våra egna minnesförråd.111

Att involvera minnet handlar således om tillägnandet av en 
metod. Det handlar om att göra den egna tolkande processen 
explicit i ett försök att nå en kongenial förståelse av de over
foringsmekanismer jag studerar: den platsspecifika socialise
ringen / sexualiseringen av kroppar och individer i interaktion 
- via minnen, genom roller, med hjälp av masker.

Kroppar kan inte lösgöras från diskurser, då ingen materiell 
kropp står fri från en historiskt specifik diskursiv tolkning, 
det vill säga ingen kropp och inget kön existerar utan att vara 
föremål för en mental och social konstruktion om vad det 
innebär att vara en kropp och ett kön i en specifik tid, på en 
specifik plats. Hårdraget kan man säga att medan kroppen 
fenomenologiskt och existentiellt kan betraktas - och upple
vas - som en situation, kan den ur (radikal)konstruktivistiskt 
perspektiv ses som en pågående diskursiv praktik och ur psy
koanalytiskt perspektiv som ett sätefor livet, en utgångspunkt 
for människans symbolvärld. Människan är kött och blod - en 
kropp som innefattar det förflutna, nuet och en potentiell 
framtid - men hon blir varse dess betydelse genom fantas
mer, kulturella myter och symbolisering. Genom den här 
beskrivningen ligger de tre synsätten mycket nära varandra. 
I min diskussion laborerar jag med tre begrepp som avser att 
något motsvara dessa så kallade tillstånd, närmare bestämt 
gestaltning/materialisering/förkroppsligande. Det är förstås en 
glidning mellan dessa begrepp som gör dem svåra att särskilja 
i praktiken och i princip kan de fungera tautologiskt. Teore
tiskt kan de ändå, i sina specifika sammanhang, användas för 
att betona vissa saker mer än andra, och då som följer:

a) med gestaltning betonas det avsiktligt iscensatta,
b) med materialisering betonas det som



träder fram performativt,
c) med förkroppsligande betonas 

det omedvetet somatiserade.

De tre dimensionerna blir relevanta först i sin specifika kon
text och hur de förhäller sig till varandra är en tolkningsfråga 
vars innebörd faller tillbaka på uttolkaren. Men kroppar - och 
<kroppshållning> - ur olika perspektiv är vad som står i fokus. 
Elin Diamond skriver:

[FJörkroppsligande åtnjuter samma lekfulla materialitet/dis- 
kursoscillering som ordet »föreställning«. Förkroppsligande 
är både »akten att förkroppsliga«, och »tillståndet att bli för
kroppsligad«, precis som föreställning är det omedelbara ut
förandet och det utförda.112

För mig som seende kan kroppen inte heller lösgöras från 
blicken. Oscilleringen mellan att se och att bli sedd, kropp och 
förkroppsligande, gestaltning och materialisering iscensätts 
fortlöpande i avhandlingen.

Avrundning Performativitet kan beskrivas som en föreställande och upp- 
repningsbar utsaga eller handling som i sig själv åstadkom
mer en förändring.113 En upprepning eller upprepad före
ställning är emellertid aldrig identisk, då omständigheterna 
är föränderliga. Upprepningen förekommer i en ny kontext; 
upprepningen blir iterering, för att läna ett uttryck av Der
rida. Iterering kan sägas innebära att en identisk upprepning 
egentligen är ouppnåelig. Itereringen innefattar därför en för- 
ändringspotential, beroende av den förväntade upprepningens 
dissonans. För exempelvis Judith Butler innebär performati
vitet i denna bemärkelse en politisk möjlighet till förändring, 
genom att den förväntade upprepningen av normativa ideal 
kan utnyttjas i subversivt syfte. Socialt och samhälleligt är



exempelvis queerkulturen ett tydligt uttryck för detta, liksom 
cross-dressing - travesti - är det inom teatern. Beträffande 
det senare kan man säga att subversivt spel med upprepan
det av normer varit teaterns signum sedan begynnelsen, just 
genom den uppenbara distansering fenomenet teater innebär 
i sig självt. Normerna, precis som Brecht insåg, kan synlig- 
göras än mer med hjälp av Verfremdungseffekten, genom vilka 
publiken väcks ur sina <vanföreställningar> om vad som är 
normalt. I cross-dressingen förenas koncepten teatralitet och 
performativitet genom Verfremdung; det iscensatta brottet 
som synliggör normers kraft och som tvingar till eftertanke, 
rannsakning och förändring. Föreliggande arbete kretsar inte 
kring cross-dressing i egentlig mening, däremot av ett för
sök att så att säga cross-dressa språket. I mitt intuitiva och 
pragmatiska Verfremdungsexperiment kläs texten plötsligt 
och emellanåt i en annan språkdräkt, både till stil och genre. 
En öppet subjektty prosaisk stil med inkännande, suggestiva 
och dramatiserade passager bryter igenom det vetenskapliga 
språket, i ett försök att låta kön och genus mer subtilt tala för 
sig själva. Sammanfattningsvis avses med detta ett synlig
görande av:

io* forskaren som funktion av en diskurs
ïo* diskursens karaktär; många röster under 

samma tak
åsiktsvariationer inom ramen för en över 
gripande genusdiskurs

$=> forskarens perspektiv och dramaturgiska grepp; 
urval, tolkningsbanor och underlag för 
argumentation

ü=> forskaren som kvasi-polyfont språkrör.

Pä köpet kom greppet, detta försök få att syn på ett talande 
genusmönster eller nosa upp ett specifikt och fruktbart spår 
bortom det mest uppenbara, efter hand att bli ett medel för



självrannsakning och omprövning av min egen hållning. Dock 
inte förrän efter än hermeneutisk spiralrörelse. Avslutnings
vis vill jag därför utreda en viktig distinktion mellan de tre 
begreppskategorierna dekonstruktion, psykoanalys och miss
tankens hermeneutik i det etnografiska arbetet: Misstankens 
hermeneutik kan sägas vara den övergripande metoden under 
vilken de övriga inordnas. Hermeneutiken framhåller tolk
ningen av textens, handlingens eller historiens <sak>, och att 
berikad av upplevelsen tillkännage den värld som öppnar sig 
genom mötet med texten, handlingen eller historien. Miss
tankens hermeneutik innebär vidare en strävan att gä bortom 
de manifesta lenomenen för att uppenbara underliggande 
orsaker. I detta avseende innebär det att, genom en dialektik 
mellan förståelse och förklaring, diskutera könets betydelse 
i praktiken via frågor om vad det manifesta uttrycket kon- 
noterar, alternativt döljer.

Dekonstruktionen är både lockande och utmanande; 
den«innebär att en nästan osynlig spricka i verkets fasad vi
sar sig vara symptom på en brist i hela bygget; eller med en 
metafor, att det finns ett till synes obetydligt sår som i själva 
verket genomblöder hela textkroppen.«114 Den poetiska be
skrivningen tilltalar mig, men i min undersökning är jag ute 
efter att spåra ett rotsystem och dess utbredning, inte Irämst 
efter att blotta sprickor och sår. Genom spårandet efter rot
systemet kan naturligtvis sprickor och sår upptäckas, men 
dessa kräver konsultens eller doktorns diagnostiserande öga, 
och således åtgärder, omvårdnad och tillsyn. Varken byggnads- 
eller läkekonst är etnografens domän. Frågan om i vilken om
fattning Derridas radikala dekonstruktion gagnar det falt jag 
undersöker, och vad som kan förväntas i kölvattnet av en 
dylik operation, har lett till att dekonstruktionen visserligen 
drabbar fältet, men i högre grad forskarrollen och mig själv. 
Dekonstruktionen träder in på en första nivå som en prövning 
av fältets självklarheter och sanningar, och på en andra nivå



för att självkritiskt pröva de egna sanningarna, det vill säga 
de insikter och slutsatser som erövras genom det etnografiska 
arbetet. Om dekonstruktionen kostar fältet, kostar den såle
des mig själv än mer.

Psykoanalysen å sin sida tarvar i praktiken en professio
nell, mycket nära, tillitsfull relation. Analysanden investerar 
villigt i en krävande livsresa och analytikerns uppgift att ut
härda analysandens smärta, att tungera som projektionsyta 
och att själv hantera motöverföringarnas kraft. Det kräver 
ett ömsesidigt engagemang, till syfvende og sisdt i form av 
ett <räddningsarbete> och ett <läkningsarbete>, tillsammans 
på ett gemensamt äventyr mot ett gemensamt mål från bör
jan till slut. Det säger sig självt att det aldrig varit fråga om 
psykoanalys av fältet i denna mening. Psykoanalysen tillhan
dahåller däremot former och begrepp för att utforska den 
<talande> tystnaden; psykoanalysens troper svarar så att säga 
mot fältets rika föreställningsvärld.115 Mitt syfte är snarare 
att som Foucault svnliggöra hur verksamheten, denna bärare 
av vårt västerländska kulturarv, så att säga ekar av historiska 
och psykologiska föreställningar genom kulturell symbolik 
och <arketyper>. Effekterna av dessa är kraftfulla och svåra 
att undslippa, även för en observatör. Min etnografiska håll
ning är inte en stil, utan ett uppriktigt försök att gestalta den 
upplevelsen.116

Dekonstruktionen ger möjlighet att betona de nyanser som 
rör sig mellan dikotomier och att synliggöra det som vanligt
vis marginaliseras. Jag skriver således in mig i tystnaden och 
i det fördolda, i mellanrummen och i det bortträngda. Den 
spricka som tillkännages genom dekonstruktionen, det till 
synes obetydliga sår som i själva verket genomblöder det hela, 
gestaltas genom (fiktiv) självrefiektion.

♦ ♦ ♦
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GENUSTRUBBEL
Utgångspunkter och tidigare forskning





KONI TEORI 
OCH PRAKTIK

rubriken »GENUSTRUBBEL« har jag lånat av Judith Butler. 
Den antyder en problematik på flera plan: dels beträffande 
relationen kvinnor/kvinnligt/feminint och män /manligt/ 
maskulint, dels mellan kön och genus, dels mellan olika upp
fattningar om genus. Debatten är livlig, vilket detta kapitel 
lär utvisa. En aning kontroversiellt tänkte jag börja med en 
del dramatiserat <genusprat> frän fältet, närmare bestämt med 
ÅtnprataAg presenterade i föregående kapitel. Avsikten är att 
något åskådliggöra hur begreppet genus kan operera i verk
samheten, på faltets egna villkor. Pratan syftar till gestaltning 
istället för beskrivning. Att involvera den är att tänja på grän
serna för den etnografiska texten. Det är inte bara ett försök 
att ge den ytterligare en dimension, utan även att kontrastera 
den vetenskapliga diskursen för att ge en antydan om fältets 
tysta kunskapsdiskurs, det vill säga kunskapande genom inre 
föreställningar och gestaltning. För en läsare utan mina sam
lade erfarenheter av fältet kan pratan te sig braskande. Medan 
just detta faktum har haft sin särskilda betydelse för mig i min 
tolkning, bör pratan av en läsare istället tas med en nypa salt; 
den är ett dramatiskt koncentrat av en diskurs med mänga 
metaforiska uttryck - ett alternativt inlägg i genusdebatten. 
Den är utgångspunkten och ett fönster ut till den praktik, mot 
vilken den genusteoretiska genomgången skall läsas.



Drama: » Genus 
på teaterkonstens 

villkor eller 
När Genustanten 

kom till byn«

Mörker.

Voice over (teaterviskar): Tyst, där är hon, den där 

... Genuskvinnan!

Därefter uttalas repliker från alla håll 

av belysta skådespelare i olika positioner

-med mask.

A: Vad sa du - genus?!?! Ja, ja, det ja, ja de ska du bara veta 

vad jag tycker om, oj, oj, oj... I — I NEJ, man måste fatta 

vad detta handlar om! Allt sitter i bäckenet och i den klara 

tanken ... Genus - vad är de för nåt - det är bara larv...

Sitta där på universitetet och så komma hit och tro att det 

går att... nej - sökande människor och stor konst - det är 

vad teater handlar om!!! Nej, ja ... förlåt, men jag blir tokig, 

det är sä många som har hällt ut den här skolan med bad

vattnet utan att fatta ett dugg, så det är därför, du vet, 

taggarna utåt... men, det biir nog bra ... va, ja visst, du är 

välkommen ... kom o var med - men, inte gärna idag ....

C: Handlar det om makt, sa du ..., ja maktpositioner, hm ...

Det där är farligt... Makt, ha, det är ju kvinnorna som har 

makten, den verkliga makten - ah, du vet ingenting!

Nä, lösningen är om att kvinnor bara slutade gifta sig 

med machomännen skulle de ju dö ut... !

D:Sen jag började jobba har jag fått backa oerhört i mina femi- 

nistiska tankegångar och uttalanden ... Att möta verklighe

ten ger helt nya, ja helt andra perspektiv. När unga skåde

spelerskor visar lite besvärat att de har dåligt samvete för att 

de inte orkar engagera sig brukar jag numera säga att__

ja, bara det att ni står här på scenen och tar plats, tar ert 

arbete i gruppen och med rollen på allvar, det är i sig ett litet 

feministiskt projekt.... Fast på min utbildning, den jag gått 

på, är det mycket värre än här - det är otroligt ojämlikt och 

man får verkligen slåss för sin rätt om man är tjej__



A: På teatern, och det måste du lära dig , finns det ingen demo

krati - där är det bara härskare och slav, inget annat! Det är 

klart att vi ska ha jämställdhet mellan män och kvinnor o allt 

det där, men - tjejerna tar allt så privat... De har inte för

stått det där med att ha texten mellan sig själva och rollen ... 

De tänker inte, de läser inte texten, de bara känner en 

massa .... Men läser - det gör killarna. De har fattat det där 

med att känslan - det är tanke... de är intelligenta! Det är 

okomplicerat, inte sammanblandat med privata känslor...

C: Makt, ja, jag slog upp det ordet... och, ja, det är skådespel

arna som har makt. Jag tycker inte om skådespelare egentli

gen, de är så egocentriska och självupptagna. De hävdar att 

de är känsliga men dom är-ja, beräknande ...Vad ska man 

medvetandegöra förresten, om man medvetandegör måste 

man ju ha något att erbjuda ... Har du det? Någon plan ....

A: Blir man genusanmäld bara för att man vill låta tjejerna pröva 

att röra sig i högklackat och killarna i kostym?... De måste ju 

prova hur det påverkar hållningen ... Genusperspektivet bara 

komplicerar allt, tjejerna blandar ihop och kan inte gestalta 

vissa saker för de tror att de själva blir offer då ...

De blir hämmade artistiskt...

E: Jag vill ju inte att detta förs vidare, men faktum är ju att kvin

nor söker sig till män med makt för att själva erövra maktpo

sitioner - det finns det ju tydliga exempel på inom 

teatervärlden...

F: Vad kul det var att få prata om sånt här, för vad har egent

ligen hänt med kvinnokampen? Hur ser det ut idag? Man

borde skärskåda sig själv som kvinna och medelålders__

Det är alltid mycket roligare och enklare med killarna ,

tjejerna gnäller och klagar... eller så ska de vara så söta 

- söta, för vem då ... och här? Vad är det man som mogen 

kvinna får tillfredsställt av relationen till de unga killarna 

...det är okomplicerat, man får känna sig attraktiv, åtråvärd,



häftig, självsäker och mogen - lite spännande ... kanske lite 

farlig...

G:Höja genusmedvetenheten??!! Det behövs verkligen inte, 

de här tjejerna kan det själva så bra så ... Här är det inget 

högklackat längre inte... nej, de är fria här... höja medveten

heten får ni göra någon annanstans. Ja, det är klart att män 

och kvinnor ska ha lika lön och att sånt visst är orättvist och 

så... men ...

H:Jag efterlyser en diskussion om manligt och kvinnligt. Man 

får ofta höra sånt som att »Ja, lite mer manligt bara, så blir 

det bra ... « och då undrar jag vad det är som är fel - vad som 

inte är tillräckligt manligt... är det min röst eller vad?? Vad är 

det hos mig, som är man, som inte är tillräckligt manligt?

A: Det är en härd här på skolan ska du veta, ett krig skulle jag 

vilja säga... Man stryker i manus och så - går in o ändrar på 

klassikernas slutscener - det är helt vansinnigt... Men, vissa 

kallar sig regissörer och då har de »privilegiet« att vara 

konstnärliga - vi andra vi är pedagoger....

I: Ja, det var en uppsättning här på skolan som nån karl gjorde, 

de skulle pröva att göra Hamlet med en tjej i huvudrollen 

men ... nej... jag tyckte det var jönsigt - nej, jag är för gam

mal för sånt -__Äh, det görs inte mycket bra teater nu för

tiden...

F: Det är så rörande på nåt sätt att se de här gamla teater

rävarna som nu frågar sig vad de gör för fel i förhållande 

till manligt-kvinnligt.... hur de försöker förstå när och hur 
de går över gränsen . De försöker i alla fall... det är alltid 

nät - det är svårt att lära gamla hundar sitta - och de har så 

mycket att försvara ...

J: Studenterna här harju fullt upp med att lära sig bli skåde

spelare, de kan inte hålla på och tänka på genus o sånt 

också ... och jag, ja, jag måste ju erkänna att jag ...jag ser



ju med manlig blick, alltså ...

K: Man kan behöva bruka visst... »våld« ... för att nå en utveck

ling ....Man har en vision, ett mål och dit ska vi nå, men hur 
vi kommer dit är en annan sak...

L: Ja, men kränkningar hör ju inte hemma i en utbildnings- 

kontext...

J: Alltså, jag behandlar kvinnor och män lika, det är min metod, 

andra hävdar ju att man måste ha helt olika pedagogik för

män respektive kvinnor - nej, jag erbjuder alla detsamma__

Och här, ja här är ett visst »våld« nödvändigt__

L: Men vad upplevs som kränkande? När jag hävdar att en 

elevs intonation inte fungerar? När jag hävdar att han inte 

förstår hur ett stycke bör spelas för att vara spelbart?

Att han är för mycket sig själv... ? Var går gränsen för mina 

pedagogiska »rättigheter«?

A: Jag har alltid hävdat att...ja,... några kränkningar i veckan

- det får man tåla ... men där går gränsen ... »Rövknulla«

- det uttrycket får man höra då o då ...men sen får man säga 

ifrån ,..1

M:Jag är ju inte här för att vara snäll - jag vill ju att

studenterna ska utvecklas och de gör de genom - ja, genom 

motstånd1.

N: Utvärderingen av det senaste blocket... ??? Ja, man var där 

ensam med rektorerna ...Ja, det känns väl bra ... men jag vet 

inte, kanske inte till det priset - nä, det har kostat för myck

et __Om jag ska vara ärlig så höll jag faktiskt på att tappa

lusten för teater totalt! Jag är så arg på mig själv för att jag 

inte sa vad jag tyckte ...

OiFan, teater handlar ju om erotik och spänningar mellan 

könen, det är själva grejen ... Det finns mycket viktigare 

saker än genus, t. ex. demokrati, elevinflytande, etnicitet och 

sånt__När vi gjorde den där uppsättningen så kunde jag se



att regissören hade rätt vad det gällde alla andra - men inte 

när det gällde min rolltolkning ... där var det faktiskt jag som 

visste bäst hur det skulle vara ...

P: Verkar vi killar mera avspända?? Ja, det är väl inte så svårt, vi 

har ju några 100 år på oss att, jag menar som norm o så där 

- allt är liksom utlagt för oss ...

R: Som tjej vill man inte gärna ta plats och tid i undervisning 

så man går hem och försöker klura på rollen själv—lag tror 

förresten att det finns två typer av skådisar - de som håller 

distansen och kör på teknik och så de som gar på känsla.

Att gå på känsla, alltså gå in i rollen på djupet, det sliter.... 

jag tycker man skulle ha en psykoanalytiker knuten till sko

lan, för det är så många som blir ett med sin roll och mår 

dåligt....

S: Nej, det där med genusdagar och feministdagar och sånt,

det är helt fel....... Nej, vi fick se den där filmen Shocking
Truth och så fick man gå där och känna skuld hela dagen 

bara för att man råkar vara kille .... Nej, om jag ska fatta hur 

det är att vara tjej då lyssnar jag hellre på Janis Joplin ...

T: Ja, jag kör mitt eget feministiska projekt, jobbar emot 

typiskt kvinnliga rörelser och så, jag vet inte ... det kanske 

inte märks men det är mitt sätt att protestera mot saker och 

ting .... Det är jättekul att prata om de här sakerna, vi hinner 

ju aldrig det annars ...

U: Det här skulle jag verkligen vilja diskutera ur ett utbildnings

perspektiv, jag menar kvinnor i langa kjolar och män 

instängda i sina kostymer - hur kul är det egentligen?

Vad då, »undersöka« de här förtryckta kvinnorollerna ...en 

kvinnlig lärare sa till oss att de roller man prövar på teatern 

går man ut och prövar i det verkliga livet sedan - det inne

bär ju för helsike att man i stort sett ägnar hela åk två åt att 

pröva underkastelse?1.?1.
V: Genus, ja, då har du verkligen kommit rätt! Teatern är ju en



manlig värld, det måste man säga__Skådespelaryrket är

förresten ett ointellektuellt yrke, de bästa är de helt ointel

lektuella, oformulerade, de intuitiva ... med nat enstaka 

undantag, nej - medvetenhet är inget för skådespelare ....

X: Nå, vad tycker nu genusforskaren om manligt - kvinnligt 

i den här uppsättningen? Det måste väl vara smaskens för 

er med en massa svaga män och gåpåiga, starka kvinnor?!

Mörker.
Voice over (teaterviskar): Hur är det... Genustanten?

Begreppet genus är vetenskapligt formulerat som kulturella, 
sociala och mentala konstruktioner av vad det innebär att ha 
ett visst kön.2 Projektet Kön på scen tar i sitt forskningsprogram 
avstamp i ett genusbegrepp som kan kallas platsspecifikt rela

tioneilt genus, med vilket menas genus som social och mental 
konstruktion beträffande innebörder av kön, samt den histo
riskt och sociokulturellt kontextualiserade relationen mellan 
kvinnligt/feminint och manligt/maskulint. Projektet vilar ge
nom konsensus på en allmän uppfattning om en historia och 
om att tillståndet på fältet är i behov av en genomlysning.3

Genusperspektivet avser härmed en granskning av och dis
kussion om uppmärksammade och påpekade platsspecifika 
orättvisor i förhållande till kön. Denna dimension uppfattas 
ofta som ett sätt att betrakta och skriva in kvinnor som hjälp
lösa offer i ett mansdominerat system, vilket också projektet 
kritiserats för.4 Bortsett från att det är en vanföreställning att 
betrakta unga kvinnor som reella offer i detta sammanhang, 
är just den här uppfattningen intressant när genus kommer pä 
tal. Trots att begreppet genus betonar relationer - alternativt 
skillnader — mellan kvinnor och män, samt mellan feminint 
och maskulint, konnoteras det nästan alltid <kvinnligt> eller 

<kvinnlig underordning). Genusteori har sina rötter i femi
nismen och handlar lika mycket om män som om kvinnor,

Genus-

begreppets
många
dimensioner



men har i sig själv - ironiskt nog - blivit genuskodat. Unga 
kvinnor som blivit antagna till en attraktiv och väletablerad 
utbildning som den Teaterhögskolan erbjuder, kan dock inte 
betraktas som några offer, utan snarare som en utvald elit. De 
är kvinnor som har privilegiet att kunna göra sina röster hörda 
i offentligheten, såväl i fiktion som i verklighet. Trots det kan 
denna elit vara delaktig i ett system, som vilar på en logik där 
kön implicerar skilda förutsättningar och där kvinnor och 
män villkoras olika. Detta system är dessutom i sig involverat 
i övergripande system, där det har sin specifika funktion med 
vidare implikationer beträffande kön. Bland moderna män
niskor, i en modern utbildning, som eftersträvar jämställdhet 
och är lika kostsam oavsett kön, har det funnits anledning att 
studera dessa relationella villkor lite närmare.

I den engelska översikten Gender Studies. Terms and debates 
av Anne Cranny-Francis m.fh, liksom i svenska Britt-Marie 
Thuréns skrift Genusforskning. Frågor, villkor och utmaningar 
för Vetenskapsrådets räkning, beskrivs hur dynamiskt och 
mångsidigt detta relativt unga forskningsområde är.5 Att ha 
ett genusintresse är en sak, men att hagenuskompetens innebär 
att vara insatt i forskningstraditionen, att kunna överblicka 
fältet, att ha kunskap om teori, metodik och empiri inom 
området. Fältet växer fort och mycken kunskap ackumuleras, 
men här beskrivs också att utmaningarna för denna typ av 
kritisk forskning alltid är stora, såväl vetenskapligt som i 
praktiken. En stor del av detta arbete har således ägnats åt 
forskningstraditionen och att gä till botten med teori, me
todik och empiri. Genus är inte något entydigt, konstant be
grepp, utan något som ständigt kan och bör problematiseras 
i teori såväl som i praktik.

Genusbegreppet infördes som en distinktion mellan det 
biologiska och det sociala respektive kulturella, men uppdel
ningen i kön /natur och genus /kultur har i sig blivit en akilles- 
häl för genusforskningen.6 Synliggörandet av en samhällsord



ning och dess maktrelationer riskerar med denna uppdelning 
att fastna i sina egna kategoriseringar, vilket inte gagnar ett 
emancipationssyfte, varför Interaktionen mellan natur och 
kultur, kropp och konstruktion bör belysas. Genus som term 
har dock potential som utmanare av idéer om kön, natur och 
kultur, vilket emellertid inte är oproblematiskt dä definitio
ner av kvinnligt och manligt kan användas för en mångfald 
syften; det kan både släta ut skillnader och det kan producera 
skillnader, allt beroende av vad man önskar. En obönhörlig 
kritik mot obsoleta och naiva idéer om utopisk homogenitet, 
det vill säga att enkelt relatera kvinnor sow grupp till män 

som grupp, har vuxit fram genom postkolonial teori. Kritiken 
har kräva: en differentiering av begreppet kvinna, liksom av 
begreppet man.' Att ha ett genusperspektiv i dag kräver så 
kallad intersektionalitet och paradoxen att förutsätta skillnader 
och likheter på samma gång. De respektive könskategorierna 
är heterogena på flera plan, det vill säga består av individer 
med samma kön men som lever under skilda livsvillkor, är oli
ka sinsemellan samt har olika förutsättningar och preferenser 
beroende av ålder, etnicitet/ras, klass, sexualitet, funktions
hinder, etcetera.8 Samtidigt har individerna i gruppen kvin
nor respektive gruppen män kategoriska likheter, exempelvis 
som biologiskt kön samt beträffande (idéer om) reproduktion 
och funktion i samhället. Det är främst dessa gruppfunktio
ner som kan identifieras och analyseras med hjälp av genus
perspektivet men, precis som man genom detta kan synlig- 
göra orättvisa skillnader beroende av könstillhörighet, kan 
man så att säga skapa skillnader, vare sig man vill det eller ej. 
Definitionerna av kvinnligt och manligt kan således, lika 
gärna som vittna om något slags faktiskt tillstånd, fä en per
formativ funktion på gott och ont.

Att ha ett genusperspektiv innebär i mitt fall att ta avstamp 
i tänkta, påstådda och faktiska skillnader mellan könen och 
att diskutera relationer mellan män och kvinnor, mellan män



Foucaults 
makt-analys 
-förtjänster 

och kritik

och män respektive mellan kvinnor och kvinnor - kortfattat 
mellan maskulint och feminint. Ofta är det emellertid svårt 
att särskilja detta frän ytterligare dimensioner som exempel
vis ålder, klass, funktionshinder, etnicitet och sexualitet, varför 
analyser och diskussioner ibland tangerar intersektionalitets- 
begreppet. Dessutom är genus snarare en process, än en fix 
modell. I själva verket uppstår ofta en konflikt här, mellan en 
mer allmänt utbredd, konserverande och självuppfyllande syn 
på könen i form av att vara eller bli sitt kön och en som ser 
kön som performativ process med politiska implikationer, det 
vill säga att individerna genom aktiv handling <gör kön>.

Relationer inbegriper ett mer eller mindre balanserat makt
förhållande. Medan makt vanligen diskuteras i termer av hie
rarkier, koncentrerar sig den franske filosofen Michel Foucault 

på förhållandet makt-motmakt, snarare än på en grupps un
dertryckande av en annan:

Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den 
mångfald av styrkeförhållanden som finns inneboende i - och 
organiserar - det område där de fungerar; det spel som genom 
kamp och oupphörliga konfrontationer omvandlar dem, för
stärker dem, kastar om dem; stöden, som dessa styrkeförhål
landen finner i varandra, så att de bildar kedja eller system, el
ler, i motsatt fall, rubbningarna, motsättningarna som isolerar 
dem frän varandra;

[... ] det är den rörliga basen hos styrkeförhållandena som 
oupphörligen, genom de senares ojämnhet, skapar makttill
stånd som hela tiden är lokala och ostadiga. Det är fråga om 
en allestädes närvarande makt; inte därför att den skulle ha 
privilegiet att samla allt under sin okuvliga enhet, utan därför 
att den skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i 
varje relation mellan en punkt och en annan.9



Foucault söker medvetet gå bortom historieskrivningen för 
att bryta upp, eller snarare bryta ner, (idén om) den härskande 
klassens makt. Segrarna, som de dokumenterats genom histo
rien, bör istället bytas ut mot« de glömda förgångnas verkliga 
kamper, de faktiska segrarna och nederlagen, som kanske har 
dolts men som förblir djupt inskrivna. Det handlar om det 
i historieböckerna intorkade blodet.«10 När historien väl do
kumenterats, lagt sig tillrätta och blivit föremål för ointresse 
hos dem som rönt den offentliga segerns sötma, bör frågorna 
ställas pä nytt — frågor som till sin karaktär erinrar om de 
frågor teaterarbetare brukar ställa sig vid instuderingen av 
ett drama: »Var utspelades konflikten? Vilka var aktörerna? 
Med vilka medel fördes kampen? Utifrån vilka styrkeförhål
landen utgick den? Vilka andra omständigheter påverkade 
utgången? Vad stod på spel?«11

Detta sätt att skaffa sig en historisk kunskap om kamper, 
som i sig skulle kunna vara ett verktyg i den egna kampen 
för till exempel frigörelse, ser ut att vara ett kongenialt sätt 
att närma sig en skädespelarutbildning ur ett genusperspektiv. 
Tvärtom står det, ironiskt nog, i konflikt med ett feministiskt 
emancipationstänkande av historisk art. Foucault väll nämligen 
inte medverka till att konstruera en övergripande och entydig 
process, just en sådan som kanske skulle synliggöra en slags 
konstant könsmaktordning över tid genom historien. Inte hel
ler väll han ställa upp på några antaganden om en underlig
gande utvecklingsdynamik i enlighet med psykoanalysen.

Medan relationella styrkeförhållanden ger anledning att 
vända på en vedertagen syn på kvinnor som offer för en man
lig dominans, avstår Foucault från att koppla makten till 
förtryck (»juridisk-negativ«) för att istället se makten som 
produktiv (»teknisk-positiv«).12 Med en vulgärtolkning av 
detta skulle man kunna vända på offerrollen och ge de genom 
histori(eskrivning)en <förtryckta> kvinnorna upprättelse, det 
vill säga likvärdiga det re-produktiva livsrum kvinnor - som



en form av motmakt - skapat sig i en patriarkal samhälls
form, istället för att se det som förtryckt och underordnat. 
Det skulle kunna innebära en omvärdering av ordningen, där 
de överordnades privilegium skulle kunna visa sig vara en 
chimär eller åtminstone fullständigt avhängigt de till synes 
underordnade. Det här förhållningssättet, eller åtminstone 
insikterna om den strukturella rollfördelningens paradoxala 
karaktär, och vidden av styrkeförhållanden i meningen makt- 
motmaktrelationer tycktes vara en erfarenhet som präglade 
flera av såväl lärare som studenter i skädespelarutbildningen. 
Denna existentiella insikt emanerade ur innebörden (valet) 
av det speciella yrket, det vill säga den medvetna och önskade 
objektifieringen, romantik kontra pragmatik och konstens roll 
som sanningssägande joker, alternativt provokatör, men också 
ur ålder, erfarenhet, kön och mästare-lärlingtraditionen. Aven 
den klassiska dramatikens problematik rörande maktkamp 
mellan könen spelade självklart stor roll i detta sammanhang.

Beträffande kön riktar dock flera forskare och teoretiker 
en kritik mot Foucault, hos vilken kroppen mer eller mindre 
frånkopplas individen: »Foucaults maktbegrepp är undangli
dande. Det saknar synlig kropp - snarare handlar det om vem 
som äger definitionerna, vem som sätter normerna, vem som 
formulerar strategierna«, hävdar exempelvis idéhistoriker 
Karin Johannissond3 Kritiken vänder sig emot ett tänkande 
som visar sig utgå från mannen som norm och avsaknaden av 
en förståelse för innebörden av en kvinnlig subjektivitet och 
kvinnlig erfarenhet. Likaså har Teresa de Lauretis formulerat 
feministisk kritik där hon visar hur Foucault förbigår frå
gan om kön och därmed »de sociala genusförhållanden som 
konstituerar och legitimerar kvinnoförtrycket«.14 Bakom de 
maktens relationella kugghjul som Foucault avslöjar döljs, 
ironiskt nog, den intrikata genusteknologi som situerar män 
och kvinnor i en över- och underordning genom historien. 
Foucault tar inte konsekvenserna av sitt manliga perspektiv,



menar Sara Danius: »Väljer man herrens perspektiv, väljer 
man naturligtvis den privilegierades sätt att se«.15

Feministen Sandra Lee B ar tky för fram samma typ av kritik, 
men påpekar ett intressant förhållande som Magnus Hörnqvist 
uppmärksammar i sin analys av Foucault.16 Det handlar om 
att det som ursprungligen är en produkt av maktutövningen 
- det könet tillskrivs, formas och disciplineras till - blir till 
en integrerad del av den personliga identiteten och något att 
värna och försvara: »Alltså har kvinnor, liksom andra upplärda 
individer, ett intresse av att bevara sina färdigheter [som kvin
nor, min anmärkning], oavsett vad det kostade att anskaffa 
dem och helt frånsett frågan, huruvida de som kollektiv {gen
der) skulle ha klarat sig bättre om de inte hade behövt skaffa 
sig dem från början.«17 Detta är en paradox som hindrar ett 
kollektivt motstånd till det kvinnliga könets underordning, 
eftersom en revolt mot den rådande hierarkin även innefattar 
den personliga identiteten och ett tomrum istället för bekräf
telser från omgivningen som reaktion pä vad man gör. Risken 
är stor för en så kallad kompetensförlust och en reduktion av 
det handlingsmönster som är knutet till den.18 Dilemmat är 
uppmärksammat i flera sammanhang, inte minst av Simone 
de Beauvoir, R. W. Connell och Judith Butler. Diskussionen 
visar på den stora utmaning genusprojekt av den typ jag deltar 
i står inför, nämligen det många kvinnor själva har investerat 
i, vinner på och/eller har utvunnit av systemet.

Med en återblick på historien består kvinnors reaktioner 
på samhällsordningen ofta i olika former av motmakt, medan 
männens makt och samhälleliga överordning - i sig - kan te 
sig som en reaktion mot det <kvinnliga, moderliga>, det vill 
säga hotet mot självständighet. På så sätt har Foucaults synsätt 
relevans för en plats som Teaterhögskolan; det kan förklara 
och ge förståelse för systemet. Samtidigt komplicerar, eller till 
och med undergräver, detta den orättvisa asymmetri som är 
utgångspunkten för projektet Kön på scen.



Just avseende kön som social konstruktion har trots allt Fou
caults analys potential; genom att den betonar hur diskurser 
konstruerar subjekten snarare än tvärtom, är det i dess anti-es- 
sentialistiska drag som genustänkandet kan förankras.19 Fou
cault, med sitt fokus pä juridiska system, har även relevans för 
den pedagogiska kontexten genom att hävda att dessa makt
systemd detta fall skolan, producerar de subjekt de följaktligen 
kommer att representera.20 Han demonstrerar hur individer
nas kroppar disciplineras av de reglerande praktiker som om
ger dem; makten utövas via ett ständigt verksamt straff- och 
belöningssystem »som kontrollerar varje ögonblick inom de 
disciplinära institutionerna, jämför, differentierar, hierarkise- 
rar, förenhetligar och utesluter. Kort sagt, det normaliserar.:«21

Genus som 
performativ handling 

- en akt - och som 
k roppsreflektera nde 

praktik

Karin Johannisson menar att introduktionen avgenusbegrep- 
pet - det vill säga språkliga, sociala och mentala konstruktio
ner av kön - innebar att kroppen hamnade i skymundan; »den 
tycktes oföränderlig och oproblematisk, den vilande kärna 
kring vilken det social könet skapades«.22 Just denna pro
blematik är återkommande i debatten rörande kön, och det 
är också den som är föremål för den ofta åberopade Judith 
Butlers mycket radikala ingrepp i diskursen. De förenkla(n)de 
normativa och normerande skillnader mellan könen som pro
duceras genom genusdefinitioner luckras upp, ironiskt nog, 
med hjälp av desamma, men då genom olika sorts störningar 
och dissonanser. Butler - för vilken kön och kroppar produ
ceras diskursivt - är upptagen av en subversiv <lek> med kön 
och genus; kroppen är en gräns som materialiserar diskursiva 
formationer. Hon upphäver distinktionen kön/genus genom 
att hävda att kön inte föregår genus, med andra ord: det finns 
ingen ursprunglig kropp före diskursen att konstruera genus 
av. Hon talar om genus men inte som en uppsättning egen
skaper utan som en performativ handling:



Genus bör inte förklaras som en stabil identitet eller en plats 
trån vilken olika akter utageras; genus är snarare en bräcklig 
identitet som skapas i tiden, installerad i ett yttre rum genom 

en rad stiliserade akter. Genuseffekten produceras genom 
stilisering av kroppen, och måste således förstås som det var
dagliga sätt pä vilket kroppsliga gester, rörelser och olika stilar 
skapar en illusion av ett bestående genusbestämt själv [min 
översättning], 23

Butler vill upphäva distinktionen kön/genus för att den skriver 
in diskussionen i en problematisk orsak-och-verkanrelation, 
till förmän för ett materialiseringsbegrepp i aristotelisk me
ning, det vill säga materia som potentialitet: »Kroppen är inte 
bara materia utan en kontinuerlig och oavbruten materialise
ring av möjligheter.«24 Butler leker med begreppet matter och 
uttrycket »bodies that matter« betyder att kroppar är gripbara, 
konkreta ämnen och samtidigt kulturellt begripliga, det vill 
säga meningsfulla. Kroppen är ett ämne som materialiserar 
enligt en formande princip och inte enligt någon naturgiven 
lag. Eftersom materia har länkats till femininitet genom sin 
etymologiska rot mater och matrix (eller livmoder), har det 
också kommit att handla om reproduktion. I klassisk betydelse 
betecknar begreppet fortplantning och frambringande {gene

ration and origination), vilket indikerar transformation: »>The 
matrix < är en frambringande och formativprincip som installe
rar och informerar en organisms eller ett objekts utveckling«.25 
»Matter« är potentialitet, medan form är aktualitet. Butler talar 
i presens: allt är en pågående process, ett <görande>.

Genus är med andra ord att betrakta som en rad upprepade 
eller citerande akter - en performativ process enligt vilken 
könet materialisera/-r-s.26 Butler experimenterar med vår 
rutinmässiga syn pä materia genom att likna den fysiska sub
stans vi vanligen uppfattar som kropp vid en fantasm. Detta 
betyder att raden av stiliserade akter ger sken av substans; 
den upprepade akten får oss att omvandla det vi ser till en



stabil kropp och identitet, vilken vi alla tror på som verklig.27
För att komma ifrän ett biologiskt givet och determine- 

rande kön ifrågasätter alltså Butler vår uppfattning av materia. 
För henne finns ingen natur som inte redan är en konstruktion 
och, precis som Thomas Laqueur visar i Om könens uppkomst, 
inget kön som förgår genus.28 De frågor om hur och med 
vilka medel kön bestäms, som Butler ställer i Gender Trouble 
är precis de frågor Laqueur avhandlar i sin bok: Vilken är 
könens historia? Kan en könens genealogi visa att den diko
tomia tvåkönsmodellen är en föränderlig konstruktion? Har 
skenbara fakta om biologiskt kön skapats diskursivt av olika 
vetenskapliga discipliner till förmån för vissa sociala och po
litiska intressen? Laqueurs studie visar en utveckling från en 
»enkönsmodell«, där kvinnan betraktades som en inverterad 
man, till en »tvåkönsmodell« med två binära och i allt mot
satta kön,där respektive köns egenskaper sågs genomsyra hela 
människan. I själva verket kommer inte kön före genus, utan 
tvärtom, genus föregår kön, konstaterar Laqueur.

Trots Butlers, och även Laqueurs, viktiga provokation är vi 
ändå substantiella kroppar med nytto- och njutningsfunktio- 
ner som verkar genom livet i arbete, reproduktion och nöjen. 
Den radikala, polemiska materialiseringsteorin utmanar och 
två övergripande frågor inställer sig:

a) Vad är en formande diskurs?
b) Varför finns det gränser för kroppens formbarhet?29

Vi är könade, fysiska organismer som föds, lever, reproduceras 
och dör enligt djupt förankrade konventioner,i samklang med 
det historiska, kulturella och geografiska tidsrum vi befin
ner oss i. R.W. Connell sammanfattar denna historiskt och 
geografiskt situerade relation mellan kropp och institution, 
individ och samhälle, i begreppet socialtförkroppsligande eller 
»kroppsreflekterande praktik«:



Kroppar är både objekt för sociala praktiker och agenter i so
ciala praktiker. Samma kroppar är båda delarna samtidigt. De 
praktiker som kropparna deltar i bildar sociala strukturer och 
personliga livsbanor som i sin tur skapar förutsättningar tör 
nya praktiker som påverkar och engagerar kroppar. Det finns 
en cirkel, ett kretslopp, som förenar kroppsliga processer och 
sociala strukturer. Det finns till och med ett jättelikt antal 
sådana kretslopp. De uppstår vid historiska tidpunkter, och de 
förändras med tiden[...] Kroppar berörs av sociala processer 
och dras in i historien utan att sluta vara kroppar. De förvand
las inte till tecken eller positioner i en diskurs.30

Liksom Butler väver Connell in Foucault i sin teoretisering om 
kön och genus. Connell diskuterar, med avstamp i feministisk 
teori, hur makt på olika sätt interagerar med könsrelationerna 
i samhället och Butler är <foucauldian> genom att hävda tesen 
att juridiska maktsystem producerar de subjekt de följaktli
gen kommer att representera.31 Det finns bade en organiserad, 
institutionaliserad makt i form av en grupps undertryckande 
av en annan (ovanifrån), och en diffus, diskursiv makt i rela- 
tionell mening. Den senare är en utspridd makt som utövas 
intimt, framförallt utövas den »diskursivt, genom vårt sätt att 
tala, skriva och skapa oss föreställningar. Denna diffusa men 
orubbliga makt fungerar på nära håll, inte på avstånd. Den har 
direkta effekter på människors kroppar i form av <disciplin>, 
liksom på deras identiteter och deras uppfattning om den 
egna platsen i världen.«32 Diskussionen är fruktbar i rela
tion till en statlig skådespelarutbildnings villkor, det vill säga 
teaterhögskolan som den disciplinerande maktinstitutionen, 
i samverkan med de intima maktrelationer som uppstår mel
lan individer; i den mer eller mindre täta kontakten mellan 
lärare och studenter, men också lärare sinsemellan. Inte minst 
gäller detta maktspelet mellan studenter i den intensiva sam
varon i grupper om cirka tio individer, under en fyra års dy
namisk utvecklingsperiod.



Butler vs 
de Beauvoir 

—performativt te t, 
materialisering och 

kroppen som en 
situation

Butlers performativitetstanke, det vill säga det ständi
ga <görandet> av kön genom äterupprepning av ett ideal 
i pågående interaktionsprocesser, är relevant för den peda
gogiska kontexten, även om den inte direkt kan tillämpas på 
arbetet med iscensatta karaktärer, det vill säga regisserade 
individer i givna roller, i en teatral framställning med en in
tention. Butler kan sägas vara avantgardist i en amerikansk 
radikalkonstruktivistisk tradition, med avstamp i psykoanalys 
och språkteori efter Freud och Lacan, samt diskursteori efter 
Foucault. Fiennes hållning är politisk men mycket abstrakt, 
vilket hon också har blivit kritiserad för av feminister. Var 
tar den verkliga, levda kroppen vägen i detta resonemang? 
undrar kritiker från fenomenologiskt håll. Butlers förtjänst i 
sammanhanget är, framför allt, att hon vänder upp och ned 
på ett slentrianmässigt tänkande kring kön och genus,genom 
att hävda att det inte finns någon given kropp och inget kön 
före diskursen som genus kan konstrueras av. Kroppar, kön 
och genus är diskursivt formade, diskursivt beroende och ma
terialiserade. Vad som uppstår i en dylik omformulering av 
kroppars materialitet förklarar Butler som följer (här i filoso
fen Asa Carlsons översättning):

1. Att kroppens materia ses som en effekt av maktens dynamik 
och oskiljbar från de likformande normer som styr kropparnas 
materialisering och trån betecknandet av dessa materiella effekter.

2. Att performativer förstås inte bara som talakter (»Jag döper dig 
till... «,»1 declare you man and wife«) utförda av ett subjekt,utan 
också som diskursens makt att producera de fenomen som den 
reglerar.

3. Att kön förstås som en kulturell norm vilken styr kroppars ma
terialisering och inte som något kroppsligt givet som genus app
liceras på eller adderas till.

4. Att den process genom vilken någon blir det ena eller det andra 
könet inte förstås som en process där ett subjekt inordnar sig i 
könssystcmet och blir kvinnligt eller manligt, utan som en process



genom vilken subjektet blir till. Beköningsprocessen är identisk 
med subjektiveringsprocessen. Resultatet är ett bekönat subjekt.

5. Att processen att bli eller »ta på sig« ett kön kopplas till identi

fikation och de diskursiva medel genom vilka det heterosexuella 
imperativet möjliggör vissa sexuella identiteter och omöjliggör 
andra.33

Genom att tänka kropp och kön som naturgivna, passiva 
mottagare av en obeveklig kulturell lag, fungerar distinktio
nen kön /genus som en återvändsgränd, hävdar Butler. Det 
aristoteliska materiebegreppet, som är Butlers alternativ, ut
görs av att bara det som är begripligt kan uppfattas, det vill 
säga det vi ser måste kunna uppfattas som något - en form. 
Alltså kan inte form och materia skiljas åt. Materia är alltid 
informerad - den är dynamisk. Informerad materia innehar 
en potentialitet, en potentiell form, som väntar på att bli ak
tualiserad. Asa Carlson, som samläser Aristoteles och Butler 
i sin avhandling Kropp, kön och konstruktion, skriver: »[För en 
levande organism gäller] att dess potentiellt ingående form 
aktualiseras när organismen fungerar i enlighet med sin prin
cip som är dess form«. Med andra ord är »människans form 
[...] aktualiserad i den fysiska kroppen, när människan an
vänder sina förmågor«.35 Men den potentiella formen som 
för Aristoteles är ahistorisk och given, det vill säga att en 
människa måste utvecklas i enlighet med en kvinnlig eller 
manlig princip, betraktar Butler som historisk och språklig. 
För Aristoteles kan materia inte kan skiljas frän form, och 
den levande organismen innehåller både »det kvinnliga« och 
»det manliga«.34 Att någon blir formad till kvinna respektive 
till man är en nödvändighet för människans fortlevande. För 
Aristoteles innebär konceptionen att materialet kommer frän 
kvinnan, medan mannen tillhandahåller formen, den ande 
som har förmåga att aktivera materien. En traditionell (och 
förenklad) tolkning av detta är att kvinnan är lika med passiv



kropp och mannen aktiv själ - en internaliserad uppfattning 
och västerländsk distinktion mellan kropp och medvetande 
som Butler vill bort ifrån. I en substansmetafysik av den här 
karaktären blir mannen det abstrakta, fria, subjektet som för
nekar/förnekas sin kroppslighet, och som dessutom projicerar 
denna förnekade och nedvärderade kroppslighet pä den fe
minina sfären - kroppen <döps> till kvinnlig.36 Med det ved
ertagna materiebegreppet blir kvinnan för alltid underordnad 
kropp och mannen överordnad själ. Som jag förstår Butler 
vill hon istället betona — men också trigöra och manipulera 
- den potentialitet vilken enligt Aristoteles ligger latent i den 
informerade materien.

Mot Butlers språkligt, diskursivt och psykosomatiskt mate
rialiserade kropp ställer Toril Moi i essän »Vad är en kvinna« 
Simone de Beauvoirs existentialistiska devis att kroppen är en 
situation?1 Innan Moi går in på fördelarna (i hennes ögon) 
med detta tänkande visar hon på likheter mellan Butler och 
Beauvoir, med utgångspunkt i de franska existentialisternas 
mening att det är våra handlingar som definierar oss — vi är 
vad vi gör. Moi menar att <genusperformativitet> på ett vis 
är dagens sätt att tala om hur vi formas av våra handlingar och 
våra val. Genus är ett upprepat framförande av ett ideal och 
»[n]är de flesta beter sig i enlighet med vissa genusnormer, blir 
detta en garanti för att normerna upprätthålls och förstärks«.38 
Moi hävdar att de två teoretikerna egentligen delar syn på 
hur könsskillnad produceras och att motsättningen mellan 
dem består i att radikalkonstruktivisten Butler »skulle mot
sätta sig [denna existentialistiska] tolkning avperformativitet 
på grund av att den förutsätter en <handlande bakom dädet>, 
en agent som faktiskt gör ett val«.39 Enligt Butler finns det ju 
inget subjekt som föregår eller spelar upp denna normupprep
ning, ingen subjektivitet eller identitet som föregår sociala 
normer. De Beauvoir, å sin sida, menar att levd erfarenhet är 
en »obegränsad, pågående interaktion mellan subjektet och



världen, där varje term hela tiden förutsätter de andra«, vil
ket enligt Moi har ungefär samma innebörd som det Butler 
hävdar.40 Butler säger:

»Kön« är således ett reglerat ideal vars materialisering är fram
tvingad, och denna materialisering sker (eller misslyckas) ge
nom högst specifikt reglerade praktiker. Med andra ord, »kön« 
är ett ideal, en konstruktion som är tvångsmässigt materialise
rad i tiden. Det är inte ett enkelt faktum eller ett statiskt kropp- 
stillstånd, utan en process genom vilken reglerande normer 
materialiserar »kön« och uppnår denna materialisering genom 
en tvångsmässig återupprepning av dessa normer.41

De Beauvoir i sin tur talar om kropp och kön som en situation 

- om existensen som ett förkroppsligat intentioneilt förhål

lande till världen:

Man föds inte till kvinna, man blir det. Inget biologiskt, psy
kiskt eller ekonomiskt öde avgör utformningen av den gestalt 
som den mänskliga honan får i samhället. Det är civilisationen 
i dess helhet som formar det mellanting mellan hanne och ka
strat som kallas kvinnligt. Det är bara via andra som en individ 
kan konstitueras som den Andre. Om barnet existerade endast 
för sig självt skulle det inte kunna uppfatta sig som sexuellt 
differentierat. För flickor och pojkar är kroppen framförallt ett 
uttryck för subjektivitet, det redskap som förmedlar uppfatt
ningen av världen; det tar till sig världen genom ögonen och 
händerna och inte genom könsdelarna. Födelsens drama, och 
awänjningens, utspelas på samma sätt för spädbarn av båda 
könen; de har samma intressen och glädjeämnen.42

För mitt arbete finns en intressant spänning mellan Butlers 
hållning och de Beauvoirs idé om kroppen som en situa
tion.43 Det foucaultska synsättet, där kroppar är pågående 
diskursiva praktiker - en kvinna är exempelvis en pågående 
produktion av en fixerad ideologisk tankekonstruktion - och



en i fenomenologisk mening levd kropp, brukad av livet och 
genomsyrad av erfarenheter, har en hel del gemensamt. Och 
de är båda relevanta för den konstnärliga och pedagogiska 
praktiken.

de Beauvoirs analys i klassikern Det andra könet motsvarar 
i mångt och mycket den feministiska kritik som framförts, 
den beskriver en vedertagen världsbild och är lätt att förstå. 
A andra sidan är det just denna analys av hur kön blir till genus 
som förpassar kvinnor till rättvisekrävande tvåor. Analysen 
visar hur kvinnor och män <materialiserar) genusdiskursen, 
för att använda Butlers uttryck, det vill säga förkroppsligar ett 
socialt tvång. Medan Butler söker lösa detta genom att betona 
den politiska potentialen i den performativa processen och 
få oss att kasta loss från ett traditionellt materiebegrepp som 
låser könen i två genus, är det de Beauvoirs uttryck »kroppen 
som en situation« som enklast visar hur diskursen skriver in 
individerna i över- och underordning. Situationstanken kan 
visserligen kännas konserverande i förhållande till Butlers 
radikala begrepp, men dess värde är att kvinnor kan känna 
igen sig och förstå sin situation. Butler dekonstruerar kön/ 
genus-modellen, visar att kroppen är konstruktion hela vägen 
<ner> och vill få oss att tänka om, medan de Beauvoir fokuserar 
den betydelse den konkreta kroppen har för en situerad indi
vid. Butler kritiserar de Beauvoir, liksom hon kritiserar Fou
cault, för att förutsätta en kropp, en < naturlig) materia, före 
konstruktionen och för uppskiljandet mellan kropp och med
vetande. Men, vilket Moi hävdar, skillnaden är egentligen 
inte så stor mellan den radikala Butler och en de Beauvoir 
som tänker sig individens subjektivitet sammanvävd med de 
villkor under vilka hon lever:

Att analysera levd erfarenhet är att ta sin utgångspunkt i det
upplevande subjektet, förstått som alltid situerat och alltid för
kroppsligat, men också alltid med en frihetsdimension. Värt



förkroppsligade medvetande är själva villkoret för att kunna 
uppleva och erfara, men samtidigt antar detta formen av vår 
erfarenhet. Subjektiviteten är varken ett ting eller en inre emo
tionell värld: den är snarare vårt sätt att vara i världen. Sålunda 
kan det inte finnas någon »identitet« som subjektet gör till 
sin som är skild från världen. Att tala om en generaliserad 
»genusidentitet« vore att pracka på vår ständigt föränderliga 
och fluktuerande erfarenhet av oss själva i världen en förting- 
ligande och objektiverande tvångströja.44

Moi visar här är att idén om det andra könet inte skall definie
ras i termer av genus. Genus används inte som begrepp; enligt 
Moi är detta en fixering som är främmande för de Beauvoirs 
intentioner. Att uppfatta de Beauvoir som någon som fram
härdar i distinktionen kön/genus eller kropp /medvetande är 
att missförstå henne. Det upplevande subjektet är vårt för
kroppsligade medvetande - vårt sätt att vara i världen.

de Beauvoir utgår också från Maurice Merlau-Pontys feno- 
menologiska uppfattning att vi är våra kroppar, men när hon 
talar om att »[fjrån puberteten till klimakteriet är hon [kvin
nan] en scen för ett drama som utspelas inom henne utan 
att angå henne personligen«, att »kvinnan plågsamt erfar sin 
kropp som ett alienerat och ogenomskådligt ting«, att »pre
cis som mannen är kvinnan sin kropp, men hennes kropp är 
någonting annat än hon själv« samt att »av alla däggdjurs- 
honor är kvinnan den som är djupast alienerad, och den som 
mest kraftfullt motsätter sig denna alienation«, tycks faktiskt 
Butlers kritik vara rättmätig.45 Trots att kvinnan är sin kropp 
verkar kroppen vara något kusligt (unheimlich) som kvinnan 
inte begriper och är offer för. Vem är då den del av kvinnan som 
inte begriper den andra? Det är möjligen i detta sammanhang 
begreppet <situation> har sin största relevans. För de Beauvoir 
är kroppens biologiska villkor utomordentligt viktiga:



[t]y det är med hjälp av vår kropp som vi tar världen i besitt
ning och världen ter sig helt annorlunda om den uppfattas på 
det ena eller det andra sättet. Det är därför vi uppehåller oss 
så länge kring dessa biologiska takta emedan de ger oss en 
nyckel till förståelse av kvinnan. Men vi motsätter oss bestämt 
den uppfattningen att de skulle innebära att hennes öde blivit 
en gång för alla bestämt och orubbligt fastslaget. De räcker 
inte för att fastslå en könens rangordning. De förklarar inte 
varför kvinnan är det Andra. De dömer henne inte att for alltid 
behålla denna underordnade roll.46

Kvinnans biologi räcker emellertid inte för att förklara varför 
kvinnan är, eller skulle förbli, det Andra (könet), ty människan 
är ingen djurart utan en historisk realitet, menar de Beauvoir 
och hänvisar till en materialistisk historieuppfattning: »Kvin
nans medvetande om sig själv bestäms inte enbart av hennes 
sexualitet utan återspeglar en situation som beror på samhäl
lets ekonomiska struktur, som i sin tur återger den grad av 
teknisk utveckling som mänskligheten har uppnått«.47 Krop
pen som en situation kan tolkas som att kön är genus och/eller 
att genus är kön, vilket skulle ge Moi rätt i att de Beauvoir 
inte upprätthåller distinktionen kön/genus. Däremot har de 
Beauvoir svårt att undgå uppdelningen av kropp och medve
tande i teorin, trots att medvetandet i fenomenologisk me
ning alltid är förkroppsligat, vilket Butler uppmärksammat. 
Och faktum är att det inte är intressant för Butler att hålla 
kvar den kropp som pä grund av bröst och vagina, äggstockar 
och livmoder upplever sig begränsad till ett kvinnligt genus. 
I stället vill Butler visa pä denna kropps mångfald av variatio
ner och genus, en kropp vars potentialitet aktualiseras i kraft 
av henne självoch/eller i en samkönad relation. Medan Butler 
bäst förstås i en queer kontext, där de traditionella kvinnliga, 
respektive manliga positionerna kan vara upphävda till för
mån för alternerande positioner eller andra alternativ (vilket 
de för övrigt kan vara i heterosexuella relationer också), är de

no



Beauvoir den som mest relevant svarar på den uppmärksam
made faltproblematiken: »Kroppen som en situation är den 
konkreta kroppen upplevd som meningsfull, som socialt och 
historiskt situerad. Det är detta kroppsbegrepp som helt och 
hållet försvinner från Butlers redogörelse för kön och genus«, 
skriver Moi.48

Att genus är en upprepning av ett ideal är teoretikerna 
överens om, men möjligheterna till och konsekvenserna av 
ett överskridande av normerna betraktas med lite olika ögon: 
I de Beauvoirs analys är kropp och medvetande detsamma 
som individens levda erfarenhet, och kvinnans situation i en 
manlig hegemoni skriver in henne, liksom hon skriver in sig 
själv, i underordning — den position i hegemonin som <kostar 
minst>. 1 denna förkroppsligade maktrelation har kvinnan 
alltid varit det andra könet, alltid objektifierad och definierad 
av patriarkatet oavsett om hon är upphöjd gudinna, mys- 
tifierad jordemor eller nedvärderad sköka. Att överskrida 
könsordningen straffar sig varför de flesta, på olika sätt och 
med hjälp av skilda strategier, mer eller mindre uppenbart 
inordnar sig. Men, mot bakgrund av existentialismens idé om 
individens val och ansvar, syftar inte de Beauvoirs analys till 
dystopi, utan till upplysning och emancipation. »Kvinnan är 
inte offer för något mystiskt öde. De särdrag som utmärker 
henne får sin tyngd genom den betydelse man lägger in i 
dem«, står det i avslutningen av Det andra könet, där hon 
formulerar sin vision:49

Kvinnan är varken bestämd av sina hormoner eller av några 
mystiska instinkter, utan av det sätt på vilket hon via främman
de medvetanden uppfattar sin kropp och sitt förhållande till 
världen .[...] Om flickan från sin allra spädaste ålder uppfost
rades med samma krav och samma belöningar som sina bröder, 
med samma stränghet och samma frihet, om hon fick delta 
i samma studier och samma lekar, utlovades samma framtid



...vs Julia Kristeva 
- konst och kropp, 

njutning 
och abjektion

och omgavs av kvinnor och män som otvetvdigt framträdde 
som jämlikar, skulle innebörden i »kastrationskomplex« och 
»oidipuskomplex« förändras i grunden.50

Moi sammanfattar: »Genom att understryka det faktum att 
kvinnors frihet och förmåga att agera inte helt försvinner ens 
under strängt förtryckande omständigheter, skapar Beauvoir 
en kraftfull version av befrielse: hennes kvinnor är offer för 
sexism, men även potentiella revolutionärer.«51

Butler snarare vänder på detta och ser på uppfyllandet av 
idealet som ett slags ofrfvilligt och konstant misslyckande, 
och att detta misslyckande per se är en subversiv praktik som 
måste tas på allvar, det vill säga ses som en politisk handling.52 
För Butler förs kampen genom dissonanserna, genom att be
tona det som sker bakom den heteronormativa fasaden och 
genom att den heterosexuella matrisens alla brister synliggörs. 
Genus är ett <citat> vars innebörd förändrar och förändras av 
kontexten; i den performativa upprepningen bor den subver- 
siva potentialen. Genom att göra <fel> kan vi <göra kön> på nya, 
oförutsägbara sätt för att upphäva genusordningen. Kvinnligt 
och manligt är instabila kategorier och framför allt: Vi måste 
sluta tänka i tvä kön och på kroppar som naturgiven materia.

»I korsningen mellan Faderns lag, språket och moderns kropps

I de observationer och intervjuer jag gjort, liksom i de fort
löpande spontana samtal som uppstått, har framförallt en 
existentialistisk frihetsdimension gjort sig gällande, det vill 
säga individernas (upplevelse av sina) aktiva val och prak
tikens bemötande av desamma. Samtidigt som individerna 
är materialiserade diskursiva praktiker och situerade kroppar, 
iscensatta ensembleaktörer och pragmatiska agenter, är de 
också suveräna solitärer genomsyrade av längtan och dröm
mar, hybris och erövringslusta.



Erfarenheterna av fältet visar pä estetisk njutnin^jouissance, 
narcissistisk bekräftelse och katharsis som viktiga och sam
tidigt problematiska faktorer, varför <det fria valet> i själva 
verket kan visa sig vara strävan efter att tillfredsställa ett (ofta 
omedvetet) behov, en drift eller ett begär. Freud studerade 
sina analysander genom konstens, sagornas och myternas 
symbolik och den nutida psykoanalytikern Julia Kristeva är 
upptagen av konstnärens njutningsfulla tänjande på gränsen 
mellan det semiotiska och det symboliska. Freuds fallbeskriv
ningar återfinns i en tidsepok regerad av hårt reglerad sexu
alitet och hans för tiden ambitiösa och revolutionära försök 
att klarlägga kvinnan i kulturen gäckade honom till dunkla 
teorier - trots all belysning av kvinnan och hennes kropp blev 
hon »den mörka kontinenten«.54

Kristeva är omdebatterad beträffande ett emancipations
perspektiv men läst i enlighet med exempelvis den poststruk- 
turalistiskt inspirerade pedagogen Bronwyn Davies är hon 
en teoretiker med specifik potential för könens frigörelse.55 
Davies, som i sin egen forskning undersöker genusmönster 
bland barn och ungdomar i australiensiska klassrum, disku
terar hur det patriarkala systemet kan utmanas utan direkt 
konfrontation. Hon visar hur pedagoger kan hjälpa barn och 
ungdomar att själva kontrollera genusdiskurserna. Genom att 
upplysas om hur de blir diskursivt placerade och reglerade, 
kan dessa unga individer lära sig att skifta mellan, eller ma
növrera, olika identiteter. Davies menar att Kristeva erbjuder 
en mångfald av olika slags identiteter, var och en med många 
tänkbara sätt att vara på:

Några av de positioner som var och en av oss kommer att 
välja kommer att vara maskulina eller feminina, så som vi idag 
förstår dessa begrepp, men maskuliniteten och femininiteten 
kommer att erkännas i hela sin vidd och bli meningsfulla på 
en annan grund än kopplingen till individers fortplantnings



förmåga. Den nuvarande reduceringen och förenklingen av 
varje människa till den ena av två typer - där var och en av ty
perna får sin mening i förhållande till den andra typen - måste 
överskridas.56

Davies syn på hur den diskursiva makten kan utmanas och 
transformeras hämtar näring ur Kristevas teorier, främst ge
nom essän »Womens time«.57 Här är Kristeva ute efter att dis
kutera mångfalden av kvinnliga uttryck och sysselsättningar, 
i motsats till en homogenisering avkvinnan.! essän beskriver 
Kristeva tre huvudlinjer i kvinnors kamp för jämställdhet 
genom historien:

ico* Den första vågens kvinnorörelse, suffragetterna och 
de existentialistiska feministerna, krävde tillgång till den 
symboliska ordningen. I denna liberalfeministiska kamp 
drevs krav på jämlikhet och rösträtt; en identifikation 
med en traditionellt manlig siar och samhällets logiska 
och rationella värden eftersträvades, 
go* I den andra vågen, efter maj 1968, förkastade kvin
nor den manliga symboliska ordningen och betonade 
i stället skillnaderna mellan könen. I denna radikalfemi- 
nistiska rörelse hyllades kvinnlighet, 
go- I den tredje vågen, den kvinnokamp som växer Iram 
nu, förkastas tudelningen maskulin — feminin som meta
fysisk. Denna tredje linje dekonstruerar motsättningen 
mellan maskulinitet och femininitet och innebär med 
nödvändighet att själva begreppet identitet utmanas.58

Dessa tre linjer, av vilka den tredje är av avgörande betydelse 
för Kristeva, måste fungera i kombination med varandra 
för att åstadkomma en markant förändring. Den tredje är 
samtidigt den största personliga utmaningen, menar hon, då 
vårt samhälle bygger på en bipolär uppdelning i manligt och 
kvinnligt; dikotomin är förankrad i våra identiteter, den är



djupt inbäddad i språket och i de berättelsestrukturer genom 
vilka vi lär känna oss själva.59

Att ägna sig ät dessa berättelsestrukturer är en av huvud
sysslorna för mina informanter varför detta resonemang 
är av vikt. »Konstnären«, skriver Kristeva, »(denna fantasins 
blodskändare) anar att det är på moderns sida som den sym
boliska ordningens och dess tidsstrukturs okontrollerbara, 
atemporala <sanning> exploderar. Den västerländske konst
nären (denne fetischist) framställer denna <sanning> genom 
att låta kvinnokroppen symbolisera den.«60 Med betoning 
på dialektiken mellan semiotisk sfär och symbolisk ordning 
knyter Kristeva det konstnärliga uttrycket till »korsningen 
mellan Faderns lag, språket och moderns kropp«.61 Hos Kris
teva existerar ett för- och transsymboliskt minne hos alla - en 
knappt medveten bild av den arkaiska moderskroppen som 
svart och hotfull eller ljus och skimrande. För alla som intres
serar sig för estetik och konstnärlig verksamhet är den primära 
narcissismen, o-6 månader, en viktig fas; den är »subjektivi
tetens nollpunkt. Det narcissistiska jaget i vardande är hela 
tiden i permanent kris, slitet mellan avskyn inför ett moderligt 
element och idealiseringen av en inbillad fadersgestalt«, skri
ver Ebba Witt-Brattström i sitt förord till Kristevas texter.62

Kärleken till konsten, längtan efter romantik, njutandet 
av att stå på scenen och idealiseringen av mästare som kan 
förlösa och bekräfta är starka krafter på fältet. Mötet med 
läraren, liksom med publiken, påminner om ett kärleksmöte 
där psyket är ett öppet system, förenat med ett (ofta utta
lat och frivilligt) beroende av den andre: läraren/publiken 
speglar studenten /skådespelaren (och vice versa) som finner 
bekräftelse genom den bild som kommuniceras till henne/ho
nom. För Kristeva är konstnären, mer än någon annan talande 
varelse, en synliggörare av konflikten mellan de biologiska 
och sociala villkoren vår art lever under, menar Witt-Bratt
ström. Kristeva sätter de tre huvudlinjerna som anförts ovan
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i ett interaktivt spel, och menar att förändringsarbete måste 
föras via den symboliska ordningens praxis men genom att »vi 
lyssnar till, uppmärksammar det icke-sagda även i en revolu
tionär diskurs. Genom att framhålla vad som i varje ögonblick 
förblir otillfredsställt, förtryckt, nytt, excentriskt, obegripligt, 
störande för etablissemanget och för dess samförstånd«.63

Arbetet med konstverket för konstnären tycks, enligt Kris
teva, ha ungefar samma innebörd som moderskap, ett slags 
<psykotiskt>, symbiotiskt och erotiskt tillstånd med upplös
ning av identiteter, en glidning mellan jaget och den andre.64 
Detta, ur ett genusperspektiv mycket intrikata resonemang, 
kan uppfattas som ett konstnärligt privilegium, åtminstone 
för en manlig konstnär, men hur skall detta uppfattas i relation 
till den kvinnliga konstnären? Och, framför allt, i förhållande 
till den kvinnliga skädespelarstudenten? Om denna upplös
ning och tänjning på gränsen mellan det semiotiska och det 
symboliska är ett tillstånd förbehållet konstnären och sam
tidigt ett <naturligt> tillstånd för kvinnor hamnar vi, apropå 
skådespelerskan, tillbaka till den gamla kopplingen skåde
speleri/skådespelarkonst - femininitet /kvinnlighet — erotik/ 
prostitution. Vad blir det av en kvinna som <naturligt> ägnar 
sig åt förvandlingskonst som ägnar sig åt den <feminina> för- 
vandlingskonsten?

Innebörden av kön, i meningen tillskrivna egenskaper be
träffande manligt och kvinnligt, har varit föränderlig genom 
historien. Det betyder att vad som är en normal kvinna och 
en normal man är mer eller mindre tidstypiska konstruktioner, 
dikterade genom diskurser.65 Normen är således inte statisk, 
men samtidigt råder vissa diskurser, trögare än andra, över 
tiden. Dessa tycks ge uttryck för, och ständigt (re)producera, 
ett paradigm, nämligen att det manliga utgör den överord
nade neutralen/normen och det kvinnliga den underordnade



avvikelsen. Strukturellt ser det fortfarande ut att vara män
- och kvinnor med <manligt> genus — som är samhällets hög- 
avlönade topproducenter och makthavare, medan kvinnor
- och män med <kvinnligt> genus - upprätthåller det lågav
lönade arbetet i den reproducerande och (om)vårdande sfä
ren.66 Beskrivningen av en hierarkisk relation mellan könen i 
form av över- och underordning är egentligen märklig, då de 
senares arbetsinsatser är själva förutsättningen för de förras, 
alldeles oavsett kön. Paradoxerna är många och den senare 
invändningen problematiserar saken. Den går i polemik med 
vedertagna idéer om könsordningen, genom att hävda att det 
är kvinnan som har den egentliga makten (alltså över liv och 
död) och inte mannen. Underförstått anas uppfattningen att 
männen är evigt sköra, rivaliserande pojkar, kvinnorna kraft
fulla, uppslukande mödrar och den gamla ordspråket aktua
liseras: bakom varje framgångsrik man står en viljestark och 
maktmedveten kvinna. Det finns dock ett antal högst reella 
företeelser som inte passar denna argumentation. Framfö
rallt gäller detta kvinnors samhälleliga rättigheter, eller brist 
på rättigheter, genom historien, ett ekonomiskt värdesystem 
som oavkortat skapar en över- och underordning, där kön 
obarmhärtigt framträder som svag punkt oavsett genus, samt 
den provocerande frågan om sexualitet. Det här är en slutsats 
som flera genusteoretiker ansluter sig till, samtidigt som de 
konstaterar att det ändå tycks finnas vissa öppningar:67 »Den 
manliga hegemonin börjar trots allt spricka upp och brista
i sömmarna. Denna förändring innebär inte endast att kvin
nor och <det kvinnliga> tillkommer som en ny ingrediens i de 
samhälleliga maktstrukturerna. Detta medför självklart också 
en förändring i hela värt sätt att konceptualisera kön«,68 häv
dar en, medan en annan menar att»[j]ämställdhetens bas bör
jar få en feministisk stadga och maktanalyser ingår numera 
i det dagliga samtalet. Aven män börjar bli intresserade«.69 
Kopplingen kvinna-kropp-natur, respektive man-intel-
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lekt-kultur, och dess medföljande värderingar tycks dock 
djupt kulturellt förankrad, liksom den klassiska dramatiken 
och populärkulturen till stora delar återspeglar ett behov av att 
dikotomisera könen. Komplexiteten beskrivs av verkligheten, 
en verklighet som trots allt tycks behöva ett begrepp som 
gör oss uppmärksamma på de <sanningar> som tillskrivs oss. 
Medan underordningen verkar ha »fastnat i kroppen och sex- 
ualiseringen av könet är påtaglig« frågar sig Yvonne Hirdman, 

pionjär inom svensk genusforskning, om det inte handlar om 
att förhållanden synliggörs i långt större utsträckning, snarare 
än om en ökning av problemen; det är kanske först nu vi inser 
hur djupt internaliserade idéerna om kön är?70

Genusteori har sprungit ur feminismen, vilket kan vara en 
av anledningarna till dess slagsida åt att handla om kvinnors 
underordning. Aven om projektet Kön på scen formulerats 
som en studie av relationeilt genus finns även här, mer eller 
mindre implicit, inskrivet en obalans mellan könen till kvin
nors nackdel. Min egen erfarenhet från fältet är också att det 
är kvinnor(s situation och problem) som uppmärksammas 
mest i relation till genusperspektivet. Det finns dock ytterli
gare genusforskning i Connells anda, det vill säga med tonvikt 
på män, varav några nedslag med relevans för fältet får inleda 
avsnittet som följer. Via diskussioner om kroppen sker sedan 
en övergång från fokus på mäns makt och icke-makt, till fokus 
på unga kvinnors socialisering och genusskapande. Därefter 
ges en inblick i hur kön <genusordnas> i organisationer samt 
en problematisering av arbete med genus- och jämställdhet, 
dess villkor, fällor och resultat.

Något om män Ett omdebatterat inlägg är kultursociologen Pierre Bourdieus 

Den manliga dominansen från 1998, som beskriver mäns makt 
över kvinnor.71 Texten är kontroversiell i feministisk diskurs, 
framförallt för sitt fokus på symbolisk makt. Symbolisk makt



representeras av fallos, en symbol som sedan långt tillbaka re
laterar - om än mycket komplext - till penis, vilket återverkar 
pä könsordningen likt ett moment 22.1 kritikernas ögon, ex
empelvis Butlers, tenderar Bourdieus vetenskapliga analys av 
manlig dominans att förutsätta heteronormativitetens lagar, 
vilket snarare konserverar genusordningen än dekonstruerar 
den. Bourdieu skriver:

Det androcentriska synsättet legitimeras alltså oupphörligen 
av just de praktiker det ger upphov till: kvinnornas disposi
tioner är en följd av inkorporeringen av en negativ fördom mot 
det kvinnliga som är instiftad i tingens ordning, och de kan 
bara därför ständigt bekräfta denna fördom. Det handlar om 
en förbannelsens logik, i den starka meningen en pessimistisk 
self-fullfillingprophecy vilken bekräftas genom att få det den 
förutspår att gå i uppfyllelse. 72

Och vidare:

Den symboliska kraften är en maktform som utövas pä krop
pen och liksom magiskt, utan något som helst fysiskt tvång; 
men denna magi verkar bara genom att stödja sig på disposi
tioner nedlagda som fjädrar längst inne i kroppen. [...] Lidel
serna hos en dominerad habitus (dominerad med avseende 
på genus, etnicitet, kultur eller språk) - en somatiserad social 
relation, en social lag omvandlad till förkroppsligad lag - kan 
man inte släcka genom en enkel viljeansträngning som bygger 
på frigörande medvetenhet. Om det är fullständigt illlusoriskt 
att tro att det symboliska våldet kan besegras med medvetande 
och vilja som enda vapen, är det för att effekterna av och vill
koren for dess verkan finns varaktigt inristade långt inne i 
kropparna i form av dispositioner.73

För Bourdieu pågår dominansen »under medvetandets och 
viljans nivå«, det är inte en fantasm eller en ideologi utan »ett 
system av strukturer som varaktigt ristats in i kropparna«.74 Att



basera genus på två naturgivna kön och därav determinerade 
kroppar faller pä eget grepp, menar däremot Butler. För henne 
innebär Bourdieus analys av <verkliga> kroppar att människor 
blir könets fångar, medan hon istället vill skapa utrymme för 
förändring med sin idé om verkligheten som fantasmatiskt 
och diskursivt konstituerad. Först genom att betrakta kvinna 

och kvinnligt som historiskt och kulturellt belastade samt in- 
stabila begrepp, kan den hegemoniska heterosexualiteten och 
därmed den manliga dominansen dekonstrueras. Följden av 
Bourdieus analys blir, enligt kritiken, att de subversiva aktio
ner som verkar i samhället (potentialen till förändring genom 
HBT-identiteter och queeraktivister) underskattas och att 
könspolitisk progression osynliggörs. Bourdieu påpekar dock 
i sitt förord att det just är ett politiskt ställningstagande han 
gör, och att detta kräver ett synliggörande av gruppen mäns 
historiska och kulturella dominans över gruppen kvinnor. 
I själva verket sätter detta fingret på en slags kamp i kampen: 
A ena sidan förs kampen, som här hos Bourdieu, genom en 
medveten dikotomisering av könsrelationer för att blottlägga 
maktstrukturer, å andra sidan förs den genom betoningen av 
genusvariationers per se subversiva verkan, som hos Butler.

Ur ett amerikanskt perspektiv och som motvikt problema- 
tiserar istället Susan Faludi denna männens makt, eller sna
rare icke-makt, över kvinnor.751 sin bok Ställd visar hon hur 
mer eller mindre utslagna män, som förlorat sitt arbete och 
i dess kölvatten sina familjer, förlorar allt. I ett land som ännu 
lever med de klassiska mansidealen styrka, ansvarstagande 
och trygghet, innebär förlusten kastration. När myten om 
mannen inte kan uppfyllas växer en känsla av svek, bitterhet 
och frustration — en maktlöshet som istället vänds i form av 
våld mot samhället. Om Faludi visar hur den amerikanska 
myten the self-made man sätter krokben för män i en bister 
verklighet, intresserar sig istället den svenske idéhistorikern 
Ronny Ambjörnsson för litterära myter i modern, europeisk



kontext. I hans Mansmyter är anslaget kritiskt, men här finns 
också identifikation med såväl James Bond, Tarzan och Don 

Juan med flera - hjältar vilka alla existerar som ideal i det 
kollektiva minnet, liksom i det omedvetna.76 Ambjörnsson 
hävdar polemiskt att vi inte sett mannen för bara män; han har 
varit osynlig i historien då han har hamnat i skuggan i av de 
västerländska myterna om sitt eget kön. Men här syns också 
hur mytens manligheter och vardagens män interagerar: män 
axlar ständigt och heroiskt överordnade livsuppgifter genom 
att ensamma ro i land uppslukande projekt, hela tiden under 
självkontroll. Perspektivet är intressant, inte minst i relation 
till dramatiken och teaterns värld där speglingen och re-pro- 
duktionen, men också förhandlingen och dekonstruktionen 
av dessa myter, förekommer frekvent. I Claes Ekenstams (m. fl.) 

mansstudie Rädd att falla uppmärksammas också den mas
kulina hegemonins grundval och delvis sköra bygge — bördan 
att vara en så kallad omanlig man, att misslyckas med att vara 
man, att sakna maskulin status.77 I Röda korsets och Sensus 
studieförbunds skrift NORMal, eller}, finns ett ledarmaterial 
för att bemöta den här problematiken och för att sätta pojkar 
och unga män i rörelse: »Drömmen är att killar ska bemötas 
som unika individer och inte begränsas av de förväntningar 
på kön som kännetecknar manssamhället«.78

Andra forskningsrön för svensk kontext finns i arbetsma
terial för skolor som tar sin utgångspunkt i genusexperimen- 
terande verksamheter, såsom daghemmen Björntomtens och 
Tittmyrans gränsöverskridande arbete med genus- och jäm- 
ställdhetskonsulten Ingemar Gens i spetsen. Arbetet på dag
hemmen, liksom boken Från vaggan till Identitet. Hurflickor 
blir kvinnor och pojkar blir män, fokuserar hur genus överförs 
via lärarnas interaktion med respektive kön.79 Med hjälp 
av videodokumentation synliggörs bland annat hur flickor 
premieras för traditionellt kvinnliga egenskaper — servande, 
omvårdande, ansvarstagande och pysslande - medan pojkarna



tillåts, och förväntas, vara stökiga, självupptagna, äventyrliga 
och tävlingsinriktade. Kameran dokumenterar re-produktio- 

nen av genus och personalen kan, med hjälp av videomateria
let, medvetet bryta gängse mönster för att förändra ordningen. 
Gens för senare fram en uppfattning om en utveckling till 
mäns nackdel, dä kvinnor sä att säga springer ifrån män 
i dagens samhälle, i skolor och på arbetsplatser. Satsningen 
på att stärka flickor har lett till att pojkarna istället släpar 
eiter och får sämre kunskapsresultat, liksom män upplever 
sig överflödiga bland kompetenta och självtillräckliga kvin
nor, menar Gens.80 I och med detta närmar sig skuggan av 
Faludis svikna män och en kritisk skärningspunkt i genus- 
politik har nåtts: Irån synen pä kvinnor som offer, till synen 
på kvinnor som vinnare på bekostnad av män. Daghemmen 
Björntomtens och Tittmyrans arbete är dock kontroversiellt, 
inte minst genom hur fördomar kring relationen kön, kropp 
och genus blir tydliga.

Något om En diskussion om kroppen med manliga förtecken före- 
kroppar kommer i Detförsta könet? av psykolog och sociolog Thomas 

Johansson. Makt och kropp interagerar, hävdar författaren och 
refererar till Connells begrepp hegemonisk maskulinitet, det 
vill säga den typ av maskulinitet som för tillfället legitimerar 
patriarkatet. Passagen nedan indikerar tidens tand:

På 1970-talet tanns det en stark tendens till androgynisering. 
Denna gång var det männen som »femininiserades«. Man 
hämtade sina ideal från den kvinnliga sfären - kärlek istället 
för krig, ett intresse för det intima och ett bejakande av hela 
det mänskliga känsloregistret - och riktade en stark kritik mot 
den hegemoniska maskuliniteten. På 1990-talet är det kvin
norna som »maskuliniseras«. Idealen hämtas från en klassiskt 
manlig sfär; det handlar om framgång, styrka, hårdhet, ett 
förakt mot det »mjuka« och så vidare. Frågan är om dessa



förändringstendenser leder oss närmare eller snarare för oss
längre bort från det jämlika samhället?81

Gymkulturens <deffade> kroppar står högt i kurs även i bör
jan av 2000-talet. Denna muskulöst skulpterade, eller härda 
kropp som Johansson kallar den, är en slags potentiering av va
rat - en ständigt erigerad, <kickad> kropp som skyr allt mjukt, 
feminint och moderligt. Det märkliga är, menar Johansson, 
att även kvinnor lör egen del attraheras av möjligheterna med 
en sådan kropp. De tränar också i gym så att deras kroppar 
törlorar sina mjuka och runda former, och så att brösten av 
olika skäl krymper med androgynisering som följd. Just därför 
finns alltså, paradoxalt nog, en inneboende potential i denna 
utveckling, menar Johansson: Männen tillåts estetisera sina 
kroppar och kvinnorna får utveckla mer muskulösa, <mas- 
kulina> kroppar. Den hårda kroppen kan i själva verket vara 
»ett hot mot den dominanta maskuliniteten. Dess utbredning 
kan eventuellt leda till ett utplånande av distinktionen mellan 
manligt och kvinnligt«.82 Sä länge det den hårda kroppen 
inte blir ett självändamål eller associeras till ett förakt för det 
feminina skulle den kunna innebära en möjlighet till en upp
luckring av tidigare fastlåsta symboliseringar av »det manliga« 
respektive »det kvinnliga«.83

Den hårda kroppen som en frigörande androgynisering 
av människan utgör dock ett oinfriat löfte, menar Johansson. 
Det är snarare så att när könsidentiteterna hotar att luckras 
upp sker i stället ett extremt framhävande av det så kallade 
kvinnliga respektive det manliga. Kvinnor plastikopererar sina 
bröst och poserar leende med sina hårda kroppar i skyhöga 
klackar, medan männen sammanbitet spänner vissa utvalda, 
hårdtränade <maskulina> muskler. Den hårda, ständigt erige- 
rade och androgyna kroppen blir köns- och identitetsmarke- 
rad av en feminin eller maskulin mask. Snarare än att vara en 
könens frigörelse är det alltså sä att »[bjodybuildarens stel
nade leende, den självkontroll, disciplin och masochism som



trodas i gymkulturen utgör tecken på en ständigt pågående 
reproduktion av den manliga dominansen«.84

Studierna ovan kan ses följa i spåret av den amerikanska 
samhållsteoretikern Iris Marion Youngs texter om feminism 
och rättvisa, samlade under titeln Att kasta tjejkast. Young 
återkommer ofta till <det kvinnliga> med frågor om vad kvinn
lighet är, varför det finns olikheter mellan könen och varför 
det har varit så svårt att kombinera en respekt för olikhet med 
idén om jämlikhet? För Young innebär rättvisa:

&o* möjligheten att utveckla och använda sina förmågor, 
möjligheten att ha inflytande över det man gör och 
över de villkor som påverkar det man gör.

Detta är universella värden i betydelsen alla människors lika 
värde:

Mot dessa två universella värden står två sociala villkor som 
tillsammans och var för sig definierar orättvisa: förtryck res
pektive dominans. Med förtryck syftar jag på institutionella 
hinder för personlig utveckling, och med dominans institutio
nella hinder för individuellt självbestämmande.86

Hon betonar också vikten av att vi lär oss se förtrycket mitt 
ibland oss, det förtryck som pågår även i den mest demokra
tiska av världar till följd av »omedvetna föreställningar och 
beteendemönster bland vanliga, hyggliga medmänniskor i 
vardagliga möten«.87 Young, vars analys ofta erinrar om de 
Beauvoirs, föregriper begreppet intersektionalitet och har, 
framförallt med sin diskussion om kroppen, betydelse i före
liggande arbete. Young problematiserar den kvinnliga krop
pen ur ett fenomenologiskt perspektiv efter Merleau-Ponty, 
och hävdar drastiskt att »[i] ett sexistiskt samhälle är kvinnor 
fysiskt funktionshindrade.«88 Objektifieringen av kvinnan är 
källan till mänga kvinnors besvärat självmedvetna och dis
tanserade hållning till sin kropp; som föremål för värderande



blickar och för ett ständigt hot om inträng i sitt kroppsliga 
rum hindras hon från ett spontant fysiskt förhållande till om
världen. »Att öppna sin kropp i fri, aktiv och utåtriktad rörelse 
betyder för en kvinna att hon bjuder in den objektiverande 
blicken«, vilket innebär hon lär sig att aktivt hålla tillbaka sina 
rörelser.89 Hon betraktar sig själv med andras ögon, lånar sig 
själv till den manliga blicken och lär sig det återhållna möns
ter som är acceptabelt för en kvinna. Själva återhållsamheten 
fungerar tvåfaldigt; den är framtvingad av hennes situation 
som kvinna men samtidigt får hon, genom att skapa ett < slutet, 
avgränsat> rum kring sig själv, ett utrymme att i någon mån 
existera som fritt subjekt. Youngs resonemang förhåller sig 
intrikat till den spänning mellan samhälleliga ideal, självkritik 
och ambivalenta krav pä att naket och ärligt ge sig hän samt 
spela med sin kropp, som de kvinnliga studenterna befinner 
sig i under utbildningen.

Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig anknyter till 
kroppen som tema, men med fokus på hur klass, sexualitet 
och etnicitet samverkar i gymnasieflickors skapande av ge
nus.90 Forskningen är viktig för projektet Kön på scen då den 
definierar unga kvinnors position, villkor och strategier, både 
som grupp i förhållande till andra och inom den egna gruppen. 
Ambjörnsson tar sin utgångspunkt i Butlers idé att genus är 
den performativt förkroppsligade effekten av maktrelationer 
och att detta manifesteras i den heterosexuella matrisen?1 Här 
understryks vikten av intersektionalitet, det vill säga kön och 
genus i förhållande till klass, etnicitet och sexualitet, och för
fattaren visar på ett - i någon mån paradoxalt - faktum: den 
ideala -versionen av kvinnlighet är den som lyckas framstå som 

den mest naturliga och normala. Detta, menar Ambjörnsson, 
är lika historiskt rotat som det är konstant producerat genom 
dessa unga kvinnors vardagsinteraktion. De olika gruppernas
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av genus



(arbetarklass respektive medelklass) beteenden och kompe
tens i relation till den ideala kvinnligheten diskuteras utifrån 
begreppet känslostruktur. Anpassning till, eller opposition 
mot, normer är ur den synvinkeln inte huvudsakligen med

vetna viljeakter, utan snarast ett resultat av det emotionella 
och kommunikativa kapital individen har tillgäng till, bero
ende av dennes sociala position.92

Heteronormativitet är en avgrundstenarna i uppfattningen 
om den ideala kvinnligheten, alltså homosociala relationer 
med andra flickor och heterosexuella relationer med pojkar, 

med betoning pä att pojkarna har så kallad rätt framtoning, 
etnicitet, klass och sexualitet. I samband med detta blottläggs 
den sköra lina flickorna har att balansera på för att vara la
gom: inte hora och slampa men inte heller oattraktiv och 
okvinnlig <leb>. Det heterosexuella imperativet är normerande 
vilket genererar kamp och tävling mellan flickor, drivet av 
det ständiga hotet om misslyckande på begärsmarknaden.93 
Den ideala femininiteten visar sig vara ett projekt och krop
pen måste disciplineras på en mångfald sätt för att uppfylla 
myten, inte minst beträffande det genusladdade begreppet 
hår. Ambjörnsson ställer frågan »Ar ni kvinnliga?« till sina 
informanter och en av dem svarar tveksamt: »Ja, det är vi väl. 
Man försöker. När man känner sig fräsch, när man är smin
kad och så, går i kjol, då känner man sig kvinnlig. Söndagar 
är en okvinnlig dag! Man duschar inte, håret hänger, man 
rakar inte benen, man går i fula kläder. Det är lite jobbigt 
att vara kvinnlig hela tiden, man har faktiskt inte alltid lust. 
Man orkar liksom inte alltid. Ibland vill man fä lugn.«94 Att 
vara naturligt kvinnlig kräver således sin tribut och att man 
utför detta förvandlingsnummer på rätt sätt är avgörande för 
att fä status i den disciplinerande socialiseringen. Kroppar 
och kroppsspråk är kopplat till femininitet, hävdar förfat
taren, och visar hur tjejernas kroppsliga självbilder ständigt 
är i fokus; det ingår så att säga i bilden av <rätt> sorts femi-



ninitet att vara missnöjd med sin kropp, dels som en intri
kat form av social kritik av medias kroppsfixering, dels som 

ett sätt att definiera och materialisera ett feminint genus.
Det här är en viktig dimension rörande de kvinnliga skå- 

despelarstudenterna på mitt falt. I motsats till det som här 
beskrivs som ytterligt väsentligt för unga kvinnor, förväntas 

mina informanter lägga bort koketteriet. Skådespelarunder- 
visning tarvar praktiska kläder liksom praktisk frisyr, och i 

närheten till andra fysiska kroppar förekommer både lukter 
och svett. I en miljö där kroppen är ett arbetsinstrument, till 
vilket ett osentimentalt och avdramatiserat förhållande krävs, 
är det svårt att upprätthålla den typ av kvinnlighet som be
skrivs. Mot bakgrund av såväl Youngs teorier om hur kvin
nor är sina kroppar och gymnasiestudentens uttalande ovan, 
betyder det snarare att mina informanter allt som oftast går 
omkring och är okvinnliga. En intressant fråga är vad detta 
innebär i förlängningen, det vill säga vilka konsekvenser en 
så kallad avgenusifiering av den här typen för med sig?

Bland de kvinnliga gymnasiestudenterna fungerade vidare 
stereotypa uppfattningar om dampan, lesbianen och invand
raren normerande, men på helt olika sätt, delvis beroende på 
om det är ur ett medelklassperspektiv eller ur ett arbetarklass
perspektiv. Medan slampa kan vara det värsta skällsord man 
kan drabbas av, kan epitetet samtidigt användas i subversivt 
syfte och medan lesbianen å ena sidan betraktas som sexuellt 
hotfull, är hon å andra sidan betraktad som helt asexuell. In
vandraren ses som en mörk, gammeldags lågstatusman som 
ingen svensk, fri och självständig tjej med värdighet har som 
pojkvän, och talet om den <förtryckta invandrartjejem skapar 
en offerbild mot vilken de svenska tjejerna kommer att fram

stå som just fria och självständiga. I de explicita diskussioner 
om kvinnligt och manligt som analyseras för informanterna 
fram åsikten, att kvinnor och män är mer lika än olika och att 
det viktiga är att <vara sig själv> vilket visar sig innebära att



vara så lik andra som möjligt, det vill säga normal. Att vara 
en fri individ förutsätter alltså största anpassning till normen, 
medan de som avviker från normen,exempelvis homosexuella 
och invandrare, ses som ofria. Själva känslan av att bestäm
mas som ofri tycks vara den svåraste att hantera, men detta 
är inte enbart relaterat till tjejerna i undersökningsgruppen, 
utan ett paradigm i tiden, konstaterar Ambjörnsson. Indi
vidualiseringen tillhör moderniteten, det kapitalistiska kon
sumtionssamhället och den samtida välfärdsstaten men, fö
reställningen om individens oberoende - individens fria val 
- är snarast en chimär. I själva verket är det samhällssystemet, 
det vill säga staten, arbetsmarknaden och utbildningssystemet, 
som skapar förutsättningarna för människorna, varför indi
vidualiseringen snarare bör betraktas som en strukturell om

vandling av individens relation till det omgivande samhället. 
Individualiseringen innebär, genom att sociala rättigheter och 
skyldigheter knyts till individen istället för till familjen, »en 
omvandling där den enskilda människan själv bär ansvaret för 
sin utveckling, livssituation och eventuella misslyckanden«.95 
Detta kastar ytterligare ljus över de konkurrensutsatta indivi
der med stora drömmar som jag möter i min undersökning.

»Så, tycker du att vi är förtryckta?« Denna fråga, ställd 
av en gymnasieelev till författaren, lägger sig avslutningsvis 
uppfordrande över avhandlingen, men på den finns natur
ligtvis inget enkelt svar.96 Ambjörnsson konstaterar dock att 
det inte för inte är just en ung kvinna ur medelklassgruppen 
som ställer den provocerande frågan; förmågan att ställa den 
är i sig ett bevis för att hon inte är ett tystat och ofritt offer. 
Likaså innebär effekten av en skrivelse från en kvinnlig stu
dent till ledningen på Teaterhögskolan, angående behovet av 

könsmedveten pedagogik, ett bevis för detsamma.
Intressant här är Ambjörnssons problematisering av be

greppet motstånd. Detta diskuteras med hjälp av Bourdieu 
som något vilket, genom dess karaktär av öppen och med-



veten provokationshandling, »hindrar oss från att förstå de 
mer komplexa praktiker och situationer som ofta kategorise- 

rar erfarenhet av att vara underprivilegierad«.97 Det medför 
att många andra strategier osynliggörs, vilket Ambjörnsson 
visar i flera exempel; medan motstånd ofta fungerar aliene- 
rande, kan underkastelse i vissa fall vara frigörande. Något 
som direkt korresponderar med mina erfarenheter av det falt 
jag undersökt är insikten om »hur dynamiken mellan över- 
och underordning, privilegierad och förtryckt, både är mer 
komplex än begreppet motstånd låter oss se, och dessutom är 
nära sammanvävd med dimensioner av kroppsliga icke-ver- 
bala upplevelser«.98 Könsordningens villkor i en hegemonisk 
kultur, heteronormativitet och konstruktionen av normalitet 
kan sägas vara de grundbultar denna forskning bearbetar. Stu
dien, vilken demonstrerar hur unga kvinnor i grupp inbördes 
konstruerar mer eller mindre godtagbara genusmodeller, har 
i allt relevans för undersökningen Kön på scen] i synnerhet då 
den problematiserar förhållandet underkastelse - motstånd. 
Detta skall även visa sig vara ett nav kring vilket vitt skilda 
undersökningar kretsar.

I Anna Wahls avhandling Kärnstrukturer i organisationer upp
märksammas direkt och indirekt diskriminering av kvinnor, 
men också upplevelser av fördelar med att vara kvinna: »Kvin
nor i mansdominerade yrken och miljöer utvecklar strategier 

för att hantera kopplingen mellan sin egen identitet som kvin
nor och det faktum att de befinner sig i en minoritetssitua
tion«.99 Enligt könsordningens logik — det återkommande 
uttryck att mannen betraktas som norm och kvinnan som 
avvikare - drabbas kvinnor av minoritetssyndromet även i en 
kvantitativt jämställd organisation. För kvinnor innebär detta 
att hantera mansdominansen i relation till självkänslan med 
hjälp av olika strategier.100 Detta är, vill jag påstå, ett mycket
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allmängiltigt problem och var mycket tydligt även på mitt fält. 
Särskilt tydligt är det på ett område som scenkonst där man 
måste slåss om rollerna i en ständig väntan på att bli uppbju
den av regissörer, filmproducenter eller teaterchefer.101

1 Det ordnar sig av Anna Wahl (m.fl.) diskuteras hur kön 
ordnas i organisationer, men också hur attityder till föränd
ringar inom organisationer tar sig uttryck.102 Könsordningen, 
säger Wahl, är en symbolisk ordning i den mening att den ex
isterar genom djupt liggande föreställningar om manlig över
ordning och kvinnlig underordning; den är inbyggd i språket 
och genom hur kön görs i praktiken.103 Makt utövas ofta via 
symboler. Organisationskulturen kan vara avgörande för om 

könsstrukturen bevaras eller förändras i en förändringspro
cess som initieras av ledningen, hävdar Wahl. En maskulin 
symbolik i ledarskapet kan således medverka till att köns
strukturen bevaras, trots att kvinnor placeras i ledningsposi
tion: »Ibland förstärker den symboliska ordningen den sociala 
praktiken, men ibland döljer den snarare hur saker och ting 
fungerar i praktiken«.104 Detta är viktigt vid förändringsar
bete i all form av organisationskultur, inte minst beträffande 
en traditionsburen teaterhögskola i hanteringen av ett klas
siskt kulturarv.

Fredrik Bondestam, sociolog vid Uppsala universitet som 
ägnat många års forskning åt jämställdhetsarbete i akademin, 
diskuterar detta ur en annan synvinkel. Med all sin erfaren
het ställer han sig den utmanande frågan om akademiskt 
genus- och jämställdhetsarbete överhuvudtaget är möjligt 
i sin hittillsvarande form. I en inledande teoretisk kommentar 
i avhandlingen En önskan att skriva abjektet, huvudsakligen 
baserad på Julia Kristeva och begreppen chora, jouissance och 
abjektion, kritiserar och utövar han en dntimitetens revolt> 
mot en samhällsvetenskaplig diskurs som penetrerar sitt objekt, 

texten revolterar i sig, både till innehåll och form, mot det 
strama, rationella, vetenskapandet med dess maskulina meta-



forer.105 Den feministiska övertygelsen innebär för Bondesson 
att det akademiska, vetenskapliga skrivandet och språket inte 
räcker till för att tala om ett förtryck som sä subtilt reproduce
ras, under täckmantel av honnörsord och jämställdhetsplaner. 
Snarare att det fungerar tvärtom och därför har han denna 
önskan att »skriva abjektet«. Bondesson vill »skriva fram nå
got tystnaden, förnekandet, skuldkänslorna och föraktet för 
svaghet brukar lägga beslag pä«.106 Termen abjekt används i 
Kristevas mening; abjektet är varken subjekt eller objekt, men 
det som förträngts till randen av icke-existens. Abjektet är det 
frånstötta, bortträngda och vämjeliga. Hos Bondesson växer 
minnet av ett övergrepp fram i och med skrivandet. Min
net av övergreppet fungerar som en komplex drivkraft, men 
också som svar på författarens självreflexiva fråga om det egna 
motivet till att, som man, arbeta för kvinnors jämställdhet. 
Som en parallell till bearbetningen av övergreppet, bearbetar 
Bondesson det väldokumenterade <våld> som etnografi alltid 
betingar, vilket förstärks till ett verkligt dilemma när etnogra
fin rör kön och jämställdhet. Begreppsparet logos och praxis 
innefattar i sig självt en historiskt rotad genushierarki, och 
detta blir än mer tydligt när det är en man som skall göra sig 
till språkrör för kvinnor. Om anledningen till att alls arbeta 
med jämställdhet mot alla dessa odds, hänför Bondesson till 
övergreppet och sin feministiska övertygelse, men framför allt 
till att han »är kvinna i någon mån«.107 Detta är öppet för fler 
tolkningar, varav en kan vara att han bekänner sig till en mer 
eller mindre queer identitet, och en annan att Bondesson bär 
pä omstörtande erfarenheter av positionen <kvinna>.

Författaren ifrågasätter den akademiska diskursens möjlig
heter att förändra då den, av flera skäl, i sig bidrar till att kon
struera kvinnan som en olik, underordnad varelse vilken måste 
bringas rättmätig plats i en patriarkal logik. Denna »olikhe
tens paradox« blir en rundgång som omöjliggör förändring 
på djupet, menar Bondesson; även jämställdhetsarbetet sker



på den manliga dominansens villkor. Förändringen sker på 
ytan och till formen, medan den grundläggande värderingen 
kvarstår; makten byter mask och det rationella skrivandet 
begränsar och exkluderar. Att önska skriva det abjekta är en 
önskan om att skriva det som inte fär eller kan skrivas, det 
som inte passar eller som avslöjar för mycket, det som stör 

den vetenskapliga diskursen eller hotar subjektet. Men det är 
också att vilja införliva abjektet - en hotfull, smärtsam eller 
avskyvärd och därför bortträngd erfarenhet - som nödvän
dig terapi genom ett insiktsgivande arbete, men inte enbart. 
Erfarenheten talar i sig på ett djupare plan om genus, liksom 
det abjekta skrivandet i sig är en feministisk handling. Att 
skriva det abjekta är med Bondessons ord en »inimitetens re
volt«. Det är att störa den symboliska ordningen och att sätta 
subjektet på spel genom dialektik och genom det antydda, 
undflyende, poetiska och repetitiva språket. Det är att närma 
sig, snarare än att nå fram till - en form av estetisk perception 
och reception, snarare än vetenskaplig penetration.

Mycket av detta erinrar om mina egna erfarenheter av et
nografens dilemma, särskilt ur ett genusperspektiv; dels hur 
det aktiverar minnen som tvingar till självreflektion med bety
delse för arbetet, dels de dubier beträffande observatorsrollen 
och det problematiserande av skrivandet som insikterna av 
arbetet för med sig : »Med andra ord innebär en analys av 
kön, tid och rum inom ett vetenskapligt fält lika mycket en 
självanalys som en analys av det andra«.108 Medan Bondes
son motiverar sitt arbete med att han, som man, »är kvinna i 
någon mån«, kan jag i motsvarande anda hävda att jag, som 
kvinna, är man i någon mån, och att det även hos mig fanns 
ett omedvetet och paradoxalt motiv till mitt engagemang i det 
vetenskapligt formulerade projektet Kön på scen, nämligen att 
som <kvinna> pröva positionen <man>.

Självreflexiv dialektik, synliggörandet av dubier och ambi
valens samt överskridande av den vedertagna diskursen hör



dock inte hemma i den vetenskapliga genren, varför veten- 
skapandet i sig upprätthåller könsordningen genom sitt un
derförstådda förbud mot subversiva experiment. Förbud är 
ofta uppenbara och adekvata, men inte alltid. De förekommer 
ocksä i det fördolda som en form av »common sense« och 
handlar ofta om en systematisk och rigid kodifiering av rätt 
och fel. Oftast är det först i strid med dessa osynliga förbud 
som de, och räckvidden för individens frihet, blir påtagliga. 
Man kan förbjuda i rättvisans namn, liksom kvinnor och män 
kan kämpa i detsamma. Kring något av det kanske mest för
bjudna kretsar statsvetaren Maud Eduards Förbjuden handling, 
vilken på sätt och vis knyter an till den här problematiken.109 
Mot bakgrund av den klassiska devisen »det personliga är po
litiskt« diskuteras här uppfattningar om kvinnors kollektiva 
kamp. Boken, som tar sin utgångspunkt i frågan om varför 
kvinnors separata organisering uppfattas som utmanande, är 
ett resultat av många års forskning om betydelsen och effekter 
av kvinnors (förbjudna) mobilisering. Eduards skriver:

Genom att handla separat och kollektivt utmanar kvinnor 
mäns privilegium att sätta gränser för kön, dvs för kvinnor [...
] När kvinnor gör gemensam sak spränger de gränserna för vad 
det innebär att vara kvinna, en som ska vara tillgänglig och inte 
agera pä egen hand. De tar ingen hänsyn till den norm som 
säger att de saknar handlingskraft. Därmed synliggörs gapet 
mellan kvinnor som ett socialt konstruerat ideal å ena sidan 
och levande kvinnors praktiker â den andra. Och motståndet 
mot kvinnors självorganisering pekar ut kön som en makt- och 
intressekonflikt.

Att kvinnor handlar gemensamt innebär därför inte bara 
att de rekonstruerar kategorin kvinnor - de benämner också män. 

Män tvingas förhälla sig till sin sociala position som män och 
till konstruktionen av maskulinitet. Sprängkraften ligger i den 
kollektiva handlingen som sådan, bortom såväl specifika krav

Dä



och syften som idén om det individuella, medvetna subjektet. 
Den betyder en omdefiniering av könsordningen och en ut
maning av synen på politik som en arena där värden fördelas 
enligt rationella preferenser.110

Projektet Kön pä scen fick sig en slev av detta motstånd. Trots 
att det vuxit fram i en grupp bestående av både kvinnor och 
män, reagerade många som om det var ett kvinnoprojekt, det 
vill säga som ett i leden av besvärliga jippon som gav män
nen skuld för att de var just män, och även kvinnor för att de 
gillade att vara just kvinnor. Den uppmärksammade genus- 
problematiken uppfattades ofta vara irrelevant och överdriven, 
felaktig och irrationell. Detta var dock inte detsamma som 
att ha insikter om en samhällelig könsordning till nackdel för 
kvinnor, vilket de allra flesta tycktes ha. De negativa åsikterna 
gällde istället den kritik som framförts mot skolan i bland 
annat media, en feministdag som arrangerats på skolan i ett 
tidigare skede, samt den genusdag som initierade projektet 
Kön på scen. Ogillandet rörde således framför allt den kritik 
som utifrån riktats mot skolan, till vilken de allra flesta var 
snabba att resa försvar.

Den kritik som, trots motståndet till utifrån kommande 
kritik, formulerades internt byggde inte heller på något kol
lektivt missnöje. Enskilda personer uttryckte däremot kritik 
på skilda punkter och i skilda sammanhang. Det fanns också 
en tendens till ett avståndstagande från den etablerade kritik 
från studenthåll som redan sanktionerats hos ledningen, både 
bland övriga studenter och bland lärare. Apropå normer för 
hur genuskritik får framföras, uttryckte sig bland annat en 
del manliga studenter något beklagande, men med ett tydligt 
budskap. En person, som arbetade aktivt i studentkåren, öns
kade att »kvinnor kunde lära sig att tala lite mer filosofiskt« 
och en annan hävdade att genusdagar var helt meningslösa: 
»Om jag ska fatta hur det är att vara tjej lyssnar jag mycket



hellre på Janis Joplin!«111 En tredje var mycket motvillig till 
min närvaro på grund av att han »inte gillade den där upp
delningen av människor som vi höll på med« (underförstått 
kvinnor mot män) och en fjärde ville att vi skulle fokusera 
mera pä undervisningens normer för manlighet.

Om mänga åsikter råder angående projekt som baseras 
på kvinnors erfarenheter eller kvinnors organiserade kamp 
för ett gemensamt syfte, råder kanske än fler om hur kam
pen bedrivs och hur resultatet av arbetet tar sig uttryck. Som 
Eduards hävdar, och för att återknyta till intimitetens revolt 
och abjektet, alternativa och »feministiska tolkningar är ofta 
onormala tolkningar av det normala« - de stör, destabiliserar 
subjektet och tilltalar inte gemene man, skriver Eduards. Det 
är tolkningar som avviker från maktordningens definitioner 
och utmanar traditioner.112 Och med detta kan genomgången 
ovan sammanfattas i tre övergripande punkter, vilka också 
pekar ut genusprojektets fundament:

i£> rättvisa i förhållande till kropp och kön 
hur föreställningar om kön och genus 
upprätthålls och utmanas 
problemet med »olikhetens paradox« och hur 
alternativa synsätt kan luckra upp ordningen





Noter till kapitel I 
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7. En flerfaldig diskussion om detta återfinns t. ex.
i Simon During (red.), The Cultural Studies Reader; 
London och New York: Routledge (1993), 1999.
Se även nikk magasin, nr. 2,2004.

8. Se Nina Lykke, »Intersektionalitet - ett använd
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9. Michel Foucault, Sexualitetens historia /.
Viljan att veta (i original Histoire de la sexualité. La 

volonté de savoir, 1976, sv. övers. Britta Gröndahl), 
Göteborg: Daidalos, 2002, s.103.
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12. Ibid.,s.40.
13. Karin Johannisson, Kroppens tunna skal. Sex essäer 
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II
RÖTTER

Skådespelarutbildningens genuskulturella jordmån



-Den djupaste skammen medskådespelaryrket är- förutom dess kvinnors 

lösaktighet - den lögnaktighet, i vilken dess utövare beständigt, 

så att säga professionellt, lever.

- Rousseau

-Skådespelarna är icke människor. En skådespelare är mindre 

än en man. En skådespelerska är mera än en kvinna!

- »karaktäristisktfranskt bon mot från slutet av 1700-talet«

- Gentlemän bland skådespelarna är lika sällsynta som 

anständiga kvinnor bland skådespelerskorna.

- Diderot1



SKÅDESPELARKONST 
I TEORI OCH PRAKTIK

Det är en rad kopplingar mellan begrepp och fenomen som 
upptar mitt intresse här. I botten ligger det historiografiska 
perspektivet över hur man kopplat samman skådespeleri/skå
despelarkonst-kvinnlighet/f emininitet- erotik/prostitution och 
vad detta har för implikationer på faltet. I en pedagogisk och 
konstnärlig verksamhet som skådespelarntbildning ekar även 
antiken och olika filosofiskt inspirerade utbildningsidéer. Här 
finns en spänning mellan pedagogik och vetenskap, konst 
och filosofi, kropp och psyke samt mellan feminint/kvinn
ligt och maskulint /manligt. Ett modernt genustänkande rör 
sig vanligen i Foucaults och Lacans kölvatten snarare än i 
Freuds, och än mindre i Platons och Aristoteles. Men såväl 
Freud som Platon och Aristoteles har varit aktuella genom 
sin <frånnärvaro> på fältet och på sä sätt kallat på uppmärk
samhet. Som den forskare jag är tvingades jag gå i närkamp 
med dessa och de myter som föregår dem — något jag långt 
ifrån är ensam om.

En av föregångarna i genusanalysen av teater- och skå
despelarkonst är den amerikanska teaterforskaren Sue-El- 
len Case. I sin bok Feminism and Teatre - en banbrytande 
analys av den antika grekiska teatern som en slags rot till 
mäns dominans över kvinnor - gör hon en direkt koppling 
mellan skådespelarkonst och genus.2 Den klassiska teatern 
ses inte bara som en arena för legitimering av mäns förtryck



Platon vs 
Aristoteles vs 

Sue-Ellen Case

av kvinnor i allmänhet, utan framförallt som själva den plats 
där förtrycket utövas. Case för fram sin kritik pä traditionellt 
vetenskapligt vis, men det intressanta är att hon gör sak av 
detta faktum. Hon deklarerar sin feministiska grundsyn men 
påpekar i sin inledning att hon väljer att skriva i egenskap av 
den så kallade objektiva eller transparenta forskaren, men inte 
för att hon föredrar det, utan för att bli respekterad. Hon vill 
inte riskera att bli avfärdad som en subjektiv kvinnoforskare, 
skrivande i eget syfte. På samma gång betonar hon vikten och 
nödvändigheten av den feministiska diskurs som rådbråkar 
den traditionellt vetenskapliga hållningen. Detta är hennes 
sätt att beskriva det dilemma ett genusperspektiv för med 
sig: samtidigt som hon ser sig nödgad att använda sig av ett 
vedertaget förhållningssätt för sin analys, är hennes deklara
tion en kritik mot systemets begränsningar. Sue-Ellen Cases 
uppgörelse med den grekiska antika teatern inbegriper en de
konstruktion av Aristoteles teoretisering av dramats funktion, 
och vidare även den elisabetanska teaterns praktik. Jag skall 
återkomma till Cases kritik, men först efter en mindre exkurs 
i de - för skådespelarutbildningen på en gång avlägsna och 
aktuella - antika filosoferna Platons och Aristoteles idéer.

I detta kapitel, huvudsakligen avseende historiografi, har 
jag valt att inte enhetliggöra texten till svenska för att i någon 
mån visualisera diskursen. För att underlätta har jag dock 
beträffande franska, tyska, italienska och grekiska föredragit 
de befintliga svenska och engelska översättningar där den his
toriska informationen påträffats.

Om Platon ville förvisa den förvillande konsten från ide
alstaten pä grund av att den appellerade till det <svaga> hos 
människan, ansåg Aristoteles att det var just konstens ma
giska, gränsöverskridande, omnipotenta dimension denna 
människa behövde för att bli <stark>. Kanske. Åtminstone att



den av nödvändighet var av central betydelse för en demokrati. 
Aristoteles verkar således ha menat att vrede och oro, sorg 
och glädje liksom bortträngd sexualitet, blir explosiv om den 
inte lär ges någon iorm av ritualiserad, symbolisk gestaltning. 
Och att detta <måste> man finna kontrollera(n)de forum för 
i en stat full av okontrollerbara, sensuella människor. Vis
serligen går Platon i sitt verk Staten till angrepp mot mimesis, 
etterbildning, men erkänner samtidigt dess betydelse. Hans 
avsikt och kritik är måhända subversiv då han själv för fram 
sin filosofi i konstfull dialogform, en dialog där Platon pro
vocerar sina läsare genom att låta Sokrates provocera sina 
samtalspartners. Resultatet är att alla(s) definitioner går om 
intet, sanningar vänds mot sig själva och inget kan tas för 
givet.3 Dessa skildringar av situerade dialoger mellan be
skrivna gestalter, till för en läsare att föreställa sig för sin inre 
syn, är en form av konstfull gestaltning som Platon verkar 
föredra; mimesis, men utan reella kroppar.4 Oavsett vad Pla
ton och Aristoteles avsåg med dramats funktion i dåtidens 
samhälle - som farlig drog eller kollektivt uppgående i något 
gudomligt, samhällelig spänningslösande ritual eller mer in
dividuell igenkänning, kritiskt forum eller fostrande instans 
- hyllade Aristoteles mimesis i form av fysisk gestaltning i sin 
polemik med Platon. Men mimesis är ett ambivalent uttryck 
i betydelsen på en gång <efterbildande> och <föreställande>. 
Uttrycket är behäftat med en osäkrad potential ty »har du 
inte märkt , att när man börjar i unga år med att efterbilda 
något och sedan fortsätter därmed även senare, övergår det 
till en vana och blir ens andra natur, både i det rent yttre och 
i rösten och i tänkesättet?«5 Platons skepsis mot mimesis 
tycks i den här meningen handla minst lika mycket om oron 
för den performativa konstens subversiva potential, som om 
efterbildningens bleka kopior. Platon är sträng, men liksom 
han inte avvisar vissa fysiska frestelser i behärskad form, av
visar han inte heller konsten i meningen gudomlig inspiration



eller ens som rent, men kontrollerat, nöje. Platon hävdar det 
balanserade mättet.

Medan Platon med hjälp av Sokrates diskuterar idealise
ring av människan och utvecklandet av hennes filosofiska 
och etiska tänkande genom prövande, intellektuell dialektik, 
är hon för Aristoteles en njutningsbenägen kropp vars emo
tioner och begär måste styras upp genom fysisk gestaltning 
av och identifikation med mänskliga öden.6 Platon strävar 
efter att skilja den högre stående själen ifrån kroppen och 
diskuterar i Staten stiftandet av lagar som föreskriver samma 
utbildning och fostran för män som kvinnor, för deras ge
mensamma delaktighet i samhällets alla sysslor, oavsett kön. 
Med den tidens mått mätt kan Platon kallas filogyn eller 
kanske till och med feminist, men den grundläggande upp
fattningen är att det kvinnliga könet generellt är underlägset 
det manliga - med vissa undantag.71 S'taten är det fråga om 
att göra kvinnor så lika män som möjligt snarare än tvärtom, 
och traditionellt kvinnliga sysselsättningar /egenskaper ska 
elimineras i hög grad.8 Istället för fokusering på skillnader 
mellan könen, differentieras mänskligheten i goda och min
dre goda medborgare, medan könshierarkin uttrycks i förbi
gående genom påståenden som att »mannen i stort sett har 
en avgjord överlägsenhet över kvinnan« och »ehuru kvinnan 
i allt är svagare än mannen«9 samt »i väktarnas (männens) 
gemensamma ägande av kvinnor och barn«.10 Könet i sig ser 
ut att vara av intresse endast vid befruktning och då i prin
cip flyttbart, för att använda Thomas Laqueurs terminologi i 
Om könens uppkomst. »Platon kallar både de manliga och de 
kvinnliga könsdelarna för djur benägna att flytta på sig om 
de är missnöjda.«11 Kvinnokroppen är för reproduktionen 
temporärt ett kärl för mannens säd, därefter kan hon tjäna 
staten precis som männen.12 Människorna är ointressanta 
som olikartade könsvarelser, kropparna är relativt lika inför 
lagen och statens sysslor kan - och skall - delas och utföras



på lika villkor. Som situationen beskrivs i Staten finns inga 
skillnader mellan kön som gör det ena mer lämpat för något 

än det andra, och det som Aristoteles skulle uppfatta som den 
avgörande skillnaden mellan att föda och att avla har ingen 
betydelse. Platon skriver:

Men om det tycks som om de skiljer sig åt endast i det av
seendet att kvinnan föder och mannen avlar så ska vi säga 
att inget bevis hittills framkommit för att kvinnan skiljer sig 
från mannen när det gäller våra syften, utan vi ska fortsätta 
att anse att våra väktare och deras hustrur borde ägna sig åt 
samma sysslor.13

Medan rollerna vid reproduktionsakten hos Platon varken 
är diametralt motsatta eller hierarkiskt ordnade är det hos 
Aristoteles däremot så att just »sperman gör mannen och 
symboliserar medborgaren i sin helhet.[...] Med andra ord 
liknar sperman medborgarens essens.«14 Om Platon var kon
troversiell i sin kontext, var Aristoteles desto mer represen
tativ för tidens tänkande; kvinnors underlägsenhet belystes i 
detalj, från hennes passiva roll vid befruktningen till hennes 
begränsade kapacitet för mental aktivitet: »Ojämlikheten 
är permanent«15 eftersom kvinnan enligt Aristoteles är en 
deformation, men en naturlig sådan.16 Kvinnan är en lägre 
stående och svagare version av mannen, där respektive köns 
egenskaper gjorde kvinnor och män lämpade för olika sysslor, 
men dessa anpassningar låg inte till grund för ontologiska 
skillnader. Visserligen är man och kvinna motsatser, men de är 
inte olika arter. Könet fanns till för att alstra barn och mannen 
stod för den verkande orsaken, kvinnan för den materiella.

[Kjvinnan tillhandahåller alltid materialet, mannen det som 
formar det, för detta är den kraft som vi säger att de vardera be
sitter, och detta är vad det innebär att vara man och kvinna__
Medan kroppen kommer från kvinnan är det själen som kom
mer från mannen. (GA 2.4.738 b20-23)



[Dc] manliga och kvinnliga principerna kan först och främst 
betraktas som alstringens ursprung, den förra såsom innehål

lande alstringens verkande orsak, den senare som dess material.
(GA 2.716 a5-7)17

Hos konstförespråkaren Aristoteles är det emellertid «inte 
någon mening med att fråga om form och materia, till ex
empel kropp och själ, är ett eller två [...]. Hos objekten är de 
alltid förenade, materien kan inte uppträda utan form och 
formen inte utan materia. Det är bara i tanken de kan skiljas 
åt.«18 Formen finns alltid i materien, som potentialitet när 
den inte är aktualiserad.19 Formen är den verkande orsaken 
som aktualiserar de principer vilka ryms i materien och vitsen 
med två kön är »delvis att den rena formen inte ska besudlas 
av materien.«20 Kvinnan är kall och fuktig, en lägre stående 
människoversion, medan den högre stående mannen är torr 
och hans varma säd kräver varsam hantering.21

I denna kontext har vi det antika (och aristoteliskt defi
nierade) dramat där män agerar både män och kvinnor och 
där den dramatiska konflikten når sin moraliska lösning med 
en publik i katharsis. Teatern är männens arena, såväl på och 
bakom scenen och kanske även på pä åskådarläktaren.22 Li
vets mysterier är beskrivna och genomlysta, smärtan, skräcken 
och lidandet erfarna, lättnaden har infunnit sig och världen 
ligger ånyo för åskådarnas fötter. Det är en offentlig och ge
mensam bearbetning aven samhällsproblematikgestaltad av 
män, med män och huvudsakligen för män i denna så kallade 
demokrati. Kvinnorna, som gestalter och aktörer, är offentligt 
definierade och dömda utifrån ett minst trefaldigt (diktade, 
gestaltade och betraktade) manligt perspektiv, medan de är 
ämnade (?), förvisade till (?) och/eller har privilegiet (?) att 

upprätthålla <det lilla livet> i hemmen. Det antika dramat 
erbjuder följaktligen inte bara slående analysmöjligheter av 
asymmetrin i tidens könsmaktordning, utan utövar själva för
trycket per se, hävdar Sue-Ellen Case.



Den västerländska teaterhistorien går hand i hand med fö
delsen av den västerländska civilisationens demokratiska 
styrelseskick, en demokrati som krävde den frie mannens 
deltagande i det offentliga samtalet, men som uteslöt kvin
nor, slavar och invandrare. Aven om det finns antaganden om 
att ett matriarkat föregått omvandlingen av samhällsskicket 
till ett uttalat patriarkalt system, finns det, enligt Nationalen- 
cyklopedin, inga vetenskapliga bevis för detta. Vad kan då de 
grekiska tragediernas starka, våldsamma kvinnor i konflikt 
med maktens män ha för betydelse? Stoffet är ofta hämtat ur 
de gamla myterna från bronsåldern med en polarisering av 
kvinnligt - manligt, en relation som enligt den engelska his
torikern Sarah B. Pomeroy kan handla om en aktuell konflikt 
mellan ett inhemskt pre-hellenistiskt matriarkalt samhälle 
och ett patriarkat, introducerat av invaderande erövrare.23 
Men bara om man tror på den historiska existensen av ett 
matriarkat under bronsåldern, och det förklarar inte varför 
tragöder i ett patriarkalt samhälle ca 700 är senare uppfattar 
dessa heroiska kvinnoroller som kongeniala och dessutom 
förstärkte deras makt.

Ett tidigare matriarkat eller ej, »The Dark Age and the 
Archaic Period«, cirka 1200-800 f. Kr. var, trots misogyna 
exempel, en lycklig period för skapande kvinnor i den grekiska 
litterära kulturen, hävdar Pomeroy.24 Vidare hävdar hon att 
ingen av de produktiva kvinnorna kom från Athen, utan från 
Sparta och Lesbos. Enligt Pomeroy var kvinnor i båda dessa 
samhällen högt värderade, åtrådda av såväl kvinnor som män. 
Kvinnor utbildades, deras skönhet liksom talang odlades och 
lesbiska arrangemang var fullt accepterade.25 Pomeroy avslu
tar kapitlet med en jämförelse mellan dessa kvinnobejakande 
samhällen och Athen :

It is interesting that there are no traces of literary activity
among Athenian women. The city whose men would be re-

Genustrubbel 
av igår



sponsible for the most notable artistic creations in Classical 
Greece produced no female artists.26

Forskningsprogrammet Kön på scen skissar teaterkulturen som 
en historiskt manlig hegemoni, och Sue-Ellen Case kopplar 
denna hegemoni till den antika teatern genom en feministisk 
analys av Aischylos trilogi Orestien, ett stycke med hög status 
i kanon och därför seglivad.2' I dramat avhandlas genusspe- 
cifika problem och enligt Case samverkar dramatiseringen av 
den urgamla myten med en ny politisk ordning som kräver 
en »ny kvinna«. Case kontextualiserar dramat genom berät
telserna om gudarnas härkomst: Myten om den ursprungliga 
gudinnan, jordemodern Gaia, handlar om hennes farliga liv
moder och historien om hennes barn handlar om mord och 
kastration. Mot henne står Zeus som segrare - en gud som 
sväljer sin fru för att själv få hennes kraft att föda och ger så liv 
ät Athena. Pomeroy menar att Athena är den mest komplexa 
av gudinnorna. Hon är flitigt förekommande i litteraturen 
och hon spelar stor roll som den som givit namn åt den plats 
vilken sägs utgöra västerlandets kulturella vagga.28

Athena är en maskulin kvinna - androgyn. Hon är kvinnlig 
till sin framtoning och associeras bland annat med handa- 
bete och olivskördar, men hon är också visdomens beskyddare, 
vilket betraktades som manligt av grekerna. Hon är också 
en krigsgudinna beväpnad med sköld, spjut och hjälm, och 
beskyddare åt ett antal dödliga krigare och hjältar. Ibland klär 
hon ut sig till man för att underlätta kontakten med Odysseus 
och hans allierade. Pomeroy beskriver Athena som arketypen 
för den maskulina kvinnan som finner framgång i en värld 
vilken väsentligen är en mannens värld, genom att förneka 
sin egen femininitet och sexualitet. Athena är jungfru och, än 
viktigare, en jungfru som inte är född av en kvinna utan av en 
man. Att själv vara född av en man gör det möjligt för Athena 
att hävda fadern som den verklige föräldern till varje barn, en 
uppfattning som förstärks av Afrodites födelse ur havsskum-



met från den kastrerade himmelsguden Uranus genitalier.29 
I de antagonistiska genusrelationer som iscensätts i trage
dierna och epiken står alltid Athena på männens sida, hävdar 
Pomeroy, och det är detta Case betonar. Case menar att At
hena representerar slutet för den farliga livmodern, eftersom 
hon inte har någon mor (hon bryter den matriarkala linjen 
och utmanar identifikationen med det egna könet), saknar 
sexualitet (hon förblir jungfru), besegrar amazonerna, lierar 
sig med Zeus och Apollons välde och skapar därmed ordning 
i Athen. Samtidigt med Athenas makt framträder Dionysos 
och så sker en övergång från de äldre gudinnornas frukt
samhet och sexualitet till den manlige guden — de kvinnliga 
gudomarna särskiljs frän makten, den kvinnliga sexualiteten 
annekteras liksom förlossningskonsten. Således kan Platon 
hävda att förlossningskonsten är till för män, och att den ser 
till själar som håller på att föda, men inte till kroppar.

Sue-Ellen Cases drastiska dekonstruktion av den väster
ländska klassiska kanon tar sin början under rubriken »Classic 
drag: the male creation of female part« och är en svidande 
uppgörelse med det antika grekiska samhället och den attiska 
moralen. Genom sin feministiska läsning av Orestien silar för
fattaren fram ett koncentrat av allt det hon vill avslöja:

A feminist reading ofThe Oresteia illustrates the defeat ot the 
old matriarchal genealogy, the nature of < Woman > as portrayed 
on the stage, the rise ot Athena and the legacy ot the suppres

sion of women.30

Pomeroy och Case är relativt ense om betydelsen av Orestien 
ur ett genusperspektiv.31 Och den amerikanska konsthistori
kern Camille Paglia ansluter sig:

Unfortunately for women, the ideal of Athenian democra
cy celebrated by the Oresteia requires a defeat of feminine 
power.[...]The Oresteia recapitulates history, moving from



nature to society, trom chaos to order, from emotion to reason, 
trom revenge to justice, from female to male.32

Men redan Simone de Beauvoir förklarar dramat som en av
görande skildring av relationen mellan könen och illustrerar 
detta genom ett citat ur trilogins sista del. Hon beskriver för
loppet - här i svensk översättning — som en trosförklaring, en 
tro som i stort sett får tjäna som vetenskaplig upptäckt:

Från den dag då brukandet av jorden upphör att vara främst en 
magisk handling och i första rummet blir ett skapande arbete, 
vaknar mannen till insikt om att han är en alstrande kraft, och 
samtidigt som han kräver skördar, kräver han arvingar.

Den ur ideologisk synpunkt viktigaste revolutionen i äldre 
tider är densom ersatte kvinnlig arvsföljd med manlig, den 
s.k. agnatiska. Modern sjunker då i betydelse till amma och 
tjänarinna och faderns suveränitet förstärks; det är han som 
sitter inne med alla rättigheter och som lämnar dem vidare. I 
Aischylos Eumeniderna[sista delen av trilogin] proklamerar 

Apollo dessa nya sanningar:

»En moder ger ej livet åt det barn som kallas hennes.
Nej, hon vårdar endast den färska säd, som blev 
i henne sådd.
Och den som sår ger livet. Modern är en 
främling blott
Som skänker skydd åt plantan, 
om sä är gudars vilja.«

[... ] Hänvisad till fortplantningoch underordnade sysslor, be
rövad sitt praktiska inflytande och sin mystikfyllda prestige, 
framstår nu kvinnan som enbart tjänarinna.33

Från att ha stått i magisk förbindelse med jorden, årstids- 
växlingarna och grödan blir kvinnan endast en fåra i jor
den och mannen den som plogar, sår och rår över skörden, 
hävdar de Beauvoir, ett påstående som kastar ljus över ut-



vecklingen frän mystisk fruktbarhetskult till civiliserat och 
kultiverande forum.

Historiografiskt knyts utvecklingen av teatern i allmänhet Teater- 
till Dionysoskulten, via språnget frän ett så kallat primitivt histori(ografi)ska 
samhälle till den utvecklade grekiska bystaten.34 Teaterhisto- s(p)år 
riker Jon Nygaard diskuterar detta som en explicit övergäng 
frän ett matriarkat till ett patriarkat:»fra stammefelleskapets 
rettsprinsipper til polis-demokratiets rettsprinsipper, fra ma
triarkatets rett til patriarkatets rett, fra jordbrukssamfunnet 
til pengesamfunnet«.35 Nygaard fokuserar på det dionysiska 
thiasos·, en sorts hemliga förbund, där vissa ursprungligen och 
under lång tid förmodligen begränsats till och av kvinnor, men 
vilka sä småningom förde in en man som präst i ritualen. För
fattaren spårar dessa hemliga förbunds sammankomster till 
de ursprungliga totemistiska jägarklanernas gudadyrkan och 
ritualer, direkt kopplade till klanens produktion. Genom sam
hällets tekniska produktionsutveckling förlorade ritualerna 
och de medförande myterna sina faktiska funktioner, för att 
istället bli »mysterier«. De initiationsritualer som var knutna 
till den forna klanens gemenskap och överlevnad knyts nu till 
dessa mysterier, för att efter hand även skalas av till en funk
tion som rena »skådespelar«-förbund.36 Nygaard karaktärise
rar det dionysiska thiasos som en rit i fruktbarhetens tecken 
med vilda orgier ute pä landet eller uppe i bergen, offrande 
av djur och triumferande återtåg. I övergången från en enkel 
jordbruksgemenskap - där kvinnor tycks ha haft en relativt 
stark ställning med magiska förtecken - till aristokrati blev 
denna kvinnornas (och senare även böndernas) ritual till en 
folkrörelse mot den jordägande adeln. Genom övergången 
från aristokrati till demokrati försvagades dock kvinnornas 
position, liksom thiasos funktion; kvinnorna hade inte längre 
kontroll och förbundet upphörde att vara hemligt. Dithy
ramben, det musikaliska inslag som följde processionerna till



Dionysos ära - och som här, liksom hos Aristoteles, beskrivs 
som ursprung till den teatrala formen — kopplas således först 
till kvinnorna, men i och med utvecklingen kommer denna 
efterhand att domineras av män.37

Den norska teaterhistorikern Live Hov ägnar det första 
kapitlet i sin avhandling Kvinnorollerna i antikkens teater till 
att, än mer ingående än Nygaard, redogöra för olika teorier 
angående den antika teaterns ursprung. Liksom hos Nygaard 
ges här även en problematisering av det grekiska dramats 
upprinnelse, särskilt G. F. Elses teori som står i direkt motsätt
ning till dionysosteorin.38 Else frikopplar det antika dramat 
frän kulten och menar att upphovet istället står att finna i det 
successiva och kreativa samspelet mellan Thespis, den förste 
skådespelaren, och tragöden Aischylos.39 Hov, som snarast 
söker en syntes av de dominerande dionysosteorierna och 
Elses, är liksom Nygaard upptagen av thiasoi och anför en 
teori som liknar den Nygaard baserar sig på. I dionysoskultens 
ritualer organiserades män och kvinnor i speciella grupper 
- thiasoi - där myternas menader och satyrer blev återskapade 
av män, klädda till satyrer, och av kvinnor, klädda till menader. 
I hemliga, menadiska thiasoi kunde dionysosdyrkande kvin
nor få en förlösning av instängda drifter och krafter — något 
som, enligt teorin, verkar skrämmande då det påminner män 
om ursprungliga, mer extrema former av kvinnlig utlevelse.40 
Samtidigt förstår man att detta ställföreträder starka behov 
som behöver kanaliseras, vilket banar väg för mer moderata 
och reglerade former, det vill säga fasta inslag i de dionysiska 
festivalerna där kvinnorna uppträder »å statens vägnar«.41

Beträffande uteslutningen av kvinnor i det atenska dramat 
återger Hov George Seafords teori: »What happens with the 
emergence of drama, originally on Dionysiae themes, is that 
the satyric thiasos forms the chorus of the satyr-play, but that 
the female companions of the god are represented by males«.42 
Övergången till drama sker följaktligen när det inte längre är



kvinnor utan män som framställer Dionysoskultens menader. 
I sitt sökande efter förklaringar till varför kvinnor uteslöts från 
något som de ursprungligen tycks ha haft så stort inflytande 
över, framhåller Hov vidare Sue-Ellen Case som en av de få 
som på allvar tagit itu med detta. Hov är dock en aning kluven 
till Case som är så uppenbart ideologisk i sin diskussion och, 
enligt Hov, ibland bygger sitt resonemang på alltför lösa grun
der. Med detta i minnet är är Cases analys likväl intressant och 
får bilda underlag för såväl Hovs diskussion som min histo
riografiska genomgång nedan. Hov konstaterar att travestien, 
det vill säga män som gestaltar kvinnor, är en grundläggande 
form för teater; antingen i form av fullständigt rollbyte enligt 
konventionen »män spelar kvinnor«, eller som »spel i spelet«, 
det vill säga att män spelar manliga rollkaraktärer som klär ut 
sig till Hinnor, eller att män spelar kvinnokaraktärer som klär 
ut sig till män.43 Vidare ansluter sig Hov till Cases tankegång 
att det är implicit i kulturen, i tidsandan, man kan finna för
klaringen till teaterns rent maskulina skådespelartradition och 
inte i, mot teatern, riktade lagar och förbud.

Case tar den kraftiga förändringen av det grekiska sam
hället som utgångspunkt för sin dekonstruktion av en attisk 
moral, vilken alltså kom att avvisa kvinnor från det offentliga 
rummet. På femhundratalet f. Kr. deltog såväl kvinnor som 
män i festivalen, men pä fyrahundratalet, när dessa festiva
ler kom att bli vad som kallas teater, försvann kvinnorna ur 
bilden. Då inga förbud eller lagar mot kvinnors deltagande 
har återfunnits menar Case att uteslutningen måste sökas 
i de framväxande kulturella koderna i Athen, snarare än 
i den specifikt politiska eller teatrala utvecklingen - en slutsats 
som Hov ansluter sig till. Men, hävdar Case, det är i och med 
teatern som det verkliga förtrycket iscensätts:

As a result of the suppression of real women, the culture in
vented its own representation of the gender, and it was this
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fictional >Woman< who appeared on the stage, in the myths 
and in the plastic arts, representing the patriarchal values at
tached to the gender while suppressing the experiences, stories, 
feelings and fantasies of actual women.44

Antik »drag« Case frågar sig följaktligen hur en man tillägnar sig, samt ge
staltar, en kvinnlig karaktär och jämför det med drag, vilket ger 
en talande bild av hur gestaltningen kan och kunde erfaras. Ur 
detta perspektiv var inte kvinnan i det antika dramat en verk

lig, komplex kvinna och dito kropp på scen, utan en <tillyxad>, 
överdriven, förvanskad kvinna som var diktad och iscensatt, 
betraktad och tolkad genom mannens blick. Männen däre
mot, agerade <sig själva>, vilket är en sanning med modifika
tion. Visserligen skapades rollerna för män av män, liksom 
de gestaltades av män, vilket öppnade för en mer självklar 
identifikation, men de teatrala förhållanden som rådde under 
antiken innebar sannolikt att även män gestaltades schablon- 
artat. Trots detta visar diskussionen på en asymmetri beträf
fande könens ( representation, vars effekter inte går att bortse 
ifrån. Med en mer optimistisk syn på problematiken kan man 
mot den bakgrunden diskutera vilken funktion dramat i den 
här tappningen kunde ha; uppfattades det som föreskrivande 
och reglerande, eller synliggjorde det i stället effekterna av en 
absurd hierarki? Var intentionen konstituerande eller var den 
kritisk - och vilka tolkningar var möjliga för åskådaren?

Case baserar sin analys på en intersektionell studie av tre ut
vecklingsområden: den socio-ekonomiska organisationen, den 
kreativa konsten och de predominanta myterna. Utvecklingen 
mot ett statsskick, polis, utvidgade ett aristokratiskt nätverk, 
byggt pä enskilda familjer som bas för den sociala organisatio
nen. Varje familj kunde sörja för sig själv genom handel med 
mynt och småskaligt jordbruk. Ägande var dock huvudsakli
gen förbehållet män, medan - genom lagar vaktade - kvinnor 
blev föremål för byteshandel; äktenskapet blev en ägandein- 
stitution där kvinnor lånades ut av sina fäder till män och i



händelse av skilsmässa returnerades till sina fäder.45 Ironiskt 
nog, menar Case, innebar den viktiga rollen som moder och 
hustru i den lilla familjeenheten — vilken krävde nya moraliska 
och juridiska skyldigheter i relation till legitimitet och säker
het för anhöriga — samtidigt kvinnors uteslutning frän politisk 
delaktighet i staten. En genusspecifik och dikotom uppdelning 

av privat och offentligt, kvinnligt och manligt, där det privata 
är undanskymt och det offentliga privilegierat, innebär följ
aktligen att vanliga kvinnor osynliggörs i historien.

Den socioekonomiska organisationens förändringar förde 
med sig nya kulturella institutioner, där teatern bara var en 
bland andra. Atenarna skapade såväl ny arkitektur, som nya 
religioner och myter, skriver Case och konstaterar: »fliese 
cultural institutions became allied with the suppression of 
women by creating the new gender role of >Woman<, which 
served to privilege the masculine gender and oppress the fe
minine one«.46 Eftersom män spelade alla roller, såväl man
liga som kvinnliga, frågar sig som sagt Case hur dessa män 
egentligen koncipierade kvinnan på scenen? Hur signalerade 
den manlige skådespelaren till sin publik att han spelade en 
kvinnokaraktär? Bortsett från mask och kostym måste han ha 
använt sig av gestik, rörelse och intonation, allt betraktat ur ett 
manligt perspektiv; kvinnan, det motsatta könet, gestaltades 
i allt med motsatt genus. Denna gestiska vokabulär initierade 
en bild av Kvinnan, som hon framställdes pä scenen: »insti
tutionalised through patriarchal culture and representerad by 
male-oriented signs of her appropriate gender behaviour«.47 
Pä detta sätt levererades en undertext beträffande det kvinn
liga könets natur, dess apparition och formella skillnad frän 
representationen av det manliga.48 Case drar slutsatsen, att 
representationen pä scenen gav inspiration till skapandet av 
kvinnokaraktärer i det skrivna dramat och vice versa, varför ste
reotyper och generaliseringar förstärktes genom Interaktionen 
mellan dessa olika fora. Den atenska teaterns praktik skapade



en politisk och estetisk arena för ett ritualisera t och kodifierat 
genusbeteende, länkat till privilegier och restriktioner — en 
genusprincip som höjdes till <klassisk> status och följaktligen 
blev ett paradigmatiskt element i teaterhistorien,vilket innebar 
uteslutandet av kvinnor från det kanoniserade och det ideala.

Case diskuterar den antika teatern som en arena för för
tryck, såväl genom männens annektering av kvinnligheten, 
som genom dramats innehåll. Genom analys av såväl intrig 
som upplösning kan man läsa in både samhälls- och genuskri- 
tik, men Case fokuserar på det performativa som konstitu
erande och preskriptivt. Enligt resonemanget opererar tra
gedien förtryckande på flera plan: rollgestalternas öden och 
upplösningen av dramat samverkar med själva framförandet. 
Uppfattningar om kvinnan - hennes röst, hållning, gestik, 
(senare även mimik) — sås och göds så att säga en passant, tyst 
och omärkligt i skuggan av det storartade händelseförloppet. 
Teatern måste förbehållas mannen för att kunna spela ut en 
hotfull kvinna med makt till förmån för en ny, underordnad, 
och publiken övertygas öppet retoriskt, liksom den <smygin- 
doktrineras> med åsikter om vad som för kontexten är en 
lämplig kvinna.

Aristoteles talar om lämplighet och om att tragedin tar
var karaktärer som är bättre än de människor den vänder sig 
till. Karaktären är ett resultat av sina handlingar, och då inga 
sämre versioner av män — det vill säga kvinnor — är lämpliga 
för teatern, läser Case in att kvinnor inte bara är uteslutna från 
den dramatiska praktiken på grund av olämplighet, utan att 
de helt enkelt uppfattas sakna lämpliga kvalifikationer för att 
ägna sig åt dramatik.49

Elisabetansk Efter uppgörelsen med Orestien går Case över till att disku- 
»drag« tera den elisabetanska teatern. Hon menar att skälet till upp

repningen av den uteslutande manliga scenpraxisen, ligger i 
återkomsten av/ätergången till det atenska samhällets bland-



ning av kultur, myt och politik, assimilerad av den kristna 
traditionen. Kvinnor som uppträdde associerades med prosti
tution - en kvarleva sedan grekernas och romarnas tid - och 
den kvinnliga kroppen betraktades som en (okontrollerbar) 
utlösare för mäns (okontrollerbara) sexualitet:

The female body had become the site for sexuality. If women 
performed in the public arena, the sexuality inscribed upon 
their bodies would elicit immoral sexual responses from the 
men, bringing disorder to the social body.50

Den katolska kyrkan hade tidigare uttryckt sin förbannelse 
över teatern som omoralisk, en plats där kvinnor och kvinnlig
het kom att vara lika med sexualitet. Genom att förbjuda kvin
nor på teatern, kontrollerades samtidigt mäns sexuella beteen
de. Den dikotoma genusrelationen i det klassiska dramat gav 
det kristna paradigmet ytterligare dimensioner beträffande 
förtrycket av det kvinnliga; det kvinnliga förknippades med 
sexualitet i motsats till det manliga som förknippades med 
andlighet, vilket ledde till en kulturell produktionskontext, 
präglad av ett manligt celibat. Här beskriver Case en intrikat 
rundgång vid sökandet efter anledningar till frånvaron av 
kvinnor på scen. Kvinnor kan exempelvis förklaras ha sämre 
röstresurser än män och därför vara mindre lämpade att utöva 
konstarten, liksom de saknade vokal träning eller för att de
ras »biologiska make up« helt enkelt inte matchade rollen 
som skådespelare. Men, menar Case, kvinnors frånvaro i lit
teraturen, filosofin, teologin och andra lärosäten motsvaras av 
deras frånvaro i körer och pä scenen. Idén om kvinnor som 

sexuella, i motsats till männen som intellektuella, fick den 
maktfullkomliga kyrkan att förbjuda kvinnor tillträde till pu
blika inrättningar, exempelvis skolor, vilket innebar att kvin
nor nekades just vokal träning, retorikstudier och det skrivna 
språket. Följaktligen fanns inga kvinnor som kunde mäta sig 
med de män som tränats för uppgiften.



Med uteslutningen av det kvinnliga könet som kulturell 
producent/kulturell (eng. site), följde uteslutningen av den 
kroppsliga representation av sexualitet som kopplats till detta 
genus, vilket i sin tur innebar att sexualiteten lokaliserades till 
det symboliska systemet, det vill säga språket. Den elisabe- 
tanska teatern, kyrkliga körer och skolor samverkade här till 
en manlig värld i celibat, vilken uteslöt det kvinnliga/sexuella 
könet och som lutade sig mot det språkliga. Vid tiden för 
Shakespeares produktion var teatern inte längre kopplad till 
kyrkan, men trots sin sekulariserade natur var dess rötter fort
farande mycket tydliga, menar Case. I denna teater blev vissa 
kvaliteter som Aristoteles tidigare hade tillskrivit kvinnor, här 
istället tillskrivna pojkar, vilka i likhet med kvinnor socialt var 
beroende av och underlägsna vuxna män. Shakespeare både 
utnyttjade, laborerade och spelade med denna elisabetanska, 
kulturella praktik i sina travestiuppsättningar, särskilt i sina 
<trippel-cross-gender>- scenarier i flera av komedierna. Men, 
menar Case, detta var en utbytespraktik som också deltog i en 
annan sexuell dynamik, nämligen representationen av manlig 
homoerotik, det vill säga av pojktransvestiter i erotiska situa
tioner med andra pojkar eller män. Avsaknaden av kvinnor 
på scen producerade en erotisk projektion på de pojkar som 
ställföreträdde det sexuellt konnoterade könet; unga <drag 
queens> vilka - genom uteslutningen av kvinnokroppen - blev 
erotiserade genom språket. Denna manligt homoerotiska flirt 
transporterades vidare av Shakespeare genom den transves- 
titiska karaktärens slutmonolog, till sin publik av både män 
och kvinnor - men, analyserar Case, av avgörande betydelse 
är, att den resulterande homoerotiken slutgiltigt måste asso
cieras med de androgyna karaktärernas manlighet, snarare än 
med deras kvinnlighet. Som bevis för den homoerotiska di
mensionen anför Case puritanernas oro och avståndstagande 
till < scenens dekadens>, som direkt kopplad till denna praktik. 
De puritanska dokumenten kan inte betraktas som opartiska



redogörelser, menar hon, de innehåller information om både 
homoerotik och misogyna bekymmer.

Som avslutning på denna dekonstruktion inventerar så Case 
den traditionella, patriarkala kritiken. Här driver hon idén att 
de tolkningar som görs inom denna genre legitimerar såväl ute
slutningen av kvinnor från scenen, som transpojkarnas homo- 
erotiska natur,genom att den betonar den form och stilisering 
scenen kräver. Argumentationen insisterar på att transvestism 
intensifierar scenens artificiella karaktär,förstärker den este
tiska ramen, och förflyttar konstarten bortom sensualitetens 
gränser. Teaterns estetik placeras så i den symboliska, språk
liga sfären genom att den andlige, intellektuelle mannen anses 
bättre på att agera lämpliga kvinnliga karaktärer än den fysiska 
kvinnan själv, det vill säga konstarten sträcker sig bortom den 
kvinnliga skådespelaren som är sensuell i kraft av sitt kön.31 
Case konstaterande svarar högst intrikat mot bekymret med 
de kvinnliga studenternas dilemma, vilket kommit att prägla 
mycket av mitt forskningsarbete. Tankegången sätter också 
fingret på begreppet <kvalitet> — det normrelaterade begrepp 
som florerar i jämställdhetsdebatten å scenkonstens vägnar.52

När puritanerna stängde teatrarna, var det inte längre 
några pojkar eller unga män som representerade kvinnorna 
»through the safety of the artifice« - istället blev fiktionen 
<kvinna> applicerad på verklighetens kvinnor:

The cultural fictions which had served as to suppress women
gave way to the witch hunts, in which real women was murde
red and tortured for the supposed sins of their gender.53

Sedemera, när teatrarna öppnade igen, fick faktiska kvinnor 
beträda scenen men, som en ödets ironi, kom de själva att 
representerade de kvinnoideal - genomsyrade av patriarkala 
idéer om det lustfyllda och lättsamma könet - som fiktionen 
hade skapat. Ur Cases synvinkel fördes förtrycket alltså vidare 
av kvinnorna själva, genom gestaltningen av kontextuellt ac-



ceptabla sceniska karaktärer. Ytterligare lager av denna typ 
av förtryck läggs sedan på genom regissörens entré i teater
världen. När denne blir av avgörande betydelse för iscensätt
ningen sker ännu en förstärkning av det manliga perspektivet, 
då det histori(ografi)skt var ett yrke förunnat män.

This age marked a transition from the virgin goddess Athena 
(and the virgin queen Elizabeth) to the sex goddess of the 
twentieth century. Either way, women did not escape the role 
of merchandise in the world of male exchange.54

Män skriver dramatiken, gestaltar den, bedömer den och 
sedermera regisserar den - det manliga tolkningsföreträdet 
och den manliga blicken, vilket numera låter som klichéer, har 
följaktligen relevans för en undersökning av skådespelarut- 
bildning.

Medan Cases analys näst intill får betraktas som klassisk 
i sig själv - i en genusanalytisk kontext - står hon inte oe
motsagd. I Live Hovs mening <glömmer> Case att betona att 
teater per se är fiktiv, och att även de gestaltade männen är 
tolkningsbara konstruktioner. Kritiken blir allför ensidig och 
teatern frikopplad ifrån dess mer mångfacetterade funktion, 
även i den dåtida grekiska kontexten. Medan Case betraktar 
den som en förtryckande instans, ser Hov teatern som ett 
för tiden någorlunda demokratiskt forum, där män i den 
grekiska antiken ändå hade möjlighet att reflektera över rela
tionen mellan kvinnligt och manligt. Med dagens mått mätt 
bör man också fråga sig om dramat inte snarast handlade 
om balansen mellan principerna kvinnligt — manligt, än om 
dikotomin kvinnor och män, även om detta kan vara svårt att 
skilja upp. I detta sammanhang är den manliga blicken också 
ett problematiskt begrepp, då de teatrala förhållanden knap
past borgade för mer privata voyeuristiska preferenser, utan 

snarare involverade kropp och själ på ett genomgripande och 
storslaget sätt, med religiösa förtecken.



Case visar hur tidens teaterkonvention förtryckte verkliga 
kvinnor genom att ersätta dem med den »patriarkala pro
duktionens masker«, skriver Alisa Solomon i Re-Dressing the 
Canon, men går själv ytterligare ett varv.55Hon positionerar 
sig som en feminist med klar blick för misogynin i den väs
terländska dramatiska traditionen, men med en annan syn pä 
den klassiska kanon. Hon ser skådespelarkonsten som »the 
art of imitation that reveals imitation«, vilket innebär att tea
tern i sig själv ifrågasätter själva medlen för sin produktion, 
synliggör sina egna processer och gränser, liksom reser frågor 
om de bilder och ideologier den iscensätter och ger röst åt.56 
Teaterns själva signum - i stället för att verka reproducerande, 
konserverande och förtryckande — är just att den självreflek- 
terande överväger sin egen inblandning i den kulturella och 
historiska kontexten. Dessa tankegångar ansluter till Elin 
Diamonds i Unmaking Mimesis, men medan Diamond argu
menterar för Brechts gestiska kritik med hjälp avjulia Kris
tevas och Luce Irigarays idéer om könsskillnad, ser Solomon 
detta psykoanalytiska anslag snarast som kontraproduktivt.5 7 
Genom en analys av hur Aristofanes i 7hesmophoriazusae 
levererar kritik av den klassiska tragediens kvinnorepresen
tation - den teatrala processen sätts under lupp, själva det 
mimetiska omintetgörs, det transvestitiska synliggör genus- 
konstruktionen — visar Solomon hur teaterns själva funktion 
är att förhandla med den dominanta kulturen, genom att på 
en gång reproducera och utöva motstånd mot den: själv
medveten teater dekonstruerar sig själv. Samma tankegång 
återkommer i Barbara Freedmans essä »Feminisms, Psychoa
nalysis, Theatre« i Cases Performing Feminisms. Hon belyser 
detta genom att ställa argumentationen för en feministisk, 
dekonstruktivistisk <mot-teater> inför frågeställningen:

The question is not, therefore, whether a feminist or a de- 
constructive theatre is possible, but how separate, and how



theatrical, these strategies really are? Can deconstruction 
stand outside of theatre as a technique to be used upon it, 

or is it always already in it? To theatricalize one must de
construct, insert a difference in a term which splits it, mi
mics it, then displaces or usurps it. “A woman writing like a 
woman writing like a woman” is never the same woman. 58

I motsats till Cases dystopiska analys, litar dessa feministiska 
teoretiker på teatern som medium. Cases analys kommer även 
i det följande att korrigeras av en mer mångfacetterad bild; 
själva skådespelerskan - per se och som fenomen - spränger 

ramarna förden entydiga offerrollen.

♦ ♦ ♦

skade- - Jag längtar efter[...]att det inte ska speia någon roll 

SPELARKONST vad man är för kön, att man ska kunna identifiera sig 

— frän manlig med både kvinnor och män på scenen, det mänskliga 

angelägenhet ska vara det viktiga. Jag vill hitta en teater där det finns 

till kvinnosak ? både män och kvinnor som har hela roller och som har 

en egen historia.

- Men för att vi ska komma dit måste vi få arbeta med 

kvinnliga regissörer och dramatiker också. Det har vi 

aldrig gjort.

- Jag tror att det börjar hända saker nu. Men vi kan inte 

vänta, vi går ut nästa år, vi vill göra det nu.[...]Och för 

slutproduktionen nästa vår har vi elever frågat flera 

kvinnliga regissörer om de vill regissera våra slutproduk

tioner. Jag tror att man behöver hjälpa fram kvinnorna 

nu, för om det kommer till en nivå där vi får jobba lika 

mycket och pa samma villkor dä kan vi lägga bort skill

naderna och prata om de viktiga frågorna, om livet

och tillvaron.59

ovanstående uttalanden av kvinnliga skådespelarstu- 
denter återfinns under artikelrubriken »Manlig blick styr sce-



nen« i Dagens Nyheter, april år 2000.60 Artikeln ingår i en serie 
om den svenska teaterns kvinnor och är publicerad nästan på 
dagen ett år innan jag påbörjar min studie påTeaterhögskolan. 
I den vidhängande faktarutan poängteras att teatern har »ett 
genuint manligt arv att förhålla sig till«, att varken den antika 
teaterns eller Shakespeares kvinnoroller är skrivna för kvinnor 
och att »teatern är speciell därför att de viktigaste texterna 
som fortfarande nyttjas är nära 3000 år gamla, eller skrevs 
för 400 år sedan«. I artikeln uttalar sig tre kvinnliga studenter 
om sina erfarenheter från såväl Teaterhögskolans då aktuella 
skådespelarutbildning, som frän den professionella teatern. 
Alla uttrycker de upplevelsen av att än idag är mannen norm 
och kvinnan Kvinna.

Att anlägga ett genusperspektiv pä skådespelarutbildning 
innebär följaktligen att stå inför en tvåtusenfemhundra är 
gammal patriarkal tradition. För att förhålla sig till - och som 
forskare utmana — den problematik som skissas i projektet 
Kön på scen, krävdes en tillbakablick på denna tradition: hur 
och varför ser det ut på detta sätt? Vad är belyst och vad är 
fördolt, vad betonas och vad är bortträngt? Vem skriver, på 
vilket sätt och om vad? Frågan är dock var det är relevant att 
själv börja, och hur. Ett genusperspektiv kan innebära mycket 
olika strategier, såsom att se med genusögon på så kallade 
neutrala texter, hörande till kanon, eller att medvetet välja 
mer udda texter som är skrivna av, för och/eller om kvinnor, 
i syfte att balansera kanon. Jag har dock ingen ambition att 
göra ett konsekvent val här, utan en läsning föder en annan, 
ur vitt skilda kontexter. Det är ett vindlande och associativt 
spär, men efter en särskild tematik som jag hoppas klarnar 
efter hand.

Ett axplock ur floran av litteratur om skådespelarkonsten, 
med viss anknytning men utan direkt relevans för detta spår, 
skall översiktligt återges först, för att sedan övergå till en mer 
specifik läsning.Till en början och ur mer formell aspekt kan



Coles och Chinoys stora verk Actors on Acting nämnas, där 
bade åskådare och teoretiker, men framförallt skådespelare 

från antikens Grekland cirka 500 f. Kr., till 1960-talets hap
penings, berättar med sina egna ord om konstarten.61 Av 109 
bidrag är 23 skrivna av kvinnor, vilket det första är en skildring 
av Comtesse D’Aulnoy som bevittnar ett komediuppförande 
på resa genom Spanien, år 1679.62 Asymmetrin talar för sig 
själv och illustrerar själva utgångspunkten i projektet Kön på 
scen: endast drygt tjugo procent av bidragen tillskrivs kvin
nor och de dyker inte upp förrän teatern redan har existerat 
under mer än tvåtusen år. Det är dessutom inte vilken kvinna 
som helst som skriver, utan en grevinna. Trots asymmetrin 
återkommer teorier om < det kvinnliga>, om Kvinnan samt om 
faktiska kvinnor genom historien. Kvinnor citeras, omskrivs 
och beskrivs för olika syften.

Drygt hundra år senare möter vi exempelvis den t ranska 
skådespelerskan Mlle. Clairon och hennes yngre rival Mlle. 
Dumesnil på en liten teater år 1787, intressant nog i polemik 
med varandra om vad som egentligen dominerar skådespe
larkonsten — verklighet eller fiktion? Den förra, som hävdar 
artistisk stil och konvention, svararfiktion, och den andra, som 
hävdar identifikation och uppgåendet i rollen, svarar verklig
het,63 De återkommeri Kirsten Gram Holmströms avhandling 
Monodrama. Attitudes. Tableaux Vivants, där vi kan få perspek
tiv på deras spörsmål: Skolade och inspirerade av bland annat 
Voltaire »[they] used an expressive pantomimic style, above 
all by presenting isolated situations in striking, picturesque 
tableaux«.64 De är båda, trots meningsskiljaktigheterna, fö
regångare i utvecklingen frän en tidigare, mer ritualiserad, 
retorisk och deklamatorisk skädespelarstil, mot ett expressivt, 
pantomimiskt uttryck med emotionell karaktär och illusorisk 
effekt. Gram Holmström problematiserar aktrisernas respek
tive karriär och kontextualiserar utvecklingen, men utan att 
applicera något genusperspektiv. Aktrisernas framgång häng-



er samman med det utrymme för individualistisk rolltolkning 
- skådespelaren stod i centrum - som Voltaires post-klassiska 
tragedier erbjöd, samt den framväxande nyklassiscismens 
nya aspekter av den antika teatern, inte minst den romerska 
pantomimen. Ett pragmatiskt faktum med direkt inflytande 
på teaterns och skådespelarnas utveckling var att balett och 
pantomimiska föreställningar helt enkelt drog mer publik än 
det talade dramat. Meningsutbytet mellan kvinnorna kan 
också härledas till ett nymornat intresse för vetenskap, det 
vill säga klassificering av kunskap med direkt betydelse för 
skådespelarkonsten. »Tidsandan«, konsten och dess aktriser 
kan med andra ord inte skiljas från varandra.

I den senare hälften av boken avhandlas ytterligare kvinn
liga skådespelerskor, bland annat Lady Hamilton och Ida Brun 
under rubriken »Attitudes«. Attityder är en är en genre på 
gränsen mellan bildkonst och teater - en »mimoplastisk« 
konstform, utvecklad huvudsakligen som ett försök att att 
vidga gränserna för bildkonsten, skriver Gram Holmström. 
Vi får följa aktrisernas liv och leverne genom den här konst
formen, dels kvinnor som uppträdde i »moving, or rather 
shifting, pictures« och dels i den besläktade sjaldansen: »the 
swift transitions between different emotions and the antique 
motifs in the attitudes, the flowing hair and the large shawl«.65 
Jag ska dock inte förlora mig djupare i dessa kvinnors öden 
och äventyr, utan styra in mot det tematiska spår jag är intres
serad av, med hjälp av Gram Holmströms egna ord:

It remains to say some words about Lady Hamilton. Few of the 
eye-witnesses[...]omit to remark that Emma [Lady Hamil
ton], the instant she laid aside her classical costume and once 
more attired herself in the fashionable dress of the day, appea
red vulgar in every way; they all praise her performances but

always with a touch of disdain. [,..]They saw in her nothing 
but the demi-mondaine who meant at all costs to keep her



rich and highly-placed protector and knew that one of the best 
means of doing so was to consent to be a living art gallery. But 
this is not the whole truth; it is precisely this fact that Emma 
was vulgar and without grace in every day life but was wholly 
transformed during her performances, so that she could hardly 
be recognized as the same person, that proves that although 
she was without culture and education in the ordinary sense 
she nevertheless had, as Mme. De Boigne writes, »instinct 
pour les arts«. One readily believes Romney when he writes: 
»Here acting is simple, grand, terrible and pathetic.«66

Idealbilder och förväntningar kontra verklighet,gestaltningen 
av Kvinnan kontra den faktiska kvinnan, fakta kontra fiktion 
och fördomar? Citatet fångar upp en komplexitet beträffande 
kvinnor, skådespelarkonst och uppfattningar av desamma 
med betydelse för fortsättningen, men först skall jag kasta mig 
drygt trettio år fram i tiden till en helt annan, aktuell proble
matisering av ytterligare en stor aktris, en verklig stjärna. Jag 
syftar på teaterforskare Willmar Sauters perspektiv på Sarah 
Bernhardt i boken The Theatrical Event.67 Synen på teaterföre
ställningen som en kulturellt, geografiskt och historiskt kon- 
textualiserad händelse är den röda tråden i denna bok, vilken 
rör förståelsen av teatern som samhälleligt fenomen, liksom 
skådespelarkonsten som konstnärligt. Bernhardts stjärnstatus 
diskuteras dels genom en av Sauter utvecklad, receptionsteori 
- ett samspel mellan presentation och perception, där skåde
spelarens handlingar kommunicerar med åskådarens recep
tion pä flera olika nivåer - och dels genom det Sauter kallar 
den konventionella (platsspecifik teatertradition), strukturella 
(organisationsfaktorer) och konceptuella (teaterns funktion) 
kontexten.68 Sauter beskriver Bernhardt som en ytterst med
veten skådespelerska i en tidsrymd vars möjligheter så att säga 
verkade för henne, liksom hon själv utnyttjade dessa möjlig
heter. Den tekniska utvecklingen i västvärlden och tillgången



till tågtrafik och oceanångare var exempelvis en förutsättning 
för den vida berömmelse hon fick.69

Runt det förra sekelskiftet var också tiden kommen för en 
kvinnoemancipation, vilken hon själv, i egenskap av driftig 
kvinna med <rätt> förtecken, bidragit till. Hon var följaktligen 
den första skådespelerskan som blev sin egen arbetsgivare, ma
nager och och producent. Som sådan blev hon representant 
för den framgångsrika, emanciperade kvinnan, ett faktum som 
i sig skapade förväntningar, haussade upp hennes närvaro och 
bidrog till hennes popularitet, vilket interagerade med hennes 
begåvning som skådespelerska. Hon var, som det verkar, enastå
ende begåvad och hennes popularitet höll i sig under en drygt 
sextioårig karriär.Trots att hon som smal och liten kvinna inte 
hade den fysiska apparition som automatiskt väckte erotiska 
känslor hos hennes samtida åskådare, faller män i trans över 
hennes utstrålning, hennes behagfullhet och hennes röst. Till 
och med när hon uppträder en bra bit upp i sextioårsåldern 
förtrollas såväl ynglingar som äldre herrar av hennes framto- 
ning.Sauter citerar exempelvis tjugotreåriga D.H. Lawrence: 
» [I] could love such a woman myself, love her to madness; for 
all the pure wild passion of it«, samt den äldre teaterkritikern 
Jules Lemaître som beskriver hur Bernhardt i en roll involve
rar “not only her soul, her spirit and her physical charm, but 
her sex. Such bold acting would be chocking in anyone else; 
but nature has deprived her of so much flesh and giving her 
the looks of a chimeric princess, her light and spiritual grace 
changes her most audacious movements into exquisiteness«.70 
Sauter konstaterar att skribenterna,genom ord som »cerebral«, 
»chimeric«,»intelligence«,»spirit«,»grace«,»aroma« och »sex« 
söker en ideal kombination av av mentala och fysiska kvaliteter, 
för att omfatta den enorma inverkan hon har pä sin publik. 
Men hon var inte bara fägring för den manliga publiken och 
en uppmuntrande förebild för kvinnor utan framförallt, häv
dar Sauter, personifierade hon begreppet »competition«. Hon



försakade inte ett tillfälle eller en möjlighet att tävla och — na
turligtvis — att vinna. Bernhardt är ett exceptionellt fenomen, 
en artist pä rätt plats, i rätt tid, med exhibitionistisk lyhördhet 
för såväl sin pubik som för tidsandan.

Sauter diskuterar effekterna av stjärnans rollgestaltningar 
utifrån begreppet teatralisering, det vill säga att fullbordan
det av en fiktiv roll inte sker på scenen, utan i form av en 
tolkningsprocess hos åskådaren.'1 Bernhardt tycks veta vilka 
strängar hon skall spela på för största möjliga utbyte i denna 
process - såväl tekniskt som emotionellt, såväl on- som offs
tage. Bernhardts karriär är ett fenomen i tid och rum; hon 
inte bara tillförde skådespelarkonsten nya dimensioner som 
bildade skola, utan hon blev också en ikon i ett slags para- 
digmskifte beträffande såväl kvinnosyn, som uppfattningen 
om skådespelare. Sauter åskådliggör det genom en jämförelse 
som talar sitt eget makabra språk: Ar 1730, när Anne Lecouv- 
reur dog som ung och firad skådespelerska, begravdes hon på 
natten och i skymundan. Men tvåhundra år senare, när tiden 
för Bernhardts sista vila infann sig 1923, var denna däremot 
hyllad av tusentals människor. Bernhardt hade under sin tid 
lyft konstarten till ...ja, just konst, som ett resultat av en inter
aktion med de kontextuellt förankrade förändringsprocesser 
som vuxit fram under dessa tvåhundra år. Mot bakgrund av 
forskningsprojektet Kön på scen, daterat i början av 2000-talet, 
tycks detta dock vara en långsam, instabil process. Bernhardt 
ser ut att vara en suverän solitär - annars hade varken denna 
undersökning, finansierad av Vetenskapsrädet, eller en offent
lig utredning som Plats pä scen, varit aktuella.

Fakta och Vad skriver då en sådan medveten och förslagen kvinna som 
fiktion, Bernhardt själv om skådespelarkonsten? Att utseende, grace 

verklighet och och röst är av största vikt förstås, men också att det självklart 
fantasi krävs mer av en kvinnlig skådespelerska än av en manlig för 

att upprätthålla sin popularitet — en kvinna kan helt enkelt



inte uppträda om hon förlorar sin ungdomliga charm och 
attraktionsförmåga, vilket är en välkänd genusorättvisa som 
Sauter påpekar.72 Men, kanske än mer intrikat för det spär 
jag är ute efter är ett stycke som återges i Actors on Acting— ett 
stycke som skorrar mot den <kalkylerande> framtoning som 
trätt fram här, och som anknyter till Mlle. Dumesnils och 
Aille. Clairons diskussion om verklighet eller fiktion:

If the actor retains his mode of living, of thinking and of beha
ving throughout the manifold characters that he successively 
impersonates, he cannot feel the passions of these characters: 
and, unless he can enter into feelings of his heroes, however 
violent they may be, however cruel and vindictive they may 
seem, he will never be anything but a bad actor. Coldness will 
be his portion, and not the impetuous ardour which carries 
away an audience and which is the hallmark of genius. If he 
does not really feel the anguish of the betrayed lover or of the 
dishonoured father, if he does not temporarily escape from the 
dullness of his existence in order to throw himself wholehear
tedly into the most acute crisis, he will move nobody. How can 
he convince another of his emotion, of the sincerity of his pas
sions, if he is unable to convince himself to the point of actually 
becoming the character that he has to impersonate? [.. ,]The 
artist must be like one of those sounding discs which vibrate 
to every wind, and arc agitated by the slightest breeze. If he is 
not shaken by anger, and it pitv does not move him profoundly, 
he will appear insipid. The public will remember that it is at 
the play, that an artificial hero is in front of it, that within an 
hour or two the play will be over, and that, after quitting the 
sumptuous decoration, it will be back at its dull fireside. The 
emotions sought after will not have been captured; the anti
cipated resurrection will not have taken place; the audience 
that has remained unmoved by the performance of the actor, 
who can give no artistic pleasure, will rightly complain that it 
has been cheated.

m



To be worthy the name an actor must be capable of a continu
ous dissection of his personali ty.[...] The actor cannot divide 
himself and his part; he loses his ego during the time he re
mains on the stage, and thus his consciousness skips from age 
to age, from one people to another, from one social stratum 
to another, from one hero to another. 73

Skådespelarens paradox, det vill säga dubbelheten att på en 
gäng vara sig själv men gestalta en annan; vara <kall> och 
distanserad men verka <varm>, sammansmält med sin karak
tär, tycks här eliminerad. Snarare än att handla om teknik 
och medt^etna aktioner tycks det vara frågan om någon sorts 
gudomlig inspiration, i vilken skådespelaren »loses his ego« 
lör att identifiera sig med rollen. Men, vad är det egentligen 
skådespelaren skall identifiera sig med? Enligt den teatrali- 
seringsteori som återgetts ovan är ju en fiktiv roll något som 
uppstår i mötet mellan skådespelaren och åskådaren. Frågan 
är alltså vad det är för roll skådespelaren förlorar sig i: en 
föreställning om en fiktiv roll i dramat eller i den sociokul- 
turellt och platsspecifikt situerade rollen - eller både och? 
Eller handlar det om att Bernhardt såväl förkroppsligar, som 
skriver in sig i en myt om skådespelarkonsten, genom en 
ömsesidig upplevelse av identifikation?Men, återigen, med 
vad: fantasmer, tidigare rolltolkningar, förväntningar? Utan 
tvekan spelar fantasin stor roll här, det är med dess hjälp trans
formationen sker, både hos skådespelare och åskådare. Och 
- för att följa Bernhardt - när fantasin kommer in i bilden 
uppstår konsten, märkvärdigt nog, i ett flöde mellan känsla 
(vilket konnoteras kvinnligt) och tanke (vilket konnoteras 
manligt), liksom i ett flöde mellan identifikation (kvinnligt) 
och skapande (manligt) av rollen:

The quality of imagination, which is the master faculty of the 
poet, must be assimilated by the actor, through whose mind



the most diverse ideas must pass at will, and these ideas must 
be vivid enough to efface the preceding thoughts, and to sum
mon to their aid all the effective and intellectual resources of 
the actor. By virtue of this quality the actor equals the poet in 

creative power.74

En skådespelare som Bernhardt är således <besatt> av sin 
karaktär, men samtidigt ett känsligt, lyhört instrument och 
intellektuell skapande konstnär - en av konsten inspirerad 
genusöverskridare, kort och gott. Likväl är hon också föremål 

för och medskapare av myter.
Bernhardts eget resonemang i relation till den klarsynta, 

teoretiska analysen av henne belyser med full kraft den pro
blematik jag som forskare i fält har erfarit. En etnografisk 
undersökning syftar till att förstå en kultur inifrån i mesta 
möjliga mån, och att så att säga anlägga ett outsider-perspek
tiv på dessa insider-erfarenheter. Som forskare i fält befann jag 
mig just i den skärningspunkt som uppstår mellan en teoretisk 
outsider-analys, och mina erfarenheter av insiderperspektivet. 
Som observatör på plats drogs jag in en värld, där fiktioner och 
fantasier, myter och drömmar smälte samman till en <verk- 
lighet>, lika sann som den teoretiska analysen. Som forskare 
hamnade jag i konflikt och diskrepansen mellan teori och 
praktik blev ett problem i sig som måste lösas, därav det digra 
avnittet rörande etnografi.

En studie där skådespelarkonsten högst nyktert undersöks 
är däremot Acting Emotions av holländska medieforskaren 
Elly A. Konijn.75 Hon skriver i Diderots fotspår och uppe
håller sig kring dennes idé om skådespelarens paradox, med 
andra ord frågan om varmt eller kallt spel, eller det så kallade 
dubbla medvetande som krävs av en skådespelare: att vara i 
total kontakt med känslan och samtidigt visa, liksom fullt ut 
kontrollera den. Konijn hävdar, apropå ovanstående resone
mang, att det inte är möjligt att rakt av översätta innebörden



av konceptet idag, utan det måste förstås i sin historiska kon
text. Själv kallar hon paradoxen för »the actor’s dilemma«,och 
delar upp skådespelandet i »acting styles« under rubrikerna 
»involvement« och »detachment«.76 Hon konstaterar att det 
inte går att relatera stilarna till enskilda skådespelare, utan 
att varje skådespelare istället omfattar båda stilarna, men att 
olika medier kräver olika mycket av varje. Likaså är den stil 
som préféreras oftast avhängig regissören och den ensemble 
skådespelaren för tillfället omges av.77 För att kunna utveckla 
en skådespelarteori krävs en avmystifiering av skådespelar
konsten menar Konijn, och betonar att de två termerna »in
volvement« och »detachment« måste ses som relativa och 
interagerande; de har »lost their (original) meaning in con
temporary theater practice«.78 Hon hävdar också att även om 
en skådespelare ägnar sig åt »involvement« så handlar det 
inte om verklig identifikation; trots en strävan att känna sig 

besläktade med karaktären eller bli medsvepta av de spelade 
känslorna så gick skådespelarna inte så långt att de verkligen 
erfor de känslor de gestaltade.

Det här skulle naturligtvis kunna vara utomordentligt bety
delsefulla slutsatser för mitt arbete, men här finns en väsentlig 
faktor som skiljer våra områden åt. Detta handlar nämligen 
om professionella skådespelare under repetition och inte om 
studenter - en avgörande skillnad vilket Konijn är noga med 
att understryka:

In studying the acting process, it is important to separate il
lusion from reality. Every drama school knows that illusion 
can become a dangerous reality. Beginning actors have expe
rienced problems, even trauma, because they can no longer 
separate fiction from reality. In some fairly extreme cases, some 
actors have required psychiatric treatment.79

Med risk för att själv bidra till en myt vill jag påstå att skâde- 
spelarutbildning är en speciellt känslig verksamhet att studera.



Här finns en biandning av naken utsatthet och pragmatisk 
överlevnad, längtan och drömmar, glamor och slit, hybris och 
förödmjukelse; paranoian är i faggorna, behovet av bekräf
telse stort och, av olika skäl, uppdämda känslor spelar män
niskorna spratt. Det finns ingen slipad attityd, oftast ingen 
erfarenhet att luta sig mot, ingen rutin som hos professionella 
skådespelare. Hela människan är inbegripen i undervisningen
- det går inte som i teoretisk undervisning att i någon mån 
barrikadera sig i sin kropp, eller omvänt som i rent fysisk 
aktivitet, att isolera psyket. Här krävs att ett öppet sinne och 
en öppen kropp samverkar lyhört engagerat, oavsett dagsform. 
Mästare-lärlingrelationen, dess fysiska och psykiska intimitet 
samt inneboende hierarki gör inlärningssituationen unik och 
känslig. Jag tror man kan påstå att det är en bra grogrund 
för myter, för att inte säga att myterna är just det studenten
- åtminstone till en början - söker; myter som de respektive 
lärarna har olika erfarenheter av, samt sitt eget speciella för
hållande till.

Ett sätt att finna stigar i det myller av paradoxer som skå
despelarkonstens historia erbjuder, har följaktligen varit att 
genom nedslag i historiografin uppmärksamma beskrivningar 
av konstarten där den på olika sätt kopplas samman, explicit 
och implicit, med föreställningar om manligt och kvinnligt, 
maskulint och feminint. Ironiskt nog, och mot bakgrund av 
Cases dekonstruktion, har de teaterhistoriografiska nedslag 
jag gjort visat på en koppling mellan skådespelarkonst ochfe- 
mininitet/kvinnlighet, trots den patriarkala traditionen - en 
koppling som för övrigt, genom texterna och tiderna, ofta 
länkas vidare till omoraliskt leverne och erotik/prostitution. 
I föreliggande arbete är det föreställningar och fantasier, my
ter och paradoxer som är av intresse, och det som på olika sätt 
fokuseras i följande avsnitt är en mer eller mindre tendentiös 
diskurs, en diskurs som själv är präglad av myter och paradoxer, 
och som också på sitt sätt diskuterar dem.

t77



Myten Detta och påföljande avsnitt är interfolierat av ytterligare 
situerad många citat, dels för att något åskådliggöra diskursernas in- 

tertextualitet men också för att sätta de skilda rösterna i spel 
ur ett genusperspektiv. Det är emellertid inte iråga om någon 
exposé över skådespelarkonsten, utan snarare utgår jag, precis 
som i min hantering av det empiriska materialet, ifrän några 
exempel genom vilka jag breddar diskussionen. Låt mig ta 
avstamp i ett provocerande stycke ur Camille Paglias fakta
späckade, vidsträckta och utmanande Sexual Personae:

Theatrical self-transformation, a seductive principle of our 
time, can never be reconciled with morality. From antiquity on, 
professional theatre has been under a moral cloud. Autocrat, 
artist, actor: freedom ot persona is magical but destabilizing. 
An emperor’s appearance on stage was shocking, since actors 
were déclassé, barred trom Roman citizenship. St. Augustine 
denounces “the voluptuous madness of the stage-plays” and 

“the foul plague-spot”. Tertullian complains of theater’s im
morality and its frequenting of prostitutes, who even took to 
the stage to advertise themselves. The first English actresses, 
in the late seventeenth century, were notorious tor promiscuity.
In 1969, the New York Social Register still dropped the name 
of a man who married a movie star. The Puritans, who manage 
to close the theatres for eighteen years, equated fiction with 
deceit. They were right. Art remains an avenue of escape from 
reality. Actors live in illusion; they are skittish shamans, dren
ched in being. Crafty fabricators of mood and gesture, they 
slip along the edges of convention. Actor and artist are the first 
to register historical change. They write the sibylline leaves of 
western sexual personae.80

Paglia kastar medvetet och djärvt ut fläskben; hon menar att 
amoraliteten, aggressionerna, sadismen, voyeurismen och 
pornografin är själva konstens signum och att detta har igno-



rerats av de flesta akademiska kritiker. Hennes största ambi
tion är »to fuse Frazer with Freud« och hon sticker inte under 
stol med att vilja »reaffirm and celebrate womans ancient 
mystery and glamour«. 81 Hon betraktar modern som en 
överväldigande kraft vilken förpassar män till livslång sexu
ell ängslan; något de flyr ifrån genom rationalism och fysiska 
värv, vilket genom tiderna tar sig uttryck i konsten som en 
kamp mellan manligt/kultur och kvinnligt /natur — mellan 
Apollon och Dionysos:

The Oresteia shows that society is a defence against nature. 
Evervthing intelligible - institutions, objects, persons, ideas 
- is the result of Apollonian clarification, adjudication, and 
action. Western politics, science, psychology, and art are crea
tions of arrogant Apollo. Through every century, winning or 
losing, western mind has struggled to keep nature at bay. The 
Oresteia s sexist transition from matriarchy to patriarchy re
cords the rebellion every imagination must make against na
ture. Without that rebellion, we as species are condemned to 
regression or statis.Even rebelling, we cannot get far. But all 
vying with fate is godlike.

The Orestiea's sexism was the first shockwave of Greek con
ceptualism. [...] Greek tragedy is a conceptual cage in which 
Dionysos, founder of theatre, is caught. A play is an anxiety- 
formation freezing his barbaric Protean energy.[...j Greek 
tragedy is an Apollonian prayer, stifling nature’s amoral appe
tite. Itworks only while society coheres. When the center does 
not hold, tragedy disintegrates. Dionysos is the mist, slipping 
through society’s cracks.82

Boken kom 1990, och med sin betoning av sexuella stereoty
per och biologiska skillnader är Paglia avsiktligt kontrover
siell: »My method is a form of sensationalism: I tty to flesh



out intellect with emotion and to induce a wide range of 
emotion trom the reader.«83 Lika lärd som vilt spekulativ, är 
hon också ofta träffsäker, inte minst om man betänker film- 
och TV-utbudet av idag:

Popular culture is the new Babylon, into which so much art 
and intellect now flow. It is our imperial sex theatre, supreme 
temple of the western eve. We live in the age of idols. The 

pagan past, never dead, flames again in our mystic hierarchies 
of stardom.84

Skådespelare och skådespelandet har, på gott och ont, en sär
skild dragningskraft - i folkmun, i vår inre föreställningsvärld 
och i media. Att de tidigaste engelska skådespelerskorna i 
slutet av 1600-talet ägnade sig åt promiskuitet är däremot en 
sanning med modifikation som jag återkommer till. Skåde
spelarkonsten har dock inte bara sammanblandats med pro
stitution och promiskuitet, utan också explicit med kvinn- 
lighet/femininitet. Den danske litteraturhistorikern Frederik 
Schyberg uppehåller sig bland annat kring detta i sin bok Skå
despelarkonst från år 1965, framsprungen ur tre föreläsningar 
vid Lunds universitet år 1949. Han skriver exempelvis:

Vissa av de gamla teoretikerna hade blick för ett kvinnligt ele
ment i skådespelarkonsten. Erfarenheterna har bekräftat detta, 
inte bara därigenom att skådespelarkonsten, intressant nog, 
socialt var det första yrke vilket kvinnor - dä de långt om länge 
fick legitimt tillträde till det med kyrkans och statsmaktens 
(motvilliga) godkännande - hävdade sig som likaberättigade 
med mannen, ja, i ett stort antal fall var honom överlägsen.g5

Avsikten med Schybergs föreläsningar var att vetenskapligt 
befasta skådespelarens ställning som självständigt skapande 
konstnär och att ringa in denna konstarts omdiskuterade pa
radox. Paradoxen består i »dubbelheten av att vara och att 
visa«, skriver Jörgen Budtz-Jörgensen i förordet och citerar



Schyberg: »Skådespelarkonsten representerar i psykologisk 
meningen kontrollerad personlighetsklyvning.«86! den tredje 
föreläsningen når Schyberg fram till »den svåra punkten« och 
»de obehagliga sanningarna«, och här återfinns även Schy- 
bergs egen paradox.87 Föreläsningen består aven blandning av 
insiktsfulla genomskådanden, vedertagna fördomar och per
sonliga bekännelser — en föreläsning som väckte storm i vissa 
skådespelar kretsar, trots sin hyllning till konstartens utövare.88 
Schyberg var uppvuxen i ett skådespelarhem och på väg att bli 
skådespelare men blev istället litteraturhistoriker och kritiker. 
Han är både insider och outsider, akademisk och emotionell, 
teoretisk och anekdotisk. Han är associativ och kreativ, för att 
inte säga vild och provokativ, och därför är föreläsningarna 
stimulerande: »Skådespelarblodet i Frederik Schybergs ådror 
dunkar i dem, och fast de är fyllda med lärdom, har de den 
inspirerande improvisationens prägel«, skriver Budtz-Jorgen
sen, själv en aning medsvept av Schybergs stil.89 Och läsandet, 
precis somläsandet av Paglia, både sveper med och utmanar, 
roar och oroar och just därför tvingar det till distansering. Inte 
minst påminner föreläsningarna till en del om en diskurs jag 
mött på Teaterhögskolan: ett sätt att levande och engagerat, 
allegoriskt och kunnigt uttrycka sig om konstarten i fråga, 
med ett innehåll som rymmer många utmanande och para
doxala <sanningar>. Schyberg sätter fingret på en upplevelse 
jag haft av den tysta kunskapens mångfacetterade och und
flyende karaktär, och dess blandning av erfarenhet och myt, 
insikt och provokation.

När Schyberg utvecklar sitt resonemang om »ett kvinnligt 
element i skådespelarkonsten« gör han det genom att referera 
till skådespelerskorna Johanne Louise Heiberg och, naturligtvis, 
Sarah Bernhardt, vilka har »karaktäriserat skådespelarkon
sten som en till sitt innersta väsen kvinnlig konst.«90 Schyberg 
lutar sig mot detta faktum och det som förmodligen är tänkt 
vara en kryddig beskrivning av konstarten blir, inte minst i



relation till alla de övriga dubiösa egenskaper han radar upp 
beträffande skådespelaren som fenomen, en mystifierad es- 
sentialisering av det kvinnliga könet:

Det är inget tvivel om att det kvinnliga psyket med dess för
måga till medkänsla och förvandling, anpassningsbehov och 
anpassningsförmåga, med dess lätt väckta ömhet och fan
tasiverksamhet, äger särskilda betingelser för utövandet av 
skådespelarkonst, kvinnorna är ju på sitt sätt “yrkesmässiga 
känslomänniskor“ - och ej heller kan det råda tvivel om att 
vissa kvinnliga sidor av det manliga känslolivet här mer än på 
något annat område tages i bruk och manifesterar sig.91

Enligt resonemanget är alltså kvinnor mest lämpade för skå
despelarkonsten, och de män som skådespelar har sina femi
nina sidor aktiverade. Frederik Schyberg lånar sig till dessa 
meningar år 1949, samma år som Simone de Beauvoirs genus
klassiker Det andra könet publicerades, är värt att påpeka.

Kvinnor När Schyberg i mitten av 1900-talet talar lyriskt om den 
på scenen kvinnliga aktrisens naturliga fallenhet för skådespelarkon

sten, återfinns hans italienske 1500-talsmotsvarighet i tea
terarrangören Leone di Somi. Denne kreative och kunnige 
mångsysslare, med rötter i en välrenommerad familj av judisk 
börd i Mantua, är omgiven av adelsmän och har huvudsakligen 
använt sig av manliga skådespelare i sina föreställningar vid 
hovet, men i sina utäggningar om skådespelarkonstens natur 
framhäver han en kvinna - den unga romerska Flaminia:

Among the many gentlemen who take delight in acting to
day [...] I have always thought and still think that the acting 
of a young Roman girl called Flaminia is the most extraordi
nary. Besides being gifted with many beautous qualities, she 
is judged so unique in her profession that I do not believe the 
ancients ever saw or the moderns are likely to see a more bril-



liant actress. When she is on the stage the audience gets the 
impression not of a play composed and finished by an author, 
but rather of a series of real events taking shape before them. 
She so varies her gestures, tones, and moods in accordance 
with the diverse nature of her scenes that every one who sees 
her is moved to wonder and delighted admiration.92

Men trots denna hyllning till en kvinnas kunnande och trots 
att han som ung poet haft framgång med en serie hebreiska 
och italienska verser under rubriken »In defence of women«, 
vittnar ett förbiilande uttalande om värderingar som skapar 
problem ur ett genusperspektiv.93 Di Somi utmanar den ved
ertagna idén om dramakonstens upphov i antikens Grekland 
och härleder konsten att låta skilda karaktärer interagera i 
stället till »the ancient sacred books of the Hebrews«, enligt 
di Somi en dramatisk, dialogisk metod som senare utvecklas 
till det tidiga dramat.94 Di Somi refererar till Jobs böcker när 
han talar om dramats uppkomst, i vilka endast fem mänskliga 
karaktärer är introducerade och siffran fem är magisk - för 
att inte säga gudomlig - i den kontext där di Somis dialoger 
uppstått.95 I den andra dialogen där di Somi diskuterar kom
edins karaktär och skälet till indelningen av i den i fem delar, 
hävdar han att komedin bör vara »an image or mirror of a 
perfect human being«, och människan , eller the man, är ett 
mikrokosmos som i sig innefattar universums alla delar:

Man’s structure, then, is sublime and perfect; and at once we 
recognize that he is made up in terms of five - five senses [...]; 
five psychological qualities [...]; five extremities [...] .To sum 
up, there are five extremities to this microcosm, each with its 
own five extremities. Furthermore, we realize that the whole 
human body is made up of five chief parts - bones, nerves, 
veins, muscles, and flesh.[...] And so Moses[...]chose this 
division by five — itself a symbol of the divine and intimately 
related to the essential nature of the microcosm [...] .96



Men det är ett problem med denna sublima struktur, vilken 
bärs av talet lem, och som slipper förbi mer eller mindre i 
förbigående. Strax innan utläggningen om det gudomliga, 
symboliska system vilket utgörs av den mänskliga varelsen, 
kontextualiseras detta magiska tal och det är då di Somi, ge
nom »the embroider Veridico« (interlokutör i dialogen), ger 
uttryck för den motsägelse som ur ett genusperspektiv kom
plicerar såväl en titel som »In defence of women«, som hyll
ningen till Flaminia:

Veridico. The number five, as you are aware, includes within
itself a two and a three - let us call them the even and the odd

in one. The even is related to the feminine, and the odd, as
being more perfect, to the masculine [...] ,97

Så, när här finns en kritik av synen på det antika Grekland 
som den västerländska dramakulturens vagga eller att skriva 
till kvinnans försvar, gör det ingen skillnad beträffande den 
grundläggande relationen mellan maskulint och feminint. Ur 
ett genusperspektiv tycks det i detta fall inte hjälpa att flytta 
ursprunget från den grekiska antiken. Diskursen tycks ändå 
förknippa det maskulina med perfektion, medan det feminina 
är lägre stående.

I boken Thaliasførste døtre har ovannämnda Live Hov ägnat 
sig ät de kvinnliga pionjärerna på teaterscenen, varav en är 
just Flaminia.98 I texter från Mantua år 1567 uppmärksam
mas även skådespelerskan Vincenza Annani, påpekar Hov; 
inte minst ställs de två skådespelerskorna mot varandra som 
rivaliserande primadonnor. De övriga (manliga) medlem
marna i de skådespelartrupper vilka dessa kvinnor ingick i, 
nämns däremot knappast och Hov tänker sig att detta beror 
pä lockelsen i att se just kvinnor uppträda. Det är sensationellt, 
lämnar kraftigt intryck och drar stor publik; det appellerar 
till männen i så hög grad att man inför förbud mot vissa 
samhällsbärande grupper att gä dit.99 Att föra fram kvinnor



behöver således inte ha med en egentlig kvalitetsuppfattning 
att göra, utan kan handla om en nymornad, spektakulär njut- 
ningsdimension - en uppfattning som kan förklara paradoxen 
att höja kvinnor och deras insatser, men samtidigt underordna 
dem och på djupet, kanske omedvetet, förakta dem.

Medan Hov diskuterar de första skådespelerskorna i 1500- 
och 1600-talets Europa, kartlägger Ingeborg Nordin Hennel 
den svenska kvinnan på scen under 1800-talets förra hälft 
i avhandlingen Mod och Försakelse.100 Trots skillnaden i år
hundraden drar de båda forskarna relativt liknande slutsatser 
och klargör hur sambandet mellan historisk epok, tidstypisk 
moral och stil inkarneras i dåtidens skådespelerska. Belys
ningen av makt- och genusrelationer pekar pä kvinnlig un
derordning i en manligt monopoliserad värld, men samtidigt 
dekonstrueras denna position genom att forskarna i sina 
slutsatser klyver den entydigt negativa innebörden i begrep
pet underordning. Problematiseringen visar hur den extrema 
position som kombinationen skådespelare och kvinna utgör i 
de aktuella kontexterna, kan få motsatta funktioner på samma 
gång varför begreppets ursprungliga konnotationer déstabili
seras. För den skull lösgör sig inte forskarna från en förutfat
tad idé om ett dåtida förhållande men de förskjuter bilden en 
smula; tyngdpunkten flyttas från bilden av kvinnan som offer 
till kvinnan som samhällelig aktör.

De negative aspekter ved skuespillerinders sceniske og soci
ale funktion är en vigtig del af det samlade billede: den en
sidige fokusering på kvinders erotiske tillrækningskraft, og 
samfundets dobbeltmoralske holdning til de fristende men 
fordærvede aktricer. De positive værdier der knytter sig til 
dette kapitel af kulturhistorien skal alligevel fremhæves til 
sisdt: kaf en ny skanse, som i det mandsdominerede samfund 
indebar væsentlige muligheter for en selvstændig karriere, for 
kunstnerisk udfoldelse og for økonomisk uafhængighed.101



Medan de bada forskarna understryker en interaktion mel
lan skådespelerskan och samhällets moraliska utdömande av 
henne - pä grund av skådespelerskans redan låga anseende 
konverterades hennes föraktade livsstil till ett slags <moraliskt 
privilegium> att leva promiskuöst - konstaterar de, trots Hovs 
nedanstående reservation, att de yrkesverksamma skådespe
lerskorna banade väg för viktiga framsteg beträffande kvin
nans självständighet liksom hennes jämställdhet:

Bagsiden af medaljen var selvfølelig blandt andet at den frie 
kærlighed ikke var nær så fri inden preventionens tid, og at 
kvinderne slet ikke havde nogen retsbeskyttelse i de papirløse 
forhold. I mange tilfælde kan der ikke have været tale om no
gen reel økonomisk og seksuel frihed. Mange naive og dårligt 
lønnede unge skuespillerinder må have været et let bytte for 
rige og kyniske herrer, og de tilsyneladende frie forhold må tit 
have artet sig som grov udnyttelse.102

Hos Nordin Hennel, liksom hos Hov, är det en spänningslad- 
dad kvinnobild och belastad mänsklig position som växer fram, 
rik på motsägelser och nersolkad av samhällelig dubbelmoral. 
Inte bara skådespelerskorna, utan skådespelarna som kår, var 
lågt värderade i den samhälleliga hierarkin, betraktade med 
skepsis för utövandet av en konstart vars funktion man inte 
var klar över. Detta, i kombination med dåtidens kvinnliga 
ideal där hemmet och moderskapet var kvinnans angelägen
heter medan mannens var offentligheten och yrkeskarriären 
med tolkningsmonopol på världen, skrev in skådespelerskan 
i myten om den skamlösa kvinnan. Hon provocerade och

[hjon gjorde det genom att göra det förkättrade rollspelet till 
sin profession och genom att skaffa sig tillgång till en offent
lighet och ett språk. Dessutom inordnade hon sig i ett sekula
riserat sammanhang med en påfallande frihet mellan könen.



Hon blev kort sagt en skamlös hotbild av en kvinna som sökte 
definiera sig själv och bli subjekt i sin egen historia.103

Nordin Hennel uppmärksammar det paradoxala faktum att 
medan skädespelaryrket givit kvinnan en unik möjlighet att 
vara konstnärligt banbrytande liksom möjligheten att erövra 
en stark ekonomisk och informell maktposition, har samma 
yrke ännu långt in på 1800-talet varit starkt skandaliserat. 
Hon betraktades som en tallen kvinna vilken, genom den 
publika exponeringen av sin kropp och sina känslor, blev 
en projektionsyta för manlig lust. För att säkra sin karriär 
var dock det sociala kapital kvinnan kunde samla pä sig av 
största vikt vilket innebar kontakter och förbindelser med 
inflytelserika män inom eller utom teatern.Teaterns värld var 
männens arena - det gällde såväl ledning, gager och rolltill
delning som den skrivna musiken/dramatiken, instruktio
nen/regin och kritiken - och »på det sättet filtrerades kvin
norollen i minst trefaldig bemärkelse via ett manligt med
vetande eller via manlig föreställning om kvinnlighet.«104

Plötsligt genljuder de studerade skådespelerskorna från tidi
gare århundraden genom en röst från vår tid:

-På institutionsteatern, som är min erfarenhet [som professi

onell skådespelerska], är teaterchefen en chefsom bestäm

mer. Han är pappa och den som har pengarna och som 

skaffar pengar och sedan fördelar dem. Dessutom har vi ett 

stort antal mammor av manligt kön. Det är våra regissörer.

De låtsas att de inte bestämmer så mycket. De bestämmer 

inte heller så mycket som teaterchefen men de bestäm

mer mycket över sina barn, som är skådespelarna. De har 

ett stort inflytande. De ligger bakom valet av pjäser och 

vem som skall spela vilken roll. De är också många gånger 

upphov till något mycket fatalt, nämligen att barnen klas

sificeras i Duktiga Annika, Sexiga Britta, Dumma Anita o.s.v.



Därför blir man som skådespelerska oerhört bakbunden 

av ett manligt sätt att karaktärisera en, att se på en, att 

uppfatta en. Det är mycket svårt att komma bort från detta. 

Många gånger placeras vi skådespelerskor i ett fack inte 

på grund av vår yrkesskicklighet utan på grund av hur män 

betraktar oss.103

Ytterligare en röst slår igenom:

-Jag får för mig att tjejer väljs till roller inte bara för utseen

det utan också för att de är lätta att ha att göra med, medan 

killar väljs av motsatta skäl. Där gäller det bara att sticka ut 

pä vilket sätt man vill, supa, knarka, slå folk, vad som helst, 

bara man är en spännande person.

-Ett allvarligare problem än utseendefixeringen är att tjejer 

inte får ha ett spektrum av färger i sig. Det är inte så att tjejer 

inte får vara tuffa, för det får vi, men då ska vi vara enbart 

det. Tjejer får vara starka, men då ska vi vara det och inget 

annat. Medan killarna på skolan uppmuntras att vidga sin 

personlighet. Om vi fick utveckla hela paletten...

-I repetitionsarbetet när man pratar om manskaraktärerna 

så handlar det mycket om: Vad är en människa? Men när 

vi pratar om kvinnliga roller så säger vi: jag tror att tjejer 

funkar så och så...

-Männen blir norm och kvinnan är kvinna.106

Med hjälp av sin kropp och sin konstskicklighet kunde dock 
skådespelerskan på 1800-talet erövra en med mannen eko
nomiskt relativt jämställd position och samtidigt vara ett 
subversivt normbrott mot den fastslagna monogamin och 
familjeprincipen, skriver Nordin Hennel. Människor, störda 
av detta gränsöverskridande, förlorade förmågan att skilja 
mellan privatperson och scenartist - å ena sidan var kvinnan 

per se, i nedsättande ordalag, förställningskonstens mästa- 
rinna men som professionell artist fråntogs hon godtyckligt



den förmågan. Detta kom att ha effekt på skådespelerskans 
rolltolkning då hon kunde (tvingades?) ladda de roller hon 
tilldelades efter tidens mått, till exempel tona ner en bild av 
en ond och drivande kvinna som Lady Macbeth till förmän för 
tidens ideal. Komplexiteten i skådespelerskans position i den 
dåtida kontexten förstärks av de stereotyper i form av ängel 
eller djävul som kvinnorollerna på scenen erbjöd, något som 
i sig bidrog till att understryka samhällets polaritetstänkande 
- ond eller god, natur eller kultur etcetera.107 Den föraktade/ 
lösaktiga/åtrådda/hotfulla skådespelerskan levde på sitt ut
seende som objekt för mannens blick och lustar, men kunde 
via socialt och symboliskt kapital höja sitt anseende genom 
att gifta sig rätt och säkra sig ekonomiskt. Dåtidens krav på 
representation ställde extravagans före tidstrogenhet på tea
tern vilket banade väg för högre status via lyx och moderiktiga 
scenkostymer. I en patriarkal ordning, som tecknade in kvin
nan i ett fromhetsideal följt av affektkontroll och varningar 
för <kvinnlig list>, är skådespelerskan en uppenbar måltavla, 
en slags kloak. Med psykoanalytisk terminologi är hon det 
samhälleliga abjektet, det vill säga föremål för samhällskrop
pens bortstötning, och med etnografisk terminologi är hon 
en liminalitetens frontfigur.

Och den spökande historien genljuder igen:

Skådespelaren får inte ha kloaken tilltäppt. Därför måste 

han leva dubbelliv. Man är en vanlig, borgerlig person som 

iakttar samhällets regler så gott det går, betalar räkningarna 

och handlar i snabbköpet och bevistar föräldramöten. Men 

som konstnär måste man ändå tillhöra den andra världen.

Ja, skådespelaren är en gränsöverskridande varelse, som 

vandrar från den ena sidan till den andra, vinner en viss 

kunskap där för att ha nytta av den här. Hon måste vara en 

samhällsmedborgare samtidigt som hon söker sig till vilda



stadier där källflödena rinner upp och gott och ont inte har 

kategoriserats. Vi är delvis djur och våra djuriska instinkter 

kan inte bara täppas till__108

Nordin Henneis bild av hur ett samhälles samlade hyckleri 
projiceras pä skådespelerskan är intressant men återigen, 
vad blir det av en kvinna som ägnar sig åt förvandlingskonst 
som ägnar sig ät förvandlingskonst? Blir inte kvinnan på 
scen trots allt en hopplös tautologi, en sköka eller ett offer? 
Nordin Hennel korrigerar bilden:

Med detta vill jag inte ha sagt att jag ser gångna tiders svenska 
skådespelerskor som entydiga offer. Tvärtom var flera av dem 
fabelaktigt framgångsrika, andra väl medvetna om sitt värde 
och sin talang och en tredje grupp tycks trots allt med öppna 
ögon ha valt en mer vidlyftig livsstil vars nöje de inte var bered
da att förneka. Samtliga fick genom sitt yrke en egen inkomst, 
som i många fall var mycket högre än i övriga till buds stående 
kvinnoyrken. Livet på scenen gav dem också en möjlighet att 
lämna den skuggtillvaro som ofta var den dåtida kvinnans lott. 
Men man måste ha klart för sig att de utmanade den kvinnliga 
ordningen på ett patriarkalt samhälles villkor.109

Trots nyanseringen av skådespelerskorna (for)handlingsut- 
rymme i Nordin Henneis text återförs diskussionen hela tiden 
till den kvinnliga skådespelarens villkor i den patriarkala ord
ningen och en mer eller mindre vedertagen asymmetri där kvin
nor är underordnade män, brutet av en och annan brasklapp:

Naturligtvis blev också den manliga skådespelaren en källa till 
erotisk magi för den kvinnliga delen av publiken. Det finns 
flera exempel på det allt från antikens kejsarinnor eller drott
ning Victoria i England, som bara roades av manliga aktörer, 
till 1870-talets Amerika med dess matinéidoler ett trettiotal år 
senare i föreställningar avsedda för i första hand kvinnor.110



Men samtidigt visas också pä ytterligare en paradox, nämli
gen hur skådespelerskan kan utnyttja sin delvis smutskastade 
position som gränsvarelse för att tillskansa sig dåtida manliga 
företräden såsom offentlighetens ljus, ära och berömmelse, 
värdig lön och rätt till promiskuöst leverne. I essän »Kvinnan 
pä scenen-genom seklerna« i Forskningsrådets rapport Makt 
att tolka verkligheten hävdar Nordin Hennel följaktligen att » 
[i] kombination med ett breddat utbud av teatrar, komplet
terat med experimentscener, radions osynliga scen, TV och 
film har således allt fler kvinnor inbjudits till och vägat inta 
en maktposition parallellt med att det manliga tolkningsmo
nopolet på kvinnlighet luckrats upp«.111 För att återknyta till 
undersökningen Kön på Scen och problematikens spännvidd, 
bör detta optimistiska citat av Nordin Hennel dock ställas mot 
Hovs något mörkare syn på skådespelerskans dilemma i dag:

I vor tid omfatter skuespillernes arbejdsområde desuden i høj 
grad TV og film, som med sine nærbilleder og sin realisme 
også stiller visse krav til skuespillernes alder og udseende. Den 
moderne skuespillerinde kan ikke på samme måde som sine 
forgængere udnytte vokslysenes og teatersminkens under
gørende virkninger. I dag kan man altså endnu mindre end 
tidligere spille Julie når man er 40 år, og »krisen i en skuespill
erindes liv« indtræffer stadig for mange når de kommer ud 
over den første ungdom.Til trods for de meget udvidede mulig
heder for kvinder i samfundet, er og bliver der forholsvis få 
gode roller for ældre skuespillerinder.112

Men krisen i en skådespelerskas liv kan komma tidigare, att 
döma av de nutida studentröster som pockar på och väver sig 
in i historieskrivningen:

Röst 1 : - När jag jobbade på tv fick jag kommentarer om att

jag kanske vägde för mycket. [... ] Vi i vår klass 

tycker det är jättejobbigt med utseendefixeringen



Skådespelarkonst 
och erotik

och många känner sig jätteoroliga för att inte vara 

tillräckligt smala och snygga.

Röst 2: - [V]i fångas in i utseendefixeringen. Jag som är så

medveten om detta springer ju omkring och vädjar 

till kostymörer och maskörer inför varenda grej vi 

gör: Snälla kan inte jag vara lite sminkad, snälla låt 

mig få vara lite snygg så att jag kanske får ett jobb 

sen ...

Röst 3: - Jag trodde väl jag togs in för att jag hade någon

slags begåvning och egenart. Efter ett tag får jag 

höra att det vore bättre om jag var lite lättare så att 

jag kunde placeras i flera roller. Det är vad 

konventionen kräver och regissörer drar sig 

för att göra drastiska rollbesättningar.[...]

Man tyckte att det skulle vara lämpligt och 

passande om jag minskade i vikt.

Jag fick en chock.113

Teaterns grundläggande väsen är sensuellt genom att skå
despelaren brukar sin kropp och sin röst som konstnärliga 
uttrycksmedel, konstaterar Live Hov. I och med skådespe
lerskornas entré på de europeiska scenerna under 1500- och 
1600-talet, förs emellertid en direkt erotisk dimension in i 
teaterkonsten. Dramatikens viktigaste tema blir nu kärleken 
mellan man och kvinna,och då publiken av hävd och tradition 
huvudsakligen består av män blir skådespelerskan en inkarna
tion av denna kärlek och hennes kropp en levande symbol för 
teaterns erotiska element.114

I sin redogörelse för hur och när Hinnorna övertog sina roller 
på scenen, börjar hon med en historisk tillbakablick och häv
dar att såväl den antika tragedien som komedien bör ses som 
fundamentalt a-erotisk. Teatern var en del av en samhällskon- 
struktion som polariserade kvinnor och män, den var religiöst 
grundad och dess övergripande mål var att visa människans



villkor i skapelsens och gudarnas händer.113 Teaterbesöket var 
en »medborgerlig angelägenhet av första rangen«, men i det 
antika samhällets patriarkala system var, enligt diskussionen 
ovan, kvinnor uteslutna Irån dessa offentliga, organiserade 
uppträdanden, varför män ju gestaltade alla roller. 116 Och 
i de här sammanhangen handlade teatern näppeligen om nå
gon illusion för publiken, då praxisen innebar extremt stilise
rade scenkonventioner i en teater av enorma dimensioner, med 
formaliserade kostymer och masker som måste ha uteslutit alla 
former av realistisk mimik och rörelse, konkluderar Hov.

Den romerska tragedien och komedin på 200-talet f.Kr. 
byggde i sin tur, till både form och innehåll, på grekiska fö
rebilder med män i alla roller.117 Men, som teaterhistoriker 
Gram Holmström påpekar i sitt bidrag till boken Perspektiv på 
skådespelarkonst, »medan den grekiska skådespelaren bevarade 
sitt borgerliga anseende även sedan han blivit professionell, 
så var den romerske aktören socialt ringaktad, oftast en slav 
eller en frigiven utan borgerliga rättigheter«.118 De grekiska 
förebilderna gällde även teaterformer som phlyakerfarsen och 
atellakomedin, men som ett markant undantag från antikens 
officiella scenkonventioner står den senromerska mimen, i vil
ken både män och kvinnor uppträdde.119 Teatern i Rom fick 
således aldrig samma centrala ställning som i Aten, utan hade 
en mer privat karaktär, även om den till en början hade en vik
tig funktion vid olika högtidliga ceremonier, skriver Per Arne 
Tjäder i sin bok om den västerländska dramateorins historia:

Den antika teatern försvann i takt med att det romerska kejsar
dömet splittrades och förföll. De en gång så imposanta bygg
naderna övergick till att bli detaljer i minlandskapet. Den enda 
sceniska genre som överlevde undergången var den romerska 
mimen, vilken gradiäs omvandlades till de medeltida torgens 
och marknadernas gycklarkonst. Med den antika teatern hade 
detta oftast improviserade artisteri inget att skaffa.120

D3



Mimen, denna i det romerska imperiet dominerande teater
form,byggde alltså på improvisation och uppfattades av kyrkan 
som oanständig, men Tjäder anlägger inget genusperspektiv 
på detta. Det gör däremot Hov och drar slutsatsen att tenden
sen till att uppfatta den grovkorniga och frivola konstarten 
som anstötlig, blev förstärkt genom de kvinnliga skådespelar
nas närvaro.121 Hov hävdar att allmänheten aldrig har kunnat 
skilja pä skådespelares privata karaktärer och deras roller på 
scenen. Skådespelare som uppträtt i osympatiska roller blir 
stämplade som osympatiska personer, liksom professionella 
komiker alltid förväntas vara roliga; ett fenomen vilket har 
haft en ödesdiger betydelse för kvinnliga skådespelare. Den 
erotiska funktionen på scenen har följaktligen tolkats som ett 
uttryck för deras egen privata (o)moral. <Roten> till uppfatt
ningen måste dock sökas långt tillbaka, försätter Hov.

Mimen har, antar såväl Hov som Nygaard, förmodligen 
existerat i det antika Grekland parallellt med den officiella 
tragedin, men som en »lägre, primitiv och vulgär«form av 
inofficiell underhållning. I denna form uppträdde både män 
och kvinnor, utan mask men kraftigt grimaserande - en un
derhållning »på magens, bakens och könsorganens nivå«.122 
Redan innan kvinnor uppträdde i den romerska kejsartidens 
mimföreställningar, fanns ett djupt förakt för skådespelarkå- 
ren i samhället, skriver Hov. Att sälja sin personlighet och visa 
upp sin kropp mot betalning var nedvärderande. När kvinnor 
deltog i denna praktik förstärktes fördomarna, inte minst av 
innehållet i föreställningarna, liksom av det leverne vissa av 
mimskädespelerskorna faktiskt bedrev. Uppfattningen levde 
kvar via den kristna kyrkans fördömande av teatern, genom 
medeltiden och renässansen, och när kvinnorna på allvar 
gjorde entré på scenen under barocken, var detta enligt mo
ralisterna regelvidrigt på alla sätt. Bara detta att aktriserna 
opponerade sig mot tidens kvinnosyn, såg till att befästa för
domarna. Dessutom, och precis som i senantiken, har en del



av de tidigaste skådespelerskorna, enligt Hov, själva bidragit 
genom sin livshållning.123

Medan Hov hävdar att mimaktrisernas verksamhet har 
fällt ut sig i historien som en prototyp för skådespelerskor
nas funktion och status i klart negativ riktning124, beskriver 
Nygaard deras funktion i den romerska kulturens vårfirande, 
Flora-festen.125 Här påstås de kvinnliga skådespelarna inte 
bara uppträda nakna, utan också att de prostituerade fördes 
fram i en parad, där deras namn, adress och pris ropades upp. 
Därefter skulle de klä av sig för att visa upp sig i alla möjliga 
oanständiga ställningar. Denna tradition kom att uppfattas 
som en urgammal, återkommande självklarhet, vilken bevista
des av landets högt ansedda män och kvinnor. Det intressanta 
här, i motsättning till mimaktrisernas annars dåliga rykte, att 
det inte fanns någon motsättning mellan det höga, officiella 
och det låga; mimskådespelarna kom istället att erövra viktiga 
positioner i det romerska samhället, hävdar Nygaard.

I sin studie om kvinnor i antiken belyser Pomeroy detta i 
kapitlet »Women of the Roman lower classes«:

Employment in the sex trade brought great profit to the ow
ners of female slaves. Women worked as prostitutes in brothels 
or in inns or baths open to the public. Exposed baby girls 
and daughters sold by their parents were raised for this trade.
In this same category, but at a higher level, were the women 
trade to work as actresses and entertainers of all types. Actres
ses sometimes appeared nude and performed sexual acts on 
stage. However actresses were not invariably employed sexu
ally. Eucharis, a young performer who had been given her 
freedom sometime before her death at the age of fourteen, 
performed in the chorus at respectable public games given as 

“Greek theater”, and is described as “learned” and “skilled” in 
her epitaph.126



Kvinnan har fungerat som njutningsobjekt och dragplåster 
alltsedan de tidiga mimskådespelens och gycklartruppernas 
tid, men inte enbart, visar Pomeroy. Kvinnan var betydelsefull 
i kraft av sin kropps dragningskraft och viktig, inte minst av 
ekonomiska skäl i en mansdominerad värld, men mot bak
grund av citatet ovan kunde hon även ha en seriös funktion. 
Associationen kvinnor —erotik-prostitution är vanlig men 
kopplingen har förmodligen mer att göra med den kontext 
i vilken kvinnor uppträdde, än att vara just kvinna på scen. 
Kanske har diskursen av olika skäl betonat kopplingen mera 
än verkligheten. Den patriarkala traditionen omfattar ju även 
dokumentationen, det vill säga män skriver om kvinnor ge
nom sin tids syn på kvinnor och utifrån sina (omedvetna) 
begär och fördomar.127

Ett arbete som anknyter till detta tema är Tracy C. Davis’ 
Actresses as Working Women, en undersökning av skådespe
lerskornas villkor i det viktorianska England.128 Även om 
verkligheten ibland sammanfaller med den allmänna uppfatt
ningen, handlar kopplingen till promiskuitet och prostitution 
snarare om en intrikat sammanblandning av ett viktorianskt 
samhälles kvinnosyn och fördomar mot skådespelare i all
mänhet, menar Davis. Skådespelarna under denna period var 
en ovanlig socioekonomisk grupp, med rekrytering från alla 
samhällsklasser. Deras heterogenitet,gränsöverskridanden av 
klass, leverne och varierande inkomstläge samt konstnärliga 
praktik gjorde dem till en anomali: de lanns överallt och ing
enstans i den viktorianska kulturen, omöjliga att klassificera. I 
detta viktorianska samhälle - en mansdominerad kultur som 
definierade reglerna för kvinnans sexualitet, aktivitet och in
tellekt - var de kvinnliga skådespelarnas identitet desto mer 

komplicerad. Skådespelerskorna både levde och arbetade 
bortom den sociala konstruktionens lämplighetsgräns och 
viktorianerna var djupt skeptiska mot kvinnor,vars uppehälle 
var beroende av skicklighet i den bedrägliga illusionskon-



sten.129 De rörde sig hasardliknande bland män i, för kvinnor, 
suspekta omnejder.130

Den vanliga sammanblandningen mellan skådespelerskor, 
promiskuitet och prostitution är dock inte med verkligheten 
överensstämmande enligt de statiska data som Davis baserar 
sin undersökning på. Bortsett från enskilda fall menar hon 
att det snarare handlar om en parallellitet mellan de olika 
yrkeskårerna. Prostituerade rörde sig i de kvarter där teaterna 
var situerade, de fanns i auditoriet och på gatorna omkring. 
Mer sannolikt är det att där teatern och dess upphetsande 
aktriser slutade, där tog de prostituerade vid. Det fanns också, 
precis som Hov påpekat ovan, en analogitet i yrket: under
hållning som kommersiell verksamhet. I detta låg idén om 
att vinna - genom att tillfredsställa (en man eller en publik) 

- eller försvinna.

In occupational terms, both actresses and prostitutes develo
ped a line of business, found a niche, and moved up or down 
economic and professional scales impheating the retention of 
dignity, amusing as long as they could and as long as they were 
patronized.131 [...]

In this sense, the actress’s contravention of men’s rules for 
feminine behaviour, likened her to prostitutes not only in terms 
of her public profile, but also in her perceived anti-domestic 
choice. She was criticized for doing exactly what men did: 
turning outside the home for social intercourse, intellectual 
stimulation, and occupational fulfilment.132

Skådespelerskan tog sig, för kontexten, oanständiga friheter 
och utnyttjade sin kvinnlighet som om hon vore en man — och 
hon blev en projektionsyta för erotiska fantasier. Inte minst 
blev hon föremål för en viktoriansk dubbelmoral.
Begreppet erotik är dock intrikat i den här kontexten. Medan 
Hov kallar den antika teatern för fundamentalt a-erotisk an
för Elin Diamond istället - i en diskussion om katharsis-



Skådespelaren 
- en kvinnlig, 

manlig eller 
djurisk natur?

begreppet - Julia Kristevas och Martha Nussbaums närmast 
motsatta syn pä detta:

For Julia Kristeva, Greek tragedy’s rythm and song both aro
use and harmonize the impure desires of the “mind’s other”, 
the passionate, corporeal, sexual body. According to Martha 
Nussbaum, appetites, feelings, emotions, sexuality, were for the 
Greeks “powerful links to the world of risk and mutability”, 
thus sources of disruption that disturbed the agent’s “rational 
planning” and produced distortion of judgment. Such distur
bances were “weakening, threatening, degrading to individuals 
and society'.”133

Erotikbegreppet är ffytande och appliceras här ä ena sidan 
för att beskriva den iscensatta kvinnokroppen som en inkar
nation av teaterkonstens sensualitet och dess effekt på sin 
publik, å andra sidan för att beskriva teaterns musikaliska och 
rytmiska element och dess - per se - upphetsande effekt på 
åskådarnas sinnen.

Schyberg som, »med skådespelarblodet dunkande i ådror
na«, vill framhäva skådespelarens ställning som självständigt 
skapande konstnär, uppehåller sig också allt som oftast kring 
teaterns sinnliga dimensioner och gärna i feminin tappning. 
Som tidigare påpekats använder sig Schyberg av storheter 
som Sarah Bernhardt och Johanne Louise Heiberg för att 
understryka sitt resonemang, men när han genom denna dis
kussion närmar sig erotikens område avstår han att utveckla 
detta mer ingående:

Teatern är, också i social mening, intersexualitetens särskilda 
fristad och forum, och har alltid varit det. Men det ämnet 
skall vi i detta sammanhang inte gå in på. Det är psykologiskt

mycket komplicerat, och dessutom nära förbundet med hela 
frågan om skådespelarkonstoch erotik, som kunde ge stoff till 
ett helt kapitel eller en särskild bok.134



Däremot drar sig Schyberg inte för ett utalande som i citatet 
nedan, alltså en frank <sanning> med anspråk pä ett vetande 
som både insider och outsider. Uttalandet har en karaktär av 
provokation och man kan förmoda att det var ett av de på
ståenden som väckte anstöt i skådespelarkretsar. Andå tycks 
detta påstående vara en anakronism mer eller mindre i det för
dolda som, även om det blir lätt anstötligt i svart på vitt även 
i dag, kan dyka upp som lakoniska självklarheter i folkmun.

Det finns i skådespelarkonsten ett moment av oblyghet, som 
hänger samman med kravet på utlämning och avslöjande av 
jagets hemligheter inför allas ögon. Bakom skådespelarkon
sten ligger driften att visa sig. Unga människor drives ofta till 
teatern för att ställa ut sig, av fåfänga, en rent erotisk drift att 
glänsa och ta sig bra ut och beundras, som ligger på gränsen 
till exhibitionism eller rent av prostitution. Gränsen mellan 
prostitution och skådespelarkonst är ibland svår att dra.135

En annan teaterteoretiker som rör sig i dessa trakter, Michael 
Robinson, lånar också Sarah Bernhardts röst som klangbotten 
för sin diskussion om kopplingen mellan skådespeleri och 
kvinnlighet - det vill säga att skådespelarkonsten “i sig inrym
mer alla de konstgrepp som är kvinnans: lusten att behaga, 
lättheten att uttrycka känslor och skyla över brister, liksom 
den förmåga att absorbera som är kvinnans sanna väsen“.136

Robinsons bidrag till diskussionen hör hemma i en session 
vid den internationella Diderotkonferensen på Dramaten år 
1993, under rubriken »Skådespelarens yrkeskunnande«. Bi
dragen till detta ämne är samlade i tidskriften Dia/oger där 
Robinson är en av fem män som uttalar sig i frågan, och 
han hävdar med referenser till tidigare forskning: »Sexualitet, 
överskridande av könsgränser, samt föga väldefinierade men 
lättfunna paralleller med prostitution, är således fast förknip
pade med vår uppfattning om skådespelarkonsten.«137 Han 
konstaterar att kopplingen mellan skådespeleri och kvinnlig-



het är vanlig, men i det här fallet stannar författaren inte vid 
denna koppling utan här länas snarare den kvinnliga rösten 
för en problematisering. Medan Schvberg förlänar skådespe
larkonsten en aura av feminin essens, kryddar den med hjälp 
av kvinnan som <den mörka kontinentem, och konstruerar 
en exotisk gränsvarelse i skådespelaren, snarare dekonstru- 
erar Robinson myten om skådespelarkonstens feminina vä
sen. Synen på skådespeleri som imitativt och reproducerande 
härleds till termen mimicry - här förklarat som mottaglighet 
för intryck, anpassning - en vanlig men felaktig uppfattning, 
menar Robinson, då den fråntar skådespelaren en självstän
digt skapande funktion. Robinson visar på ett samspel mel
lan uttolkare av det kvinnliga könets essens och idéer om 
skådespelarkonst genom att bland annat citera den franske 

dramatikern Ernest Legouvé:

Vare sig han eller hon är skådespelare eller sångare krävs av 
den uttolkande artisten främst en begåvning att iaktta detaljer, 
smidighet hos organismen för att kunna följa tankarnas rö
relser, och framförallt den dynamiska, brinnande och mång
skiftande mottaglighet för intryck vilken i hart när otrolig 
utsträckning mångfaldigar de förnimmelser och tecken som 
representerar dessa. Av denna orsak är dramatisk talang mer 
ett kvinnligt särdrag än ett manligt.138

Men även om Robinson tar avstånd från idén om skåde
spelarkonst som mimicry, tar han inte explicit avstånd från 
kopplingen skådespeleri och kvinnlighet. I detta samman
hang är det inte fråga om en verklig dekonstruktion av själva 
kopplingen utan en destabilisering av innebörden i begreppen 
kvinnlighet /femininitet; Robinson snarare dränerar termen 
skådespeleri på dess feminina essens för att i stället erotisera 
den. Och icke desto mindre exotiseras skådespelaren (som är 
en han, oavsett kön):



Skådespelaren är[...] en gränsöverskridare,[...]inte bara där
för att hans ambivalenta, ekivoka, mångskiftande och karne- 
valiska natur på scenen kan omkasta alla distinktioner och 
skillnader, vare sig de är sexuella, sociala eller politiska. Ja, det 
överskridande elementet existerar redan som en möjlighet i det 
möte som texten iscensätter: mellan den upphetsande, främ
mande och ibland aggressiva - nästan djuriska - energin hos 
skådespelaren och publiken som mottagare, cn energi som ofta 
identifierats med teatern i dess mestbetvingande form.139

1 nära anslutning till Robinson ovan diskuterar dennes sam
tida kollega ChristopherBigsby skädespelandets sensuella natur 
i artikeln »Känner skådespelandet inget slut?«, men snarare 
med sexuella förtecken. Via den explicita associationen till 
både manligt och kvinnligt konnoterad sexualitet, har diskus
sionen om skådespelarkonstens väsen här drivits från sen
sualism med traditionellt feminina förtecken till något slags 
organisk och dynamisk, våldsam och hårt återhållen kraft. Ro
binsons text andas begär och narcissism i ett kontrollerat men 
erotiserat möte mellan skådespelare och publik. Och i stället 
för att tala i termer av mimicry, talar Bigsby om förförelse och 
sensualism i form av aggressiv energi och ejakulation:

[D]et är inte bara bedrägeriet som gjort skådespelaren till en 
brännpunkt för omstörtande aktivitet. Puritanerna hade full
komligt rätt när de betraktade teatern med misstänksamhet. 
Det finns något förföriskt, slipprigt, sensuellt hos teatern. I 
den avnjuts språket i munnen, det formas, knådas, smeks och 
ejakuleras. Kroppen återupprättas, vilket leder till att det ab
strakta språket rotas i den fysiska varelsen, en kropp som enbart 
med en rörelse kan belysa instinktens herravälde över tanken, 
det faktum att språket är grundat i begär, att kroppen blir till 
ett tecken, mer kraftfullt, omedelbart och omstörtande än ett 
språk som lånats från de konventionella uttryckens bibliotek. 
Dionysos förnekar Apollons överhöghet.140



Här så att säga annekteras den <feminina> konstarten genom 
en fördrivning av feminint till maskulint konnoterade termer 

-som ett (med- eller omedvetet) sätt att legitimera, berika och 
höja den <tarvliga förställningskonstem från passiv efterlik- 
ning till aktivt skapande?Men, man kan också omvänt fråga 
sig om skådespeleriet, präglat av feminina konnotationer, för 
den manlige skådespelaren öppnar en räcka av oändliga möj
ligheter att i kontrollerad form undersöka hela sin inre sen
suella och sexuella repertoar, medan skådespelerskan i stället 
begränsas av just dessa konnotationer? Ett feminint kön som 
förväntas excellera i det som skådespeleriet sedan urminnes 
tider liknats vid, det vill säga kvinnlighet? Skådespelaren lik
som skådespelerskan betraktas som en gränsvarelse men är 
gränsöverskridandet pä lika villkor?

Ur detta perspektiv är det intressant är att se, som i Bigsbys 
påstående nedan, hur lätt den annars dubiösa femininiteten 
transformeras till något genialiskt när manliga skådespelare 
kommer på tal:

Puritanerna jämställde teatern med långt här, ansiktsmålning 
(vilket naturligtvis utgör en kritik av Gud) , vattenkurer, fe
minin dans, feminin musik, julfirande och lusteldar. Listan är 
William Prvnnes och ordet feminin uppträder där två gånger, 
och det är ett intressant ord i samband med skådespelarkonst, 
eftersom jag anser att en av egenskaperna hos verkligt stora 
aktörer - hos Brando, som han än gång var, hos Olivier, hos 
Malkovich - är det faktum att de inte respekterar några grän
ser. En del av skådespelarens yrkeskunnande består i att hämta 
material ur de skikt av existens och känsloliv vilka annars är 
förbjudna eller förnekade, genomsedvänjor eller kultivering; 
det består i att överskrida gränser, förneka innebördens be
ständighet, språkets orubblighet, tolkningens exakthet och 
entydighet.141

Bigsby, liksom Robinson, talar hellre om den gränsöverskri-



dande konstarten än om dess eventuellt feminina drag. Ro
binson, som förhåller sig kritisk till Legouvés mimicry-tanke 
(se tidigare citat), nämner i sin text ytterligare en dåtida tea
terkritiker, engelsmannen George Henry Lewes, med vilken 
hans egna idéer är mer samhöriga. Legouvés konstaterande 
härrör till studier av den stora, franska 18 o o -talstragediennen 
Rachel, en aktris vilken även Lewes lagt ut texten kring. Vis
serligen talar Legouvé om att skådespelarens »mottaglighet 
för intryck« är av »dynamisk, brinnande och mångskiftande« 
karaktär, med förmåga att förstärka och mångfaldiga (och att 
dramatisk talang därför är »mer ett kvinnligt särdrag än ett 
manligt«), något som trots allt mer talar för skaparkraft än 
kameleontisk anpassning till omgivningen, men det är Lewes 
röst som ekar i Robinsons text.

När Lewes i sin On actors and the art of acting geniförklarar 
skådespelerskan Rachel, gör han det inte på grund av någon 
<typiskt kvinnlig> anpassningsförmåga eller särskild mot
taglighet för intryck, utan för hennes enastående tjuskraft 
och oberäkneliga, djuriska lockelse som gränsöverskridande, 
<okvinnlig> kvinna. Den stora Rachel är ingen mjuk, älsklig 
och anpassningsbar varelse utan farlig, kraftfull och latent 
syndig - en »vacker djävul«:

rac hel was the panther of the stage; with a panther’s terrible 
beauty and undulating grace she moved and stood, glared and 
sprang.There always seemed something not human about her. 
She seemed made of different clav from her fellows - beautiful 
but not lovable.Those who never saw Edmund Kean may form 
a very good conception of him if they have seen Rachel. She 
was very much as a woman what he was as a man. If he was a 
lion, she was a panther.

Her range, like Kean’s was very limited, but her expression 
was perfect within that range. Scorn, triumph, rage, lust and 
merciless malignity she could represent in symbols of irresis-



tible power; but she had little tenderness, no womanly cares
sing softness, no gaiety, no heartiness. She was so graceful 
and so powerful that her air of dignity'was incomparable; but 
somehow you always felt in her presence an indefinable sug
gestion ol latent wickedness. By the side oi Pasta she would 
have appeared like a beautiful devil beside a queenly woman: 
with more intellect, more incisive and impressive power, but 
with less soul, less diffusive and subduing influence [...] Her 
thrilling voice, flexible, penetrating, and grave, responded with 
the precision of a keyed instrument. Her thin, nervous frame 
vibrated with emotion. Her face, which would have been com
mon, had it not been aflame with genius, was capable of intense 
expression. Her gestures were so fluent and graceful that me
rely to see her would have been a rare delight.142

Även om denna skådespelerska är såväl glorifierad som mys- 
tifierad här, skulle den omvända synen på gränsöverskridan
det kunna vara relevant för det fält jag befinner mig på, det 
vill säga en motsatt diskurs till den mer ensidiga kopplingen 
skådespelarkonst - kvinnlighet/feminini tet. Jag kommer runt 
den problematiska återvändsgränden där kvinnan på scen blir 
en tautologi, en sköka eller en negation, genom att betona 
hennes gränsöverskridande i maskulinitetens tecken, lika väl 
som de manliga skådespelarnas excesser i den feminina sfären. 
Men kanske främst genom att gå bortom könet och tala om 
det <omänskliga> eller djuriska. Likväl uppstår problem då 
djur konnoterar en - i relation till människan — mer primitiv 
varelse, driven av sina instinkter, precis de epitet som kvinnan 
tillskrivits genom tiderna och som använts för att underordna 
henne. Att tala om det djuriska i syfte att befria konsten från 
könets begränsningar blir således att falla på eget grepp och 
skådespelarna blir åter oberäkneliga figurer utan moral, det 
vill säga driftstyrda honor och hanar.



Om de tidigaste skådespelerskorna överskred normerna för Byxbegär143 
vad en kvinna borde ägna sig åt, var hon likväl essentiell för 
utvecklingen av commedia dell'arte, hävdar Hov. Denna tea
terform som uppstod i mitten av 1500-talet hade speciell be
tydelse ur ett genusperspektiv, dä kvinnan i stället för att vara 
passiv hade en aktiv och rörlig, fräck och förslagen position. 
λ-led faktiska kvinnor på scen fick detta en specifik innebörd, 
vilket vitaliserade såväl uppsättningen i sig, som kvinnorol
len.144 Likaså var Hinnan på scenen av särskild betydelse 
för teaterns vanligt förekommande byxroller. Hov diskuterar 
attraktionskraften i dessa kvinnor i manskläder utifrån be
greppet dramatisk ironi: »den förklädda kvinnans egentliga 
identitet har varit dold för de övriga rollkaraktärerna, medan 
publiken har delat hennes hemlighet.«14’’ De lager av illusio
ner som leks med via byxrollen har sexuellt färgade undertoner, 
särskilt »homosexuella associationer, när flickan i en ynglings 
skepnad svärmade för en man,och lesbiskt pikanteri, när <han>
- som var en <hon> - skulle visa intresse för andra kvinnor, el
ler själv bli föremål för kvinnors kärlek.«146 Lockelserna har 
säkert varit många men av stor vikt var, förmodar Hov, det 
subtila och mångtydiga spelet med kön och identitet.

Just dessa lockelser och spelet med kön och identitet som 
uppstår i mötet mellan scen och salong problematiseras 
i Tiina Rosenbergs forskning om kvinnor i manskläder, där 
åskådaren, dess position och tolkningsalternativ diskute
ras. Hennes bok Byxbegär erbjuder en queer läsning av den 
traditionella teaterns/operans byxroller och deras betydelser 
för den kvinnliga skådespelerskans/åskådarens identifika
tion, och är intressant i sammanhanget genom sin explicita 
upplösning av det dikotoma genusmönstret i dramatiken och 
omvärldens uppfattning av densamma. Efter en genomgång 
av teater- och operahistoriska byxroller ägnar Rosenberg sin 
bok åt feministisk estetik, genom framförallt Susanne Ostens 
och Peggy Shaws iscensättningar. Aled hjälp av teoretiker som



Hélène Cixous, Luce Irigaray, Elin Diamond, Sue-Ellen Case 
och Judith Butler blottlägger författaren det heterosexuella 
imperativet, den sexuella »tvängsmatrisen«, i vår kulturs be
rättelsestrukturer och stör det samtidigt genom att avslöja 
den kittling dessa byxroller kan ha pä i stort sett alla sexuella 
begärspositioner. Förklädnaden, transvestismen, har en brecht- 
estetisk funktion i form av Verfremdung, vilken synliggör ge
nus dels som gestus — en hållning - och dels som en akt och 
en upprepning — ett görande. Detta i sin tur skapar insikter 
om könsmaktordningens villkor; kvinnor klär <upp> sig i den 
sociala hierarkin genom manskläder, medan män <klär ner> 
sig. Gränsöverskridandet synliggör normen och den queera 
dissonansen utgörs av spelet mellan representationen av en 
man, presenterad av och genom en kvinnokropp där lockelsen 
ligger att inte riktigt kunna veta. Den förklädda kroppen blir 
en projektionsy ta för all möjlig och omöjlig lust.

Den uttalat queera hållningen hade dock ambivalenta im
plikationer för mitt undersökningsfält, vilket är intressant mot 
den bakgrund som beskrivits. En konstnärlig utbildning syf
tar i allmänhet till att introducera och fördjupa studenternas 
kunskaper i konstartens konventioner; konventioner som, 
enligt ovan, i mångt och mycket är präglade av ett överskri
dande mellan kvinnligt — manligt, samt mellan heteroerotik 
och homoerotik. Just detta taktum var dock inget som vid 
den här tidpunkten betonades, eller ens uttalades, sä vitt jag 
kunde uppfatta saken. En del informanter talade vid under
sökningens tidpunkt då och då om vad som var <spelbart>, vil
ket snarast kunde uppfattas som en klart uttalad heterosexuell 
spänning mellan könen i den klassiska dramatiken. Med ett 
uttalat heterosexuellt perspektiv kan den queera hållningen 
uppfattas som en konstnärligförstörare, snarare än som ett 
stimulerande störande av normen; en punktion av den dra
matiska spänningen. Den traditionellt dikotoma hållningen 
kan naturligtvis, och framförallt, härledas till att det mest



normala i vår kultur vad det gäller människor är att tänka 
i tvä kön - kvinnor och män. Pä ett mer problematiserat plan 
kan detta eventuellt handla om en skräck för något som, pä 
grund av den »heterosexuella tvängsmatrisen«, måste hållas 
stången, framför allt i en kritiserad och granskad utbildning. 
Sexualitet är fortfarande ett tabubelagt ämne, åtminstone vad 
det gäller laborationer med verkliga förhållanden i pedago
giska kontexter. 147A andra sidan var/är den queera hållningen 
trendig i viss populärkultur, vilket kan innebära en nytändning 
av den klassiska dramatiken - i synnerhet gäller detta dem 
som inte är beredda att se med feministisk blick, men som 
ser potentialen i den queera. Detta är i mångt och mycket en 
generationsfråga, där innebörden av det sexuella tabut, lik
som den <manliga blicken>, den kvinnliga maskeraden och 
den masochistiska blickpositionen, lör olika tider har olika 
betydelse beträffande såväl tolkning som identifikation.148 
En aningen mer avancerad tanke kan vara att det queera, för 
en äldre generation, så att säga omedvetet är inneboende 
i konstruktionen av manligt — kvinnligt på scen. Det inne
bär att rollgestaltningen förväntas <dallra> av en spännvidd 
beträffande identitet och kön, men där bara vissa delar får 
ges explicit uttryck, medan det frånvarande - bortträngda 
- affekterar detta uttryck. I själva verket skulle detta kunna 
vara en hållning som bejakar det queera och som ser det som 
en dramatisk kvalitet eller essens, men utan att - inte direkt 
omedvetet men kanske utan att sammankoppla det med queer 
som politisk kategori - kalla det vid namn.

Detta är emellertid en diskussionsfräga och det queera kan 
här både vara en risk och en chans - en frigörelse, men till 
vilkens fördel och pä vems bekostnad ? Först och främst måste 
maktpositionerna klarläggas och en medvetandegjord håll
ning planteras, och det är här en bok som Byxbegär har sin 
verkliga potential för den kontext jag undersöker. Rosenberg 
visar hur effektivt de brechtska begreppen gestus och distan-

20 7



Skådespelarutbildn ing: 
Stan i sia -v sk ijvers ioner

sering fungerar medvetandegörande med hjälp av rörelse och 
hållning, cross-dressing och mask, både för skådespelare och 
åskådare. Aven för någon som inte prefererar en brechtsk este
tik kan själva förfaringssättet med dessa verktyg vid undervis
ningen innebära påtagliga, omtumlande och insiktsgivande 
upplevelser - mimesis eller mimikry?

Rosenbergs queerinriktade forskning utvecklar och stör, 
för att inte säga vänder pä, klassiska psykoanalytiskt inspi
rerade teorier om den manliga blicken, fetischering, maske
rad och masochism.149 Medan dessa teorier huvudsakligen 
avser filmens och bildkonstens voyeuristiska aspekter och 
scop(t)ofilins njutning, har däremot blicken, subjektsposi
tioner och skapandet av identiteter en mer mångfacetterad 
och < demokratisk)· dimension på teatern - dock problematisk 
med tanke på den manliga dominansen genom historien, så
väl på och runt som bakom och framför scenen. Med detta 
är det så dags för en tillbakablick(!) på och inblick i skåde
spelarens utbildning.

- För den nya konsten är nya skådespelare nödvändiga, en ny 
sorts skådespelare med en helt och hållet ny teknik.150

De inledande citaten för detta avsnitt tillskrivs Konstantin 
Stanislavskij i boken Skådespelarens utbildning av Ingrid 
Luterkort. 151 Citaten talar för den upplevelse jag haft av 
skådespelarundervisningen som ett amalgam av olika ar
betsmetoder, snarare än som någon form av ortodox håll
ning. Alla är eklektiker, med någon version av eller hållning 
till Stanislavskij i botten.152 Citaten sätter också fingret pä 

ett konstnärligt sökande som på en gäng är tidsbundet och 
ständigt pågående, liksom det paradoxala behovet av att for
mulera och slå fast modeller, samtidigt som de hela tiden 
måste revideras och förkastas. Skilda läsningar ger olika tolk-



ningar och föregångsmän värjer sig mot sina egna modeller 
när de väl etablerats som metoder. Luterkort visar i sin bok 
hur olika varianter av Stanislavskijs idéer vandrar genom ett 
antal efterföljare, befruktade med deras egna, samt tids- och 
rumsspecifika strömningar, för att sedan genomsyra de olika 
scenskolorna. Luterkort redogör här huvudsakligen för de 
utländska influenser som präglat den svenska utbildningen 
och författaren har själv varit delaktig i ett antal av de större 
internationella teatersymposier som refereras. Något som blir 
mycket tydligt här är den tysta kunskapens patriarkala linjer i 
mästare-lärlingtraditionen - det är idel män som ger ansikte 
och namn åt konstarten genom generationerna.

Genom beslut i riksdagen år 1964 omformades teatrarnas 
elevskolor till treåriga statliga scenskolor, med en under
visning som, enligt såväl Luterkort som Anders Järleby i 
avhandlingen Från lärling till skådespelar student, vilade på 
Michel Saint-Denis idéer. Saint-Denis, som själv var lärling 
till Coupeau kom att bli den självklara ledaren för de stora 

teatersymposierna 1963-1967, och drev en tes om den krea
tiva respektive den tolkande skådespelaren: den förra kopp
lades till arbetsredskapen improvisation samt det tekniska 
arbetet med kropp och röst, medan den senare kopplades till 
arbetet med dramatexten. Båda dessa komponenter menade 
Saint-Denis skulle Annas med i utbildningen och Luterkort 
liksom Järleby menar att detta varit vägledande vid utform
ningen av såväl antagningsprover som undervisningen vid 
teaterhögskolorna.

Rudolf Penka beskrivs av Luterkort som den teaterpedagog 
som haft mest inflytande pä Teaterhögskolan i Stockholm, 
alltsedan en studieresa skolan gjort till Berlin 1965. Några år 
senare, 1967, var ungdomsrevolten i Europa i full gång och 
det stora internationella symposiet i Stockholm innebar att 
elevernas möte med andra länders pedagogik utlöste krav 
på ändring av undervisningen. Penka, med sin förankring



i Brechts estetik, kom att regelbundet två gånger per är under
visa i Stockholm, och många resor har gått frän Stockholm 
till Berlin för studier vid den östtyska skolan. Luterkort visar 
på hur de två skolorna liknade varandra till sin utformning 

vilket de, enligt henne, till stor del gör ännu.153
Det som är intressant här är hur både Luterkort och Järleby 

visar pä Penkas förening mellan Stanislavskij och Brecht, vilket 
kastar ljus över en kommentar från en dåvarande medarbe
tare på Teaterhögskolan alldeles i början av min vistelse där: 
»Penka var ju den som betytt mest för oss, tror jag, och han var 
ju också den som fick oss att fatta att det inte var någon skillnad 
egentligen mellan Brecht och Stanislavskij - de höll ju på med 
samma sak... « . Luterkort återger Penkas egen reflektion som 
präglas av insikt om att Stanislavskij var missuppfattad, det vill 
säga att den allmänna tolkningen av honom hade övervärderat 
idén om känslan och dess äkthet. Penka uttrycker i stället att 
det var just genom Brechts arbete han kunde förstå vad Stani
slavskij egentligen menade. Luterkort citerar Penka:

De [Stanislavskij och Brecht] är inte åtskilda utan komplet
terar varann [...] Det finns mycket mer som förenar dem än 
som skiljer dem åt. [...] Jag försöker utbilda en tänkande skå
despelare, som för fram sina känslor på scenen, känslor renade 
genom tanken, som Brecht säger.[...]Jag hoppas att vi alla 
känner mycket starkt-ju starkare desto bättre för teatern. Vad 
teatern behöver är personligheter och framförallt den djupt 
kännande skådespelaren.154

Detta uttalande är mycket intressant med avseende pä den typ 
av, både implicit och explicit, känslighet som kopplas till de 
kvinnliga skädespelarstudenterna, liksom glidningen mellan 
termerna kännande och känsliga.

Stig Torsslow hade vid symposiet i Stockholm 1967 sagt 
att »[v]i har inget definitivt system. Flexibilitet är vårt system. 
Varje lärare har frihet att välja sin egen väg och sitt arbetssätt.



Vårt mal är att bibehålla och utveckla elevens personlighet 
och göra honom till en fri, mogen och skapande artist.« Detta 
- vilket faktiskt skulle kunna ha varit ett uttalande från Teater
högskolan av idag, med tillägget att man nu även strävar etter 
en pedagogisk medvetenhet och etisk konsensus beträffande 
genus, klass och etnicitet — var dock inte ett problemfritt sys
tem. Efter en redogörelse för Penkas metod kopplar Luterkort 
tillbaka till Teaterhögskolan i Stockholm där hon visar på de 
komplikationer och kulturkrockar systemet med gästlärare 
och annorlunda arbetsmetoder ändå innebar i vardagen. Pen- 
ka kom dock i rätt ögonblick, konstaterar Luterkort; politik 
och gruppteater stod på agendan och Penka kunde konsten 
att förena politik med kunnande och hantverk.

Järleby å sin sida introducerar läsaren i skådespelarkonstens 
utbildningspraxis genom uttrycket »dialog med mästare«.155 
Konstantin Stanislavskij, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowski och 
Dari Fo står här som föregångare till dagens utbildning, men 
här betonas också den syntes av de olika mästarna som präg
lar utbildningarna. Och misstolkningarna av Stanislavski] 
beskrivs inte bara som just feltolkningar utan även som rena 
felöversättningar. Dels gäller detta begreppet känsla som har 
en mycket vidare innebörd på ryska än på svenska, men fram
förallt är det begreppet Inlevelse som, enligt Järlebys referens 
Martin Kurtén, bör bytas ut mot upplevelse. Järleby ger läsaren 
en överblick genom att redovisa, sammanställa och strukturera 
övningar och metoder under olika rubriker och visar hur dessa 

använts/används av olika mästare och dess efterföljare. Men 
Järleby vill motverka en bild av stora mästarna som låsta vid 
modeller och metoder genom att betona deras »rörlighet«. Om 
Stanislavskij skriver han till exempel: »Konstantin Stanislavskij, 
förespråkaren för skådespelarens trohet mot den dramatiska 
texten och för inre sannhet, hade [...] mot slutet av sitt liv helt 
ändrat kurs och lagt om inträdesproven efter helt nya principer: 
den fysiska handlingens principer«.136 Och om Brecht:



Brecht avvisade i ett initialskede all form av inlevelse inom 
en skådespelares rolltagande. Brecht föreslog i stället en klar 
skiljelinje mellan den framvisande rollen och skådespelaren. 
Enligt Brecht skulle åskådaren kunna avläsa skådespelarens 
distanserade framställning. Under senare delen av sitt liv fram
förde Brecht tankar om en dialektisk inställning till begrep
pen inlevelse och distansering, där han ansåg att begreppen 
kunde leva sida vid sida i skådespelarens rollgestaltning.[...]
I Penkas syntes av Brechts och Stanislavskijs olika utbildnings
program [...]påvisar han klara likheter i de bägge mästarnas 
program vad gäller målet med skådespelarnas rolltagande.157

Vidare diskuteras begreppet minne i dess olika kognitiva, emo
tionella och fysiska betydelser ingående ur olika perspektiv. 
Järleby vill peka på kopplingen känsla och minne i relation till 
handling. Stanislavskij arbetade med mobilisering av känslor 
med hjälp av olika nycklar såsom omständigheterna, det emo
tionella minnet och slutligen de fysiska handlingarna, men 
Järleby tycker sig möta en ambivalens i dagens utbildningar 
i förhållande till känsloövningar. Varken Brecht eller Stanis
lavskij varnade för arbetet med explicita känslor men de pe
dagoger Järleby mött vill inte tala om känslor utan om »verk
ningsfulla handlingar som dyrkar upp den personliga känslan 
till ett sceniskt uttryck. Enligt den modellen kan till exempel 
rädsla eller fruktan uttryckas genom handlingen att försöka 
fly, kärlek kan uttryckas genom en omfamning, hat genom 
att slå någon och förakt visas genom att spotta på någon«.158 
I samband med detta snuddar författaren vid en för mig 
viktig punkt, nämligen de Stockholmsanknutna Fred Hjelm 
och Andris Blekte och deras relativt avvikande förhållande till 
detta. Dessa pedagoger framhåller i stället känslor och arbetet 
med att urskilja dem och dess kommunikativa valörer som 
centralt i skådespelarträningen. Hjelm vill se »emotionerna 
flöda i arbetet och att man genom inlevelse får möta upp-



levelser som leder till gränsöverskridande erfarenheter«.159
Järleby fortsätter sedan sin utredning genom att klyva be

greppetjaget i ettprivatjag och ett scenjag, vilket ställs i relation 
till berättelsen, berättelseteknik och berättaransvar, samt till 
text och textbehandling. Termen berättaransvar var till viss 
del signifikant för Stockholmsskolan under tiden för mitt 
fältarbete. Idén innebar att individen måste ställa sin egen 
personlighet till förfogande för en gemensam berättelse, »un
derordna sig berättelsen«, och i samband med detta figurerade 
teorin om »det lilla och det stora rummet«: Det »lilla« betyder 
närbildsrummet, det psykologiska rummet, skådespelarens 
rum. Och det »stora« betyder helbilden, skapelsens rum, det 
rum där man ska se att skådespelaren/människan är en del av 
en större helhet«.160 Båda dessa koncept (arbetet med känslan 
och berättaransvar) har direkt relevans för min undersökning 
av utbildningen, och kommer att bearbetas på annan plats.

I avhandlingen Former för liv och teater diskuterar Cecilia 
Lagerström den alternativa skådespelarutbildning som bedrevs 
av Ingemar Lindh vid Institutet för Scenkonst och tyst kun
nande i Italien.161 Här finns en dylik diskussion beträffande 
olika mästares program och de flytande gränser som råder 
vad gäller skilda pedagogers bruk av metoder. Lagerström re
fererar till Järleby för sin diskussion om mästarnas funktion, 
där hon med honom menar att människor i alla tider utsett 
och utser mästare, ibland kanske omedvetet, som de för en 
dialog med.162 Här finns ett intressant resonemang i relation 
till mästare-lärlingpedagogiken som rör begreppet underkas
telse, alternativt benämnt acceptans. Detta rör dels det Fanny 
Ambjörnsson talarom i sin Bourdieuinspirerade diskussion om 
motstånd och de mer eller mindre alternativa strategier som 
kan röra sig under, eller i, begreppet underkastelse.163 Dels rör 
det mer explicit begreppet acceptans i meningen förtroende. Här 
förenas Lagerström och Järleby i synen på mästare, där båda 
säger sig ha erfarit en överdriven rädsla i vårt samhälle, sär-



skilt i kulturvärlden, för att underställa sig en annan människa. 
Men att tala om <plagiat> och att mästare-lärlingrelationen 
skulle innebära någon form av osjälvständig kopiering är en 
missuppfattning i deras ögon. Lagerström och Järleby menar 
att lärandet i detta fall handlar om att erövra ett kunnande, 
kanske i varje detalj, men bara för att kunna behärska hantver
ket och därefter utöva det efter eget huvud. För att kunna gå 
sin egen väg måste man ha en genuin kunskap att förhålla sig 
till och laborera med, och för att få den behöver man initialt 

<lämna över sig> till en mästare. Lagerström förhåller sig kritisk 

till denna, hos oss vanligt förekommande negativa laddning 
av begreppet underkastelse i meningen »vara förtryckt«, och- 

föredrar det i sin positiva bemärkelse, det vill säga i form av 
acceptans ochförtroende. Hon skriver:

Förekomsten av kunniga lärare, som kan inspirera, handleda 
och skapa nyfikenhet, är alltså själva grundförutsättningen 
för all vidareföring av kunnande. Om det handlar om den 

»gamla« modellens mästar-lärljunge relation med inslag av 
detaljerad kopiering eller en mer »modern« form av inspi
rerande lärar-elev möten, kan i mina ögon vara detsamma. 
Efterlikning eller härmning kan användas som en metod för 
nyskapande,!...] och imitation och förebildstänkande exis
terar på andra plan än enbart yttre stilmässiga, vilket [t. ex] 
Coupeaus resonemang framhåller.164

Lagerström driver fler intressanta teorier rörande Interaktionen 
mellan pedagogik, konst och liv men med ovanstående citat jag 
lämnar jag nu Institutet för scenkonstför att återknyta explicit 
till teaterhögskoleutbildningen och Järleby, vilken ä sin sida 
driver tesen om mästarens funktion genom Tom Fjor defalk:

På Odintcatret är mästare- och elevförhållandet väldigt tydligt. 

Men jag upplcvede det också när jag studerade det i Indien. Då 
blev jag fullkomligt präglad av, manglad av en Kathakali- skå-



dcspelare i tre månader. Det var en mycket märklig upplevelse, 
mitt ego fick sig en ordentlig kölhalning. Men jag kom levande 
ur det och fick uppleva någonting som var helt otroligt något 
som mitt ego aldrig skulle kunnat ge mig. Detta genom att jag- 

följde en mästare i fotspåren, att vara underkastad någon. Det 
där är vi ju livrädda för i vår kultur, vi måste hävda oss själva 
i varje sekund. Men det kan ge oanade resultat och oväntade 
upplevelser.165

Ovanstående resonemang är av betydelse för undersökningen 
och den övergripande idé som präglar den undervisning jag 
observerat, liksom den rör konflikter mellan konst och veten
skap, praktik och teori.

Det läsningen av Järleby ger, vid sidan om hur mästare 
lärlingssystemet dominera(t)s av män, är hur frekventa kors
befruktningarna mellan de olika skolorna är, men det ringar 
också in den problematik som finns i att söka spåra hur ett 
eventuellt ursprung ännu präglar en plats - det som ser ut att 
vara motsatser visar sig snarare vara två sidor av samma mynt. 
Om Penkas syntes mellan Brecht och Stanislavskij var den som 
mot slutet av sextiotalet kom att genomsyra Stockholmsskolan, 
är det idag snarare Keve Hjelms ande som vilar över den:

Hjelms modell med djupläsning startar i ett subjektivt och 
individuellt möte med texten. Detta möte mellan dramatext 
och den enskilde skådespelaren förväntas väcka personliga as
sociationer och minnen hos skådespelaren.166

Järleby antar vidare att det genom den digra genomström
ningen av olika pedagoger på skolorna, finns lika många mo
deller för tolkning av en dramatext som det finns lärare, men 
det han saknar är en uttalad koppling till hermeneutik eller 
vetenskapliga förståelseteorier, trots att arbetet huvudsakligen 
handlar om tolkning:

[Jag vill] peka på att både Penkas och Hjelms utgångspunkter



Bland skådespelare, 
roller och regissörer 
-från historiografi 

till falt

i arbetet med dramatexten berättar om vikten av både objek
tiv och subjektiv, alltså både en distanserad och en personlig 
närläsning av dramatexten, som en start i det textuella arbetet.

De nämnda arbetsmetoderna kan på ytan synas disparata men 
förenas, enligt mitt förmenande, i tanken att det är dialogen 
mellan läsaren och verket och det dialektiska växelspelet mel
lan helheten och delarna som är kärnan i analysen. I grunden 
alltså en hermeneutisk utgångspunkt. 167

Hermeneutiken i centrum alltså, vilket återknyter till min 
diskussion i det tidigare avsnittet »Motstånd som möjlighet« 
rörande etnografi. Tolkningen är central, i skådespelarkonst 
som i forskning.

Medan Fanny Ambjörnssons fältstudie rörande kvinnliga 
gymnasieelever - ett fältarbete som anknyter till mitt och 
som introducerades tidigare i denna avhandling - saknade 
den för mig avgörande konstnärliga dimensionen, skall ett 
par fältstudier i teaterkonstens värld nu få bilda övergång till 
det fält som är mitt.

Marika V. Lagercrantz anlägger i sin avhandling Den andra 
rollen ett så kallat könsneutralt socialantropologiskt, interak- 
tionistiskt perspektiv på två olika scenuppsättningar, medan 
Christina Svens i sin avhandling om Suzanne Ostens tea
terarbete direkt applicerar ett feministiskt perspektiv på en 
redan feministisk praktik.i68 Ingen av dessa ägnar dock äm
net utbildning något nämnvärt utrymme. Eftersom Svens av
handling är så <nischad> mot och sympatiskt hällen till Ostens 
specifika praktik har jag valt att bara summariskt diskutera 
den, trots att den baseras på ett fältarbete ur ett feministiskt 
perspektiv.169 Desto mer utrymme skall jag istället ägna ät 
Lagercrantz, mest därför att hennes erfarenheter från fältet så 
väl motsvarar mina. Det är en speciell erfarenhet av paradoxal 
karaktär att utföra en lång och varaktig fältstudie. Som jag

2i6



tidigare nämnt är det den specifika blandningen av in- och 
outsiderperspektivet som <ställer till> det, och där vissa upp
levelser helt enkelt inte låter sig teoretiseras i vanlig mening. 
En viktig anledning till det är att det rör sig om en konst
närlig praktik, och att det nytra observatörsarbetet infiltreras 
av konstupplevelser. För mig som forskarstuderande var det 
en befrielse att få erkännande för detta genom en tidigare 
forskares erfarenheter.

Båda dessa avhandlingar förenas dock i en blick för regis
sörens roll och dito betydelse som är av intresse för den pe
dagogiska praktik jag undersöker. <Regissören> i dessa ana
lyser kan bytas ut mot <scenframställningsläraren> liksom, 

i viss mån, även tekniklärare och på så vis är tankegångarna 
relevanta. Lagercrantz begagnar sig av social teori där man 
använt sig av teatern som metafor för det ömsesidigt reflexiva 
mötet mellan individer, så kallad symbolisk interaktion. Man 
talar om sociala roller som växer fram i interaktion: individen 
betraktas som en aktör som föreställer sig och att förmågan 
till rolltagning är förutsättningen för såväl kommunikation 
som individuation. Konstnärligt arbete är vanligtvis en ganska 
ensam syssla, men i teateryrket är detta först och främst ett 
kollektivt företag. Skådespelaren befinner sig i ett nödvändigt 
sammanhang, ständigt beroende av och utelämnad till olika 
kolleger och ny publik, vilket innebär krav på stor flexibilitet. 
I denna kontext fann Lagercrantz en stark betoning av regis
sörens roll och drabbades av skådespelarnas extrema förmåga 
till anpassning i den samtida teaterinstitutionens hierarkiska 
värld. Den romantiska konstnärsmyten tycks projiceras fram
förallt på regissören, som en person med förmåga att själv 
bemästra det allkonstverk vilket scenen erbjuder. Ljus, ljud, 
text, musik, bild och dans - allt skall sammanföras till en 
konstupplevelse under ledning av en medveten, skicklig ledare 
och tillika känslig personinstruktör. Hon/han skall frigöra 
skådespelarna konstnärligt och samtidigt vara klar över sin



artistiska vision, vilken sedan skall manövreras genom ett 
kreativt kaos. Studien reflekterar regissörens dominanta roll 
och skådespelarnas relativt underordnade; särskilt i den pro
duktion där regissören i hög grad <gick> på spontanitet och 
intuition blev skådespelarna, i Lagercrantz ögon, som råma
terial i händerna på sin skapare. Oavsett regissörstyp tycktes 
ändå skådespelarna generellt ge vika för regissörens vilja.

Regissörsrollen är historiskt sett relativt ny och gränserna 
för var skådespelarnas respektive regissörens skyldigheter/ 
rättigheter går är inte klarlagda. Med den moderna teaterns 
genombrott övertog regissören den artistiska nimbus som 
tidigare präglat skådespelarna själva, samtidigt som denne 
också tog kontrollen över produktionen. Trots detta har skå
despelarna fortfarande konstnärliga rättigheter i och med att 
de utgör teaterns artistiska resurs, menar författaren. I relation 
till varandra kan alltså regissören ses som en resurs till för 
skådespelaren att utöva sitt konstnärskap, likaväl som tvärtom. 
Det visar sig då att underordningen inte är detsamma som 
villkorslös lydnad, utan att skådespelarna förväntade sig, eller 
krävde, att få arbeta under en klar ledning, efter en definierad 
läsart och ett klarlagt regikoncept. De underordnade skåde
spelarna så att säga villkorade ledningen, och la ansvaret för 
utkomsten av produktionen i regissörens händer. Ett tidigare 
dolt eller hanterat motstånd under repetitioner kunde, vid 
kollektiv övertygelse om ett hägrande misslyckande, innebära 
att skådespelarna öppet uttryckte ett misstroendevotum mot 
den, i deras ögon, bristande regissören. Likaså kunde tidigare 
tvivel, kritik och bitterhet mot regissören helt ge vika om 
produktionen innebar succé. Regissörens värde mäts sålunda 
i relation till det mottagande iscensättningen får och just detta, 
konstaterar Lagercrantz, tycks vara ett normalt mönsterpå 
teatern - publiken är den yttersta (smak)domaren och app
låder tycks gottgöra det mesta.

Just detta ringar in en känslig problematik i anslutning



till mitt falt. Vid studenternas framgångar i undervisningen 
var allt frid och fröjd i relationen mellan lärare och student, 
medan olika tillkortakommanden för studenternas del kunde 
vändas till kritik mot läraren eller utbildningen som sådan. 

Ibland och till vissa delar kunde kritiken vara rättmätig, men 
ibland fick läraren eller ledningen bli syndabockar för stu
denternas frustration. Frågan uppstår inte sällan om vad som 
var hönan och vad som var ägget? Problematiken är svår att 
få klarhet i, då det handlar om subjektiva upplevelser. A ena 
sidan kunde, som sagt, studenterna skylla sina egna problem, 
svagheter och svårigheter på lärare alternativt ledning, å den 
andra kunde detta också innebära att den som förde fram 
kritik eller klagade blev betraktad just som den som hade 
<egna> problem. I den hierarkiska relationen mellan student 
och lärare eller ledning, är problematiken extra intrikat med 
tanke på närheten mellan utbildning och den professionella 
teatervärlden. I den här kontexten får begreppet motstånd en
ligt ovan återigen relevans, liksom Foucaults teori om makten 
som diffus, diskursiv och utspridd, här i meningen relationellt 
maktspel. Att öppet visa motstånd genom att rikta kritik eller 
klaga kan i en liten, exklusiv värld skapa problem för framti
den, vilket kan betyda att tystnad eller acceptans inte är lika 
med tilltro, utan lika gärna kan handla om att <spela> med, 
men med <inre> motstånd.

Lagercrantz inför ytterligare användbara begrepp med 
hjälp av Victor Turner. Det handlar om and-struktur och det 
liminala, det övergångsstadium som uppstår vid olika sorts 
initiationsriter, men som också kan existera som fenomen i 

moderna, västerländska religiösa, politiska eller konstnärliga 
projekt, så kallade communitas. Den gränslösa och transcen
dentala teaterkonsten med sina <gudabenådade’skådespelare 
har alltid utgjort en viktig anti-struktur i samhället, hävdar 
Lagercrantz, men teatern har, som institution, också själv ut
manats av dessa anti-strukturer genom teaterkonstens egna



communitas: de fria grupperna. Utanförskap och liminalitet 
är dock det som konstituerar den etablerade teaterns ordning, 
menar författaren, och påpekar att varje enskild produktion 
förväntas vara en unik och avskild konstnärlig process. Oav
sett upphovsman och institutionsform bygger konstformen 
och utövandet på ett temporärt utanförskap i förhållande till 
den omgivande teatervärlden. I varje unik process förutsätts 
regissören ge näring och skydd åt skådespelarnas arbete med 
sig själva. Genom denna introspektion - i form av en mystisk, 
obeskrivlig och eterisk inre process - i kombination med en 
fysisk och extrovert arbetsprocess, förväntas skådespelarna 
överskrida gränserna för sin egen kapacitet. Gränslandet mel
lan roller, positioner och olika perceptionsstadier aktiveras i 
repetitionssalen när en fiktiv hon/han från en främmande 
värld skall transformeras till ett jag på scenen, och detta tea
terns rum - det andra rummet - förväntas kunna frigöras 
från den pragmatiska vardagens vedermödor för att bli konst. 
Teaterns liminala karaktär tar sig sitt optimala uttryck på scen 
under förställningens gång, och det är här det blir tydligt att 
den anti-struktur som ensemblen i sig bildat bara är själva 
förutsättningen för teaterns allra viktigaste communitas, det 
vill säga mötet mellan åskådare och skådespelare, betonar La
gercrantz.

Skillnaden mellan det informella beteendet <back-stage> 
och det formella på teaterscenen var uppenbar, och ändå hade 
de personliga erfarenheterna, minnena, drömmarna som vi
sade sig i repetitionssalen en alldeles specifik funktion för det 
konstnärliga utövandet. Genom en mycket anmärkningsvärd 
process, hävdar Lagercrantz, separerades barndomsberättelser 
och andra privata erfarenheter från skådespelarnas individu
ella identiteter och transformerades till arbetsmaterial:

En av mina mäktigaste erfarenheter under forskningen på
fältet var, att se konturerna av såväl skådespelare som de ka-



raktärer de porträtterade, växa fram än klarare ute pä scenen. 
Medan skådespelarna uttalade sina repliker, adopterade sina 
karaktärers längtan och begär, framstod de som helt och hållet 
utan mask, förevisande sig själva i rampljuset.170

Genom att kreera de fiktiva karaktärernas känslor släppte 
skådespelarna sina egna fria, vilket relaterar till en annan as
pekt av skådespelarkonst: rollspel som ett självreflekterande 
möte. Denna typ av symbolisk interaktion utvecklas genom 
sociala processer; en individ blir sig själv genom att anta en 
annans identitet, känner igen sig själv genom andras ögon.171 
Rolltagningen är ömsesidig och beträffande skådespelaren 
uppstår den på flera plan. I rampljuset på scenen erhåller 
denne en sorts intimitet med andra som är utöver den i det 
vanliga livet: skådespelaren porträtterar inte bara andra män
niskor utan sj älva essensen av att vara människa. Lagercrantz 
fascineras av hur skådespelarna transformeras/transformerar 
sig till de sceniska karaktärer de gestaltar; från att vara endast 
repliker i ett manus, lästa av skådespelare under kollatione
ring, trollas de under loppet av repetitionstiden fram genom 
skådespelarkonstens magiska om - ordet blir kött. Att ordet 
blir kött betyder med Judith Butlers terminologi att språket 
materialiserar, vilket härmed återknyter diskussionen till en 
av mina teoretiska ingångar i projektet Kön på scen.

Christina Svens, å sin sida, argumenterar för hur Suzanne 
Ostens feministiska praktik går hand i hand med den gestiska 
kritik Elin Diamond anför i boken Unmaking Mimesis, och 
som bygger på en <syntes> av Luce Irigary, Julia Kristeva och 
Bertolt Brecht.172 Medan jagtänker mig att Diamonds ges
tiska kritik är användbar för att bland annat synliggöra olika 
former dissonanser och störningar, med mer eller mindre 
undermedvetna subversiva avsikter i den praktik jag studerat, 
applicerar Svens istället Diamond’s teorier för att definiera 
Ostens redan aktiva arbete i och med själva »störningszonen«,



det vill säga hennes medvetet eklektiska och gränsöverskri
dande hållning samt rubbning av ideologiska konstruktioner 
beträffande kön och genus.

Det var lockande för mig att utbrista: »Titta pä och gör 
som Suzanne Osten!« till en pedagogisk praktik som ville 
ventilera och utveckla undervisningen ur ett genusperspektiv, 
men så enkelt var det inte. 1/3 Det fanns en respekt för Os
tens arbete men samtidigt gick det att skönja en uppfattning 
om denna typ av teater som alltför <nischad> för att fungera 
som en allmän utbildningsmodell.Underförstått tycks ligga 
en idé om en bred, <neutral> eller kanske snarare <objektiv> 
skådespelare, vilket i sig är problematiskt med tanke pä ge
nusperspektivet. Att läsa Svens text om Ostens teaterarbete 
mot den praktik jag studerat, belyser främst ett intressant 
komplex som anknyter till idéer om skådespelarkonst och 
kvalitet, <infackning> av skådespelare samt ett slags revirtän
kande med direkt betydelse för utbildningen. Intressant är 
även Svens kombination av Diamond’s gestiska kritik och 
en fenomenologisk approach i enlighet med Sara Heinämaa. 
I likhet med mitt eget tillvägagångssätt stöder Heinämaa sin 
kroppsuppfattning på Simone de Beauvoir och Judith Butler; 
en syntes av kroppen som en situation - ett sediment av vär
den och betydelser skapade av tidigare kroppsliga handlingar, 
hållningar, gester och rörelser - samt genus som performativ 
process och kroppslig materialisering.



Noter till kapitel II 
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III
DET KUSLIGA

Mellan identifikation och Verfremdung





MOTE
MED
PLATSEN

att komma till Teaterhögskolan som observatör med ge
nusperspektiv var omtumlande men privilegiet att få reflek
tera över undervisningen var förenat med prövningar. Efter 
ett antal sådana tog lyckligtvis smekmånaden över, bara för att 
i nästa fas bjuda på andra överraskningar. Fältet som sådant 
hade och har trots allt stor dragningskraft på mig, och lockel
sen i arbetet var och är överväldigande. Jag känner till få plat
ser präglade av en så intensiv närvarokänsla, nyfikenhet och 
uppmärksamhet. Med ett par undantag var alla, nästan alltid, 
mycket vänliga, medan öppenheten däremot var varierande. 
Jag kände mig hemma, men pä samma gäng främmande. Det 
mest tänkvärda som drabbade mig var nog ändå upplevelsen 
av metamorfosen, (den i mitt fall ofrivilliga) förvandlingen. 
Från att ha varit en kvinna, mor, dramapedagog/teaterlärare 
och doktorand i teatervetenskap förvandlades jag plötsligt 
till en projektionsyta. Denna oväntade men lärorika resa kom 
dock att vara avgörande för min förståelse av platsen.

Jag försökte vara så förutsättningslös som möjligt för att få 
tillgång till sä mycket som möjligt, vilket väl inte var så klokt 
med avseende på effektivitet. Inte heller gjorde det arbetet 
lättare, men jag hade en önskan att komma under ytan på plat
sen som helhet — jag ville komma den här existensens villkor 
på spåren. Likt en skådespelare ville jag känna/uppleva/leva 

mig in i hur det var att vara <invånare> här, även om jag i vissa



fall snarare kom att erfara hur det var att vara <invandrare>. 
Jag ville också gärna tränga bortom mina egna fördomar, och 
principen för mitt arbete har varit att främst söka i det im
plicita. Min mening är att det uppenbara och konkreta står 
för sig självt; det kan vara av härd, orättvis, kränkande och 
långt ifrån oskyldig natur men det går att förhålla sig till, vara 
taktisk gentemot, att upparbeta strategier inför. Det konkreta 
går att bråka med, klaga på och ta avstånd ifrån - och det upp
märksammas alltid i någon form. Desto svårare är det dä att 
förhålla sig till det implicita eller, med ett annat ord, det im- 
manenta. Begreppet immanent pedagogik är därmed relevant 
i det här sammanhanget. Det är ett begrepp som beskriver 
alla de former av smygande pedagogik som genomsyrar våra 
liv. Det handlar om en, i situationen inneboende, pedago
gik vilken sällan eller aldrig medvetandegörs som påverkan. 
Den hör nära samman med vår mer eller mindre omedvetna 
världsbild, men även med våra ideologier, med andra ord hur 
vi ty^cker att världen borde se ut.1

Slutenhet Teaterhögkolan balanserade mellan slutenhet och öppenhet, 
- öppenhet mellan trend och tradition och mellan självinsikt och kon

ventioner. Det florerade idéer om studenternas obönhörliga 
behov av att få arbeta ifred, medan det i själva verket såg ut 
att vara vissa lärare som, i vissa sammanhang, hade behov av 
att få arbeta ifred. Studenterna har så gott som genomgå
ende uttryckt att de gärna tar emot besök; att ha åskådare 
förstärkte känslan, öppnade upp och levandegjorde den an
nars <slutna> kommunikationen mellan studenter och lärare 

— situationen blev mer teaterlik, vilket verkade uppskattas av 
de flesta. Trots ledningens och lärares mer allmänt protektio
nistiska diskurs, gav flera lärare positiv respons efter att jag 
deltagit som observatör i rummet. Flera uttryckte upplevelsen 
av en intensifierad insats från studenternas sida, vilket skänkte 
lektionen som helhet större arbetsglädje till förmån för alla.



En del lärare var öppna från början, vissa med reservationen 
att vid »känsliga tillfällen« få vara ifred, medan andra redan 
från början bjöd även på de känsliga problemen. En del var 
genomgående avståndstagande till observation, antingen för 
att de »befunnit sig i ett känsligt skede, och behöver skydda 
studenterna« eller för att »studenterna behöver lugn och ro« 
- trots att studenterna själva bjudit in mig. Denna, mer eller 
mindre stående, inbjudan från studenthåll kan ha berott på en 
mängd saker: allmän längtan efter att bli sedd, att bli upptäckt 
för sina speciella kvaliteter; att få utomstående bekräftelse av 
en mer <objektiv> blick som kontrast till de relativa omdömen 
en elitutbildning av den här sorten erbjuder; ett sätt att av
slöja eventuella oegentligheter i undervisning eller i gruppen 
etcetera, etcetera. Bevekelsegrunderna var många och olika, 
såväl beträffande studenternas övervägande positiva inställ
ning till observation, som vissa lärares mer reserverade. Det 
förvirrande scenariot verkade dock oftast bero på att läraren 
var osäker på hur metoder och det aktuella materialet tog sig 
uttryck ur ett genusperspektiv, samt hur och om Interaktionen 
fungerade mellan läraren och gruppen. Dessutom fanns det 
en oro för att en utomstående observatör skulle ha benägenhet 
att missförstå och dra snabba slutsatser i för tidiga skeden.

Den protektionism som här såg ut att tala emot studenter
nas egen önskan, kan dock självklart även vara den omsorg 
om studenterna från lärar- och ledningshåll som hävdades; 
alla studenter kanske inte förstod eller förmådde inse graden 
av känslighet i arbetet i sin längtan efter att stå i rampljuset. 
Den ibland hårda och krävande undervisningen kan upplevas 
(eller kanske till och med är?) kränkande; arbetsprocessen 
kan innebära att studenternas självkänsla tillfälligt bryts ner 
varför man, för att värna om studentens integritet, inte vill ha 
utomstående i rummet. Dessutom menade man att uppbygg
naden av en tät och trygg relation mellan lärare och student 
tarvade en tvåvägskommunikation i lugn och ro, i fred från



den tillgänglighet som annars förväntas av och i skådespe
larens förhållande till sin åskådare. Objektifieringen i yrket 
är oundviklig men kan gott få vänta, så att studenten fär en 
chans att mogna i sin egen takt, tycktes diskursen vara (helt 
i enlighet med förankrade utbildningsmetoder, såsom Stani- 
slavskijs). Man är noga med att redovisningar av arbetsblock 
under de två basåren endast sker i liten skala internt på skolan, 
i äk 3 går man ut i lärorik praktik och inte förrän i äk 4 bjuder 
man in offentligheten till riktiga föreställningar.

Den här balansgången mellan slutenhet och öppenhet gör 
naturligtvis genusfrågan problematisk. Slutenhet väcker lätt 
misstänksamhet och lockar till fantasier om vad som egentligen 

sker bakom lyckta dörrar, liksom man lätt projicerar egensmid
da idéer om varför man inte fär observera. En öppenhet kan, 
å andra sidan, skapa moraliska problem för en observatör som 
i forskningssyfte händelsevis blir vittne till plötsliga, till synes 
oegentliga förlopp utan befogenhet att gripa in. Samtidigt 
som en observatörs närvaro kan skärpa mentaliteten under en 
lektion hos såväl studenter som lärare, kan den oanat utlösa 
underliggande, mer eller mindre okontrollerbara, processer 
utan avsikt. Observatörens aktiva/passiva närvaro kan likaså 
användas för att legalisera ett eller annat suspekt skeende; ob
servatören blir sä att säga ofrivilligt intecknad i verksamheten 
som inspiratör, kontrollör eller inspektör.

Paranoia, Ofta säger vi om saker och ting att »det är helt naturligt« 
parasit och eller »det är väl inte konstigt, det är ju självklart«. Detta har 

paria även förekommit som reaktioner pä de exempel jag valt att ta 
fram ur mitt observationsmaterial. Med andra ord är det just 
sådant vilket ofta betraktas som naturligt och självklart som 
istället fallit mig i ögonen. Det är ett resultat av intresset för 
det implicita och det fördolda, själva den normerande diskurs 
vi underförstått har att hålla oss till. De så kallade normala 
företeelserna, och även reaktionerna, är alltid situerade i en



viss kontext som kan förklara dem. De naturliggörs av situa
tionen. Jag har valt att titta lite närmare på dessa självklarhe
ter i verksamheten, inte minst de <naturliga< reaktioner som 
orsakades av en genusundersökning. Jag har mött en skepsis 
mot att ta fasta på dessa reaktioner, som om de handlade mer 
om mig än om verksamheten.Jag menar dock att reaktionerna 
vid själva mötet mellan ett genusprojekt och dess fält kom att 
utgöra själva förutsättningarna för arbetet. De lade så att säga 
hinder, men de var hinder som talade sitt eget språk om genus 
på plats. Precis som introduktionen till genusdramat ovan är 
en viktig bruksanvisning, är återgivningen och bearbetningen 
av nedanstående situationer en slags varudeklaration. Det är 
dessa möten som stakat ut riktningen och föranlett utveck
lingen av arbetet. Möten innebär en kommunikation i två eller 
flera riktningar, vilket implicerar ett meningsfullt <in betweem 
mellan parter. Denna mellansfär av betydelser lever så att säga 
sitt eget liv, öppen för en mängd tolkningar, men den valda 
tolkningen är alltid hermeneutiskt villkorad. För att ställföre
träda den problematiken sätter jag min persona i spel.

Inledningsvis deklarerade jag mitt intresse för kollektivet, 
i termer av ett kollektivt minne, arv och omedvetet.2 Ur ett 
poststrukturalistiskt och postkolonialt genusperspektiv är 
dessa begrepp obsoleta: vilket kollektivs minne, arv och omed
vetna? Ändå var just dessa begrepp omedelbart självklara för 
tolkningen av fältet: den <stigmatiserade> skådespelarkårens 
historia, skolans traditioner, de arketyper som bearbetas i den 
klassiska dramatiken, den tysta kunskapen överförd genom en 
mästare —lärlingrelation. Att begrepp som kollektivt omedve
tet, arketyp och persona trätt fram som relevanta via mitt ma
terial, kan jag bara relatera till den teatrala och fantasmatiskt 
laddade kontexten, traditionen och till mina egna omedvetna 
tolkningsbanor.

Begreppen hör hemma hos psykoanalytikern C.G. Jung, 
som för inte så länge sedan var den radikala särartfeminis-



mens drömguru. För dagens genustänkande är han inaktuell, 
men någon iorm av relevans tycktes dessa tankegångar ändå 
ha i den här verksamheten. Persona var ett begrepp som just i 
den här kontexten kom mig omedvetet till mötes, för att täcka 
den förtätade upplevelsen av identitetskonstruktionen:

Persona är ett invecklat system av relationer mellan det in
dividuella medvetandet och samhället, ett slags välbehövlig 
mask, som å ena sidan är avsedd att göra ett bestämt intryck 
pä omgivningen, å andra sidan att dölja individens verkliga 
väsen.[...] Anständighetens och moralens krav bidrar till att 
en lämplig mask är motiverad. Bakom masken uppstår dä 
något som man kallar ett »privatliv«. Denna kluvenhet hos 
medvetandet i[...]ofta komiskt olika figurer [...] är en ge
nomgripande psykologisk operation, som inte kan bli utan 
konsekvenser för det omedvetna. Konstruktionen av en kol
lektivt lämplig persona innebär en oerhörd eftergift gentemot 
yttervärlden, ett verkligt offrande av Självet,som rentav tving
ar Jaget in i en identifikation med persona, så att det faktiskt 
existerar människor, som tror sig vara det de föreställer.3

Den subjektiva entrén är ett svar pä den etnografiska ingång
en i projektet. Jag vill påpeka att den dramatik som eventuellt 
präglar de återgivna situationerna nedan inte var något som 
utspelades lör öppen ridå, utan just är exempel på reaktioner, 
laddade med dramatik i det fördolda. Cirkusprinsessan är en 
gammal trotjänare, en konstruerad och idealiserad självbild 

— en fantasmatisk överlevare, djärvt balanserande mellan 
pragmatik och romantik, van att pendla mellan det sublima 
och det abjekta. Genuskvinnan var det allra första epitet jag 
tilldelades av några informanter på fältet; ett epitet med en 
slags queer gåtfullhet som talade till min fantasmatiska själv
bild. Det lockade och väckte dolda, bortträngda delar till liv 
inom mig; lärorikt men mycket besvärligt i arbetet. Genus- 

tanten var sträng, men blev den som ofta räddade situationen,



hon växte fram som sund <skiljedomare> i mötet mellan mig 
och fältet.

a ) Entrén. På väg nedför trappan mot skolans entré, möter jag 

ett par manliga studenter som hyssjande kastar sig åt sidan: 

»Sssccchh!« Och sedan teaterviskningen: »Där är hon - den 

där Genuskvinnan!« Hm, epitetet Genuskvinnan appellerar 

till mig, Cirkusprinsessan: jag har kontroll, känner mig djärv 

och fri! Men så drabbas jag av en kuslig känsla och byter 

plötsligt skepnad: håret grånar och krullar upp sig i knut, 

glasögonen blir små och runda men dubbelt så starka, och 

en präktig dräkt håller mig på plats...

a) Matsalen. Det är kö till kassan i matsalen. Studenterna står 

och skojar och nojsar högljutt. När jag, den nu skamfilade 

Cirkusprinsessan, kommer för att ansluta mig i kön lägger 

sig snabbt en osäker, besvärad och mycket talande tystnad 

över studenterna. Jag försöker med några trick göra mig

så osynlig som möjligt, men snubblar klumpigt på en käpp...

b) Trapphuset. En manlig lärare och en kvinnlig student går 

sida vid sida i ett till synes intimt samtal. När jag dyker upp 

tystnar de snabbt och avviker in i en korridor medan de 

kastar långa blickar efter mig när jag går förbi. I en fönster

spegling förstår jag varför: en obestämbar trehövdad genus

tani är ju i faggorna...

c) Repetition. I pausen efter ett konfliktfullt repetitionspass 

med en manlig student smygröker läraren nervöst vid ett 

fönster (detta är förbjudet varför han riktar sig till mig och 

ber mig hålla tyst om detta) medan han är upptagen med 

sin mobiltelefon. Han går av och an, verkar otillgänglig. 

Plösligt, mitt upp i ett samtal, erinrar han sig något och 

utbrister irriterat för sig själv: »Fitta!« samtidigt som han 

agerar som jag inte var i rummet. Cirkusprinsessan, som vid 

observationen av repetitionen för ett ögonblick sjunkit ner

Situationer



i Genuskvinnans oregerliga värld, förvandlas i ett trollslag till 

Genustanten...

d) Korridoren. Jag hastar in i korridoren mot matsalen då jag 

möter en gästlärare av hög dignitet på skolan. Vi har inte 

hälsat annat än ytligt tidigare och har aldrig talats vid. Han 

följs åt av två manliga studenter som arbetar med honom nu 

och de är mitt i ett uppsluppet samtal. När vi möts tittar jag 

läraren i ögonen och säger »hej«; han nickar knappt märk

bart tillbaka och Genuskvinnan skymtar fram ett ögonblick. 

När han är nägra meter bakom mig hör jag hur han väser 

»bitch« och studenterna, som jag har god kontakt med

i övrigt, tittar fnissande och lätt generat ner i golvet medan 

de snabbt smiter ut genom dörren. Nej, men nu ploppar det 

ut ögon i min nacke också, men på vem? På Cirkusprinsessan, 

på Genuskvinnan eller på Genustanten? Vem är jag och när?

e) Festen. Det är fest på skolan. Jag - nu i Genustantens skep

nad, medan den festglada och lystna Genuskvinnan pockar 

på - slår mig försiktigt ned vid ett bord där några sitter, men 

genom den kompakt reserverade attityd som uppstår, beslu

tar jag att »ta bladet ifrån mun«. Jag säger:

- Ok, jag är off duty! Stämningen lättar väsentligt medan 

den ena slingan efter den andra lösgör sig ur Genustantens 

hårdspända knut...

Så\äil ovan- som nedanstående händelser presenterar jag 
medvetet som situationer och inte som observationer. Skälet 
för detta är att det är händelser som uppstår där jag är explicit 
inblandad, och kanske till och med just därför. Det jag vill 
peka pä är hur en slags dominoeifekt uppträder genom att 
huvudsakligen tre fenomen sätts i interaktivt spel: stigma
tisering, projicering/ömsesidig övertolkning och kontrapro
duktivitet. Idéer och fördomar beträffande genus skapar osä
kerhet inför ett genusprojekt, vilket stigmatiserar projektets 
företrädare. Såväl medvetna uppfattningar som bortträngt



psykiskt material blir så att säga projicerat på en företrädare, 
vars roll får en karaktär av platsens <genusimperativ>. Detta 
skapar kontraproduktivitet som i sin tur banar väg för öm
sesidig övertolkning, vilket resulterar i ytterligare fördomar 
och så vidare.

Med stigmatisering i detta sammanhang menar jag den typ 
av reduktion jag som person fick erfara genom att ge ansikte åt 
projektet; jag blev genusstämplad, en programmerad projek- 
tionsyta, och oavsett vad jag sa eller gjorde så relaterades allt, 
åtminstone i början, till kön. Den spänning som fanns kring 
begreppen kön och genus fick bränsle och laddades ur med 
hjälp av ironi och lek - allt som oftast uppstod olika former av 
insinuanta genus- eller snarare <könsdramer>, vilket gjorde det 
omöjligt att skönja någon form av sanning. Denna så kallade 
stigmatiserande övertolkning av min forskarroll banade väg 
för motprojicering, vilket innebar att även jag kom att över
tolka mina informanter.4 Den mer eller mindre ömsesidiga 
paranoian var snart ett faktum och kontraproduktiviteten fick 
snabbt näring.

a) En manlig lärare och jag samtalar sittandes vid ett bord 

i matsalen. Vi talar om makt och är båda något provocerade 

av varandras uttalanden när vi plötsligt avbryts av ett infa- 

rande och stojande par studenter - en kvinnlig och en manlig 

Kvinnan går lite bakom mannen, håller i hans ena arm medan 

de flamsar och skrattar. När de får syn på oss fyrar kvinnan 

snabbt och fräckt av ett leende mot oss båda, samtidigt som 

hon flirtar överdrivet och menande genom att blinka med 

ena ögat, riktat mot den manlige läraren. Därefter nyper hon 

sin manlige kollega i baken, som fnittrande skakar på huvu

det och i sin tur tittar menande på mig ... Skrattande flamsar 

de vidare för att kasta sig ner i de röda soffor som mer eller 

mindre uttalat hör till studenternas eget revir. Strax därefter 

kommer en manlig student inspringande, och den lärare jag

Kontra- 
produktion 

på gott och ont 
Situationer



har i sällskap stoppar honom för att fråga varför han inte 

kommit till lektion som han skulle. Studenten urskuldar sig 

som den hegemoniskt underordnade student han är, men 

precis när han skall gå vidare, hejdar han sig och punkterar 

det hela genom att informera läraren om dennes felaktiga 

uttal - den manlige studenten balanserar den utsatta situa

tionen genom att mästra den manlige läraren (med icke 

svenskt ursprung) tillbaka... Genustantens hjärna går på 

högvarv.

B) Jag sitter vid ett bord i matsalen och äter lunch samtidigt 

som jag antecknar. Vid ett bord mitt emot sitter två manliga 

studenter och samtalar med ett skratt på läpparna. När våra 

blickar möts brister den ena ut i ett sökande och samtidigt 

lätt ironiskt leende och säger: »Ja, vi vill bara säga det att 

vi känner oss väldigt genusperspektiviska idag ... «

Jag känner igen attityden ifrån mitt arbete som dramalärare 

i skolan och svarar med samma lite ironiska tonfall:

-»Gör ni det också?« Vi raljerar ett låtsaskonsensus och 

Genustanten tar en liten paus.

c) Jag följer en repetition alldeles i början av ett arbetsblock. 

Studenterna är lärarlösa då deras ordinarie lärare fått förhin

der, och den vikarie som ryckt in en stund har precis lämnat 

lokalen. Studenterna, som har haft besvär att hitta fram till 

den svåra scenen, börjar överdriva sitt spel, <fläskar på> och 

prövar hit och dit. En av de kvinnliga studenterna låter sina 

spänningar laddas ur genom skratt och släpper loss genom 

att självsvåldigt lägga sig på scenens soffbord. Hon låter 

rollen bäras av sitt skratt, vilket skapar kedjereaktioner hos 

ensemblen. Det hela urartar till en uppsluppen, sexfixerad 

historia där kvinnan otympligt ålar omkring på bordet med 

sin stora byst, medan en av de manliga studenterna lägger 

sig ovanpå henne. Plötsligt visar de en reaktion över att jag 

är där och någon riktar frågan:



-»Shit, skriver du ner allt det här?« Jag svarar lite hotfullt på 

lek att »ja, jag antecknar allt, ska ni veta!« men säger 

i samma andetag:

-»Oroa dig inte, jag har jobbat i skolan och är rätt härdad...« 

-»Ja, ja, jag är ändå feminist, så de så!« svarar kvinnan på 

soffbordet, full i skratt. Det skaver innanför huden på mig; 

Genuskvinnan och Genustanten tävlar om min gunst men 

Cirkusprinsessan håller dem i schack ...

d) Jag sitter i en av de röda soffor som hör till studenternas 

revir. Det är en oskriven regel som en och annan - gäster, 

gästlärare, delar av ledningen med flera - då och då bryter. 

Jag låtsas som om jag inte riktigt har förstått koderna och 

slår mig ner bland några studenter jag för tillfället känner 

mig <hemma> med. Vi småpratar om allt möjligt när en av 

studenterna som tillhör gruppen kommer tillbaka från någon 

form av intervju. Han berättar att han känt sig nervös, och 

att det alltid är svårt att tala om sig själv <på det där viset>, 

han känner sig lite <bortgjord>. Strax reser han sig för att gå 

in i köket och fixa lunch åt sig. När han står där och rotar hör 

jag honom utbrista: »Faan, vad det luktar fit(ta)... !« Han 

tystnar snabbt men fortsätter sedan: »Faan, vad det luktar 

kuuuk här menar jag!« Så vankar han av och an därinne och 

upprepar sig, gång på gång. Jag undrar om han har kom

mit på sig själv och <rättar sig> eller om han helt enkelt avser 

att provocera. Akademiskt, nästan kliniskt, medan de andra 

babblar på som om de inte hörde honom, vrider och vänder 

jag på det han säger tyst för mig själv. Plötsligt kommer jag 

- Genuskvinnan - på mig själv med att säga det högt för mig 

själv. Som i ett trollslag tystnar alla runt mig, ser besvärade 

ut och det uppstår en pinsam stämning. Jag har definitivt 

gått för långt - en forskare som tagit plats i informanternas 

privata sfär, tar dem direkt på (de ekivoka) orden och dess

utom självsvåldigt påbörjar en tolkning av dem inför öppen



rida. Jag harklar och mumlar, försöker rätta till saken och 

snörper ihop mig ...tillsammans klär vi pä Genustanten hen

nes <rätta> kostym. Och vi knäpper kragens knappar - hårt 

och högt upp i halsen.

<Incidenterna> ovan är exempel på en slags test för att ringa in 
min funktion. Vem är den här figuren, vad betyder det att ha 
ett genusperspektiv, vad fär hon ut av det här och vad skriver 
hon? Hatar hon män eller är hon kanske flata, är hon sär- 
artsfeminist, kvinnosakskvinna, röd- eller stödstrumpa eller 
bara torr akademiker? Var går hennes gränser, har hon humor, 
är hon tolerant och går hon att lita på? Ar hon med eller är 
hon mot oss? Bortom de ironiska lekarna och de provokativa 
iscensättningarna kunde jag ändå skönja ett allvar och många 
frågor. De gånger jag alltför frivolt svarade mot provokatio
nen, som i det sista exemplet ovan, skapades otrygghet och 
osäkerhet. Det var viktigt att hålla sig i schack, men dessvärre 
hjälpte inte det alla gånger. Rollen som genusobservator var 
svårhanterlig då den ställde krav pä lämplig interaktion, sam
tidigt som den också hade en katalytisk effekt, vilket ofta 
bjöd på oväntad problematik. Den problematiken återfinns i 
exemplen ovan, men utvecklas vidare efter hand i texten.

Att komma ny till en plats, liksom att påbörja en utbildning, 
innebär oftast en initiering genom ceremonier med mer eller 
mindre rituella förtecken. Att komma som genusobservatör 
tarvade sin form av initiering, mer som en initiering i det 
fördolda. För Teaterhögskolans studenter är det inträdespro
vens spänningsladdade dramaturgi med påföljande, hemliga 
studentspex som står för det mest uppenbart rituella mönstret. 
I detta fall betyder dock denna initiationsritual bara början på 
en mer långsiktig och djupgående initiering i den tradition
styngda mästare-lärlinggemenskapen, där det intressanta är 
hur olika processer löper vid sidan av varandra, ellersnarare hur 
parallella motrörelser uppstår, över tid. Det kan liknas vid en



form av utdragen <nollning>, vilken innebär demaskering och 
maskering/kostymering samtidigt (läs frigörelse—prägling), 
allt under överinseende av den allsmäktiga modern — skolan. 
I studentspexet kollapsar dock för en stund olika processer 
och genom att följa Teaterhögskolan en karnevalesk natt kan 
mycket utvinnas av intresse för fortsättningen:

Stämningen i Teaterhögskolans scenfoajé är till en början lite 

loj. Starten för spexevenemang av den här sorten drar oftast 

ut på tiden, vilket människor tycks vara medvetna om, för vid 

utsatt tid är det ännu inget publiktryck. Jag sitter vid ett bord 

och anstränger mig för att se förströdd ut, medan hjärnan 

febrilt kopplar på röntgenfunktionen och det slår mig vilken 

förvandling de kvinnliga studenterna genomgått inför kvällen. 

Vanligtvis är de flesta klädda i bekväma tränings- eller vardags

kläder, naturliga med håret enkelt uppsatt i praktisk frisyr alter

nativt scensminkade och fixade inför någon föreställning. Ikväll 

är de däremot fixade på ett alldeles speciellt sätt — maskerade 

till <sig själva>. Håret är utsläppt eller spretigt på rätt sätt, fler 

är välsminkade och många är lättklädda. Urringningar, tighta 

jeans och kortkort, mycket hud och sensuella, förväntansfulla 

men också fräcka blickar. Några av de kvinnliga studenterna 

sitter i knäet på varandra, de kelar och nojsar, kramas lekfullt 

och utmanande, men ...nja, det är nog mer exhibitionism än 

verklig homoerotik. Kättjan verkar inte vara riktad mot varandra 

utan snarare som ett spel för gallerierna eller lekfullt förspel 

inför stundande natt. Målet för leken tycks vara att väcka in

tresse hos de män som är närvarande, som om ett öga ständigt 

kollade av reaktionerna på vad som utspelas mellan kvinnorna; 

det är många osynliga tentakler i rörelse. Männen — studenter, 

lärare och en och annan person ur teatervärlden — ser mer eller 

mindre ut som vanligt, med undantag för att träningskläderna
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är utbytta mot bättre vardagskläder. Ingen är direkt lättklädd 

(apropå genus), annat än i form av T-shirt. I övrigt bär de jeans 

eller motsvarande och skjortor, eventuellt också kavaj. Ingen 

ser ut att vara sminkad (återigen apropå genus). De sitter och 

samtalar vid borden, huvudsakligen med varandra, medan flera 

av kvinnorna rör sig stående eller sitter på bardisken.

Plötsligt anländer några av de medlemmar som ingått i årets 

jury, bland annat en före detta Teaterhögskolestudent. Det 

är en sagolikt vacker och åtråvärd skådespelerska, för kvällen 

klädd i jeans och kavaj. Strax åker emellertid kavajen av och 

under blottas bara axlar och ett minimalt halterneck-linne. Jag 

känner magnetfältet runt henne och snart börjar stjärnglansen 

stråla i rummet. Efter en stund reser sig en av de manliga stu

denterna upp från sin plats och går målmedvetet mot henne, 

sveper armen om henne bakifrån, i <sked> med sin mage mot 

hennes rygg och teaterviskar i hennes öra:

— »Hallo, princess... «. Hon ser inte överraskad ut, vänder 

sig knappt om, klappar honom lite rart tillbaka och svarar:

— »Jaa, då...«, en aning överseende, lite menande.

Hon manövrerar honom skickligt; för vilken gång i ordningen 

detta händer vet hon antagligen inte och skenet bedrar — prin

sessan är tuff med mycket skinn på näsan. Jag — Genustanten 

— tar tillfället i akt och frågar henne lite om hur arbetet som ung 

kvinna bland <gamla rävar> i juryn varit och hon är enbart posi

tiv i sina omdömen, men svarar fåordigt och mycket reserverat. 

När jag, i min iver att få henne att komma över sin skepsis, blir 

lite väl insinuant i mina frågor, närmast plump, turnerar hon 

snabbt de dumma frågorna tillbaka. Och där står jag med lång 

näsa. I hennes blå prinsessögon tonar plötsligt spegelbilden 

av en ful häxa fram och jag vänder mig reflexmässigt om ...nej

men, nej....... inte kan det vara ...jo då! Mitt emot prinsessan

står ju jag - den fula häxan med lång näsa!

Flämtande och tunnelseende upptäcker jag att publiken bör

jat strömma till och att mönstret luckras upp — snart ser alla ut



att krama alla och plötsligt befinner jag mig i en stor ormgrop... 

Till en början blir jag rädd och hotad, när armarna — eller ormar

na — virar sig tätt, tätt runt mig. Men, sä ger jag efter en aning 

och då känner jag värmen och kraften. Ormarna är starka och 

smidiga, följsamma och kloka ...5

Det kramas alltid mycket i den här världen och på en mö
tesplats som denna omfamnar personer varandra hela tiden 
- även jag deltar i detta sociokulturella spel. Snarare än att vara 
ett uttryck för en riktad och speciellt intim, innerlig känsla 
mellan vissa människor upplever jag dock kramen här mer 
som ett vittnesmål om utsatthet, och en tyst överenskom
melse om samhörighetens villkor och yrkesvalets pris - om
famningen som absolut nödvändighet. I en de facto hårt kon
kurrensutsatt värld som den här kan kramen betyda en slags 
vapenvila som gör det möjligt att stå ut med den ständiga, om 
än implicita, kamp och rivalitet som pågår. Förmodligen finns 
här även ytterligare dimensioner, specifika för just den här 
världen. Studenterna (och en del av lärarna) stöts och blöts i 
täta, krävande fysiska och psykiska övningar och kommer ofta 
i närkontakt på ett sätt som kräver stor tolerans. Vanligtvis 
upplever människor genans och avsmak vid svett, dålig an
dedräkt, gaser och rapar. Ofta vid okontrollerade reaktioner, 
opassande känsloyttringar och förnedrande tillkortakom
manden likaså. Här är detta företeelser som i längden inte går 
att undanhålla omgivningen och studenterna tvingas vänja 
sig vid att <bjuda> på sina egna och stå ut med andras om de 
vill bli skådespelare. Att vara människa är inte alltid vackert 
och trevligt men man får lära sig att (låtsas) gilla läget. Att ta 
i varandra, hålla om varandra, komma nära när det kanske är 
det sista man vill. Spela att man tycker om, fast man tycker 
illa om, eller tvärtom spela kall fast man kanske brinner. Verka 
cool medan svetten lackar, låtsas oberörd trots att kräkkäns
lorna är akuta, hålla ångan uppe utan gensvar... Kan fysisk 
kontakt, som exempelvis en kram, i det här sammanhanget



över huvudtaget ha samma innebörd och laddning som i mer 
<kroppsfjärmade> miljöer?

Kramen här tycktes alltså vittna om acceptans av mänskliga 
tillkortakommanden och överseende med varandras fel och 
brister, liksom den signalerade vapenvila. Den tycktes inne
fatta ett konsensus: <vi sitter alla i samma bät>, snarare än att 
vara en personligt riktad varm hälsning. På samma sätt som 
detta kunde vara ett sätt att psykologiskt ta hand om varandra, 
kunde det också vara en form av fysiologisk självterapi för att 
motverka stress i en konkurrensutsatt miljö, dä kroppskontakt 
i god anda stimulerar lugn-och-ro-hormonet oxytoxin. Frå
gan är dock om den skillnad jag upplevde beträffande denna 
typ av närkontakt och de kramar de kvinnliga studenterna 
gav varandra i den specifika stunden, var en reell skillnad, en 
nyans- eller gradskillnad, eller helt enkelt ett fantasifoster 
framkallat av den långsamt stigande förväntan. Hur det än 
var; lockelsen i luften, iscensatt av de kvinnliga studenterna, 
spelade dem spratt när berusningen satte in och spärrarna 
tycktes på väg att släppa. Kramen som pragmatisk gest tog 
sig ödesmättade villovägar i den sena timmen: avsedd som 
frestelse, kunde bli <gastkramning>. Den narcissistiska speg
lingen blev plötsligt apokalyptisk, och jag fick ett ögonblick 
erfara ett <lidande> som låg fördolt, ett lidande jag i egenskap 
av forskare med genusperspektiv på olika sätt skulle komma 
att ställföreträda. Men, vilket kanske var än mer intressant: 
mitt i denna blandning av spefull förväntan, förödmjukelse 
och att vara utelämnad, fråntagen all självidealisering, blev 
jag också omfamnad, uppstagad och upprättad. Från att rida 
pä höga hästar till att tappa ansiktet gick det fort, men väl 
där fanns en lyhörd beredskap, en inlevelse och en förståelse. 
Jag kanske var lyckligt lottad den kvällen, eller hade tur av 
andra skäl (en forskare på platsen bör man ta hand om ?), men 
den här komprimerade upplevelsen, tolkad på detta sätt och 
teatraliserad i efterhand, kom att fungera som katalysator för



min förståelse av en slags implicit sociokulturell princip: hy- 
bris-fall-upprättelse. Principen är implicit och omfattar inte 
uteslutande alla, jämt och ständigt, och blir tydlig snarast 
enligt modellen <undantagen som bekräftar regeln>.

Det är nu efter midnatt och väl inne i den proppfulla salongen 

blir det snabbt varmt och livat. Folk jublar, skriker, kommente

rar, skrattar, halsar en och annan öl, klappar händer, busvisslar 

och rör sig ivrigt, dansant till musiken. Förväntan och nyfiken

het gör luften tät, nästan elektrisk, och den upptrissade stäm

ningen punkteras hela tiden av kraftfulla, medsvepande musik

inslag och applådåskor. Scen och salong är i tät interaktion, 

obönhörligt avhängiga varandra. Crescendot infinner sig när 

de nyantagna studenterna, från att ha ätit välkomstmiddag 

i lugn och ro, plötsligt hämtas för att intet ont anande slussas 

in på scen och göra oförberedd entré till publikens stående 

ovationer. Stående på scenen i strålkastarljuset, med applå

derna och hurraropen ringande i öronen, overklighetskänslor 

blandade med hisnande lyckorus, med hybris och ofta rörda 

till tårar välkomnas de till skolan. Omtumlade och lyckliga, 

efter en tid av många prövningar är de slutligen upptagna 

i den eftertraktade <församlingen>.

Numren som avlöser varandra vittnar dock om att prövning

arna fortsätter även efteråt. Enligt traditionen, hävdar två 

kvinnliga studenter indignerat i en <bekännelsescen>, skall alla 

garanterat ha fått åtminstone ett ligg med någon på skolan 

under det första året — men, nej! Detta har inte inträffat, suckar 

de två snarast beklagande: Här står vi, vi som blev utan...Fräcka 

och utmanande ansluter sig sedan de övriga kvinnorna 

i gruppen och alla parodierar de Britney Spears »Hit me, baby, 

one more time...« medan en kraftfull och bestämd kvinna ur 

personalen överdrivet imiteras som en läcker, farlig amazon 

med piskan i högsta hugg. Sex som tema återkommer och 

studenterna anspelar på sekteristisk sadomasochism.



På led och på alla fyra står därefter ett antal skådespelare 

med baken i vädret mot fondridån medan en demonisk, 

kvinnlig <lärare> manipulerar dem bakifrån för att nå det rätta 

djupet i rösten — det är olika med den saken, och en ung man 

har uppenbara problem. Ytterligare en kvinnlig <lärare> i kåpa- 

liknande klädsel vakar mässande och vaggande över alltihopa. 

Plötsligt anas ankomsten av en verklig demon och de gestal

tade lärarna kastar sig vettskrämda i skyddat läge nedanför 

scenkanten. In genom ridån smyger den svartklädda 

Mästarinnan, hotfullt likt en kvinnlig djävul, med eldgaffeln 

i högsta hugg. De utelämnade studenterna får sig ännu en 

omgång — av eldgaffeln — i baken och ropar högt ball, ball, 

ball bäst de kan. Den unge mannen med problem, kämpar 

utmattad på utan att lyckas få till ett tillfredsställande ljud.

Alla vibrerar av underkastelse och skräck...

På scenen gisslas så ömsom lärare, ömsom studenter 

och de åskådare som känner igen sig gör det med blandade 

känslor: å ena sidan vetskapen om att de är av betydelse om 

de blir häcklade i detta sammanhang, å andra sidan roar sig 

publiken på bekostnad av ens svagaste sidor. Jag ser en 

och annan kasta blickar runt om i salongen för att kontrollera 

publikens reaktioner på den nidbild som precis har presente

rats av personen i fråga ... Bakom det ofta proffsiga skrattet 

syns osäkerhet — ibland smärta. Smärtan drabbar även mig 

även om jag, just i stunden, inte känner den annat än som 

en stöt i magen. Smockan, riktad åt fler håll, levereras via en 

parodi på en scen mellan studenter och lärare, där den senare, 

gestaltad som en liten rädd byråkrat med en binge papper 

under armen, avbryter undervisningen mitt i en knepig proble

matik för att — för säkerhets skull — gå på x antal möten först, 

däribland på »genusmöte«. Lite senare parodieras en mycket 

kåraktiv student, som vid en audition omöjligt kan gestalta sin 

roll utan att först ha klarat av sina mötesåtaganden — inte minst 

sitt möte med... »anusforskaren — nej, jag menar genusfors-



karen ! « Vilken då, tänker jag direkt, vem avser de egentligen? 

Inte mig, väl? Åh, ingen hörde nog vad de sa, tänker jag, men 

så känner jag det påtagligt... Ja, det formligen luktar genus

tani i hela salongen! Viskar inte folk nu? Och har de inte flyttat 

på sig också? Paranoian är på väg att ta över, men då minns 

jag: Spex är spex och de ska vara råa. Ingen går fri och förres

ten -vem är det egentligen som häcklas, är det läraren eller 

forskarna? Så när jag sitter där med skammens rodnad undrar 

jag hämndlystet om det inte är fler som skäms i samma stund ...

Och så plötsligt, mitt i allt dån och brus, stillnar scenariot 

och till suggestiva rytmer ur scenens mörker defilerar den ena 

skådespelaren efter den andra förbi, var och en förklädd till en 

jättelik, magnifikt självlysande spermie, som majestätiskt glider 

in genom ridåöppningen, nu arrangerad till ett stort, varmt 

sköte. Det är rörande vackert mitt i allt skrän. Skönt, nu är 

äntligen alla prövade själar i hamn, tänker jag —trygga inne 

i växthuset... i moderns kropp.

Publiken får här bevittna en symbolisk handling som förestäl
ler hur de nyantagna studenterna kommer för att befrukta 
skolan, och genom det mötet skall det skapas nya liv - skåde
spelare. Samtidigt omsluter skolan endast några speciellt och 
noggrant utvalda individer. Konceptionsmetaforen är slående 
men förbryllar också; innebär den lugnet eller stormen? Stu
denterna som nu allihop i lugn och ro härbärgeras av den stora 
modern (skolan), eller studenterna som nu skall tävla och slåss 
om att komma först? Enligt uppgift är denna <befruktning>, 
ursprungligen initierad och iscensatt av en manlig student, ett 
av de moment som ständigt återkommer, om än i lite olika 
skepnad.6 Genusperspektivet ställs omedelbart pä sin spets, 
ty vem koncipierar vad här? Ar det spermierna som aktivt 
tränger in i ett väntande ägg, eller är det ägget som väljer vad 
det vill omsluta? Och trots att skolan här betraktas som en 
hon till sitt väsen, är skolledningens huvudsakliga ansikte av 
hävd och tradition manligt.7 Om skolan är en hon, innebär



det då att de befruktande spermierna/studenterna i princip 
och oavsett kön är av manligt genus eller betyder det att de 
befruktande spermiernas/studenternas könstillhörighet en
dast ligger latent vid konceptionen och utvecklas mer eller 
mindre fullt ut under <graviditeten>? Innebär det att studen
terna betraktas/betraktar sig som tabula rasa vid start, och att 
de genom utbildningen skall utveckla sitt kön/genus? Att 
kön spelar roll för individens utveckling på skolan är nog en 
självklarhet men vad betyder egentligen skolans så kallade 
kön/genus för spermiernas/studenternas utveckling?

Det talas då och då om patriarkatet och dess mansdomi- 
nerade institutioner, medan män inför mer eller mindre var
dagliga beslut ofta hänvisar till <regeringen>, det vill säga den 
kvinna som styr honom och familjen. Här gestaltas skolan 
underförstått som en moder och en institutionsteater som 
Dramaten benämndes vid ett samtal som »modershuset«, 
trots dess till synes patriarkala teatertradition.8 Här möter 
jag upprörda kvinnliga studenter som gått till botten med en 
känsla av orättvisa på grund av kön, medan manliga studenter 
till synes sorglöst glider fram, coola och självklara. A andra 
sidan ser jag tuffa, självmedvetna kvinnor som inte körs över i 
första taget, med tentaklerna i domäner som andas makt och 
framgång. Och minst två av de män som ser så glada och av
spända ut, visar sig ha problem utöver det vanliga. Vad är sken 
och vad är verklighet? Vad är manligt och vad är kvinnligt? 
Här mixas sä kallade kvinnliga respektive manliga aspekter pä 
ett vis som gör det svårt att tänka genus på något enkelt sätt. 
Var ska man börja och hur är det möjligt att gå tillväga? Ett 
sätt att fä grepp om en sociokultur kan vara att studera dess 
iscensättningar av sig själv, det vill säga just ett rituellt spek
takel som det jag återgivit ovan. Med hjälp av antropologisk 
och psykoanalytisk teori får således insparksspexet tjäna det 
syftet. Det handlar dock om en retroaktiv tolkning. Jag samlar 
ihop en mångfald intryck, upplevelser samt erfarenheter från



faltet och ställer dem mot det rituella spexets symboliska och 
performativa koncentrat. För ändamålet sätter jag till synes 
motstridiga teorier i spel, som ett svar på den motstridighet 
undersökningsobjekten själva uppvisar.

Ritualer skärper[...]uppmärksamheten genom inramning; Ritualens, 

de väcker liv i minnesförmågan och sammanbinder nuet med funktion 

relevanta händelser i det förgångna. Dessutom stöder ritualer 
varseblivandet, eller snarare förändrar de varseblivandet, därför 
att urvalsprinciperna ändras. Det räcker således inte att påstå 
att ritualer hjälper oss till ett intensivare upplevande av det vi 
ändå skulle ha upplevt. De kan inte enbart liknas vid visuella 
symboler som illustrerar skrivna instruktioner för öppnandet 
av burkar eller lådor. Om ritualer bara vore en slags dramati
serad karta eller diagram över vad som redan är känt, skulle de 
alltid rätta sig efter tidigare erfarenheter. Men ritualer spelar 
faktiskt inte denna underordnade roll. De kan vara den första 
instans som ger form åt upplevelser. De kan ge kunskap om 
vad som på annat sätt inte alls skulle bli känt. Ritualer gör inte 
bara upplevelsen synbar genom att föra fram den i ljuset, utan 
de förändrar också därmed upplevelsen. 9

Det citat som får inleda följande avsnitt är hämtat ur antroplo- 
gen Mary Douglas etnografiska verk Renhet och fara. Douglas 
undersökning fokuserar begreppen orenande och tabu i för 
oss ofta främmande kulturer och kan kanske tyckas långsökt 
i sammanhanget. Hennes intresse för orenhet, det vill säga 
<smuts> i alla de former, samt kroppen som metafor har dock 
visat sig vara relevant. Citatet fångar dessutom träffande min 
upplevelse av det ritualiserade spexet jag återgivit ovan, och 
betonar dess performativa funktion.

Tidigare i min metoddiskussion har jag redogjort för be
greppet teatralitet, eller snarare teatralisering, i Josette Ferais



tappning. Féral talar om en process, ett tolkande - teatra- 
lisering - som pågår i åskådarens huvud via den aktuella 
iscensättningen. Själva den teatrala inramningen, relationen 
åskådare/aktör, förförståelse och förväntningar, begär och 
fantasi, sätter tillsammans igäng processen. Parallellt med 
iscensättningens egen inneboende teatralitet laddar åskåda
ren själv föremål och förlopp med symbolisk betydelse - fyller 
tomhet och mellanrum med mening. Allt som behövs för att 
teatraliseringsprocessen skall starta är egentligen »ett rum och 
en intention«, hävdar Féral.10

Att teatralisera är alltså att tolka men också att iscensätta, 
att gestalta. Att gestalta något är en performativ handling. 
Att gestalta är också att bli gestaltad - synliggjord och före
ställd för sig själv och andra. Att föreställa är samtidigt att 
bli föreställd, säger Elin Diamond och betonar den intrikata 
relationen mellan kropp och blick, skådespelare och åskådare: 
Att gestalta (performans) är att förkroppsliga men också att se, lik
som att se är att förkroppsliga och samtidigt bli förkroppsligad. 
För att följa Diamond blir den analyserande diskussionen 
här i form av en rörelse fram och åter från skådespelare till 
åskådare, där oscilleringen mellan att se och bli sedd, kropp 
och förkroppsligande, återreflekteras från den senare till den 
förra.Teatralitet och periormativitet interagerar i såväl iscen
sättning som i tolkning.11

Judith Butler, å sin sida, utgår från begreppet performativi- 
tet i sin diskussion om kropp och kön. För Butler är individen 
inte ett redan befintligt subjekt - en aktör - som medvetet 
väljer att iscensätta sitt jag, sin kropp och sitt kön. Individen 
blir istället till genom iscensättning och upprepning av nor
mer och regleringar: »Subjektet självt skapas nämligen genom 
maktmanövrer som i förväg bestämmer vilket mål och vilken 
omfattning aktörskapet kommer att få«.12 Detta betyder dock 
inte att vi alltid suttit, eller kommer att sitta, i fällan och att 
det är lönlöst att göra motstånd mot samhälleliga normer och



regleringar. Men vi ska inte heller tro att det enkelt går att 
motverka den reglerande makten genom att sätta subjektet 
<först>. Sociala normer, menar Butler, står i intrikat relation 
till formeringen av individernas begär:

Det är inte sä att de bara påtvingas oss och internaliseras i en 
bestämd form. Ingen norm kan i själva verket inverka på ett 
subjekt utan att fantasin aktiveras, närmare bestämt till den 
fantasmatiska anslutningen till ideal som är sociala och psykis
ka på samma gång. [...] Normer är inte bara förkroppsligade, 
som Bourdieu hävdar, utan förkroppsligande är en, inte alltid 
medveten, tolkningsprocess i sig, vilken underkastar norma- 
tiviteten själv en återupprepningsbar temporalitet. Normer är 
inte statiska enheter, utan de är inlemmade och tolkade delar 
av existensen som vidmakthålls genom den idealisering som 
fantasin bidrar med.13

Tolkandet innebär att upprepningen är en iterering, en <förny
ad upprepning>, och däri ligger en performativ potential som 
kan ge utrymme för olika former av subversiv handling med 
politisk kraft. Kroppen är en gräns som materialiserar dis- 
kursiva formationer — språket, namnet, det omedvetna — och 
kön/genus är en performativ process. Det är kontingensen i 
denna process som Butler betonar; <felaktigheterna>, glappen, 
överskridandena. Härmed låter jag Elin Diamond och Judith 
Butler klinga i bakgrunden under analysens gång.

Det hemliga spexet är studenternas egen tradition och 
bygger på ett antal stående moment kring vilka man bygger 
föreställningen. Medan hela den utdragna proceduren för 
att bli antagen till utbildningen, i sig kan beskrivas som en 
rite de passage - en övergångsrit - kan det här spexet beskrivas 
som själva kulmen på denna process.14 Spexet är rituellt ge
nom dess symbolik, det vill säga formbundenheten uttrycker 
en djupare liggande mening av något slag, och dess sociala 
funktion är att bekräfta och förstärka kollektivets enighet



om dess grundläggande värden. Det här spexet kan, bortsett 
frän den rena traditionsaspekten, betraktas som studenter
nas svar pä att - eller till vilken grad - de efter en viss tid 
har integrerats i verksamheten, och att de nu är beredda att 
lämna ett stadium för att gå vidare. Men det har också kom
mit att utgöra en del av en initiationssritual som syftar till 
att inlemma (betänk termen) de nyantagna studenterna i 
verksamheten.15 Antropologen Victor Turner skiljer ut de tre 
faserna separation, genomgång (transition) och inkorporering i 
den här typen av rit, och menar att det är svårt att finna ritualer 
som inte innehåller spär av alla tre delarna.16 Separatioiieri 
representerar de rituella subjektens kliv trän en social status 
till en annan, ofta via symbolisk omkastning genom att rela
tioner och processer vänds upp-och-ner eller bak-och-fram. 
Övergången från ett stadium till ett annat symboliseras ofta 
av en slags gräns, ett fysiskt hinder, såsom en tröskel eller 
dörr.17 I det här fallet är det en ridå som är den kongeniala 
metaforen. Här separeras de nyantagna studenterna från sitt 

<förra liv>, genom att ovetande föras in på scenen genom ri
dåöppningen, som genom ett nålsöga. De rituella subjekten 
slussas så in i en form av genomgångs en tidsrymd av tvivel
aktigheter, frikopplade från såväl den sociala och kulturella 
sfär de lämnat, som den de skall bli del av. Oförberedda och 
utan att veta vad som skall hända står de plötsligt på scenen, 

< nakna> i strålkastarljuset. De är hyllade men samtidigt utsatta, 
och för en stund försatta i ett socialt limbo. Ordningen är 
omvänd; normalt är det skådespelarna som är invigda i vad 
som komma skall, medan publiken är den <oförberedda>. Nu 
får studenterna känna pä hur publiken istället - mer eller 
mindre - behärskar scenen och hur deras öden ligger i dess 
händer. Inkorporeringen sker genom ett symboliskt samlag, där 
återigen ridån markerar gränsen för det nya. Så får gisslandet 
och gycklandet sitt lyckliga slut och människorna sin upp
rättelse genom den nästan sakrala scenen då de självlysande



jättespermierna glider in i, och omsluts av det stora ridåskötet.
I stora drag liknar detta spex, med sina festliga för- och 

efterspel, ett karnevaleskt evenemang i den ryske språk- och 
litteraturforskaren Michail Bachtim mening, det vill säga »ett 
folkets andra liv, organiserat efter skrattets princip. Det är 1 ivet 
som fest«.1% Det är en fest, förbunden med pånyttfödelsen och 
förnyelsen, med ett tillfälligt - på en gång reellt och idealt 
- upphävande av den hierarkiska rangordningen mellan män
niskor. Vid detta tillfälle, liksom under karnevalstider, skapas 
ett särskilt slags umgänge som annars är otänkbart och uteslu
tet i det vanliga livet.19 Alla skrattar, skrattet är riktat mot allt 
och alla, allt och alla förlöjligas, men skrattet är också ambiva
lent: »[D]etär glatt och muntert, triumferande men på samma 
gång ironiskt, spotskt och hånfullt: det förnekar och bekräftar, 
begraver och pånyttföder på samma gång.«20 Spexet påminner 
om den folkliga kulturens groteska realism som Bachtin ta
lar om, där det mest framträdande draget är degraderingen, 
nedsättandet, det vill säga »man för ned allt som är upphöjt, 
andligt, idealt, abstrakt, till det materiellt-kroppsliga planet, 
till det plan där jord och kropp utgör en oupplöslig enhet«.21

Att nedsätta betvder också att att man görs delaktig av den 
lägre kroppens liv, magens och genitaliernas liv, och följaktli
gen akter som samlaget, avlelsen, havandeskapet, nedkomsten, 
uppslukandet av iöda, avföringen. Nedsättandet gräver en grav 
för en ny födelse. Härigenom har det inte bara en förintande 
negativ innebörd, utan på samma gång en positiv, pånyttfö- 
dande: det är med andra ord ambivalent, det samtidigt för
nekar och bekräftar. Att nedsätta, att ta ner på jorden betyder 
inte bara att man rätt och slätt kastar till marken, att man 
kastar till den absoluta förintelsen, utan att man överbringar 
till ett reproducerande »nedre« som alltid är i färd med att 
alstra och frambringa. Den groteska realismen känner blott



»nedre« i denna betydelse, det »nedre« som är liktvdigt med 
den födande jorden och det modersskötet, det »nedre« som 
är begynnelsen.22

Ambivalensen, förändringen, det gamla och det nya, det som 
föds och det som dör - metamorfosen är signifikativ för den här 
typen av kulturell iscensättning, liksom att allt normalt är satt 
ur spel. Allt galet och hädiskt är tillätet, kanske till och med 
förväntat. (Man kan bara tänka sig hur problematiskt det var 
att ha en genusobservator på plats den natten).

Bachtins diskussion om kroppen korresponderar dels med 
de kroppar som iscensätts i spexet, dels mer symboliskt till 
skådespelarkonsten som sådan, med andra ord: grotesken vi
sar »två kroppar i en enda: den ena föder och dör, den andra är 
avlad, buren och född. Det är alltid en havande och födande 
kropp eller åtminstone en kropp redo till avlelse och befrukt
ning, med fallos eller kvinnans könsorgan kraftigt framhävda. 
Ur den ena kroppen uppstår, i en eller annan form, alltid en 
annan, ny kropp«.23

Trots att Bachtins teorier om det groteska realismen talar 
kongenialt i de spexande skädespelarstudenternas tecken, är 
det en aspekt som gör att jag i stället vill vidareutveckla dis
kussionen med hjälp av kulturantropologerna Victor Turner 
och Mary Douglas, samt Kristevas teori om abjektionen. Det 
karnevaleska evenemanget känner nämligen, enligt Bachtin, 
inte någon uppdelning mellan aktörer och åskådare; den är 

inte till för att betraktas. Det är inte en konstnärlig-teatral 
form, utan det är livet självt som spelar — utan ramp, utan 
scen, utan aktörer och åskådare, utan alla teaterföreställ
ningens specifika attribut. I det aktuella spexet är däremot 
dive t självt> just livet på teatern: för- och efterspelet i foajén, 
gycklandet på scenen och ridån som laddad gräns. Det berör 
relationen mellan scen och salong, mellan skådespelare, roll 
och åskådare, vilket innebär att precis dessa teaterns attribut



är satta i spel. Därför väljer jag teorier där den spektakulära 
problematiken kan ges plats.

Inom ramarna för det traditionsmanuskript studenterna har 
att förhålla sig till, är spexet galet och turbulent, anarkistiskt 
och hädiskt. Det finns något gäckande och distanserat i de 
studenternas attityd, vare sig de är på scen eller sitter i sa
longen. Samspelet mellan skådespelare och publik är intensivt. 
Skickligt, ocb kanske utan att veta om det, ser de spexande 
studenterna ut att laborera med olika lager av sina identi
teter. De träder in i och ut ur roller, tar av sig och sätter på 
sig masker och ser ut att lösgöra sig själva. Det är som om 
de demonstrerar en laddad gräns, eller ett magiskt margi
nalområde, mellan skådespelaren och det den gestaltar - en 
friktion som ger näring åt rolltolkningen. Det är en paradox, 
men såväl avståndet som motståndet ser ut att vara förut
sättningen för att <bli ett med rollern. Skådespelarna själva 
gäckar sina roller, skulle man kunna säga. Förkroppsligan
det är <fejk>, mer likt en kameleonts intuitiva och smidiga 
anpassning till omvärlden, tycks de hävda. Hanteringen av 
detta har emellertid karaktären av besvärjelse, det vill säga 
en motståndsakt, vilket talar för att detta inte är en enkel sak. 
Det är kanske en flykt undan de känslor de knästående, am
bivalent »ball«- ropande kropparna uttrycker ? Eller ett mål 
studenterna affirmerar? På vägen dit tycks både det ena och 
det andra lösgöras ur studenternas bottenlager, liksom nytt 
planteras. Gammalt och nytt sida vid sida, förlust och erövring 
i samspel, likt en pågående organism vars celler ständigt dör 
och förnyas. Ande och materia, kropp och själ obönhörligen 
förenade - skådespelaren ger ordet kött.

Detta knepiga gränsområde mellan roll och skådespelare, 
<friktionen>, får sin sinnebild i gränsen mellan scen och sa

long. Åskådarna här snarast agerar åskådare, än befinner sig 
i en ordinär publik och gränsen mellan dem och aktörerna på
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scenen skjuts fram och tillbaka.24 Inte mycket verkar göras <pä 
riktigt> utan demonstreras ironiskt, överdrivet eller bearbetas 
som pä lek. Under den vilda ytan är det dock en allvarsam 
lek med koder, där olika former av sociala kontrakt synas 
- precis som på teatern. Det ser lättsamt, glättigt och fräckt 
ut, men på djupet är det rått och djupt allvarligt. Åskådarna 
är med på noterna som hyperspända barometrar och de skott
salvor som levereras far som bumeranger mellan scen och 
salong. Det överdrivna och elaka härmandet får till effekt att 
spegelmetaforen sätts under lupp och begreppet mimesis, det 

efterbildande som på samma gång är föreställande, ventileras. 
Det ömsesidiga beroendet mellan skådespelare och åskådare, 
liksom den narcissistiska bekräftelsen bearbetas. Det är som 
om studenterna kollektivt reflekterar över själva mediet teater 
och på vilka villkor yrket utövas. De driver med sig själva och 
varandra och bildligt talat ropar: »Titta på oss, vi leker att vi 
spelar teater - vi är skådespelarna som gör si och så, och ni är 
publiken som gör si och så!« De inte bara härmar lärarna och 
varandra, de härmar också sig själva som skådespelare, och de 
härmar en publik. Det påminner på något sätt om teater på 
teatern, eller dramat i dramat, det vill säga iscensättningen 
kommenterar sig själv. Studenterna ser ut att söka sina rötter, 
sitt kulturella arv, och i med detta aktiverar de detta arv.

På samma gång som spexet har en rituell funktion är det en 
teatral och konstnärlig genre i sig själv, med sitt eget regelverk. 
Spexet är i sig självt en del av det specifika sociokulturella arv 
som häcklas. Alla vet vilka grundförutsättningar som gäller 
och alla undrar med spänning vad som komma skall. Hur 

gestaltas sociokulturens bärare denna gäng? Vad gammalt 
läggs på hyllan och vad nytt tillförs? Vilka häcklas och vilka 
slipper undan — och varför ? Och hur klarar de ansvariga av att 
lösa uppgiften ? Blir det bättre än förra året, hur skickliga är de, 
hur rätt träffar de ? Spexet är således aktivt. Precis som tragedin 
och komedin i det antika Grekland var reflekterande sociala



metakommentarer rörande det samtida grekiska samhället 
var de, hävdar Victor Turner, utan tvekan aktiva.25 Här får 
spexet en funktion som påminner om komedins gycklande 
med tragedin: en förvriden spegelreflektion, eller härming, 
som provocerar självreflexivitet.26 Spexet sätter fingret på 
skådespelandets funktion, här uttryckt med hjälp av Alisa 
Solomon: »den imitationskonst som avslöjar imitationen«.27

Studenterna agerar, som subjekt i sitt eget spex, ut en form 
av motstånd. Mer eller mindre underkastade såväl en under
visning, som en genusundersökning, befinner de sig här i en 
motmaktpositon där de kan spela på flera strängar samtidigt 
- de bearbetar undervisningen, kritiserar förhållanden, blottar 
störningar samt reflekterar över sin kollektiva identitet och 
lojalitet. Inte minst förhandlas alla dessa dimensioner, eller 
som Douglas formulerar det: »Snarare än att utgöra avvikel
ser från [den kollektiva <trons>] huvudsyfte, bidrar riter på 
ett avgörande sätt till försoning. Med deras hjälp utformas 
symboliska mönster för att förevisas offentligt. Inom dessa 
mönster sammanbinds olikartade element och därmed ges 
olikartade upplevelser en mening.«28

Härmed är jag tillbaka till ritualen och dess signifikativa 
egenskaper. Genom att återvända till Turner skall jag försöka 
sätta spexet som genre i relation till ritualen per se.

Turner talar om övergångsritualen i termer av liminalitet 
och anti-struktuv, ett <in betweem där ofta förödmjukelser 
och respektlöshet, brott mot regler och överskridande av nor
mer är ingredienser. Signifikant är en upplösning av vardagens 
normativa struktur. Turner skiljer dock på det liminala och 
det liminoida, där det förra hör samman med kollektiva re
presentationer och symboler, med gemensam intellektuell och 
känslomässig innebörd för alla medlemmarna i gruppen. Det 
liminala hänförs till reflektion över kollektivets historia och 
erfarenheter, som en integrerad och nödvändig anti-tes i den
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vardagliga sociala processen. I kulturer där folktro och reli
gion är starka krafter har de liminala fenomenen stor förank
ring. Det rituella utförandet och deltagandet är obligatoriskt, 
kopplat till lojalitet, medlemskap och ställning i kollektivet. 
Utan de liminala fenomenen är sociokulturen ofullständig; 
de återkommer cykliskt samt ventilerar och skapar en känsla 

av frihet, samtidigt som de förhandlar med, befäster och på
verkar de grundläggande värdena.

Turner ställer det liminala i relation till vardagens arbete 
och vedermödor, medan det liminoida länkas till fritid, spel 
och lek.29 Det liminoida har således mer experimentell karak
tär, ofta i form av företeelser människor kan välja samt betala 
för att uppleva och delta i. Deltagandet är då ingen kultu
rell och historisk skyldighet, utan en fråga om val och rör 
(önskat) medlemsskap i mer eller mindre exklusiva grupper. 
Turner talar om konkurrens och tävling mellan limnoida 
fenomen, och hävdar att dess symboler hämtas ur den person
liga-psykologiska sfären snarare än ur den kollektiva-sociala.30 
Medan det liminala, trots sin inversiva karaktär, ofta kopplas 
till funktionell nödvändighet via ritualer vid olika livsfaser, 
årstidsväxlingar eller religiösa ceremonier, återfinns alltså det 
liminoida inom konst, sport, spel och lek. Dessa fenomen 
är ofta del av social kritik eller till och med revolutionära 
manifest, med avsikt att visa på orättvisor, oegentligheter och 
omoral i samhällets struktur och organisation. Distinktionen 
mellan fenomenen är emellertid svår att helt upprätthålla - 
i komplexa, moderna samhällen samexisterar de snarare i en 
sorts kulturell pluralism, menar Turner. Detta är uppenbart 
i det spex som är aktuellt här. En skådespelarutbildning är just 
en sådan plats där båda fenomenen samexisterar; ett slags per
manent liminoid plats som utvecklat ritualer. Det liminala, det 
vill säga sociokulturens specifika rite de passage, blir således 
själva inträdesbiljetten till den liminoida sfären.

Spextraditionen är underförstått obligatorisk, det vill säga



inskriven i ett traditionsmanuskript, vilket innebär att en viss 
årskurs alltid är ålagd och åtar sig uppgiften enligt konstens 
alla regler. Den aktuella årskursen följer vedertaget mönster 
och välkomnar respektive hudflänger rätt grupp, på rätt sätt 
och med rätta medel. Och, som redan påpekats, den här ri
tualen fungerar tvåfaldigt; medan de de spexande studenterna 
bearbetar sina erfarenher av ett första stadium i utbildningen 
och sin beredskap att gå vidare, separeras de nyantagna från 
sitt gamla liv för att initieras i det nya. De nyantagna förbreds, 
rustas, för vad som komma skall, genom att placeras i salongen 
som de enda oantastliga åskådarna, medan deras erfarna kol
leger bearbetar sin övergång genom att förlöjliga och avvisa 
eller, för att anspela på spexets egen symbolik, genom att 
<skita> i den.31 De driver med, ironiserar över och förnedrar 
den normativa struktur de i vardagen har att förhålla sig till, 
och på så sätt skapas distans. Men häcklandet, hädelserna 
och provokationerna riktas snart ut mot publiken, liksom de 
spexande studenterna driver med sig själva. Ingen skonas,bara 
de nyantagna. Beredskapen är hög på åskådarläktaren och 
gensvaret enormt. Det är uppenbart att själva förutsättningen 
för spexet är publikens interaktiva delaktighet: publiken inte 
bara applåderar när den skall utan svarar de spexande studen
terna fortlöpande genom tillrop och högljudda kommentarer, 
busvisslingar, uppmaningar, buanden och jubel.

Turner sammanför termerna liminalitet och anti-struktur 
i begreppet communitas, en slags sammankomst vilken här tar 
skepnad av ett intimt möte mellan scen och salong i en spe
cifik sociokultur, för ett speciellt syfte. Men vad är egentligen 
ett communitas? Har det någon reell grund eller är det en 
mänsklig överlevnadsfantasi, en slags kollektiv återvändo till 
livmodern?32 Turners retoriska fråga har onekligen relevans i 
det här sammanhanget. Communitas representerar inte utra
derandet av strukturella normer från deltagarnas medvetande; 
snarare kan dess form och stil sägas vara avhängigt de sätt på



vilket varje communitas symboliserar den normativa struk
tur dess deltagare vardagligen är involverade i. Faktum är att 
communitas egen beredskap att själv konvertera till norma
tiva strukturer indikerar dess sårbarhet för den strukturella 
omgivningen, menar Turner.J ’

Det är en speciell communitas som bildas när »den historia 
ett kollektiv berättar för sig själv om sig själv« iscensätts på 
en Teaterhögskola.34 En del av det har avhandlats ovan och 
några saker finna att tillägga nedan.

♦ ♦ ♦

kroppen gränser och överskridanden är således signifikanta för 
som övergångsritualer. Medan antropologer har visat att trösk- 

KULTURELL lar och dörröppningar ofta används symboliskt, precis som i 
M etafor spexet där ridån fyller funktionen som metafor för övergången,

sätter Mary Douglas istället den rituella kroppen under lupp. 
Hon menar att strukturen hos levande organismer bättre kan 
spegla komplexa sociala formationer än vad trösklar, dörrar 
och ridåer kan.33 »Kroppen«, skriver Douglas, »utgör en sin
nebild som kan stå för vilket begränsat system som helst och 
dess gränser kan representera vilka gränser som helst som är 
hotade eller osäkra«.36 Kroppssymbolik utgör

cn del av vårt gemensamma förråd av symboler med djup käns
lomässig laddning till följd av individers upplevelser. Ritualer 
utnyttjar dock detta gemensamma förråd av symboler mycket 
selektivt. Symboler används olika från fall till fall. Psykolo
giska förklaringar kan inte av sig själva redogöra för vad som 
är kulturellt utmärkande.37

Douglas väljer att socialisera sina fynd och värjer sig för psy
kologiska förklaringar. Detta ställningstagande faller tillbaka 
på mångfalden av symbolers platsspecifika betydelser i de 
olika kulturer hon studerat. Hon skriver:



Det är en hantverkares skyldighet att hålla sig inom sitt eget 
gebit. Sociologer har en skyldighet att bemöta ena slaget av 
reduktionism med sin egen variant. Liksom det är sant att 
allting symboliserar kroppen, så är det lika sant (och i ännu 
högre grad på grund av samma skäl) att kroppen symboliserar 
allting annat. Utifrån denna symbolik, som genom lager efter 
lager av inre mening leder tillbaka till jagets upplevelse av sin 
egen kropp, har sociologen all rätt att försöka arbeta i omvända 
riktningen för att fä fram en del lager av förståelse beträffande 
jagets upplevelser i samhället. 38

Douglas kritiserar psykoanalysen för dess inställning att »det 
omedvetna alltid ser en penis i varje konvext föremål och 
en vagina eller anus i varje konkavt«.39 Hennes argument är 
de enskilda kulturernas olika former av organisation, skilda 
förhållningssätt till sexualitet och alternativa symbolik. Och 
visst är det på sin plats att söka undvika lättköpta tolkningar, 
precis som Douglas så träffande hävdar:

Om analerotik kommer till uttryck på kulturell nivå, har vi 
ändå ingen rätt att förvänta oss en befolkning bestående av 
analerotiker. Vi måste se oss noga om efter vad som möjligen 
kan ha motiverat en sådan kulturell analogi med analerotik.40

Teori och metod går dock inte alltid hand i hand. Aven Dou
glas bekänner sig i detta sammanhang till psykoanalytiskt 
tillvägagångssätt trots sin kritik mot dess förklaringsmodeller. 
För mig som teaterforskare (och misstankens hermeneutiker) 
är inte bara Interaktionen mellan teori och praktik av intresse, 
utan även den interaktion som uppstår mellan olika teorier 
genom studiet av praktiken. I skärningspunkten mellan teo
rier om subjektets tillblivelse och jagets förhållande till den 
egna kroppen, samt teorier om socialisering och formering av 
subjektet genom samhällets diskursiva praktiker, lever krop
par sä att säga sitt eget liv. Att låta bli att tänka kring sam-



spelet mellan sociala/kollektiva och psykologiska/subjektiva 
dimensioner är i själva verket mycket svårt, vare sig man vill 
eller ej. Aven i psykoanalytisk terminologi och förklaringar. 
Ar 1982 skriver exempelvis kulturantropologen Turner om hur 
vikten av det omedvetna fått allt större betydelse i hans forsk
ning: »[J]ag har blivit mycket medveten om relationen mellan 
handlingar och avsikter och mål, ändå vill jag gå längre [...] 
och betrakta många handlingar som om de uttryckte och 
uppfyllde omedvetna avsikter och mål. «41

Douglas levererar sitt kritiska ställningstagande år 1966. 
När jag 40 år senare läser hennes påstående att »alla margi
nalområden är farliga och att varje idéstruktur är sårbar i sina 
marginaler«, tolkar jag henne således <åt båda håll>.42

Kroppen som För att förstå vad kroppsorenande innebär bör vi först resonera 
symboliskt system utifrån samhällets kända faror och sedan övergå till det kända 

urvalet av kroppsliga motiv i syfte att försöka uppdaga om 
någon överensstämmelse föreligger.43

Så, vad kan då gå att utläsa beträffande marginalområden i det 
rituella studentspexet ovan? Det är främst två typer av margi
nalområden som är intressanta här; dels gränsöverskridanden 
som har att göra med kroppen, dels som har att göra med scen 
och salong. För att börja med < kroppsliga gränsöverskridandem 
kan en enkel uppdelning se ut som följer:

a ) Kroppens förhållande till sin egen och andras kroppar 

i£>* Kramen/omfamningen 
iso- Människokroppen knästående på alla fyra

Åtskiljande mellan eller uteslutning av kroppar 
(diskuteras under »Ritualens exklusiva budskap«)



b ) Kroppsöppningar 
so- Anus 
lo- Vagina
Bo* Alun (diskuteras under rubriken 

»Vagina Grande / Vagina Dentata«)

c) Kroppssekret
'¥> Spermier (diskuteras under rubriken 

»Ritualens exklusiva budskap«)

a) Kramen. Kroppen som separerad enhet utgör i sig själv 
en gräns, och ett flitigt förkommande <gränsöverskridande> 
rörande den har jag ovan diskuterat ur vissa aspekter, nämli
gen omfamningen eller kramen som sociokulturell handling. 
Jag går inte in en analys här, utan hänvisar till anfört stycke. 
Sammanfattningsvis kan sägas att min upplevelse av kramen 
övergripande talade för en inklusiv hållning, en samhörig- 
hetsiver och kanske en önskan om sammansmältning. Kra
men tycktes vara av pragmatisk natur och erinra om en ständig 
bekräftelse på ett <kontrakt>, det vill säga ömsesidigt stöd 
vid påfrestande faser i utbildningen samt insikt om yrkets 
tuffa villkor. I sin kontext av tät, intim psykofysisk träning 
och känslomässiga laddning verkade den dock snarare ha en 
neutraliserande funktion. Pä ett underliggande plan tycktes 
den även handla om avvärjande av mer eller mindre dolda 
hot, eller fara, för att låna Douglas terminologi. Mer än att 
vara en hälsningsgest eller ett uttryck för allmän vänskap eller 
kärlek, tycktes kramen vara en nödvändighet; en pragmatisk 
gest med symbolisk innebörd - en platsspecifik symbolisk 
handling - i en sociokultur där såväl kroppsliga som andra 
gränsöverskridanden är vardag.

Knästående på alla fyra. Den andra formen av gränsöverskri
dande beträffande kroppen, närmare bestämt människokrop-



par som står på alla fyra, har dock inte berörts och kan vara 
spännande att syna lite närmare. Människan är en varelse pä 
två ben, som normalt står och gär upprätt eller sitter pä sin bak, 
alternativt ligger ned för någon form av vila. En snabb tolk

ning av den specifika scenen i spexet då studenterna knästår pä 
alla fyra är att de anspelar på någon form av underkastelse. Det 
är uppenbart att de inte städar, <meckar> eller gymnastiserar. 
De skulle kunna föreställa barn som kryper eller leker djur, men 
den tolkningen får anstå för tillfallet.Jag återkommer dock till 
den senare i texten. Kroppsställningen stående på knä med 
handflatorna i golvet och bakdelen i vädret signalerar i detta 
fall underläge och utsatthet - en symbolisk satir över deras roll 
som studenter, underkastade en utbildning med kraftfull ef
fekt.44 En mässande och vaggande figur, klädd i kåpaliknande 
kostym, vakar i upprätt (normal) kroppsställning över de hu
kande studenterna, medan de, efter manipulation och som på 
begäran, så kraftfullt de kan utstöter röstljudet »ball«.

Sammantaget återger det en blandad atmosfär av tvång 
och magi, om än förlöjligad. Underkastelse förutsätter någon 
slags karismatisk auktoritet och anspelningen på tvång och 
magi för tanken vidare till någon form av sekt. Med tanke 
på den teatrala kontexten, den fantasiernas värld där allt är 
möjligt, är det inte heller svårt att också se de knästående 
kropparna som lämplig scenrekvisita - i detta sammanhang 
som altare. Så träder ett intrikat scenario fram: De spexande 
studenterna gestaltar <offerrollen> och förkroppsligar därmed 
ett tillstånd - underkastelse. Genom att ljuda med sina röster 
<på beställning> illustreras att de även satta i spel. Samtidigt 
förkroppsligar de en symbolisk plats genom att materialisera 
altare, närmare bestämt själva det marginalområde som utgör 
förbindelsen mellan människa och gud. En drastisk slutsats 
kan vara att här se skädespelarstudenter åkalla, samt erinra 
sig själva och varandra, sitt kollektiva ursprung och uppdrag 
- den antika teaterns gestaltning av människan i händerna på



högre makter,genom skådespelaren som den förkroppsligade 
länken mellan himmel och jord.

Mary Douglas hävdar att »varje kultur har sina egna särskil
da risker och problem. Den situation som kroppen avspeglar, 
avgör vilka särskilda marginalområden på kroppen som kul
turens trosföreställningar förser med magisk krait. Det tycks 
som om våra djupaste farhågor och begär tar sig uttryck med 
ett slags spirituell begåvning«.45 Genom att kontextualisera 
scenen, det vill säga läsa den mot studenternas erfarenheter 
i vardagen, behöver denna tolkning således inte vara alltför 
vild: Den mycket speciella undervisningsteknik som häcklas 
här, den så kallade kroppstonbildningen, har inhämtats av lärar
na i workshops med en kvinna frän Grekland, vars kunskaper 
är inspirerade av den antika teatern. Arbetet med bäckenet 
och kontroll över det känsliga området däromkring är cen
tralt för denna röstlära och mästarinnan från Grekland äger 
guruns epitet: demonisk, galen och farlig men unik, storartad 
och just mästerlig.46

För så kallade vanliga moderna människor ter sig sekter ofta 
som något avvikande och suspekt, såväl till form som inne
håll. Dyrkandet av andliga ledare och gurus betraktas som 
osunt och anhängare av sekter blir lätt sedda som människor, 
vilka slaviskt går i ledband. Med tanke på kroppsställningen 
(och för att vara vitsig) är frågan om det inte ligger en hund 
begraven här? För att återknyta till Douglas kan det vara på 
sin plats att pröva hennes begrepp orenhet i samband med 
detta. För henne är orenhet lika med <smuts>, men »någon 
entydig definition pä smuts finns inte, utan den varierar med 
betraktaren«.47 Smuts är sådant som stör ordning, kränker 
gränser och bryter mot tabun; avvikelser av alla sorter, fel sak 
på fel plats, tvetydigheter och normbrytare. Douglas reflekte
rar över denna sorts smuts via Bibelns skapelseberättelse, där 
ett påstående är signifikant i sammanhanget: »Varje varelse 
som har två ben och två händer och som går på alla fyra [...]



är oren«.48 Detta innebär enligt resonemanget att en varelse 
som använder händerna pä orätt (orent) sätt inte går att klassi
ficera. Att i egenskap av människor och skädespelarstudenter 
gestalta något genom att mot regeln stå på alla fyra kan alltså 
indikera en avvikelse, något som kränker en ordning. Det 
kan vara ett förkroppsligande av studenternas egna dubier 
beträffande själva undervisningen eller tekniken, med andra 
ord en kritik av en metod och ett mål de känner sig främ
mande eller osäkra inför och som står utanför deras kontroll. 
Men det kan också vara en symbolisk representation av den 

gränsöverskridande skådespelaren.
Pä mikronivå kan scenen således vara ett förkroppsligande 

av en skeptisk hållning till, och kritisk bearbetning av, den 
undervisning studenterna är involverade i, men inte har grepp 
om. På en mellannivå tycks studenterna snarare förkroppsliga 
rollen, funktionen och identiteten som skådespelare i vår kul
turella historia - på en gång oren och helig. Och slutligen, på 
makronivå, kan scenen vara en förhandling med själva scen
konsten Thalia, denna konstart med feminina konnotationer, 
vars essens är själva gränsöverskridandet. I korsningen mellan 
kropp och röst, ljud och rytm, tal och text, ljus och mörker, 
off- och backstage, utgör teaterkonsten i sig själv ett farligt 
marginalområde. »Estetisk njutning uppstår ur varseblivan- 
det av obestämbara former« skriver Douglas och Kristeva 
menar att konstnären, i detta fall skådespelaren, är den som 
uppträder »i korsningen mellan Faderns lag, språket och mo
derns kropp«. 49 Det heliga går hand i hand med det orena. 
Eller, som Kristeva uttrycker det, »abjektet är kantat med det 
sublima«.50

I Fasans makt. En essä om abjektionen refererar Kristeva till 
Douglas, och likställer begreppet orenhet med abjekt. Hon 
konstaterar, talande för den här kontexten, att det inte är 
»frånvaron av renhet eller hälsa som gör något abjekt, utan det 
som stör en identitet, ett system, en ordning. Det som inte res-



pekterar gränser, platser, regler. Det som är mitt emellan, det 
tvetydiga, det blandade. Förrädaren, lögnaren, brottslingen 
med gott samvete, skändaren utan skam, den som dödar och 
låtsas rädda... «3l Innan termerna abjekt och abjektion sätts i 
spel skall emellertid nästa punkt, det vill säga kr opp iöppningar, 
behandlas.

b)kroppsöppningar Anus. Smutsen är alltså inte en 
egenskap i sig utan något som förhåller sig till en gräns. 
»Smutsen representerar det objekt som fallit över denna 

gräns, dess andra sida, en marginal«, och innehåll som härrör 
frän kroppsöppningarna är tydligt och klart gränsämnen.52 

Anus är i egenskap av kroppsöppning ett marginalområde, en 
gränszon som konnoterar orenhet och exkrementer. I spexet 
nämns anus i samband med en scen som beskriver en lärares 
beroende av <anusforskarens> åsikter. Den tolkning som ligger 
närmast tillhands är att detta, förutom en nidbild av läraren 
som osjälvständig - inte separerad — är en förnedring av (nå
gon av) oss så kallade genusforskare pä plats. Projektet vi del
tar i har titeln Kön på scen, vilket onekligen hade både roande 
och oroande effekter pä platsen - sannolikt tacksamt stoff till 
ett spex. Epitetet anusforskare är således mångtydigt: det kan 
vara en forskare som undersöker dolda, privata ställen (gräver 
där man inte borde gräva ) och det kan vara en usel forskare, 
en <skitforskare>, som inte har där att göra helt enkelt:

En orenande person är alltid i ett eller annat avseende skyl
dig. Han har ådragit sig något slags orätt tillstånd eller helt 
enkelt gått över någon gräns som han inte borde ha överträtt, 
och dessa rubbningar av ordningen framkallar fara för andra

53personer.

Men det kan också vara en metafor för att det kanske finns 

smuts i det fördolda att undersöka, och att forskaren är smut- 
set på spåren. Med hjälp av Douglas har det dock redan kon-



staterats att det inte finns någon entydig definition på smuts, 
utan att den varierar med betraktaren. En sak är emellertid 
klar - smuts kränker ordningen.54 En relevant fråga är således 
vad det är för något som upplevs vara smuts här, är det fors
karna, undersökningen, problematik i undervisningen eller 
studenternas egna spökande kroppar? Genom att samman
koppla de satiriska scenerna - <underkastelsescenen> och den 
som refererar till <anusforskaren> — kan nämligen ytterligare 
en subtil och dubbelbottnad erfarenhet utläsas: studenterna 
som utsatta (med bakdelen i vädret) objekt för en (av lärarna res
pektive forskarna) suspekt (<flummig> respektive avslöjande) 
manipulation (<anusforskning>).

Tolkningen kan problematiseras av att det kroppsliga inte 
först och främst är metaforer i sammanhanget, utan att studen
ternas kroppar de facto är utsatta för en slags manipulation i un
dervisningen: bäckenet och underlivet är platsen för vitaliteten 

och röstens botten, och således också ofta för blockeringar som 
anses besvära utvecklingen som skådespelare. Att upptäcka och 
medvetandegöra studenterna om dessa blockeringar är en del 
av syftet med det undervisningskoncept som häcklas i spexet. 
Här måste dock understrykas att jag inte insinuerar inslag av 
analerotisk typ i undervisningen, tvärtom. Studenternas ritu
ella spex innebär en upp-och-ner värld som med detta snarare 
indikerar arbetets koppling till människan som andlig-eterisk 
varelse, befriad från sin kropp. Leken med manipulationen 
skulle följaktligen kunna vara en känsla av att vara ofrivilligt 
utsatt för en ideologisk påverkan och/eller forskning.

Anspelningen på anus kan däremot erinra om regression 
- ett analt stadium - vilket illustreras av att de spexande stu
denterna leker, medvetet eller ej, (med föreställningar om) 
<primitiv> rit. Medan studenterna signalerar att en i allmän
het normal kroppsgräns överskrids i utbildningen, vittnar de 
också om att de själva är gränsöverskridare och samtidigt att 
forskarna överskridit en gräns. Innebörden av överskridan-



dena är mångfacetterade och det är en tolkningsfråga om de 
är av godo eller ondo, liksom vilka det är som tillskrivs det 
anus konnoterar i sammanhanget. Rituellt bruk av, eller som 
i detta fall underförstådda anspelningar pä, kroppsavfall kan

tillskrivas innehavare av nyckelpositioner till försvar av den 
sociala strukturen, eller trollkarlar inom den religiösa struk
turen som missbrukar sina ställningar, eller människor utanför 
strukturen som slungar benbitar eller annan materia mot dess 
svaga punkter.53

Vem, eller vilka, som kan identifieras vara nyckelpersoner till 
försvar för den sociala strukturen, vem, eller vilka, som är sus
pekta trollkarlar och vem, eller vilka, som är störande outsiders 
kan vi spekulera i. Vid en första anblick kan en kategorisk 
indelning ge att nyckelpersonerna skulle vara människor i 
ledningsposition, trollkarlarna skulle vara skådespelarkon
stens magiska mästare och således skulle de utifrån störande 
vara genusforskarna. Aven om detta fungerar som tolkning, 
behöver den dock inte vara fullständig. Och, eftersom inga 
reella, värdeladdade exkrementer har varit i omlopp på scenen, 
riskerar det dessutom att vara en övertolkning. Det är snarare 
vad begreppet anus konnoterari sammanhanget som är avvikt. 
Detta kan, vid sidan av avföring och smuts, självklart vara 
otäcka lukter och gaser men också det mest privata, inte minst 
hemliga, lustfyllda begär. Anus är också enligt psykoanalysen 
en symbolisk plats för bortstötning, separation och autonomi. 
Kopplingen till avföring innebär att separationen alltid är 
förenad med förlust och bortstötning av (delar av) sig själv. 
»Det är endast till priset av denna förlust som kroppen blir 
egen. Psykoanalysen har [också] sett att anala uttömningar är 
den första materiella separation som den mänskliga varelsen 
behärskar«, menar Kristeva.56

Det är något minst sagt blasfemiskt över scenen där stu
denterna står på alla fyra med bakdelen i vädret. Genom att



studenterna satt begreppet anus i spel, den kroppsöppning via 
vilken avföringen kontrolleras, konnoterar härmed initations- 
spexet även en orenhetssritual, där bortstötning, abjektion, är 
betonad. Reningsritualer syftar till att skilja heligt från orent, 
via avskiljande och upphöjande av det för sammanhanget 
goda och riktiga, genom att stöta bort det som betraktas vara 

smutsigt, farligt och tvivelaktigt. Ritualens upp-och-ner- 
vända värld och en semiotisk tolkning av spexet sätter anus, 
bakdelarna i vädret och ridåöppningen i relation till varandra. 
Ridån fungerar som en gräns med betydelse i två riktningar: 
dels genom att separera de nyantagna studenterna från sin 
tidigare sociala position i det <vanliga> livet där ute, dels ge
nom att öppna för det nya, avskilda och upphöjda - heliga 

-livet som blivande skådespelare. Samtidigt som studenterna, 
genom att vända baken mot ridån, demonstrerar att de av
skiljer sig från livet utanför, vänder de likaledes rumpan mot 
den ridåöppning som senare i spexet föreställer ingången till 
utbildningen, den scenografiskt konstruerade vaginan. Här 
kan man spekulera i en intressant differentiering: studenterna 
bekänner sig till det avskilda livet som skådespelarstudenter 
innanför den symboliska gräns mot det vanliga livet som ut
görs av ridån, men samtidigt markerar de avstånd till (den 
metafor som symboliserar) skolan, <den stora moderm. Inte 
minst till den demoniska mästarinnan,<djävulskvinnan>,som 
smyger på dem bakifrån med eldgaffeln som manipulerande 
verktyg. I och med detta kan så en övergång från anus till 
vagina vara lämplig, även om stycket kommer innebära en 
glidning mellan begreppen.

Vagina. Mot slutet av spexet föreställer ridåöppningen ett 
kvinnosköte, en tydlig metafor för entrén till skådespelarut- 
bildningen, och ett samlag gestaltas genom att skådespelarna,i 
form av självlysande spermier, glider in i den stora vaginan. En 
befruktelse antas äga rum och vaginan blir då även en symbol



för moderskap. Scenkonsten Thalia är en kvinna och skolan är 
den stora modern. Kan det gestaltas mycket tydligare?

En återkoppling till kontexten är emellertid pä sin plats 
här. De studenter som iscensätter spexet har vid den här tid
punkten genomgått en första fas i utbildningen, en fas där 
undervisningsämnet Kroppen som instrument och det speci
ella konceptet <kroppstonbildning> är av stor betydelse. Här 
är det skådespelarens arbete med sig själv och förhållandet 
till den egna kroppen som gäller - en teknisk, eller så kal
lad psyko fysisk träning, för att låna en term av Stanislavskij. 
I scenframställningsämnet är det på detta stadium det inre, 
psykologiska dramat som övas och resultatet redovisas endast 
internt, i liten skala, på skolan. Kroppen som instrument utgör 
själva grundträningen, och kroppstonbildning innebär frigö
relse och mobilisering av rösten genom medvetandegörande 
träning av andning och kroppsliga funktioner. Den röst- och 
rörelseteknik vilken avses här har kvinnliga förtecken, det 
vill säga företräds huvudsakligen av kvinnor som hämtar sin 

kunskap ur en matrilinjär tradition.57 Dels har den grund
läggande undervisningen i röst och rörelse samt textinter
pretation, historiskt bedrivits övervägande av Hinnor, dels 
är den specifika kroppstonbildningen kopplad till den förut 
nämnda grekiska mästarinnan.58 Medvetenheten om krop
pens inre rum och håligheter är väsentlig för röstarbetet, inte 
minst bäckenets betydelse, vilket tidigare påpekats. Bäckenet 
är det centrala kraftcentrat och staget för upprätthållandet av 
kroppens mittlinje samt dess vertikala riktning: med fotterna 
på jorden, rotade i moder jords mittpunkt och med hjässan 
högt mot himlen, i kontakt med gudarna, blir människan en 
kosmisk varelse. Det är i bäckenpartiet den bärande kraften 
i rösten hämtas, men det är också i bäckenets hålrum själva 
livet återskapas.

På ett djupare plan tycks så kallad kvinnlig, kroppslig er
farenhet av sammansmältning och bortstötning, cykler och



rytmer - med andra ord intuitiv kunskap om samt förtro
genhet med liv och död - vara i omlopp. Den här formen av 
grundläggande, kroppslig, <tyst> kunskap kan med Kristeva 
kallas för en semiotisk förform, betecknad chora, det vill säga 
allt det »som inte går att säga eller skriva, det som överlevt 
det kulturella trycket mot sublimering i tecken; gestik, rytm, 
ordens klang, brott i texten«.59 Denna semiotiska rymd av rö
relse och ljudande, andning och puls, rytmiserade röster som 
bär eller brister, liksom kroppars blod, svett och tårar är den 
inre värld studenterna sugs in i när börjar sin utbildning.

Kroppsliga spänningar och blockeringar är ofta psykiskt 
laddade, och i och med frigörelsen bryts uppbyggda försvar 
samt erövrade livsstrategier ned. Tillit och trygghet är en för
utsättning för att våga utsätta sig, och det mer eller mindre 
skyddslösa tillståndet, innebär ofta regression.60 Spexets anal- 
tematik kan således vara en allmän bearbetning av vad detta 

regredierade tillstånd innebär.61 Den här regressionens ut
veckling kan nu, för det aktuella scenariot, prövas att diskutera 
i termer av subjektets födelse. Förenklat kan detta förklaras 
som följer: För att bli ett subjekt med möjlighet att utveckla 
en egen och avgränsad kropp, krävs att barnet bryter sig loss 
ur den imaginära sfären och övergår i den symboliska ord
ningen, det vill säga språket, logiken och lagen. Kristeva utgår 
ifrån Lacans tes att det mänskliga subjektet föds, men sam
tidigt klyvs, genom språket. Det lilla barnet tillhör först den 
imaginära ordningen, vilken Lacan knyter till en förspråklig, 

kroppslig värld. I och med att barnet når den smärtsamma 
insikten om att denna - i detta sammanhang — moderliga 
kropp inte är lika med världen, och att det självt inte heller är 
en del av denna kropp, griper barnet efter språket.62

För att återgå till spexet, kan den blaslemiska scenen onek
ligen tolkas som att studenterna nu är beredda att skjuta den 
förspräkliga kroppsvärlden ifrån sig, för att gå vidare. De är 
riktade utåt, kommunikativa, med ansiktena vända mot publi-



ken. De är också tidsmässigt i utbildningen pä väg mot ett un- 
dervisningsblockdär de skall erövra det <stora> rummet.63 Här 

skall de, för att använda psykoanalysens vedertagna uttryck, 
träda in i den symboliska ordningen. De skall stiga ut ur det 
inre rummet,psykologiskt i dubbel bemärkelse, för att relatera 
till varandra i grupp och de skall placera sig som kroppsliga 
individer i det omgivande sceniska rummet - i skapelsens rum, 
för att låna en lärares eget uttryck. De ska kommunicera med 
en publik, stå tillbaka lör kollektivet och underordna sig en 
berättelse: ta »berättaransvar«. Med andra ord: bli subjekt 
genom att underkasta sig språket och Faderns lag.

Den här övergången från imaginär till symbolisk ordning är 
emellertid ingen smärtfri resa, inte heller är faserna så avskilda 
från varandra som de kan verka, varken i denna praktik som 
i teorin. Och det är i relation till detta den underliggande 
analtematiken (anus + bakdelarna) får särskild betydelse och 
Kristevas begrepp abjektion blir relevant. Abjektion kommer 
från latinets abjicere, vilket betyder »kasta ifrån sig«, skriver 
Agneta Rehal i en redogörelse för Kristevas användning av 
begreppet:

Subjektet föds i en våldsam och skräckfylld <frånstötning> av 
den på en gång attraherande och bortstötande moderskrop
pen i samband med <scparationen>, utvecklingen av en egen 
och avgränsad kropp, och innan inträdet i språket tagit sin 
början.64

Den slutsats som följer av detta är intressant för det spår som 
dragits upp genom den här analysen, nämligen gränsöverskri
dandet och dess implikationer. Rehal sammanfattar: »Som 
en perverterad from av av separation, där åtskillnaden inre/ 
yttre och subjekt/objekt förblir vag, medför frånstötningen/ 
abjektionen att ett <jag> aldrig blir fast etablerat i språket«.65 
Denna syn på separation skall nu ställas på nytt mot spexets

Perverterad 
separation 

- njutning 
och fara



•anspelning på anus samt ett Kristeva-citat: »Psykoanalysen 
har [...] sett att anala uttömningar är den första materiella 
separation som den mänskliga varelsen behärskar«.66 Jag har 
tidigare berört det faktum att inga reella exkrementer före
kommit i spexet och plötsligt blir det just avsaknaden av detta 
gränsämne som är intressant. Analtematiken är snarare en an
spelning på en <perverterad form av separation), det vill säga 
ansatsen att stöta ifrån, men ändå hålla kvar. Med andra ord 
en metafor för att den gränsöverskridande konstnären inte 
accepterar det vattentäta skottet mellan natur/<modern> och 
kulturAfadern>.67 Sett ur den här synvinkeln skulle det anala 
temat utan exkrementer kunna antyda njutningsfull kontroll, 
det vill säga sublimering i Kristevas mening:

Konsten, säger Kristeva, bär alltid på en obetald skuld till 
moderskroppen genom att vara en sublimering sprungen ur 
det ögonblick då barnet skiljer ut sig från denna kroppsvärld. 
Tillfredsställelsen i det konstnärliga skapandet [... ] ligger i att 
denna gräns töjs ut, spelas på och överskrids.68

Separationen blir inte genomförd < normalt), utan fär karak
tären stöta bort - hälla kvar - stöta bort - hålla kvar... Ordet 
perverterad för visserligen vanligen till idéer om felaktigheter 
och misslyckande, men i den här konstnärliga kontexten får 
det en sublimerad laddning. Den perverterade separationen 
blir en källa till en mångfacetterad estetisk njutning — jouis
sance. Med en ordlek: den perverterade är den abjekta är en 
identitet pä gränsen, varken subjekt eller objekt. Lust och 
njutning alltså, men också skuld, beroende och fara:

Abjektionen är utan tvivel en gräns, men framförallt är den 
tvetydighet. Därför att den, fastän den avgränsar, inte lösgör 
subjektet från dess hot på ett tillräckligt radikalt sätt; tvärtom 

erkänner den att subjektet befinner sig i ständig fara. Men 
också därför att abjektionen själv är en blandning av omdö-



men och affekter, av utdömda straff och glödande känslor, av 
tecken och drifter.69

Ridån är stor, mäktig och flerfaldigt symbolisk. Den skiljer Vagina grande/
on stage frän back och off stage, saga frän fakta, inne från ute, vagina dentata 
värme frän kyla, dröm från verklighet. Proportionerna mellan 
den sceniska vaginan och de spexande studenterna kan ge en 
antydan om hur saker och ting förhåller sig: det är en impo
nerande och respektingivande kvinna/moder. Grundutbild
ningen genomsyras av den matrilinjära traditionens kropps- 
tekniska kunnande, och <kroppstonbildningen> är unik för just 

denna teaterhögskola. Denna sä kallade kvinnliga kunskap på 
basnivå är en kraftfull maktfaktor, i balans med den manligt 
dominerade mästare- lärlingtradition vilken teaterkonsten 
historiskt vilar på. Företrädaren av kunnandet är dessutom 
karismatisk och sedan lång tid involverad i utbildningen. Den 
stora vaginan kan härmed symbolisera < den kvinnliga/moder- 
liga auktoritetem, för att använda ett psykoanlytiskt uttryck.
Att inge respekt, ha karisma och vara imponerande är dock 
inte entydigt, vilket just symboliseras av det kvinnliga skötet.
Vaginan har förmåga att locka, suga in och <sluka upp>, och 
är således ett farligt hot mot självständigheten. Det är upp
levelsen av en sådan kraftfull auktoritet detta spex ser ut att 
bearbeta: en fallisk kvinna/moder. Analtematiken får nu yt
terligare en innebörd, och, för att åter citera Kristeva:

Man ska komma ihåg att den anala penisen också är den fallos 
som den barnsliga fanatasin förser det kvinnliga könet med, 
och att, å andra sidan, den kvinnliga auktoriteten efter de 
tidigaste, väsentligen orala, frustrationerna först och främst 
upplevs som en ringmuskelträning. Som om det mänskliga 
varat, alltmedan det för alltid är inneslutet i språkets symbolik, 
dessutom vore utsatt för en auktoritet — ett kronologiskt och 
logiskt omedelbart foder till språkets lagar.70

För att distansera sig från ett ofrånkomligt beroende av detta



slag krävs förmodligen blasfemiska tilltag, där den kvinn
liga auktoriteten förminskas och kontrolleras. Den mäktiga, 
storslagna, oövervinnerliga vaginans kraft transformeras och 
förkroppsligas till en hädisk och njutningsfull lek med en 
ringmuskel; kvinnan/modern - den abjekta — fetischeras.

Det är dock ytterligare en ringmuskel som aktualiseras av 
det här citatet, en ringmuskel som dessutom är av avsevärd 
betydelse i en skådespelarutbildning, nämligen munnen, och 
med den rösten. Med hjälp av munnen formas de röstljud 
vilka kroppens alla resonansrum kan uppbringa, och i den 
röstträning som utövas är bland annat oral teknik grundläg
gande. Rösten är också tätt förknippad med affekt och emo
tioner - rösten är en mätare på hur vi mår, för att inte säga 
att rösten är lika med vårt emotionella tillstånd. Liksom den 
är liten och tunn när vi mår dåligt eller är ledsna, kan den bli 
avgrundsdjup vid vrede. Omvänt kan laborationer med rösten 
frigöra oanade känslor lagrade i vårt inre.

I det aktuella spexet iscensätter studenterna sina kroppar, 
knästående pä alla fyra medan de var och en stöter ut ljud, 
genom mer eller mindre öppna, respektive förvridna mun
nar. De liknar djur som skäller pä beställning. Mot bakgrund 
av den regression som diskuterats ovan får de knästående 
studenterna däremot en annan, mer träffande betydelse: de 
förkroppsligar små, krypande barn, eller snarare levande 
dockor som skruvas upp där bak och som då ropar mekanisk: 
på hjälp. När jag, med den vetskap jag har om spexets förlopp, 
analyserar detta i efterhand uppstår det för min inre syn en 
märklig korrespondens mellan den sceniska vaginan i fonden 
och de gapande munnarna vända därifrån, vilket levandegör 
ridån och dess funktion på nytt. Den goda modern står i stilla 
majestät i bakgrunden och låter klokt och erfaret barnen ropa. 
Behöver de hennes hjälp kan de få kontakt genom att vända 
sig om; hon intar en passiv hållning men är inom räckhåll 
och agerar (öppnar och stänger) när hon måste - hon vaktar.



Det magiskt laddade men också framtvingade rop studen
terna spelar med kan således symbolisera den ambivalenta 
övergången från förspråklig, kroppslig till symbolisk sfår; 
från Moderns kropp till Faderns lag. Rösten blir en obruten 
länk mellan sfärerna, vilken vittnar om ömsesidigt beroende; 

från oformliga läten (röst-, ton- och rytmövningarna) via en 
okontrollerbar munöppning, till artikulerat tal (de dramatiska 
replikerna) med hjälp av kontrollerade läpprörelser. Analogin 
mellan oralt och analt i detta scenario innebär att rösten så 
att säga materialiserar abjektionen, genom vilken en <oklippt 
navelsträng> synliggörs: Abjektionen är en snodd tvinnad av 
affekter.

Abjektionen ger alltså upphov till en identitet som varken 
är subjekt eller objekt utan abjekt, det vill säga en obestämbar, 
tvetydig, gränsvarelse. Kvinnan är inte bara den goda mo
dern, hon är också jungfrun, horan och häxan. Ridån är ett 
kongenialt val som symbolisk metafor för den kluvna bild, 
med epitet mellan god och ond, oskuldsfull och syndig, som 
kvinnan tillskrivits genom historien. Ena stunden föds ur 
öppningen utvalda aspiranter till skådespelarkonstens värld, 
i nästa regredieras de nyborna till spermier som åter slukas 
upp av den stora vaginan. Ena stunden smyger en oberäknelig 
djävulshäxa eller liekvinna (den demoniska mästarinnan med 
eldgaffen) fram genom öppningen, i nästa stund är öppningen 
ett lockande sköte som öppnar sig för befruktning. Metaforen 
talar för en avskiljande, men latent öppen och <farlig> gräns
zon med magisk dragningskraft, ur den här synvinkeln en 
oberäknelig kvinna eller moder - en vagina dentata.71

Myten om den kastrerande kvinnan pekar på mäns rädsla 
och fantasi om de feminina genitalierna som en fälla, ett svart 
hål som hotar att sluka upp dem och skära dem i stycken.72 
Aven om vagina dentata är den ultimata metaforen för ka
stration, är detta inte Freuds syn på saken. För honom är det 
kvinnan som framstår som den kastrerade; själva anblicken av



hennes kön framkallar faderns kastrationshot. Freud är inte 
tydlig vad det gäller vagina dentata, däremot är han skräcksla
gen för att bli levande begravd, uppslukad av den kusliga va
ginan.7j Skräcken, vare sig det handlar om kastration eller att 
bli levande begravd, tar sig uttryck i avvisande eller förtryck av 
kvinnor. Om, hur och i vilken omfattning just denna genitala 
skräck visar sig här är en svår fråga, och i den här kontexten 
svårtydd. Här tycks dock hotet vara något som drabbar både 
kvinnliga och manliga studenter i form av identitetsförlust 
vid regression. Regressionen, vilka fler studenter vittnat om 
under studiens gång, medför att den relativa vuxenidentitet 
som erövrats innan de börjat sin skådespelarutbildning désta

biliseras. Utbildningen är krävande, relationerna familjelika 
och det intensiva grupparbetet i <nöd och lust> under fyra år 
förutsätter en naken, ärlig kommunikation mellan lärare och 
studenter. Regressionen får till följd en identitetsförlust - en 
återgång till divmoderm (communitas) - här representerad 
av en ridå som öppnar och stänger (fångar in och slukar) på 
sina egna villkor; en vagina dentata alternativt en vagina som 
slukar och begraver en levande.

Så får plötsligt de öppna munnarna och ropet riktat ut i 
salongen istället en karaktär av det prövande ropet efter <fa
dern), och de knästående kropparna på alla fyra förkroppsligar 
studenternas ambivalens: »Det narcissistiska jaget i vardande 
är hela tiden i permanent kris, slitet mellan avskyn inför ett 
moderligt element och idealiseringen av en inbillad faders
gestalt«.74

Ritualens Orenhet är det som faller ur <det symboliska système/>. Orenhet
exklusiva är det som undflyr den sociala rationaliteten, den logiska ord- 

budskap ning som utgör grundvalarna för en social gemenskap, vilken 
på så sätt skiljer sig från en provisorisk anhopning av indiväder 
och, sammantaget, konstituerar ett klassifikationssystem eller 
en struktur;75



Vid ett par tillfallen har jag påstått att spexet fått karaktären 
av orenhetsrit, exempelvis beträffande orena substanser och 
fenomen i anslutning till kroppens gränser, vilka hör ihop 
med abjektionen. Abjekta är också individer som »utestängs 
ur den sociala gemenskapen såsom varande <besmittade> el
ler onormala; sådana företeelser som avser att upprätthålla 
gränsen mot det omänskliga, djuriska.«76 Abjekt är det som 
tabubeläggs som »icke-objekt för begäret« eller det som hotar 
det normativa system på vilket en kultur, en grupp, en identitet 
vilar.77 Kristeva menar att orenhetsriter, tabun kring orena 
substanser och utestängning av enskilda eller grupper egentli
gen handlar om en fobi för den moderliga/kvinnliga kroppen, 
en fobi som, vid sidan av offret, är grunden för den mänskliga 
kulturen.78 Desto mer intressant ter sig då detta rituella spex 
med ridåöppningen som en grandios vagina. Ar det den goda 
modern, eller är det en lockande jättepinuppa, en farlig häxa 
eller en upphöjd Jungfru Maria? Eller helt enkelt horan och 
bitchen, martyren och madonnan på en gång? Någon att fe- 

tischera, förnedra och förakta, skuldbelägga, avvisa och stena. 
Eller hylla, dyrka och hålla helig, värna, älska och äga. De 
knästående studenterna på alla fyra tycks ambivalenta: å ena 
sidan gestaltar de underkastelse och förkroppsligar altaren 
vilket talar för det senare, men å andra sidan vänder de för
aktfullt rumpan till, vilket talar för det förra.

Mary Douglas hävdar i sin tur en mer inklusiv hållning: 
»Sexuellt samspel är till sin natur både produktivt och kon
struktivt och utgör den gemensamma grunden för allt socialt 
liv«.79 Och mycket riktigt är det enda kroppssekret som här 
<verkligen> kommer i kontakt med denna symboliska kvinna 
just spermier, det enda gränsämne som - tillsammans med tå
rar- inte har något besudlande värde.80 Samlaget görs på detta 
sätt heligt, det vill säga avskiljs och upphöjs, och bekräftelsen 
på de nyantagna studenternas initiering får ur detta perspektiv 
ännu en mening. Samlaget är en metafor för sociokulturens



möte mellan scen och salong, för metamorfosen och själva 
skådespelarkonstens väsen; en njutningsfull, sensuell, frik
tionskraftig och narcissistisk akt som kan ge katharsis (or
gasm) och i förlängningen nytt liv. 1 salongen förkroppsligas 

detta <heliga> skapande, genom ett antal obesudlade spermier 
på väg till ett liv som embryon i den stora modern - de nyan- 
tagna studenterna. Scenariot är dubbelbottnat: Medan skå
despelarkonsten blir en helig förening mellan kvinnligt och 
manligt i skapelsens tecken, blir den samtidigt, i egenskap av 
kvinnonamnet Thalia, en <helig prostituerad>.

Samlagsmetaforen är symbolisk och genom analysen ovan 
har det framkommit att såväl symboler kan förkroppsligas, 
som idéer kan materialiseras. Ytterligare några saker av såväl 
liminal som liminoid karaktär kan därför vara väsentliga att 
granska närmare, och det är ett par avvikelser som demonstre
ras i spexet. Dels är det den ansvarsfulle och kåraktiva student 
vilken måste gå på möten innan han kan gå på audition, i syn
nerhet för att träffa »anusforsk... jag menar genusforskaren«, 
och dels är det de tvä kvinnliga studenter som beklagar att de 
inte fått det sex som utlovats.

Att <bekänna> är att upphäva ett tillstånd av orenande, en
ligt Douglas, och det finns två skilda sätt att göra det. Det 
ena består i att inte ställa »några frågor angående orsaken 
till orenandet och inte heller söka fastställa ansvar. Det andra 
utgörs av en bekännelserit«.811 den aktuella kontexten skulle 
upphävandet av det orenande tillståndet i det första fallet gälla 
genus- alias anusforskarna, och i det andra de två kvinnor
nas bekännelser. Beträffande det första fallet är det som om 
själva myntandet av den orenande företeelsen upphäver dess 
kraft. Genom att lägga ordet anusforskare i den gestaltade 
studentens mun har det hotfulla så att säga tagits om hand 
och placerats i mätta > händer. Studenten i fråga är den som för 
de övrigas talan och han refererar till anusforskaren som ett 
störande element, ett slags hot, men utan att ifrågasätta och



utan att någon ställs direkt till svars. Genom att gestalta sin 
representant och låta honom bekänna (sin relation till) hotet 
blir det kontrollerbart lör kollektivet och orenandet elimine
ras. Detta kan hänföras till den liminala, kollektiva-sociala 
sfären; det orenande elementet som hotar sociokulturens 
grundläggande struktur har synliggjorts och avskilts.

Vid sidan av <bekännelsen> löper dock även en speciell 
gisslantematik, vilket i stället kan hänföras till den liminoida, 
personligt-psykologiska, sfären. Det gäller skolans ambiva
lenta förhållande till, och problematiska sits i, en möteskultur 
som i den här tappningen inte gagnar praktiken. Här gycklar 
studenterna med sig själva som hänvisade ät en anusforskares 
intresse, och lärare/ledning som osjälvständigt beroende av 
kontrollerande myndigheter och genuspolitik, liksom objekt 
för forskning. Förhållandena är förskjutna; vanligtvis och 
till formen är lärarna subjekt som skall överföra kunskap till 
studenterna, det vill säga objekten för deras undervisning.82 
I positionen som forskningsobjekt blir lärarnas subjektivitet 
och relation till studenterna avhängig den granskande forsk
ningen och studenterna, i egenskap av objekt upphöjt till två, 
<offer> för omständigheterna. Destabiliseringen av subjektet är 
både en orsak till och ett resultat av abjektionen, vilket insinu
eras av förhållandet till anusforskaren. Oscilleringen mellan 
positionerna subjekt-abjekt-objekt är satt i spel och spexet 
vittnar om att studenterna uppfattat en konflikt hos lärarna, 
i sin tur fortplantad till en mycket intrikat lojalitetskonflikt 
hos studenterna.

Det andra fallet är mer komplext och den undertext vilken kan 
utläsas i kvinnornas <bekännelse> rörande sex, är snårig. Andå 
sätter detta till synes oskyldiga lilla inslag i själva verket fingret 
på ett helt problemkomplex rörande genusfrågor på platsen.

Betydelser 
av samlags
metaforen



Kvinnornas <bekännelser> spelar på många plan, är flerfaldigt 
paradoxala och framförs också pä ett sätt som är öppet för 
mänga tolkningar. Bekännelsen avsedd som trösterik infor
mation till dem som inte heller fatt, eller får, ta del av denna 
kopulationsritual i initiationens tecken, blir här i stundens 
hetta mer lekfull invitation än polemik. Andå kan jag ana dess 
mångfacetterade och ambivalenta budskap: kvinnorna vittnar 
om en spänning mellan utanförskap och delaktighet genom 
å ena sidan behovet av integritet, å andra sidan behovet att 
vara åtrådd. När de underförstått ställer frågan om vad som 
kan vara fel på dem som inte passar in i systemet, blottar de 
i själva verket den intrikata problematiken rörande förhål
landet subjekt-abjekt-objekt.

Samtidigt som de kritiserar systemet genom att visa på 
och punktera myten om den på en gång promiskuösa och 
heliga skådespelaren blottläggs en önskan, men också de olika 
individernas (könens) förutsättningar, att uppgå i systemet. 
Frågorna inställer sig omedelbart: Varför deltar ingen man i 
bekännelsescenen? Har alla män fått det de ska eller är det 
under en mans värdighet att lämna ut sig på detta sätt? Vad gör 
det i så fall möjligt för dessa kvinnor att i stort sett (leka med 
idén att) sälja sig på scen? Spexet spelar hela tiden på karika
tyrer, men även om kvinnorna stöder sig på parodi är det en 
slags avsaknad av ironi som gör att verkligheten skiner igenom 
i den här scenen. Har kvinnor här råd att schavottera på detta 
sätt, men inte män och i så fall varför? Och i vilken mening är 
detta att schavottera? I en mening är det ju att avslöja skam
men att stå utanför gemenskapen, och i en annan att inte vara 
åtrådd som objekt. Ä andra sidan kan bevekelsegrunderna 
för utanförskapet ha mer positiva kvaliteter, såsom integritet, 
att vara svårflirtad eller motsatsen till lättfotad, vilket i så fall 
snarare skulle kunna ses som ett försök till en subjektsposi
tion. Men frågan är, vilket inte går att tyda av den lilla scenen, 
hur kvinnorna har relaterat till innehållet i bekännelsen: har



de agerat passiva i betydelsen förgäves väntande objekt, eller 
aktiva subjekt som blivit medvetet avvisade - eller omedvetet 
<abjekterade> - i sin jakt eller både och? Och återigen, hur 
skulle det vara om två manliga studenter stod där i rampljuset 
och, insinuant men utan ironi, storögda med utslagna armar 
mot publiken, utelämnande gestaltade bekännelsen : - »Alltså, 
man blev garanterad ett ligg , men vi har då inte fått nåt...!?« 
Vad betyder det att påståendet från scenen i detta fall är rela
terat till en verklighet, snarare än en till en fiktion? Ar detta 
möjligt just för att bekännelsen i form av en iscensättning kan 
förväxlas med fiktion, det vill säga vi kan aldrig få veta om 
detta är <sant på riktigt>? Passar studenterna på att deka med 
elden> via skådespelarens representerande funktion, använder 
sig av fiktionens medel för att blotta sanningen?

De här frågorna av personlig-psykologisk karaktär, som väl 
aldrig går att få svar på, hör till den liminoida sfären. Kvinnor
na ger uttryck för platsspecifika problem rörande positionerna 
subjekt-abjekt-objekt men scenen fungerar,utöver den mer 
köttsliga aspekten, även mer metaforiskt. Upptagandet i för
samlingen har inte fullbordats, myten om skådespelaren som 
en på en gång helig och prostituerad varelse har inte bekräf
tats och speglingen har uteblivit: det hisnande <kärleksmötet> 
mellan att se och bli sedd, mellan publik och skådespelare, 
mellan lärare och student, har inte uppstått. Kvinnorna spelar 
visserligen sig själva, men i och med iscensättningen får de 
också en representerande, symbolisk funktion. De två kvinnli
ga studenterna skiljer ut sig från den övriga gruppen och talar 
om utanförskap; de har uteslutits från det lör fältet <normala>, 
en symbolisk handling som bekräftar deras identitet. Härmed 
gestaltas abjektionen och kvinnorna såväl förkroppsligar som 
materialiserar de på platsen abjekta. Det liminoida vänds så 
mot det liminala och spexet får en karaktär av orenhetsrit. 
Kvinnorna talar om att de inte erhållit det sexuella umgänge 
vilket utlovats, och sex, eller samlaget, har som tidigare fram-



gått här en grundläggande symbolisk betydelse. Avskiljandet 
mellan kvinnorna och gruppen ställföreträder således även 
kollektivets avvisande av vissa individer — de som av olika skäl 
är de abjekta. Att det just är kvinnor och inte män som agerar 
ut bekännelsen, fär då , mot bakgrund av ovanstående analys, 
sin förklaring. Denna förklaring bär dock med sig den smärt
samma insikten att de som faktiskt är föremål för abjektion, 
de <awisade>,på platsen också huvudsakligen är kvinnor - och 
vissa män som så att säga avviker från normen för mycket.83

1 detta läge är det dags att fråga sig huruvida Kristevas 
förklaring i sig själv, det vill säga att fobin för kvinno-/moder- 
skroppen är kulturens fundament, får en performativ funktion 
i betydelsen självuppfyllande? A andra sidan använder sig 
kvinnorna av den kulturella ritualens performativa potential 
för att synliggöra och kritisera det <feminina> dilemmat för 
allas räkning. Kanske det ändå är att gå händelserna i förväg 
genom frågan om denna teoris självuppfyllande. Kristevas 
utläggning om abjektionen är nämligen ett svar på en avsak
nad av teori hos Freud. Hans välkända patriarkalt oriente
rade analys, med Oidipusdramat i centrum, ställde kvinnan 
utanför - ett resultat av hans egen omedvetna bortträngning? 
frågar sig Kristeva. Desto större fokus på fadersauktoriteten, 
desto djupare modersabjektion? Det mest intressanta för 
mig i detta avsnitt var att se hur en enligt beskrivningen så 
mansdominerad domän som teatern, på den här platsen, i 
det här sammanhanget, verkligen tycks bearbeta sitt förhål
lande till kvinnan, modern och den kvinnliga kroppen — om 
än omedvetet. Vagina och spermier är representerade, men 
märkligt nog inte penis. Medan Freud, enligt Kristeva, tränger 
bort kvinnodilemmat intill utplåningens gräns, tycks detta 
spex, mer eller mindre omedvetet, med full kraft iscensätta 
detta inre,<bortglömda>, drama. En vettigare fråga än den 
ovan skulle kunna vara om spexets, denna bak-och-fram 
samt upp-och-nervända världs tematik, bygger på erfaren-



heter av förtryck av det <kvinnliga> i en mansdominerad eller 
patriarkal kultur? Eller om det är ett synliggörande av de 
mer eller mindre verkningsfulla krafter som faktiskt regerar 
platsen, om än i det fördolda? Om spexet talar för det senare, 
är det ändå det förra som är skälet till en undersökning som 
Kön på scen. Det är också det förhållande som skall avhandlas 
i nästa kapitel. Frän fokus på kulturens förhållande till kvinno- 
/moderskroppen, sker härmed en övergång till den kulturella 
hegemonins patriarkala förtecken.





Noter till kapitel III 
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IV
DOXA

Kulturell hegemoni





MAKT OCH MYT, 
IDEOLOGI OCH 
RETORIK

att tala om samhället i termer av kulturell hegemo
ni brukar härledas till den marxistiske samhällsteoretikern 

Antonio Gramsci. Enligt teaterforskare Bruce A. McConachie 

både fostrar och mystifierar den hegemoniska kulturen sina 
anhängare, såväl de som ingår i dominanta grupper, som de 
i underordnade. Att samtycka till att vara underordnad är 
dock lika ofta ett uttryck för resignation som för övertygelse, 
påpekar McConachie, snar att betona Gramscis distinktion 
mellan hegemonisk makt och dominans genom våld.1 Det är 
språket som är den kulturella hegemonins diuvudtalare> och 
den hegemoniska kulturen är, vilket även Connell betonar, 
alltid motsägelsefull och öppen för förändring. Drivkraften 
bakom en kulturell hegemoni är den dynamik som ställer al
ternativa ideologier i konflikt med varandra. De involverade i 
den styrande elitens ideologi influerar så underordnade grup
per och subkulturer att acceptera en världsåskådning, vilket 
kan underlätta de förtrycktas egen oavsiktliga delaktighet 
i uppfyllandet av offerrollen.2 Kulturell hegemoni fungerar 
alltså först och främst genom legitimering, vilket betyder att 
de normer och kategorier av kunskap som genereras av sociala 
institutioner, populära evenemang och publika ritualer sä att 
säga halvt medvetet accepteras som naturliga, av de männis
kor vars handlingar formas av dessa.3



Enligt resonemanget manifesteras överordningen av en social 
grupp genom en kombination av dominans och intellektuellt 
samt moraliskt ledarskap. Institutioner som skola, media och 
nöjesindustri samarbetar med dessa dominanta grupper, inte 
bara i egennyttans sak, utan för att många människor i dessa 
institutioner delar samma eller liknande (ideologiska, religi
ösa, politiska) övertygelser/tro. På så sätt binds olika grupper 
i kulturen samman genom en slags <spontan filosofb, vilket 
betyder att vi är alla filosofer genom:

iso- språket självt, och dess helhet 
av meningar och koncept 

go- »common sense« och »good sense«
Êo- populär tro/religion, det vill säga hela det 

diskursiva system som kallas »folklore«

Språket har ett Janusansikte; samtidigt som det kan användas 
i konservativt eller förtryckande syfte, kan det användas aktiv - 
istiskt för att motivera människor till progression. Kulturella 
hegemonier är dynamiska, inkompletta och heterogena - en 
pågående skapelseprocess.4

Mot den här bakgrunden är det svårt att hävda att teatern 
som verksamhet endast är en spegel av politiska och ekono
miska realiteter. Enligt resonemanget har teatern, och har haft, 
mer potentiell makt än vad dess utövare ens kanske är villiga 
att erkänna, vilket kan synliggöras genom begreppet praxis 
i marxistisk mening, det vill säga människans förmåga att för
ändra den materiella och kulturella världen genom medveten 
handling. Detta är ett påstående som har direkt betydelse för 

det undersökta faltet.
För att fullt ut förstå hur olika sub- och sociokulturer(s 

kollektiva misskännanden) förhåller sig till varandra och till 
begreppet kulturell hegemoni, behöver man dock kombinera 
Gramscis teori med retoriken·, konsten att övertyga.5 För detta 
involverar McConachie retorikfilosofen Kenneth Burke, som



i stort sett delar Gramscis uppfattning om begreppet kultu
rell hegemoni.6 Beträffande förändringspotentialen i kulturen 
betonar Burke språket som den mest betydande faktorn. Det 
är genom retoriken sociala grupper konstruerar, legitimerar 
och gradvis förändrar sin kultur. Retoriken fungerar, enligt 
detta synsätt, snarare än genom manipulation och/eller öppen 
övertalning av en publik, huvudsakligen på omedvetna nivåer.
Retoriken fostrar sociala normer och kunskap genom identi
fikation vilken bygger på:

i£> allmän, gemensam grund
ifc> identifikation genom anti-tes
üo* det förutsatta <vi> (= hegemoniskt <vi>)7

Ett gemensamt system av symboler och ett gemensamt språk 
är en förutsättning för en effektiv retorisk identifikation, häv
dar Burke. Retorisk identifikation leder individer i en social 
grupp att acceptera en samhällelig orientering, det vill säga ett 
komplex av känslor, värderingar och kognitioner hos individ
erna, vilket i stort sett svarar mot kulturens världsåskådning.
Behovet av identifikation, stimulerat och förstärkt av retori
ken, hjälper till att skapa och upprätthålla sociala institutioner 
såsom familj, regering, utbildning och andra ekonomiska/ 
juridiska system, var och en med sina egna roller, hierarkier 
och övertygelser.8

Kulturell 
hegemoni 
med
genusperspektiv

Scen I. Repetition av Midsommarnattsdröm.
Hermia och Lysander har kommit fram till skogsgläntan 

där de skall slå sig ner för att vila för natten. Skådespelar- 

studenterna övar på replikskiftet och sceneriet där Hermia 

säger:

- »Lägg dig där borta du Lysander, så lägger jag mig här... 

på gräset... «

Lärarna är två , en manlig och en kvinnlig. De övar och övar, 

tar om och tar om, minutiöst, noggrant, petigt... Det är mycket



irritation i luften. Studenterna är tåliga. Den kvinnliga läraren 

är inte nöjd och menar att skådespelerskan som agerar Hermia 

måste spela på återhållen lust och inte oskuldsfullhet. Hon är 

alldeles för pryd för att scenen skall fungera. Till slut utbrister 

den kvinnliga läraren lätt insinuant, med glimten i ögat och 

med emfas:

- Du är väl kvinna - för fan?!

Scen II. Efter en lärarlös repetition jag följt, där studenterna 

mer eller mindre gick överstyr i en svår scen, kom en manlig 

student fram till mig. Gruppen hade förhållit sig ironisk genom 

repetitionen och drivit med både dramat, varandra och 

sannolikt med mig som observatör. Jag hade deklarerat att 

jag antecknade som vanligt, men gruppen reagerade ändå 

med att plötsligt fråga om jag antecknade <allt>, på vilket 

jag svarade »ja, så mycket jag hinner med.« Den manlige 

studenten som verkligen agerat grymt ironisk på scen 

återknöt till detta och blev allvarlig :

- Jag skulle vilja att det här med manligt-kvinnligt togs 

upp i undervisningen. Man får så ofta höra att man inte är till

räckligt manlig ...Vadå, manligt-vad är inte tillräckligt manligt, 

undrar jag?«

Scen III. Repetition med fler lärare inblandade där några kvinn

liga studenter skall söka sina roller med övernaturliga krafter, 

så kallade häxor. Huvudläraren har redan antytt en 

genusproblematisering genom att vända sig till mig för att 

så att säga ursäkta valet att ha kvinnliga studenter 

i häxrollerna. Jag har dock inga problem med det utan <gillar> 

häxorna och ser hur de stämmer med uppsättningens koncept. 

De inblandade m anliga lärarna har däremot uppenbart 

olika uppfattningar om hur häxorna skall gestaltas. Medan hu

vudläraren vill iscensätta dem likt fragment av förvridna kroppar 

som tränger fram ur glipor i mörkret, vill en av hjälplärarna nå

got helt annat.I en stund när alla är frustrerade på olika sätt



och de kvinnliga studenterna är vilsna och trötta, riktar

sig denne hjälplärare med kraft och inspiration direkt till dem:

»Ni är kvinnor, ni är starka, ni är rytm, djur och natur!«

Han tillskriver dem underjordiska krafter genom att likna 

dem vid oroväckande rörelser under jordytan och fortsätter:

- Männens värld - äh, det är bara svärd och sänt...«

De tre ovanstående observationerna är, bland många andra, 
exempel på effekter av en hegemonisk kultur; det handlar 
om implicita och explicita överenskommelser, tro och över
tygelse - och om makt, dominans och underordning. Alla 
tre exemplen har en förhistoria som kan kontextualisera och 
legitimera de respektive observationernas retorik, men jag ska 
inte utveckla det här utan har valt ett par andra exempel som 
bearbetas längre fram i texten. Utan att alltså gå in på några 
djupare analyser illustrerar observationerna ändå exempel på 
den kulturella hegemonins immanenta genuspedagogik: stu
denterna blir eller har blivit tillrättavisade i sitt konstnärliga 
uttryck med hjälp av begreppen kvinna och man, utan att 
dessa närmare förklaras. Begreppen tas för självklara och så 
kodade att det räcker med att säga dem för att studenten 
skall förstå. Eller så används de affirmativt, med hjälp av olika 
typer av konnotationer. Min upplevelse är dock att det inte 
handlar om någon medveten indoktrinering från lärarens sida, 
utan snarare om att kön existerar i form av en konsensuslik 
tyst kunskap som kan förlösas via dramatiken. Den fiktiva 
konstruktionen ges så att säga självklart funktionen av en 

< naturlig> sanning som skall uppnås.9 Detta behöver dock inte 
vara något enkelt eller entydigt, utan snarare att det gestal
tade könet svarar <sant> mot den specifika fiktionen. Kön kan 
gestaltas pä många sätt, med många dimensioner men det 
måste vara <rätt> i sin kontext. På så sätt blir könet kontingent 
snarare än metafysiskt, men ändå inom ramen för den kultu
rella hegemonin. Genusskapandet oscillerar reciprokt mellan 
fiktion och verklighet.



intressant i det första exemplet är att en äldre kvinna talar 
om för en yngre, hur en ung kvinna i fiktionen skall gestaltas. 
Med andra ord: det som är så kallat naturligt för den unga 
kvinnan att känna i den aktuella situationen, är inte hennes 
egna spontana reaktioner, utan <måste> läras in. Det handlar 
visserligen, som sagt, om att vara sann mot, eller i, en fiktion 
- vad det nu är att vara sann - men i sin strävan efter att nå 
ett för fiktionen lämpligt uttryck, använder läraren begrep
pet kvinna som om dess innebörd var < universell/metafysisk). 
I det andra exemplet är det en yngre man som förmodas hitta 
den <riktige> mannen i sig själv, men vittnar om problem med 
det. Han är ju man, men när och hur är han den riktige man 
han förväntas vara? Och vem vet när den riktige mannen 
tar gestalt? I det tredje exemplet är det en medelålders man 
som undervisar yngre kvinnor om kvinnans natur. I sökandet 
efter en gestaltning av de fiktiva häxorna, väver han samman 
sin egen syn på kvinnlighet med hjälp av fiktionen. I stun
den är de splittrade och uttröttade studenterna mottagliga 
och öppna för identifikation. De naturliga och underjordiska 
krafterna laddas positivt, i motsats till männens artefaktiska 
och artificiella värld. En värderande skillnad avses till förmån 
för kvinnorna, dels för att balansera genusrelationerna i den 
faktiska gruppen och dels för att gå i polemik med den aktu
ella iscensättningens huvudlärare. Projektionen av begreppen 
natur och det underjordiska på kvinnorna syftar i detta fall till 
att höja och stärka, men - med ett historiskt genusperspektiv 
i minnet - i själva verket innebär det att permanenta kvinnors 
underordning.

Som jag redan påpekat kan retoriken i exemplen ges mer 
komplex innebörd genom en kontextualisering, men när den 
trikopplas framstår begreppen som normativa. Vad som är en 
riktig kvinna respektive man tycks vedertaget enligt en mer 
eller mindre tyst kunskap om kön. I den hierarkiska mäs- 
tare-lärlingrelationen interagerar erfarenhetsbaserad insikt



med den kulturella hegemonins ideal.10 Enligt Judith Butler 
skapas subjektet genom maktens diskursiva praktiker, genom 
benämning och genom omedvetna fantasmatiska ideal. Den 
nödvändiga bortträngning som är förutsättningen för att bli 
en kulturell individ, ett subjekt, innebär att detta är präglat 
av ambivalens och motstridigheter. Individen som subjekt är 
alltid reducerat, bräckligt och till viss del främmande för sig 
själv, vilket gör det mottagligt tör överförandet av kulturella 
mönster. Det är kanske framför allt den förtjusning, eller njut
ning som Connell säger, som detta bräckliga subjekt finner 
i identifikation med det kulturella mönstret som möjliggör det 
kulturella <förtrycket>, liksom försvårar frigörelsen från det. 
Att uppfylla den kulturella hegemonins ideal ger utdelning.

En <genusversion> avMcConachies tillämpning av begrep
pet kulturell hegemoni, i kombination med retorikens ideo
logiska aspekter för analyser av teaterhistoriska händelser 
återfinns i Tytti Soilas avhandling Kvinnors ansikte: Stereoty
per och kvinnlig identitet i trettiotalets svenskafilmmelodram.11 
Medan McConachie sammankopplar Gramsci och Burke 
för sitt ändamål, diskuterar Soila utifrån samme Gramsci, 
men kombinerar det med begreppet ideologi efter Althus
ser. Ideologi i meningen åskådning »utgör en någorlunda 
sammanhängande enhet vilken innehåller såväl antaganden 
om verklighetens beskaffenhet som värderingar och hand
lingsnormer«.12 Ideologin utgör inte verkligheten men kan 
sägas vara en form av representationssystem som föreställer 
verkliga levnadsförhållanden - den refererar till människors 
erfarenheter. Soila karaktäriserar följaktligen ideologin som 
»det som inte syns, det som går obemärkt förbi och som män
niskorna accepterat och bejakat genom ett oreflekterat och 
självklart igenkännande«.lj Precis som McConachie betonar 
hon den kulturella hegemonins dynamiska, heterogena och 
inkompletta karaktär; hegemonin innefattar de variationer på 
ideologi som finns i ett samhälle, det vill säga gamla och nya



ideologier existerar sida vid sida men i kamp med varandra 
om utrymmet. Man kan säga att den dominerande ideolo
gin utmanas av de alternativa ideologierna i konkurrens om 
verkligheten, det vill säga av människors faktiska erfarenheter 
av verkliga förhållanden. Den här kampen manifesterar sig i 
olika former av diskurser. Ett kommunikativt projekt, såsom 
film och teater, är således ett meningsbärande system som 
innehåller en eller flera diskurser i sig självt. Dessa är kulturellt 
präglade och hierarkiskt ordnade i relation till intentionen 
med uppsättningen och återfinns i handlingen, i dialogen, 
i karaktärernas utseenden etcetera. Liksom Sue-Ellen Case 
hävdar i Feminism and Theatre menar Soila att tecknen i ett 
betydelsebärande system är kulturellt kodade och att man 
genom kartläggning av diskurserna i ett estetiskt, kommu
nikativt projekt kan frilägga hur ideologin fungerar i ett 
samhälle.14 Men, medan McConachie - mer likt Case - be
tonar teaterns performativa funktion och dess inblandning 
i den ideologiska produktionen, med andra ord dess påver
kan, betonar Soila snarare det estetiska uttryckets potential 
som reflekterande instans och analytiskt instrument, det vill 
säga dess kritiska funktion. Estetiska och kommunikativa 
projekt, såsom teater, omfattar enligt min uppfattning, båda 
dimensionerna.

Connell är samhällsforskare med fokus på genus och mas
kuliniteter, men hans analys saknar den estetiska dimensionen, 
liksom teaterns komplexa dubblering av relationen kropp och 
identitet samt roll och aktör. Däremot talar han om genus- 
relationer via begreppet kulturell hegemoni och hegemonisk 
maskulinitet, vilket är relevant för skådespelarutbildningen 
som sådan. Connell hävdar att genusmönstren kan skilja sig 
markant mellan en kulturell kontext och en annan, men att 
de fortfarande är genusmönster. Genusordningen fortplantas 
socialt (inte biologiskt) genom reglerande samhällsmekanis
mer som begränsar det individuella handlandet. Genusord-



ningen förefaller därför ofta vara oföränderlig, säger Connell, 
men i verkligheten förändras den ständigt, i takt med att den 
mänskliga praktiken skapar nya situationer och strukturerna 
utvecklar kristendenser.15 Individen tillskrivs ett genus, men 
följer inte slaviskt regeln, tänjer på gränserna, utnyttjar dem 
ibland, inordnar sig ibland. Kontexten och individens habi
tus avgör emellertid i vilken män gränserna kan överskridas, 
och den existentiella frihetsdimensionen måste ses mot en 
uråldrig patriarkal ordning. Individerna är inte marionetter, 
som Connell uttrycker det, men fria endast inom ramen för 
en manlig hegemoni, en fallocentrisk ordning eller en hete
rosexuell matris. A andra sidan söker de unga individerna 
sina identiteter genom de reglerande systemens gratifikatio
ner och bestraffningar, utan att genusuppfyllandet helt lyckas 
som Butler beskriver det.

♦ ♦ ♦

DOXA, i dess antika grekiska betydelse <mening> eller <åsikt> 
byggd på övertygelse - sannolik kunskap - står emot begrep
pet epistem, det vill säga prövbar vetenskaplig kunskap. Aden 
termen doxa förekommer även som sociologiskt begrepp, där 
det snarare betecknar <orubblighet>. I mitt arbete rör sig be
greppet på två nivåer; dels för att beteckna de med\^etna påstå
enden och åsikter, så kallade sanna övertygelser, om kön och 
konst som pä olika sätt förekom i verksamheten, dels en slags 
orubblighet som verkar vara utmärkande för en omedveten 
och grundläggande diskurs om relationen kvinnligt-manligt. 
Aledan man kan säga att den tysta kunskapen emanerar ur 
en blandning av doxa och epistem, kan Interaktionen mel
lan tro och kunskapsproduktion sägas utgöra grunden för en 
kulturell hegemoni.

Utmärkande för en kulturell hegemoni är att den är dyna
misk och alltid öppen för förändring. Den bygger på en kodad

DOXANS
my(s)tiska

URSPRUNG



gemenskap och konsensus i avgörande frågor. Trots den här 
demokratiska dimensionen upprätthålls den offentliga mak
ten i vår västerländska, hegemoniska kultur sedan urminnes 
tider huvudsakligen av män, och med maskulina förtecken. 
Hur kan det komma sig, vad är det för krafter som är i om
lopp? Beträffande både människan och kulturen är det svårt 
och vilseledande att tala om ursprung, då allting handlar om 
processer. Hellre kan man då tala om mer eller mindre dra
matiska vändpunkter - peripetier - och låta dem tjäna som 
utgångspunkter. När hegemonibegreppet står för öppenhet, 
rörlighet och flexibilitet, tycks dock den grundläggande vär
deringen av kvinnligt-manligt vara föremål för desto större 
orubblighet. Det är den, huvudskaligen omedvetna, djupt 
liggande tron eller övertygelsen kring detta förhållande, jag 

kallar doxa.
Kristevas tanke att abjektionen av kvinno- och moderskrop

pen är kulturens fundament har sin motsvarighet i myterna. 
Utvecklandet av en abjektionsteori är ett svar på en avsaknad 
hos Freud av kvinnans betydelse för civilisationen - ett sätt 
för Kristeva att balansera en i övrigt manlig hegemoni. I min 
studie är den kulturella maktordningen, hegemonin, spårad 
till antiken och dess mytiskt präglade kamp mellan kvinnligt 
och manligt. Antaganden om att ett matriarkat har föregått 
det patriarkala samhällssystemet diskuteras dock pä olika sätt 
av olika teoretiker och forskare. Både Simone de Beauvoir 
och Sue-Ellen Case tar den antika tragedin Orestien som 
utgångspunkt för en definitivt misogyn kulturell hegemoni 
- slutet på den okontrollerbara sexualiteten och de farliga liv
mödrarnas makt. Zeus, som har svalt sin fru för att erövra 
hennes förmåga att ge liv, föder den androgyna Athena ur sitt 
huvud och det slås fast att fadern är den som har rätten till sin 
avkomma. Medan Cases diskussion kan uppfattas som om ett 
tidigare matriarkat verkligen existerat, är de Beauvoir desto 
mer skeptisk. Övergången från matriarkat till patriarkat kan



te sig som kvinnokönets stora nederlag men i själva verket är 
denna kvinnornas guldålder bara en myt, menar hon. Att säga 
att kvinnan är det Andra innebär att det inte finns något jäm
bördigt förhållande mellan könen: »Jord, Moder, Gudinna 
- för mannen var hon inte en like. Hennes makt gjorde sig 
gällande bortom det mänskliga väldet, hon stod utanför detta 
välde. Samhället har alltid varit manligt, den politiska makten 
har alltid legat i männens händer.«16 de Beauvoir hänvisar till 
Lévi-Strauss som pekar på att offentlig och social myndig
het alltid tillkommer männen, och att bortom de växlande 
arvsrättssystemen är det ändå alltid männen som bestämmer 
boplats: »Vad som karaktäriserar vårt samhälle är det funda
mentalt osymmetriska förhållandet mellan könen.«17

En med Case samtida och parallell analys av maktordning
en återfinns i författaren Anita Goldmans Våra bibliska mödrar. 
Här synas relationen matriarkat - patriarkat genom Bibelns 
två skapelseversioner och myten om Edens lustgård.18

11 mos. behandlas universums tillblivelse, skapat av en osyn
lig gud och där människan - man och kvinna — är skapelsens 
krona och härskare, Guds avbild. Allt eftersom berättelsen 
utvecklas blir guden mer och mer en synlig aktör som vandrar 
runt i sin trädgård, likt en fader som fostrar och straffar sina 
barn. Enligt Goldmans antagande blir detta scenario alltför 
likt de gamla mytiska gudarnas relation till människorna, och 
för att en osynlig, enväldigt rådande guds plan ska kunna 
verkställas måste man börja om. Allt som kan likna de gamla 
gudarna och deras ställföreträdare på jorden måste besegras. 
Så i den andra skapelseversionen, längre fram i i mos., finns 
redan jorden och guden tillverkar mannen, likt en kerami
ker tillverkar en kruka, skriver Goldman. Guden blåser liv 

i sin skapelse och planterar en trädgård, en trädgård till vilken 
guden behöver en trädgårdmästare - en människa, en man. 
Denne man ska ha sällskap, beslutar den enväldiga guden 
och låter de olika djur som finns i skapelsens trädgård passera



revy. Mannen namnger dem en efter en, och lägger på detta 
sätt djuren under sig, men finner ingen lämplig partner. Då 
utförs det kirurgiska ingrepp som emanerar i kvinnan - den 
sekundära varelse som skapas av mannens revben. »Liksom 
djuren förs hon fram till mannen för att namnges«, skriver 
Goldman och citerar ur i mos. 2:22-23: »Och Herren Gud 
byggde en kvinna av revbenet som han tagit av mannen, och 
förde henne fram till mannen. Dä sade mannen: <Ja, denna 
är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta 
maninna, ty av man är hon tagen> «,19 Man och kvinna är till 
en början ömsesidigt och oblygt dragna till varandra, men när 
ormen, det djur som »är listigare än alla andra markens djur 
som Herren Gud hade gjort«, kommer in i bilden hamnar 
kvinnan i strålkastarljuset.20 I ormen möter nämligen kvin
nan en gammal vän och samtalspartner, påpekar Goldman, en 
uråldrig och sammansatt symbol för förbundet mellan mellan 
kvinnlig kraft, vishet och sexualitet. Ormen riktar således sin 
kunskap om obetvinglig livskraft och samklang med naturen 
till kvinnan, något som den nye manlige, enväldige guden 
måste krossa. Mannen skall lägga jorden under sig, den kvin- 
noorienterade jordbrukarkulturen döms att förgås och det är 
den olydiga kvinnans eget fel. »Kvinnan var fruktbarhetskul- 
tens centralgestalt, och därför måste hon bekämpas just där 
hennes makt varit som starkast.«21 Att ha kunskap om den 
magiska sexualitetens kraft fördöms av guden, ger upphov till 
skam och förtar all solidaritet. Mannen - Adam - skyller på 
kvinnan — Eva - som skyller på ormen. 11 mos.4 och 5 följer 
sedan berättelsen om hur Eva föder Kain, åkermannen, och 
Abel, fåraherden. Kain dödar Abel, och jorden som redan i 
Eden är förbannad, blir förorenad och skändad - Kain, jord- 
brukarkulturens son, blir dömd till evig vandring. När Eva, 
efter att senare ha fött Set, den som skall föra gudens lära 
vidare, anonymt försvinner ur den bibliska berättelsen, blir 
Adam (liksom Zeus!) ensam ansvarig barnafödare och föder



Set på nytt. Såsom guden skapade mannen till sin avbild fö
der nu mannen söner till sin avbild: »Den patriarkala guden 
har sin ställföreträdare pä jorden. Och för båda är avkom
mans likhet med fadern betydelsefull. Hur skall man annars 
kunna vara säker på vem som är den biologiske fadern? Med 
Evas försvinnande kan den patriarkala historien ta sin bör
jan Jahve har sopat bort modergudinnan från historiens scen 
och kan nu i ensamt majestät börja bygga sin värld«, avslutar 
Goldman kapitlet om Edens lustgård, den plats där kvinnan 
och jorden förbannas.22

Freud är ateist, men ur ett genusperspektiv får hans idé 
om den civiliserade kulturens grunder liknande konsekvenser 
som de i Bibelns berättelser. Myten om brödrahorden som 
enades om att slå ihjäl sin dominante far, återges i skriften 
Totem och tabu och vidareutvecklas i Moses och monoteismen. 
Freud avhandlar här <primitiva> kulturers totemism, det vill 
säga tron på det heliga förhållandet mellan ett objekt eller 
djur (totem) och en sammansluten grupp människor, samt 
incesttabut (kvinnor och män som är bärare av samma totem 
är förbjudna att gifta sig med varandra). När bröderna utfört 
mordet på fadern, den dominante som ägde makt och kontroll 
över bland annat kvinnorna, åt de upp honom och införlivade 
därmed dennes privilegier. Men fadern, som hatades för att 
han stod i vägen för brödernas sexuella behov och begär efter 
makt, var också älskad och beundrad. När väl hatet eliminerats 
och önskan om identifikation uppfyllts genom utplånandet, 
gör sig de bortträngda känslorna av kärlek påminda, med ång
er och skuld som följd. Bröderna gör dådet <ogjort> genom att 
deklarera faderssubstitutet, totemobjektet, heligt och straffar 
sig genom att neka sig själva de, från faderns kontroll, befriade 
kvinnorna. Två totemistiska tabun grundas alltså i sönernas 
skuld: totemobjektets helighet samt tabut mot incest.

Skälet till mordet, det vill säga tillgång till makten och kvin
norna, blir ett problem i kollektivet av jämbördiga män. Begä-



ret efter makt och kvinnor splittrar bröderna och gör dem till 
rivaler, vilket är ett hot mot den nya organisationen. Lösning
en pä att kunna leva tillsammans är att införa incesttabut och 
att solidariskt förvägra sig de kvinnor som de genom mordet 
skulle fä tillgäng till. »Således räddade de den organisation 
som hade gjort dem starka och som kunde baseras pä de ho
mosexuella känslor och aktiviteter, vilka förmodligen uppstod 
bland männen under tiden av förbud«, skriver Freud.23 Vörd
naden av totemobjektet är präglad av ambivalens; det erinrar 
om brödernas skuld, men erbjuder samtidigt en symbolisk 
återförening med fadern. Det ställföreträder en överenskom
melse om det skydd och den omvårdnad som barnet fantiserar 
om att fadern kan ge, och innefattar även tanken att om fadern 
bara hade varit som totemobjektet, hade de aldrig frestats att 
döda honom. Totemsystemet, menar Freud, skyler över det 
verkliga tillståndet och tjänar till att glömma bort skälet till 
dess uppkomst. Detta präglar sedan det manliga kollektivet; 
att i gemensam ånger sona brottet genom att vörda en abstrakt 
fader i totemobjektet/-djuret. På så sätt förenades männen i 
ett revolterande brödraskap, präglat av skuld och lade därvid 
grunden för den religiöse mannen och Faderns lag.24

Detta <kontrakt>, som är byggt pä ambivalensen till fa
dermordet, utgör religionens och lagstiftandets fundament. 
Freud knyter myten till Moses, en i Bibeln unik och domine
rande gestalt: »befriare ur det egyptiska förtrycket, folkledare, 
förmedlare av förbundet och lagen, kultgrundare, profet (den 
störste av Israels profeter , 5 mos. 34:10), den israeliska trons 
fader«.25 Men, som Goldman påpekar, Moses makt och de 
tio budorden får konsekvenser för kvinnorna: »de inkluderar 
en mans hustru bland hans tillgångar, tillsammans med hans 
hus och land, hans manliga och kvinnliga slavar, hans oxar 
och åsnor«.26 Allt det kvinnorna har och är, tillhör mannen. 
Kontraktet och lagarna innebär att en, visserligen könlös, men 
klart manlig gud, exkluderar kvinnan och osynliggör henne;



kvinnor är mäns ägodelar och det heliga förbundet upprättas 
mellan Gud och mannen. På flera punkter sammanfaller de 
bibliska berättelserna med Freuds myt; här finns ett förbund 
eller kontrakt mellan mannen och en osynlig himmelsk gud, 
här finns ägandet, den hierakiska ordningen, lagen och offer
ritualen.

Det Kristeva gör är att kritisera Freud för att vara tyst be
träffande de kvinnor som blir föremål för begär och utbyte 
mellan bröderna . På så sätt är han trogen det sociala kon
traktet, den samhälleliga regel som utesluter kvinnorna från 
brödernas gemenskap och religion - och kanske även sina 
egna tendenser.27 Kristeva betraktar < missen> som ett utslag av 
Freuds egen bortträngning. Fiennes huvudpoäng är att Freud 
tycks ha en blind fläck vad det gäller tabut mot incest.28 Det är 
den blinda fläcken i Freuds analys av civilisationens uppkomst, 
som Kristeva bearbetar. Vid sidan av brödernas gemenskap, 
grundade i fadermordet och den därpå följande lagen, vill 
hon granska »den andra delen av det religösa fenomenet, det 
som Freud pekar pä när han tar fram skräcken, incesten och 
modern men som, trots att den förklaras vara det andra av 
de två tabun som konstituerar det religiösa, ändå försvinner 
i hans slutliga belysning av problemet«.29 Det var med detta 
i minnet jag närmade mig det rituella spexet i föregående 
kapitel. I fortsättningen skall jag dock kretsa kring något som 
mera liknar effekter av brödrahorden och fadersauktoriteten.

♦ ♦ ♦

Frigörelse-prägling och berättaransvar att underordna

Skolrestaurangen. En av de kvinnliga studenterna kommer inru- SIG berättelsen 
sande. Hon är fly förbannad, fräser fram en litania med tårar 

i ögonen: »Han ska minsann få smaka pä sin egen medicin, 

den där djäveln ... faan, vad jag haaatar honom, han är ett stort 

svin ...Vet du vad han kallade oss?...små jungfrubröst!!!« Jag



ber henne lugna ner sig och tiraden ebbar ut. Men - nu verkar 

det ha hänt, det där alla underförstått väntat på och som alltid 

händer (ska hända?) under det här blocket. Läraren har arbetat 

på ett sätt som gör att studenterna inte känner sig respek

terade, vissa känner sig förfördelade, och nu tycks också några 

eller flera ha upplevt sig direkt kränkta på ett eller annat sätt. 

»Kan du inte svara honom med hans egna medel, jag menar 

låta honom falla på eget grepp?« frågar jag, men hon svarar 

att »de enda språk han förstår är sex och våld, jag ska faan 

slå ner honom ... !« Hon eggar upp sig igen men då hon inte 

får något gensvar av mig, annat än frågor och förslag till strate

gier, tröttnar hon snabbt och kastar sig i stället över en manlig 

student från en annan årskurs. Han är idel öra och litanian 

startar om - tårarna och ilskan väller fram igen. »Åh nej, är 

det er tur nu ... «, tröstar han henne. Hon blir bejakad och 

ordningen bekräftad.

Liksom den tysta förtrogenhetskunskapen innehåller oskriv
na regler och förväntade utvecklingsfaser vilka upprätthålls 
med hjälp av explicita traditioner, utvecklar sociokulturen 
även olika delritualer i det tysta. Mot bakgrund av det ri
tuella spexets tydlighet är det dock svårt att avgöra vad som 
är hönan och vad som är ägget, beträffande uppkomsten av 
det jag här skulle karaktärisera som en implicit ritual. Det 
kan vara reaktioner vid en övergångsfas som häftat fast vid 
ett visst moment i utbildningen och givits symboliska ut
tryck, eller symboliska uttryck som upprepar sig själva genom 
ett traditionsmanuskript. Medan scenframställningsämnet i 
den första fasen huvudsakligen ägnades åt det psykologiska 
dramat i »det lilla rummet«, med nära och intimt spel med 
undertexter, ägnades det i nästa fas åt »berättelseansvar«. Med 
detta menades att ge avkall på sin individualitet för helhetens 
skull - att underordna sig berättelsen.

Begreppsparet frigörelse-prägling stod även på utbildnings - 
agendan, men figurerade diffust i undervisningen. När jag



frågade lärare om det fick jag ofta lika diffusa svar, men skall 
de appliceras kan de vara relevanta i det här sammanhanget. 
Frigörelsen innebär att kropp och psyke skall befrias från 
blockeringar och hinder, liksom egenheter skall arbetas bort 
för en större flexibilitet och neutralitet. Frigörelse är emel
lertid ett problematiskt och relativt begrepp, och kan mycket 
väl gå hand i hand med prägling. Frigörelse från vad och hur? 
Och till vad?

Förloppet i det här undervisningsblocket, som jag liknar 
vid en implicit rit, observerade jag under en första omgång 
huvudsakligen på avstånd. Nästa årskulls arbete deltog jag 
däremot i. Dess rituella framtoning fick konturer först efter 
min reflektion över undervisningsblocket både som <outsider> 
och som <insider>. Att överhuvudtaget studera ett block på 
avstånd, som under den första omgången, kan relateras till att 
arbetet redan pågick när jag kom till skolan för att börja mina 
observationer. Av omgivningen kunde jag även förstå att det 
var ett problematiskt arbete. Andemeningen var tydlig: Det 
fanns ingen anledning att pressa arbetet ytterligare genom 
att utsätta det för observation i det här läget. Ä andra sidan 
var det flera som sa att om det var någonstans jag skulle ob
servera så var det där, varför jag gjorde mina försök. Läraren 
hade per telefon givit mig tillåtelse att delta, och jag var väl 
bekant med klassen, i vilken ingen uttryckte några dubier över 
mina observationer, tvärtom. Men jag hann knappt komma 
dit förrän läraren bekymrad tittade ut över åskådarläktaren, 
fokuserade mig och sa: »Du där, som är genusforskare, jag 
skulle helst se att du lämnar rummet nu ... « En annan gång 
skingrades klassen för att arbeta i mindre konstellationer, men 
då jag stannade för att observera de kvarvarande (bara män i 
grupp), bad läraren mig att gå av det skäl att »vi killar behöver 
vara ensamma med varandra«.

När jag träffade på läraren i korridoren påpekade jag löftet 
han givit mig att få följa arbetet och att jag hoppades det



skulle fungera i framtiden. Läraren bejakade min önskan men 
likväl gav han mig beskedet gängen därpå, att han ville vara 
ifred dä »han skulle ge studenterna kritik en och en, och ville 
skydda studenterna frän att lämnas ut«. Efter detta beslöt 
jag att studera förloppet pä håll och att följa det arbete runt 
omkring som pä olika sätt var anslutet till det.

Lektion i anslutning till huvudämnet. Studenterna rör sig fritt 

i rummet till ackompanjemang av sina egna repliker. Fraser ur 

ett känt drama rullar fram och tillbaka över deras läppar, högt 

och lågt, vitt och brett, tyst och stilla. Studenterna rör sig 

i skilda riktningar, höjer och sänker tempot och uttalar repli

kerna till olika rytmer - replikerna ska integreras och smälta 

samman med deras rörelser. De verkar trötta och lite slitna.

En av de manliga studenterna arbetar oengagerat och mässar 

mekaniskt sina repliker, samma mening om och om igen.

Plötsligt öppnas dörren och en kvinnlig student kommer in. 

Hon är storvuxen och kraftig, rödblommig i ansiktet men ser 

inte riktigt frisk ut - mycket riktigt kommer hon från ett besök 

på sjukhuset. Den <oengagerade> studenten kommer omedel

bart emot henne och ger henne en kyss på kinden. Några av 

studenterna är på väg att troppa av och alla uppmärksammar 

de henne med deltagande ord eller fysisk beröring. Hon sitter 

på åskådarplats under den resterande lektionen.

Ett par av de kvinnliga studenterna <föses> nu ihop mitt 

emot varandra, medan gruppen står i ring runt dem. Kvinnorna 

i mitten hetsas av läraren till högre tempo och aggressivt 

utspel mot varandra, medan de hoppar sidled i cirkel, runt, 

runt i ringen. De inövade replikerna haglar i rummet och stäm

ningen mellan dem piskas upp. Så småningom bryter läraren 

för samtal i ring på golvet, studenterna pustar ut, utmattade 

av ansträngningen och till synes lite tagna av den aggressivitet 

som lockats fram hos dem. De uttrycker en önskan om att 

huvudläraren i det aktuella blocket kunde vara med och se



denna form av arbete de ägnar sig ät här, för det svär helt 

emot det sätt denne arbetar på. Allt blir så bra här, men 

inget av det tas tillvara när de kommer för att repetera, 

säger de missmodigt: »Det skaver att arbeta med X«, 

hävdar en av kvinnorna målande.

»Alla vill hålla på med frigörelse, men ingen vill syssla med 
prägling«, sa läraren apropå den problematik som utvecklades 
i övergången från »det lilla rummets« intima, psykologiska 
realism och naturalism, till »det stora rummets« utåtriktade 
teatralitet, saga och magi. Medan frigörelse är positivt lad
dat, konnoterar prägling snarare anpassning och stopning
- kanske även stämpling. Frigörelsen syftade till att befrias 
ifrån hinder och blockeringar för att nå en slags neutralitet, 
där sedan präglingen - explicita avtryck av undervisningen
- kunde ta vid. Medan frigörelse är ett ganska vanskligt be
grepp, i meningen hur och varför samt från vad och till vad, 
kan prägling tolkas mer konkret: Arv och miljö präglar men 
också övning, struktur och form liksom regler, straff / belöning 
och affirmation. Präglingen sker över hela utbildningstiden, 
men blir manifest i konkreta undervisningssmoment.

I denna disciplinerande fas prövades studenternas narcissis
tiska sidor till förmån för altruism och detta, hävdade läraren, 
var den största orsaken till studenternas kraftiga reaktioner 
på undervisningsmomentet. I kombination med denne lära
res vana att i det här sammanhanget leverera <sanningar> till 
studenterna om deras fysiska och psykiska egenskaper, väck
tes starka känslor till liv. Ur detta perspektiv fick läraren en 
syndabocksroll, någon som studenterna kunde projicera sina 
tillkortakommanden pä när självbilden krackelerade. Frän att 
en och en ha varit - visserligen prövade - huvudpersoner med 
mer eller mindre bibehållen hybris, blev de nu framförallt ett 
kollektiv, och samtidigt brutalt nertagna på jorden. Denna 

<sanningens minut> var naturligtvis ett prekärt stadium i ut
bildningen. À andra sidan kunde läraren rida på just denna

Frigörelse -p rägl,i ng 
och berättaransvar



känsliga övergång, för att föra fram sina egna åsikter och pre
ferenser samt, i sin sanningsiver och mer eller mindre omed

vetet, göra de enskilda studenterna svaga och på så sätt splittra 
kollektivet ; »härska genom att söndra« som några studenter 
uttryckte det. Hur det verkligen förhöll sig med sanningen, 
är emellertid svårt att veta. Det mest iögonfallande var dock 
att det var de kvinnliga studenterna som kände sig kränkta, 
medan de manliga över lag hävdade att arbetet var roligt. En 
student som uppskattade arbetet mycket uttryckte att »visst 

— han är en djävla gubbe, men vadå... några <grodor> får man 
väl tåla! Värre saker lär vänta där ute ... Han har en rå ton, so 
what?« Han kunde inte förstå varför hans kvinnliga kollegor 
reagerade så hårt. Kunde det bero på att unga kvinnor inte 
hade någon träning i att grovt skämta om och med sin kropp 
och sitt kön, undrade jag, och jämförde med hur unga män 
oftast beskrivs agera i grupp? Han svarade att det hade han 
aldrig tänkt på. Den manliga student som däremot reagerade 
med en känsla av att själv ha blivit kränkt, och som även ut
talade det, var en student med invandrarbakgrund, filosofisk
romantisk läggning och vissa mindre dialektala avvikelser.

Studenterna i den här gruppen betraktades av lärare som 
individualistiska, musikaliska och intellektuella. Under ett an
tal år hade det återkommande arbetsblocket havererat, gång 
på gång, och de gånger det fullföljts hade tidsplanen överskri
dits. Nu verkade det ändå bli något av, men försenat som van
ligt. Studenterna, detta gäng färgstarka individer, hade inte 
haft det lätt kunde jag förstå, samtidigt beklagade sig läraren 
över att de hade sä svårt att ta kritik - särskilt »tjejerna som 
var överkänsliga«. De manliga studenterna blev med något 
undantag < polare> med läraren och var också, till skillnad från 
de kvinnliga, snabba att solidariskt rycka in vid konkret scen
arbete. Scenariot < grabbgänget mot tjejerna> trädde fram och 
läraren vittnade om att det nästan aldrig var några problem 
med männen. En gruppmentalitet, vilken traditionellt går att



se hos pojkar genom sportaktiviteter och laglekar (numera 
allt vanligare även bland flickor), tycktes bli stimulerad hos 
de manliga studenterna, medan de kvinnliga splittrades.

En av de manliga studenterna hävdade att han hade haft 
några duster med läraren inledningsvis, men att han lärt sig 
handskas med situationen: » Jag vet hur man skall ta x, så jag 
har inga problem.« Det denna student kanske inte såg var, att 
just den roll han hade på sin lott, lätt kunde ge innehavaren 
Irihet. Medan de andra skulle vävas in ett ensemblespel som 
underordnade sig berättelsen, var denne en solitär i dramat. 
I funktionen som länk mellan scen och salong med egensin
nig, gäckande karaktär fick han en form av fribrev. Studenten 
här, liksom de övriga studenter, som på flera sätt och av olika 
skäl svarat med psykiska och emotionella reaktioner utöver 

det vanliga under utbildningens gång, hanterades också med 
speciella händer - ibland varsammare som i detta fall, ibland 
med direkta specialätgärder. Generellt och med alla de va
riationer som kan rymmas under begreppet, framstod dock 
männen i gruppen som aktiva: de drog sig inte för att arbeta 
extra, ställde sig över enskilda problem, arbetade för helheten 
och var väl insatta i dramats komplexitet - kort och gott, de 
underordnade sig berättelsen och tog »berättaransvar«. De 
män som eventuellt avvek från detta gjorde det i skymun
dan, omärkligt. De kunde vara oense och även <ta strid> med 
läraren kring enskildheter i undervisningen, men i det stora 
hela såg de ut att vara solidariska med läraren. Om de kände 
sig kränkta var det inget de basunerade ut, utan upprätthöll 
snarare kontroll och en balanserad tillförsikt. I stor utsträck
ning hävdade de att de var roade av arbetet, även när det var 
pressade; individerna stod tillbaka för kollektivet. Kvinnorna 
däremot reagerade med protester och olika former av utta
lat motstånd. Var och en var upptagen med sitt eget försvar 
och de uttryckte också att de blivit försvagade som grupp 
- söndrade och ställda mot varandra. De uppfattades av både



lärare och manliga studenter som egensinniga och irratio
nella, emotionella och privata; en relationeil skillnad mellan 
könen trädde fram och befästes, liknande en universell regel 
som nu upprepade sig själv. Aven om en del kvinnliga lärare 
kunde vara empatiska med någon av de utsatta studenterna, 
eller sade ifrån i enskilda situationer, var det ingen under min 
observation eller närvaro som protesterade på allvar, eller tog 
verklig strid.

Jungfrubröst och Vari består då det rituella ? Det aktuella undervisningsblocket 
syndabock, var eftertraktat, och de kvinnliga studenter som genomförde 

brödrahord och det återkom, nästan alltid, i efterhand med bekräftelse på att 
fadersauktoritet det hade varit mycket givande och lärorikt, enligt personer 

i ledningen. Varje ny grupp som stod inför det var lika attra
herad av utmaningen och nästan alltid upprepades problemen, 
dock med lite olika utkomst. Själva problematiken kring varje 
nytt uppsättningsarbete blev så att säga mystifierad och själv
uppfyllande. Läraren försvarades i efterhand när studenterna 
fått perspektiv pä utbildningen och arbetsvillkoren. Även 
lärare, liksom de flesta manliga studenter, som var kritiska 
mot metoderna, försvarade blocket med att hävda lärarens 
genialitet. Ledningen löste vid tillfället problematiken genom 
att betrakta, eller beskriva, blocket som en träning i att möta 
den tuffa verkligheten inom ramen för skolans trygghet - ett 
slags utbildningsled i att hantera yrkets villkor. Flera medar
betare uttryckte även att läraren ifråga verkligen uppskattade 
kvinnor, men starka sådana. Inte sällan jämfördes denne lärare 
med andra, långt mer misogyna män i branschen, män som 
för en oinvigd verkade jämställda och medvetna, men som 
i lärar-/regissörsrollen agerade sexistiskt- uppfyllde myten?

Läraren har långt tidigare och i andra sammanhang de
klarerat sin önskan om att låta repetitionsarbetet kantas av 
ett känsloflöde, vilket skulle också kan förklara problema-



tiken. Det som av studenter upplevdes som kränkande var 
kanhända avsiktliga provokationer för att fä till stånd starka 
känslor. Men detta, i kombination med att vara den som för 
första gängen pä allvar och utan pardon, pekade ut studen
ternas svaga punkter blev i realiteten för mycket. Dessutom 
hade läraren, som alla människor har, egna preferenser och 

mer eller mindre omedvetna behov och begär att tillfreds
ställa. Upprymdheten inför undervisningen, vetskapen om 
lärarens speciella laddning och studenternas önskan om att 
bli uppmärksammade, vändes snabbt i ilska, punkterade själv
bilder och besvikelse. När <romantiken> kring myten sprack 
fick läraren syndabocksrollen - all besvikelse och alla tillkorta
kommanden tillskrevs honom och hans metoder.

Läraren var perfektionist och hans kunnande, respektive 
kontroversiella undervisning var vid denna tidpunkt mytom- 
spunna på skolan. Men han var också en erfaren man med 
makt som visade engagemang för, ömhet mot och omsorg om 
studenterna — en slags fadersauktoritet som, trots sina <gro- 
dor>, de flesta studenter (främst manliga, men även kvinnliga) 
uttryckte beundran inför. Han var myten personifierad och 
mötet med detta lockade. Sä länge läraren och studenterna 
drog jämnt var även de senare nöjda, men när konflikterna 
tornade upp sig följde missnöjet och kritiken, som efter ett 
utlagt mönster. Som betonats gällde detta huvudsakligen 
de kvinnliga studenterna. Hur mytrelaterat detta var gick 
dock inte upp för mig förrän jag följde den nästkommande 
årskullens arbete. När läraren, kanske på grund av närvaron 
av observatörer med genusperspektiv, inte upprepade gängse 
eller förväntat mönster i relation till de kvinnliga studenterna, 
sökte de nämligen själva framkalla det. De roade sig med 
att fundera över hur de skulle locka honom och väcka hans 
intresse; de flirtade och <lekte med elden> pä olika sätt. Bland 
annat var det en student som skojfriskt, men också mycket 
medvetet och utstuderat, drog av sig i bara bh :n mitt framför



ögonen på läraren efter en repetition. Likaså bjöd en annan 
student vid ett examenstillfälle läraren pä en innerlig och 
sensuell kram, men när läraren endast svarade artigt avmätt 
blev hon lätt förnärmad och bad honom passa på att krama 
härdare och mer nu när han »ju äntligen fick chansen!«

1 vilket syfte läraren hade kallat den indignerade studen
ten och hennes kollega (se observationen som inledde detta 
stycke) för »små jungfrubröst« är frågan. Var det ett förmin
skande epitet i allmänhet eller var det i medvetet syfte att pro
vocera fram reaktioner? Var det för att beskriva hur de skulle 
framstå i spelet eller var det en spontan ömhetsförklaring? Var 
det för att trakassera eller var det ett svar på en flirt? När, hur 
och varför kan ett sådant epitet väcka så mycket ilska? Och 
vad kände den kvinnliga studentens kollega som också blivit 
<utsatt>? Det enda som, med mina mått mätt, klart kan sägas 
om detta är att det verkar osannolikt att läraren skulle ha kallat 
någon av de manliga studenterna för »lilla pillesnoppen«. Och 
om han - mot förmodan - hade gjort det, så är nästa fråga 
hur den manliga student som fått epitetet skulle ha förhållit 
sig till detta? Skulle han ha utgjutit sig om saken på det vis 
som den kvinnliga gjorde ?

Ytterligare erfarenheter av den påföljande årskursens ved
ermödor i detta hänseende behandlas inte vidare här. Andra 
aspekter av det arbetet analyseras däremot längre fram i av
handlingen. Så, från fadersauktoriteten, brödrahorden och 
»överkänsliga« systrar, till ett fall som ur ett genusperspektiv 
rör relationen individ-kollektiv i den kulturella hegemonin.

Konsten - På teatern finns ingen demokrati, bara härskare och slav... 

framfor allt! Det är klart att vi skall ha jämställdhet mellan kvinnor och män 

och allt det där... men tjejerna tar allt så privat. De har inte 

förstått det där med att ha texten emellan sig själva och rollen. 

De tänker inte, de läser inte texten, de bara känner en massa, 

men läser - det gör killarna. De förstår att känsla - det är



tanke! Det är okomplicerat, inte sammanblandat med privata 

känslor[...] [..dgenusperspektivet komplicerar allt, tjejerna 

blandar ihop och kan inte gestalta vissa saker för att de tror 

att de själva är offer då ... de blir hämmade artistiskt!30

Tidigt och relativt ofta i min verksamhet som deltagande 
observatör mötte jag den typen av uttalanden som återfinns 
i ovanstående citat. Dels att livet på teatern så att säga står över 
sådant som genus och att arbetet innefattar en pragmatisk 
acceptans av herre-slawillkoret, dels att det ofta var problem 
med de kvinnliga studenterna för att de blandade ihop privat 
och professionellt, samt styrdes av emotioner. Vissa lärare 
hävdade vidare att genusperspektivets medvetandegörande 
om betydelsen av kön verkade hämmande för deras artistiska 
utveckling. Dessa uppfattningar har sedan dess upptagit en 
stor del av mitt intresse och som ett led i undersökningen har 
jag försökt härleda detta, förstå vad det kan bero på, vad det 
betyder och vad det innebär för (främst de kvinnliga) studen
terna och verksamheten, samt vad denna diskurs producerar.

-(O)rättvisa? Inför en kommande premiär på Teaterhög

skolan pågår en diskussion mellan en lärare och de aktuella 

skådespelarstudenterna om hur spelplanen skall se ut. 

Uppsättningen har inneburit att tre manliga studenter får dela 

pä huvudrollen under loppet av varje föreställning, medan de 

tre kvinnor som delar på den kvinnliga huvudrollen gör det 

genom att två av dem turas om att göra samma rollparti vid 

olika tillfällen, och en av dem gör rollens tredje parti varje gång. 

Detta betyder att två av de kvinnliga studenterna, i förhållande 

till den tredje kvinnan och till de manliga studenterna, får färre 

chanser att visa vad de går för i de större rollprestationerna.

När frågan kommer på tal om hur många tillfällen föreställning

en skall ges, vill en kvinnlig student att de skall spela fler gånger 

för att det skall bli rättvist mellan de två kvinnliga studenterna



som turas om. Hon får mothugg av den kvinnliga läraren som 

menar att så fungerar det inte när det gäller teaterkonsten, 

utan här gäller det att stå tillbaka för gruppen. Den kvinnliga 

studenten framhärdar och säger åter att hon vill att det ska 

vara rättvist mellan de två kvinnliga studenterna, samtidigt som 

hon påpekar att förutsättningarna redan är ojämlika beträf

fande de manliga och de kvinnliga studenternas möjligheter att 

framträda. Det är väl inte så konstigt att vilja ha samma chanser 

att visa vad man kan, fortsätter hon... Diskussionen mynnar ut 

i lärarens skarpa tillrättavisning av studenten med påpekandet 

att det rent ut sagt är småaktigt och egoistiskt att tänka i så

dana banor: »Konsten framför allt!«

Lärarens ord ekar i mina öron, men plötsligt vet jag inte om 

det är jag själv, som i mina tankar lagt orden i hennes mun. 

Kontentan av hennes tillrättavisande av studenten är den

samma, men om det är hon eller jag som fullt ut formulerat 

den enligt den uttjatade frasen är frågan. När jag följer den här 

diskussionen hemfaller jag nämligen åt minnen av mitt eget 

arbete som dramapedagog och teaterlärare. Alltför väl dyker 

de stunder upp då jag själv, trött och ansträngd av kampen att 

få uppsättningen som helhet att fungera, har suttit med en lika 

trött och ansträngd grupp, färdig för ett uppspel. Allt är skört, 

lusten är uttömd, inget får strula nu - alla bara måste ställa upp 

och fullborda processen så smidigt som möjligt...och genusper

spektivet försvinner i fjärran. Jag identifierar mig med läraren, 

känner irritationen växa över synliggörandet av en konflikt: en 

konflikt är det sista vi behöver nu, inte minst av det slaget! Alla 

ska nu bara stoiskt svälja vilken förtret det vara månde - den 

där typen av problem får vi ta sedan ...

Plötsligt kastas jag tillbaka till min roll i situationen här och nu 

genom att den framhärdande studenten halvt om halvt vänder sig 

till mig. Jag <snörper ihop> mig till Genustanten, liksom rättar till 

masken, och söker något diplomatiskt att säga. Vanligtvis kan Ge

nustanten kosta på sig att vara plirig - nu blir hon snarare mesig:



- Det är väl klart att man måste <offra> sig för 

gruppen i sådana här lägen....men det är ju inte ok om 

detär samma grupp av individer som alltid får offra sig ... !«

Observationen innehåller en komplex problematik. A ena si
dan ser det ut att vara fråga om disciplinering och reglering av 
en student, genom en hegemonisk anpassning till normen och 
myten om <konsten framför allt>. Studenten gör motstånd, ett 
motstånd som är relevant i sak, grundat i en adekvat reaktion 
på ett orättvist förhållande. Men utifrån premisserna i den 
här kontexten görs hennes rättvisekrav till en slags moralisk 
konflikt mellan individ och kollektiv. Det är dock läraren som 
driver detta, inte gruppen. Om det uppfattas som en konflikt 
inom gruppen, så är det i det tysta. Samtidigt säger heller 
ingen i denna stund något till studentens försvar.

Ur ett genusperspektiv kunde man kanske stanna här och 
hävda att studenten har rätt och att uppsättningen, liksom 
läraren helt enkelt är orättvis. Att uppsättningen är orättvis 
beträffande tillfällen att göra sig hörd och sedd i de bärande 
rollerna på scen är tveklöst. Det faktum att det är en kvinnlig 
lärare som är så sträng mot en kvinnlig student kan man dock 
bara spekulera i; kanske skulle en manlig lärare ha reagerat 
likadant på rättvisekravet i situationen.

Ett annat scenario uppstår emellertid om den kvinnliga 
studenten som ett experiment byts ut mot en manlig, på så sätt 
att den uppkomna situationen är långt mer osannolik. Dels 
därför att de manliga studenterna inte har skäl att reagera i 
samma utsträckning (de utvalda får alla göra sin <paradroll> 
varje tillfälle, dessutom är närvarofrekvensen av dessa roller 
långt högre än de kvinnliga), dels därför att de män som skulle 
ha anledning att reagera (de som gör fler, men mindre bärande 
roller) inte gör det på grund av genuskoderna - en man klagar, 
eller gnäller, ju inte gärna och gör han det riskerar han sin 
position i den manliga hegemonin. En kvinnlig student, som 
i detta fall, har däremot anledning att klaga, och det är heller



inte ovanligt. Snarare är det enligt diskursen ett faktum att de 
kvinnliga studenterna, till skillnad i rån de manliga, ofta klagar 
och gnäller, vilket kan räcka tör att läraren, nu i egenskap he- 
gemoniskt överordnad kvinna, skall ta avstånd ifrån sitt eget 
köns <svaghet> och föredömligt bevisa motsatsen. Men, detta 
är som sagt bara spekulation. Det finns dock anledning att 
spekulera vidare, men då åter i den ursprungliga Interaktionen 
mellan studenten och läraren och vad den kan implicera i 
vidare bemärkelse.

Den här studenten har visat en form av motstånd tidigare, 
men snarast på ett omedvetet (strategiskt?) plan. Hon har 
nämligen åsamkat sig någon form av skada (genom att bära 
ett tungt kolli på skolan) just i den del av kroppen som varit 
undervisningens fokus under en väsentlig del av hennes hit
tillsvarande utbildning. Det har inneburit att hon till stora 
delar avstått från den grundläggande träning och de genom
gripande övningar som syftar till att komma i kontakt med 
sina djupt liggande resurser som skådespelare. Skadan är dif
fus, liksom dess omfattning, och kan antas ha flera orsaker. 
Den kan alltså betraktas som ett tyst, medvetet eller omedve
tet, motstånd hos studenten i avsikt att bibehålla kontrollen 
och inte ge sig hän till något okänt, vilket kan vara resultatet 
av en frisk skepsis, men också tecken på otrygghet och/eller 
narcissism. Ett par lärare i helt andra ämnen har uttryckt ir
ritation över att denna student bara gör det hon redan är bra 
på, och att hon inte vill utsätta sig för något svårt eller riskera 
att misslyckas. Att <köra med säkra kort> reducerar hennes 
möjligheter till utveckling, menar de. I övrigt inblandade lä
rare i det aktuella uppsättningsarbetet har också reagerat på 
att studenten styr vad hon vill och kan, genom att aningen 
godtyckligt skylla på sin skada. I samband med det kan dock 
påpekas att studenten stöttades av en manlig kollega när hon 

kritiserades för att välja bort mindre attraktivt gestaltnings - 
arbete till förmån för mer lockande: »Hon har faktiskt en



skada«, betonade kollegan då till hennes försvar. Men detta 
användes sanatidigt som en förevändning att fä tillfälligt 
utlopp för kritik mot lärarens metod i övrigt. Aven de när
maste kvinnliga lärarna i arbetet framhärdade i polemik med 
huvudläraren (empatiskt och identifatoriskt av erfarenhet?) 
att hon faktiskt hade en skada, och att den måste man ta 
hänsyn till. Aven här kan man dock fråga sig om dessa lärare 
genom detta fann en legitim kanal att själva kritisera huvud
läraren mer generellt.

Det rådde en ambivalens i flera lärares förhållande till den 
kvinnliga studenten; å ena sidan var hon en som svek sig själv 
och sina möjligheter till utveckling, å andra sidan var hon en 
som svek gruppen genom att välja vad som passade henne. 
Hon tog inte ansvar, varken för att utveckla sin begåvning 
eller för sin grupp. Genom att inte ställa upp på det kollek
tivet förväntades göra déstabiliseras dessutom underförstått 
undervisningen. Att bli skådespelare är ingen enkel sak, och 
om detta rådde konsensus. Det handlar inte om att <åka på 
en räkmacka>, utan om härt arbete och kölhalningar av egot. 
Pjåsk, koketteri och divalater ska tuktas, medan den som på 
allvar vill gå in i den smärtsamma läroprocessen röner respekt. 
Saker och ting gör ont, både fysiskt och psykiskt, och mycket 
får man lära sig tåla. Med anspråk på skådespelarkonsten 
följer inte bara psykofysisk träning i gestaltande bemärkelse, 
utan också något som liknar en inofficiell mental träning i att 
hantera kritik och tillkortakommanden.31 För att fördjupa sitt 
konstkunnande måste studenten släppa prestigen och vara 
beredd att offra något. Den diskursiva praktiken uttryckte 
detta ständigt och den som kunde bita ihop och streta vidare 
utan för stora åthävor premierades. Och ändå är detta en 
övervägande <snäll> och omhändertagande värld i jämförelse 
med teatervärlden där ute.

Lärarna uttryckte att den kvinnliga studenten ägnade sig åt 
någon form av smitning - något som de känner igen - men



huruvida de uppfattade den som medveten eller omedveten är 
oklart. Däremot erkände eller uppfattade de inte studentens 
bruk av sin skada som ett möjligt motstånd till, eller en kritik 
av, undervisningen, annat än på ett dolt eller omedvetet plan. 
Varken studenten själv eller hennes kolleger problematiserade 
skadans eventuella underliggande betydelse, trots att den i 
kontexten var så talande, utan förhöll sig till den som ett en
kelt olycksfall i arbetet som begränsade hennes insatser. Fanns 
det aningar om något annat var det inget som gavs öppet ut
tryck. Just i den prekära dialog med vilken återgivningen av 
den här observationen började, tycks dock den sammantagna 
problematiken tippa över. När så studenten spelar ut sina kort 
i en pressad stund tryter tålamodet hos läraren, som trots att 
det är ett rättmätigt krav, strängt sätter henne på plats. Den 
orättvisa situationen hamnar i skuggan av den övriga pro
blematik som redan belastat arbetet och kravet reduceras till 

ytterligare ett utslag av studentens egenmäktiga förfarande. 
Samtidigt träffar studenten en akilleshäl vad det gäller ge- 
nusorättvisa i uppsättningen, vilket kan tänkas väcka försvar 
hos läraren i det känsliga läget. Däremot borde rättvisekravet 
på något sätt kunna få gensvar i gruppen, men det uteblir.

Själva detta undervisningsblock är känt för att innebära 
stora prövningar, men den här gruppen har inte upprepat 
det tidigare mönstret, då studenterna reagerat med mer eller 
mindre högljudda protester och ibland även avbrutit arbetet. 
De här studenterna har, så långt de kunnat, istället hållit pro
blemen inom den egna gruppen med hjälp av regelbundna 
interna möten. Trots att uppsättningsarbetet har varit tufft 
har studenterna inordnat sig för sakens skull.32 De var mycket 
entusiastiska och positiva i början, och hade bestämt sig för 
att inte låta sig färgas av tidigare uppsättningars problematik. 
De har jobbat mycket disciplinerat och nästan sammanbitet 
målmedvetet - duktigt - med det resultat att det välkända 
mönstret med uppenbara konflikter mellan huvudläraren



och studenterna uteblivit. Med tiden pyste emellertid en och 
annan students ilska, frustration och irritation ut. Detta ger 
dimensioner ät den konflikt som nu utspelar sig mellan lära
ren och den kvinnliga studenten. Gruppen, som efter mycket 
slit och stora uppoffringar, har kommit till det avgörande 
skede då skeppet skall sjösättas, tycks inte orka ta ställning 
i den uppseglande konflikten. De är nu, tillsammans med de 
involverade lärarna, en förmodat sammansvetsad en(ig)het 
- communitas - som skall visa vad den går för genom de enskil
das insatser (»ett förutsatt, hegemoniskt vi«) inom ramen för 
grupparbetet. Det som vid en direkt anblick kan tyckas vara 
»common sense«, det vill säga att driva ett rättvisekrav, fung
erar här snarast som ett hot om splittring av »ett hegemoniskt 
vi«, varför »good sense« i den här meningen innebär att stå 
tillbaka för gruppens överordnade intresse. Studentgruppen 
är tyst, det vill säga varken de kvinnliga eller de manliga kol
legerna svarar pä rättvisekravet, varför problemet som sagt 
kan reduceras frän ett allmänt genusproblem till ett i stunden 
ovidkommande krav med rent privata motiv — en dimension 
det också faktiskt har. Resultatet blir att den kvinnliga stu
denten framstår som illojal. Visserligen får inte läraren heller 
aktivt medhåll av gruppen, men dess tystnad talar för ett kon
sensus. De är ändå hierarkiskt underordnade studenter, i stun
den retoriskt övertygade om, övertalade eller resignerade till 
att se till gruppens - och i förlängningen sitt eget? - bästa, av 
en lärare som i detta fall är hierarkiskt överordnad dem själva, 
men underordnad i den övergripande hegemonin.33 På så sätt 
får genusperspektivet stryka på foten, trots eventuella insikter 
om dess angelägenhetsgrad och åsikter om orättvisan.

Kontentan av den här diskussionen blir att det som, vid 
en första anblick och ur ett genusperspektiv, liknar ett fatalt 
utslag av en orättvis hegemonisk ordning visar sig vara top
pen av ett isberg med mänga facetter. Lärarens reaktion har 
flera bottnar, liksom studentens krav i rättvisans namn även



bottnar i en intrikat problematik av personlig-privat karaktär, 
vilket bildar underlag för olika tolkningar av interaktionens 
innebörd. Den observerade problematikens mångfacetterade 
karaktär är inte lättlöslig, men ett vanligt exempel på de kom
plexa genusrelationer som pä alla nivåer rör sig under den 
kulturella hegemonins tak. Den här typen av mer eller mindre 
omedvetet kroppsligt motstånd har också ett speciellt värde 
ur ett genusperspektiv - som en sorts kroppens eget paradigm 
i den kulturella hegemonin. Det är en form av motmakt- 
produktion, för att använda Foucaults terminologi, som är 
intressant per se, men också för dess effekter på omgivningen; 
en problematik som fokuseras i ett senare kapitel. Före detta 
skall dock ytterligare kollektiva <myter> - eller snarare miss- 
kännanden - behandlas.

♦ ♦ ♦

den oavsett av vad vi anser om fiktioners och myters, mytolo- 
KOLLEKTiva gins och religiösa föreställningars betydelse för kulturen kan 

tron de hjälpa till att belysa fältet. De värderingar som grundläggs 
och förhandlas i myterna kan avläsas än idag. Enligt Con
nell fortlever civilisationen i form av ett patriarkalt kulturarv, 
genom den västerländska hegemoniska maskulinitet som 
brett ut sig och genomsyrar alla symboliska och produktiva 
verksamheter: militarism, kolonisation, religion, vetenskap/ 
kunskapsproduktion samt handel och reproduktion. Detta 
förhåller sig intrikat till det aktuella fältets performativa arena. 
Verksamheten är präglad av anekdoter ur teatervärlden och 
myter om livet, konsten och kärleken som upprätthålls kollek
tivt och (re)produktionen av kön på scen förhandlas, förkas
tas och/eller bekräftas därefter i flera led. Myterna används 
diskursivt för att återskapa de sanningar det platsspecifika 
mästare-lärlingsystemet har att vinna på och således, precis 
som Foucault hävdar,producerar maktsystemen de subjekt de



följaktligen kommer att representera. Systemet disciplinerar 
och skyddar individerna /subjekten samtidigt som det regle
rar (skapar och tillfredsställer) deras behov, men detta sker 
så att säga bortom subjektens omedelbara vetskap och fullt 
medvetna insikt. Bourdieu ä sin sida säger att:

[d]et stilistiskt specifika hos denna diskurs är oupplösligt för
enat med dess sociala effekter. Den sociala alkemin kan vara 
så alltigenom framgångsrik endast därför att sanningen om 
systemet undgår just dem som ingår i det och alltså deltar 
i produktionen av den sociala energi som den performativa 
utsagan mobiliserar. Det är uteslutet att någon av de agenter 
som bidrar till fältets verksamhet skulle kunna uppfatta detta 
falt som sådant och därigenom begripa den verkliga grund
valen för den makt han bidrar till att producera eller som han 
begagnar sig av: därav följer att systemet och systemets effekter 
aldrig visar sig så som de verkligen är för dem som mest direkt 
drar fördel av dem - också då detta sker på det skenbart mest 
cyniska sätt. Det är systemet som sådant vilket - eftersom det 
är ägnat att uppfattas partiellt - producerar misskännandet av 
sanning genom systemet och dess effekter. Det är därför som 
den arbiträra värdesättningen kan anta skenet av ett konsta
terande av värdet även i ögonen på dem som mest omedelbart 
bidrar till själva värdesättningen:[...] skapare eller [...]jour
nalister, konstnärer eller kritiker - som alla är mystifierade 
mystifikatörer. [Denna] performativa diskurs är den mest 
perfekta manifestationen av logiken i ett produktionssystem 
som för att producera värdet av sin produkt måste producera 
oförmågan hos producenterna själva att inse produktionsme
kanismernas art/4

Mästare-lärlingssystemet kan pragmatiskt bygga på traditio
nell överföring av genuint hantverkskunnande, men med tanke 
på att materialet i detta fall är levande kroppar som infogas/ 
tecknas in i fiktiva världar, det vill säga tillfälligt iscensatta dra-



matiska och diskursiva strukturer, får detta system ytterligare 
dimensioner. Mästarna i systemet är ofta mystifierade < magi
ker) varför det åtrådda kunnandet inte bara handlar om teknik 
och konkret kunskap, utan kanske framför allt om identitet 
och delaktighet i det mystifierade; att tillhöra konstens värld. 
Dessa mystifierade magiker vore (kanske) inte mästare utan 
sina lärlingar och det viktiga är inte att söka tillkännage vad 
som exempelvis utmärker en mästare utan att, för att citera 
Bourdieu igen, bestämma grundvalarna för den kollektiva tron, 
eller snarare grundvalarna för det kollektiva misskännandet. 
Denna tro, kollektivt producerad och kollektivt upprätthållen, 
banar väg för den makt som magikern tillägnar sig. Att det är 
omöjligt att förstå magin utan den mystifiera(n)de gruppen 
beror således på att magikerns makt

är ett välgrundat bländverk, ett legitimt maktmissbruk, kol
lektivt misskant och följaktligen kollektivt erkänt. [...] Det är 
lönlöst att leta någon annanstans än i fältet, dvs i det system 
av objektiva relationer som konstituerar fältet, i de strider som 
fältet är valplats för och i den specifika form av energi eller 
kapital som alstras där: bara där kan man hitta grundvalen för 
den »skapande« makten, grundvalen för denna onämnbara 
mana eller karisma som traditionen håller helig.35

Med detta så kallade trossystern följer, att magikernas diskur
ser om sakernas tillstånd blir till sanningar, och de påståenden 
och åsikter vilka uppfattas som mer eller mindre suspekta kan 
så att säga sättas inom parantes för att inte punktera myten.36

Brödrarskapet 
- mjukisar 

och mästare, 
machos och genier

I en intervju med Stina Dabrowski diskuterar Mikael Pers- 
brandt begreppet macho - ett epitet som ofta tilldelas honom. 
Själv menar han att det för honom betyder manschauvinistiska 
latinos och han jämför sig med vänner och bekanta han har



som uppfyller den här bilden. I deras ögon är han ju extremt 
omanlig som sminkar sig varje kväll, gråter, »larmar och gör sig 
till« pä scen till den grad att vissa av dem måste lämna teater
lokalen. Man är enligt detta inte macho om man dansar och 
föreställer sig, om man älskar poesin, språket och konsten. Inte 
heller om man föredrar mysiga hemmakvällar och långprome
nader i skogen med hunden, städar till förbannelse, diskar och 
lagar god mat. Machobilden får media stä för, det är helt enkelt 
deras lögnaktiga, insinuanta och sensationslystna skrivning 
och har inget med verkligheten att göra. Stinas envetna försök 
att få honom att erkänna sitt eget bidrag till myten får inget 
gehör. Macho är ett relativt begrepp och möjligen har det att 
göra med hans roll i Beck - inget annat. Men folk måste ju 
kunna skilja på verklighet och fiktion...

Vid ett annat τν-tillfälle uttrycker han att han har blivit 
mer och mer »skruvad« i sitt skådespelararbete: »det är Brecht 
numera, Verfremdung... »I samma program hävdar skådespe
laren Gunnel Fred efter en föreställning att »det känns så 
skönt, det är någon slags katharsis som det kallas«.37

Repetition av slutproduktion. En manlig gästlärare har ett hårt 

jobb med en tung pjäs i en ensemble som består av fyra män 

(tre studenter plus en inlånad skådespelare) och en kvinna.

Jag har fått kämpa för att få observera, men när jag kommer 

får jag veta att det är mot en manlig students vilja. När jag 

frågar om det är ok att observera svarar denne att han inte vill; 

han gillar inte att vi delar upp människor på det där 

sättet... men, säger han och rycker lite uppgivet på axlarna 

samtidigt som han nickar åt lärarens håll, han får väl ge sig ... 

Läraren har tagit beslutet att jag ska få observera oavsett 

studentens åsikt. Jag märker sedan att dessa två har en 

kamp sinsemellan.

Läraren kryddar nervigt arbetet med anekdoter ur sitt eget 

liv som skådespelare och använder sina egna erfarenheter från



branschens mörkare sidor för att ge tyngd åt regin; fylla, 

aggressivitet, kraftmätning. De tre männen i pjäsen, en far 

och hans två söner, utgör en hierarkisk triangel som kantrar 

än hit, än dit. För att fä den sceniska laddning läraren 

eftersträvar jämför han med Micke (Persbrandt) eller Thorsten 

(Flink) när de är på krogen och »smockan hänger i luften.

Du vet, man går fram för att hälsa men bara en blick så vet 

man vad som gäller... « Läraren ställer sig tätt framför en av 

de manliga studenterna och visar en stöddig attityd med 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Två av studenterna, sönerna, 

får »grönt kort«, de jobbar på självständigt och kollegialt.

Allt tycks vara till lärarens förnöjsamhet trots deras svåra 

roller och knepiga relation i pjäsen. Kvinnan skall få ett separat 

arbetspass lite senare, så hon lämnar gruppen med lärarens 

goda minne och - till min stora <genusreaktion> - en i samman

hanget plötslig och ovidkommande avskedsreplik i stil med: 

»Du är helt underbar!« (Det visar sig senare vara en replik 

ur pjäsen.) Det är den tredje mannen, den äldre <smygdeka- 

denta> fadern - och som är mot min närvaro - som blir hårt 

prövad under lektionen. Efter ett tufft arbetspass blir det paus 

och den motsträvige studenten skall gå, närapå tillintetgjord 

av lärarens missnöje, kanske förödmjukad. Det är en svår roll 

att göra tillsammans med jämnåriga kolleger - en pappa som 

skall krackelera inför sina söner. Studenten skall erövra den 

äldre fadersrollens paradoxala karaktär; dels suputens till

kämpade pondus, dels den patetiska självömkaren - dels den 

överordnade fadern, dels den mest föraktade. Men studenten 

är också <svår>; självupptagen med skådespelarmanér. Läraren 

vill se studenten släppa all prestige, bryta igenom fasaden, 

forcera honom till ett annat djup och en större närvaro, men 

saknar resultat. Studenten står i dörren och vädjar som en liten 

pojke till läraren och urskuldar sig på samma gång: »Snälla du, 

jag söker ju, jag söker... « men går till slut. Det är plågsamt 

och pinsamt och jag förstår varför studenten inte ville ha mig



där. Jag önskar som vanligt att jag vore en fluga på väggen 

och ångrar nästan att jag gick dit. Cirkusprinsessan tittar fram 

och klättrar smidigt upp mot taket, men plötsligt börjar jag 

undra över min egen roll i sammanhanget, och dimper tungt 

ner i Genustantens stadiga kropp. Kan min - Genustantens 

- närvaro mot studentens vilja i det här fallet, helt enkelt vara 

ett strategiskt drag av läraren för att komma vidare i sitt arbete 

med studenten eller, ännu simplare, i en prestigekamp mellan 

två kolleger i en hierarki? Eller både och? Och kan min närvaro 

som kvinnlig genusobservatör, <väpnad> med traditionellt 

manliga attribut ( den voyeuristiska blicken, definitionerna, 

tolkningsföreträdet) ha förstärkt eller, tvärtom, hämmat något?

En av personerna i Teaterhögskolans ledningsgrupp påpekar 
vid ett samtal om vår genusundersökning att det kanske är just 
för att skådespelaryrket i värt samhälle är ett så omanligt yrke 
som behovet av att uppfattas som macho - och leva upp till 
epitetet - är så påtagligt. Trots det tycks konstkunnandet, det 
intuitiva och irrationella, sensibla och erotiska (= »feminina«), 
hos framförallt män utöva lockelse på såväl kvinnor som män. 
Stora konstnärer, regissörer och skådespelare har inte bara 
makt utan även en <naturlig> tillgång till en sfär som överbryg
ger manligt och kvinnligt, verkligt och overkligt - privilegiet 
att vara gränsöverskridande. Lockelsen ligger i att det finns 
något omnipotent i konsten som talar bortom den uppenbara 
verkligheten och att detta förmedlas genom konstnären; gurun, 
mediet...Det handlar om projicering och sublimering, men 
hur? Frågan är om man tror sig få tillgång till den omnipotenta 
sfären genom konstnären (oftast det sä kallade manliga geniet), 
och därför tillägnar sig denne villkorslöst (använder kroppen 
som ett medel att nå andliga dimensioner) eller om man egent
ligen söker narcissistisk bekräftelse, kärlek eller utlopp för sina 
begär genom att romantiskt projicera dessa på en människa, 
som man tror endast kan nås via konsten ( söker tillfredsställa 
sina omedelbara behov/begär via omvägen över konsten).



I vår konst- och teaterkultur mystifieras både kvinnor och 
män, de har med andra ord rätten /privilegiet /makten att leva 
och förkroppsliga konstnärsmyten - galen, lynnig, demonisk, 
men åtrådd och dyrkad. Men medan männen generellt, av 
hävd och tradition, har haft rätten att vara gränsöverskridande 
rebeller utan att bli ifrågasatta som män, har alltför gränsö
verskridande kvinnor snarare betraktats som suspekta, det vill 
säga inga <riktiga> kvinnor.38 Helst ska mytens kvinnor och 
män dö unga, men en man har kunnat leva den omhuldade 
myten ett helt liv trots åldrande, många intima relationer och 
utan att ta ansvar för varken pengar eller sina barn. Han har 
inte behövt vara god, vacker eller kurvigt smal med stora bröst 
och är han våldsam eller nervös geniförklaras det ofta. Och 
myten om det manliga geniet förs vidare, om man lår tro de 
kvinnliga skädespelarstudenterna: »Där gäller det bara att 
sticka ut på vilket sätt man vill, supa, knarka, slå folk, vad 
som helst, bara man är en spännande person« eller »konven
tionen slår olika för män och kvinnor. Kulmage har aldrig 
ansetts som osexigt, det har till och med kunnat vara bonus 
för killar«.39 Droger, alkohol och osunt leverne i allmänhet 
förstärker oftast bilden av det manliga geniet.

Den kulturella hegemoni vi lever i har per tradition mas
kulina förtecken, det vill säga samhället är uppbyggt efter 
vedertaget system där män, eller kvinnor på mäns villkor, 
upprätthåller den offentliga makten. I en hegemoni, som ju 
alltid är öppen för förändringar, är den typ av manlighet som 
<gäller> också föremål för förändring, men oavsett detta har 
män alltid något att vinna på systemet, menar Connell: »He
gemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration 
av genuspraktik som innehåller det för tillfallet accepterade 
svaret pä frågan om patriarkatets legitimitet. Pä så sätt garan
teras (eller förmodas gör det) mäns dominanta position och 
kvinnornas underordnande«.40 Det är dock inte alltid de män 
man tror som är de mäktigaste; det kan lika gärna vara fråga



om ideal, såsom filmstjärnor eller till och med fiktiva figurer. 
Det betyder att rika män, eller män med stor institutionell 
makt, i privatlivet kan befinna sig långt ifrån det hegemoniska 
idealet. Oftast är det ändå en kombination av kulturella ideal 
och offentlig makt som i kollektiv form skapar en hegemoni. 
Och fortfarande uppbärs de högsta nivåerna inom centrala 
instanser såsom näringsliv, militär och stat av ett övervägande 
manligt kollektiv, med andra ord: begreppet makt är masku
lint konnoterat.

I Connells analys, som huvudsakligen fokuserar maktrela
tioner mellan män, är alltid våldet närvarande i den kulturella 
hegemonin. En social orättvisa av den omfattning kvinnor 
varit utsatta för genom historien är svår att föreställa sig utan 
(potentiellt) våld och, hävdar han vidare, ett berövande av 
sociala resurser i så stor skala resulterar av naturliga skäl i en 
social kamp för rättvisa, ett »könskrig«.41 Andå menar Con
nell, liksom föregående talare, att det är hävdandet av aukto
ritet snarare än direkt våld som är hegemonins huvudsakliga 
kännetecken.42 Nya, mera tidsenliga typer av maskulinitet, 
utmanar ständigt gamla varför hegemonin kontinuerligt för
ändras. Likaså kan vilken grupp av män som helst utmanas 
av kvinnor, varför nya lösningar bidrar till nya hegemoniska 
konstruktioner - men männen, menar Connell, är ändå vin
nare på systemet trots hegemonins växlande utseende

Connells begrepp hegemonisk maskulinitet, avser alltså den 
typ av manlighet - maskulinitet - som för tillfället legitimerar 
den patriarkala ordningen. Detta innebär att en feminin såväl 
som maskulin typ av manlighet kan vara normen, beroende 
av samhällsdiskursen i övrigt. Konsten och dess utövare har 
visserligen en särställning i samhället, men att vara man och 
skådespelare tycks ha speciella implikationer med ambivalent 
touch. Mitt ibland idéer om riktiga karlakarlar och att sexiga 
män är män med makt och pengar, lever skådespelarna sitt 
eget liv i allmänhetens huvud. De är män som lever av att



< förställa sig> i en konstart vars utövare, liksom diskurserna om 
dem, är präglade av många fördomar. De är både upphöjda 
och nedvärderade, liksom de mer eller mindre är definierade 
utifrån sina roller. Kanhända, precis som den medarbetare pä 
Teaterhögskolan jag tidigare refererade till påpekade, är det för 
att skådespelaryrket idag är ett så <omanligt> yrke som behovet 
av myter är så stort. Att påstå att skådespelaryrket skulle vara 
ett omanligt yrke är, liksom påståendet att skådespelarkonsten 
är feminint konnoterad, inte oproblematiskt. Särskilt med 
tanke på konstartens antika grekiska arv, där skådespelarna 
alltid och uteslutande var män i alla roller, i dramer dikterade, 
utvalda och iscensatta av män. Den historiografiska översikt 
jag gjort talar emellertid för detta, och kanske det förenklat 
går att säga att män här temporärt intar en feminin position 
eller lånar sig till något som, alltsedan Platons kritik, gjorts 
till en feminin princip.

Fältet, den lilla pedagogiska/konstnärliga sociokulturen, 
existerar i nära samröre med den < subkultur> som skådespe- 
larvärlden utgör. Kontexterna överlappar varandra - tradi
tionsmanuskript och habitus vidmakthålls i möten både på 
och bortom den explicita utbildningsarenan. Och att vara 
skådespelare, med allt vad det innebär i form av historiskt 
värdeladdat bagage, är att vara både fördömd, marginaliserad 
och upphaussad på samma gång. I en liten värld som den här, 
vilken mer eller mindre lever på existensminimum i en vin- 
ningslysten kultur och dessutom är extremt konkurrensutsatt 
internt, försvaras verksamheten av nödvändighet som helhet 
mot en krass omvärld. Ironiskt nog kanske just därför, och 
för att kollektivets män har en sä underförstått dubiös status 
i samhället, blir genusfrågan sekundär, eller rent av hotfull, 
även för kvinnor. Eftersom genusfrågan för närvarande är pri
oriterad genom regeringsbeslut och dessutom relativt trendig 
kan dock inte den traditionella teater- och skådespelarvärlden 
blunda för den. Ingen man eller kvinna med makt, eller övrig



position inom utbildningen, kan undgå att vara medveten om 
den och det kan till och med vara så, att ett sätt att upprätthålla 
en manlig hegemoni är att driva en lagom radikal genuspolitik. 
Att inte vara tillräckligt uppdaterad i frågan innebär en osäker 
maktposition, varför det bästa är att förekomma än att före- 
kommas men - det gäller att vara man på rätt sätt. Att driva 
genusfrågor behöver således på intet sätt vara förenat med ett 
verkligt engagemang - även om det är vad vi hoppas - utan kan 
lika gärna vara ett sätt att erövra och upprätthålla makt, såväl 
<uppåt, utåt> som <inåt, nedåt>. Att placera kvinnor på makt
poster är en rättvisehandling, men det behöver inte innebära 
grundläggande förändring då även kvinnor kan, kanske för 
överlevnads skull, anamma en machostil. Eller så kan kvinnor 
som inte uppfyller förväntningarna så att säga användas ad hoc, 
för att försvara den gamla ordningen: »Se hur det går när vi 
ger dem en chans... «. Visserligen leder en kvotering förhopp
ningsvis till en mer jämställd samhällsatmosfär och visserligen 
kan detta medverka till att förändra bilden av vad det innebär 
att vara kvinna respektive man, men förändringspotentialen 
beror på vilka värderingar som läggs i begreppen kvinnligt 
- manligt samt hur och vilka av dessa som premieras.

Ledningen, som vid tiden för undersökningen gav ansikte 
åt skolan, bestod av en manlig rektor (skådespelare och regis
sör) och en manlig prorektor (skådespelare och scenframställ- 
ningslärare) med direkt anslutning till utbildningspraktiken 
och branschen. De övriga två i ledningsgruppen, en studierek
tor och en ekonomi- och producentansvarig, var kvinnor med 
stor kunskap och lång erfarenhet av platsen och branschen. 
De hade administrativa sysslor av både intern och extern art 
men ytterst såg den offentliga makten ut att och upplevdes 
ligga i händerna på männen. Under tiden undersökningen 
pågick skedde, som nämnts, ett rektorsskifte (prorektor blev 
rektor) och en (manlig) pedagogisk utvecklingschef tillsat
tes; maktfokus låg kvar hos männen. En ny (kvinnlig) pro-



rektor anställdes (efter det att observationerna slutförts) på 
prov men denna anställning upphörde efter en tid för att 
hösten 2004 ersättas av en ung och driftig, inom branschen 
namnkunnig, kvinna på posten. Vilka effekter detta har för 
<maktbilden> idag kan jag inte uttala mig om, men det var 
utan tvekan ett progressivt val med direkt inflytande i verk
samheten. Vad jag vill påpeka med ovanstående är dock att 
även den mest trovärdiga och väsentliga kamp kan riskera 
att drivas, åtminstone delvis, av vilja till makt (Nietzsche), 
vinstintressen (Marx) eller bortträngda begär (Freud). Själv

bedrägeri, spel för gallerierna och maktkorruption kan drabba 
alla, oavsett kön. Problematiken kan också ha helt andra or
saker som direkt är kopplade till det traditionella mästare
lärlingssystemet och den tysta kunskapsöverföringen, det vill 
säga den störning ett genusperspektiv orsakar de vedertagna 
metoderna och dito mer eller mindre självklara åsikter/san
ningar om sakernas tillstånd. Att ventilera utbildningen ur 
ett genusperspektiv kan ställa en ledare på hårda prov i en så 
djupt traditionsbunden kontext, och orsaka sprickor mellan 
ledning, lärare och studenter. Ett lärarkollektiv som länge 
arbetat enligt sina metoder kan känna sig ifrågasatta och i 
avsaknad av förtroende liksom branschen som sådan, vilken 
bygger på maktkonstellationer som kan uppleva sig ha mycket 
att förlora på ett synliggörande. I sammanhanget är det dock 
viktigt att minnas att män publikt och officiellt ofta har (haft) 
större rörelsefrihet och handlingsutrymme än kvinnor, vilket 
ironiskt nog ger män en större möjlighet att arbeta aktivt 
för ett genusperspektiv, utan att betraktas som personligen 
sammanblandade med problematiken. Dessutom hävdar till 
exempel Bourdieu att framgångsrika förändringsarbeten sker 
via den dominerande maktens regelsystem, snarare än genom 
motstånd mot den.43 En manlig visionär kan således utnyttja 
sin position i progressivt syfte, vilket iscensatts genom den nu 
sittande rektorns arbete.



Aktriser- Ett fördärv för familjesöner. Äro skrämmande lider
liga, hänge sig åt orgier, sluta pä lasarettet. Ursäkta! Det finnes 
även sådana som äro goda husmödrar.44

En kloss mellan benen. En kvinnlig student slår sig ner vid ett av 

borden för lunch. I sällskap har hon en hjälplärare och jag hör 

hur de talar indignerat med varandra.

- Har han ingen fru?« undrar studenten upprört och läraren 

svarar att det har han. Läraren försöker resonera med studen

ten, visar medkänsla och förståelse, men samtidigt förklarar 

- och delvis försvarar - hon den undervisande kollegans sätt.

Jag går fram för att visa mitt deltagande och för att jag är in

tresserad av vad som hänt. Studenten förvissar sig först om att 

hennes namn inte kommer nämnas, sedan berättar hon kort 

och analyserande. Flera saker har lett fram till att bägaren till 

slut runnit över. Droppen var när studenten klagade över en 

obehaglig kloss som var i vägen mellan hennes ben där hon låg 

på scenen. Läraren hade då svarat att det väl inte var så farligt: 

»att ha saker mellan benen var hon väl van vid?« Studenten fick 

nu nog, tog sitt pick och pack och lämnade resolut repetitions

lokalen - en taktik som i detta fall visade sig vara oanat effektiv 

då den faktiskt föranledde en ursäkt (ovanligt) från läraren. 

Studenten är resonabel nu här i efterhand och ser ut att ta hjälp- 

läraren på orden. Hon ger prov på en strategisk beslutsamhet 

och tänker inte låta sig knäckas. (Denna student ser påfallande 

bra ut, och är också väldigt mån om det genom hela arbetet. 

Hon skiljer sig från de övriga genom att ständigt anstränga sig 

för upprätthålla sin skönhet, oavsett påfrestning. En kvinnlig 

lärare som sitter brevid mig viskar vid ett tillfälle: »Hon är jämt 

så där., ska vara så söt hela tiden ... Söt här-för vem då???«)

»Kroppen kan delta i disciplinerande regimer, inte för att den 
är foglig, utan för att den är aktiv. Den söker efter njutning, 
erfarenhet och transformation. Njutningen i att tillägna sig

Systerskapets 
förutsättningar 

-kitchen, horan 
och madonnan



genus är i viss utsträckning en fysisk njutning av kroppens 
utseende och kroppens funktioner. [...] Deras innebörder är 
dock oklara tills de får en definition genom samhällets genus- 
symbolik.«45 Med detta citat av Connell illustreras väl den 
speciella problematik som rör kroppen ur ett genusperspektiv 
pä det här fältet.

Både män och kvinnor är objektifierade i skådespelaryrket 
och som observatör har jag upplevt en påtaglig önskan hos 
studenter att så att säga <bli tagna i bruk>.46 Denna önskan har 
intressant nog och påfallande ofta varit mer uttalad hos män
nen än hos kvinnorna. Detta kan uttryckas /uppfattas som om 
männen är mer pigga på att jobba och att utmana sig själva 
än vad kvinnorna är, medan det i själva verket kan bero på 
att <vara tillgänglig> (i meningen <gå omkring och vilja bli 
tagen i bruk>) för kvinnorna har helt andra konnotationer i vår 
kultur än vad det har för männen. Tillgänglighet beträffande 
kvinnor kan förväxlas med att vara till lags men också att vara 
<lättfotad>, medan det beträffande män snarare betraktas som 
en tillgång i personligheten. En lättillgänglig man är flexibel 
och lätt att samarbeta med medan en lättillgänglig kvinna 
kan uppfattas som <villig>. Aven om kvinnor och män på fältet 
har samma sorts önskan om att bli tagna i bruk, med samma 
intensitet, tycks hungern efter detta vara svårare att uttrycka 
för kvinnorna: Större reservation, större skepsis, större behov 
av att värja sig och färre uppenbara signaler om beredskap 
- som om de är bär på ett slags tillgänglighetskoncept i sig 
själva som de snarare behöver skydda än bjuda på, som om 
själva tillståndet att vara kvinna, innebär att vara potentiellt 
utsatt för invasion.

Det kan också vara så att den mer reserverade attityden 
beror på en situation som inte bara har att göra med den 
konkreta vardagsverkligheten utan också explicit är kopplad 
till det historiskt/konstnärligt präglade fältet, nämligen att 
det ofta finns färre stora och intressanta roller för kvinnor,



vilket innebär större konkurrens om rollerna. Att uttrycka 
sitt intresse innebär alltid risken att schavottera genom att bli 
bortvald, vilket kanske inte alla utsätter sig för öppet — hellre 
dä avvakta och verka oengagerad eller ointresserad: »Det blir 
som det blir, jag tarvad jag får... « Detta kan även fungera som 
en speciell sorts, smärtsam men viktig, strategi inför det liv 
som väntar i teatervärlden. En annan strategi för att komma 
ät denna orättvisa kan vara att kritisera verksamheten, vilket 
inte alltid gynnar dem själva, dä verksamheten i sig kan vara 
låst av historien genom traditioner och (konst)konventioner. 
Att vara <på hugget>, hungriga, aktiva, beredda, fit-for-fight, 
initiativrika, lystna, otåliga etcetera - i denna mening till
gängliga - är ju också något som ofta tillskrivs det maskulina 
beteendet, vilket inte traditionellt premieras i de kvinnliga 
studenternas socialisering till unga vuxna inom omsorg och 
skola. Att vilja bli skådespelare är även belastat av såväl Luther 
som Jante, vilket ställer stora och motsägelsefulla krav på de 
kvinnor som sedan förväntas <ta för sig> på Teaterhögskolan. 
Som krävande och självmedveten blir kvinnan lätt <bitchen>, 
medan den vilken lättillgängligt hoppar på allt vad det vara 
månde blir < horan> och den som tåligt står tillbaka blir < madon
nam. I den här kontexten med den narcissism samt utpräglade 
egocentricitet som ändå präglar yrket, skall påpekas att även 
män mer eller mindre underförstått kan få dessa epitet. Inte 
minst visar detta på en mycket komplex bild beträffande de 
kvinnliga studenterna i en utbildning som denna.

Med postkolonial teori i minnet uppstår ofta problem när 
olika sociokulturer undersöker varandra; plats- och tidsspe- 
cifika normer och regelverk, konventioner och intentioner, 
trender och diskurser krockar med varandra och ömsesidiga 
fördomar synliggörs. Att själv som kvinna, och representant 
för en vetenskaplig diskurs i ett genusprojekt, möta det konst
närliga och pedagogiska fältets försvarsmur var som beskrivits 
inte konfliktfritt. Försvarsåtgärderna kunde se lite olika ut,



men oftast i form av att legitimera sin egen roll/verksamhet 
på skolan genom att försvara skolan mot den kritik som flo
rerat. Det var ofta < taggarna utät> först, men protektionismen 
luckrades upp med tiden och problem kunde ventileras. Efter 
att ha trängt igenom lager på lager av fördomar och motstånd, 
öppnades en dörr till en värld som vittnade om kvinnors ofta 
besvärliga sits, både som studenter och lärare.

Den manliga Mannens öga. Bade skådespelare och skådespelerskor bedöms 
blicken i allmänhet efter sina konstnärliga prestationer, men skådespe

lerskorna släpar dessutom på sitt utseende, och det befräm
jar inte alltid den konstnärliga verksamheten. Ty det som jag 
tycker är tungt att leva med är en mycket stark upplevelse av 
mannens öga. Ibland tycker jag att jag går in i det stora huset, 
teatern, och att det blir till ett stort öga och jag känner att jag- 
förvandlas inför det ögat.

Jag kan inte bevara min integritet. Jag känner att någon be
traktar mig oeh jag vet innerst inne vad svaret är. Det är ett öga 
som betraktar min kvinnlighet, men jag har inte själv kunnat 
formulera denna kvinnlighet. Jag har inte själv fått godkänna 
hur jag visar min kvinnlighet.

Det hör ihop med att det finns mänga bestämmande män 
i teaterns värld. Men det finns också en tradition. Hela världs- 
dramatiken är skriven av män och de mänga strålande kvin
noporträtten är kvinnor sedda av mannens öga. Där finns stora, 
oerhörda skatter i dessa porträtt. Men när en klassiker spelas 
idag, måste vi skådespelerskor fritt få tolka och förhålla oss till 
dessa Hinnor som en gång skapats av män i en annan tid.4/

Ovanstående citat är hämtat ur en text av skådespelerskan 
Agneta Ekmannev. Hennes erfarenheter är präglade av att vara 
av kvinnligt kön i teaterns värld och hennes röst från den



verklighet som Teaterhögskolans studenter skall möta får 
därför bilda fond åt följande avsnitt.

Påfallande ofta klagade kvinnor på kvinnor, som om kvin
norna själva ville ställa sig utanför den < besvärliga och typiska 
kvinnlighetem.Man så att säga både räddar sitt eget skinn och 
legitimerar en kritik av kvinnor genom att själv som kvinna 
delta i den och påvisa mer eller mindre acceptabla typer av 
kvinnlighet. Detta skedde i form aven oändlighetsåtta: kvinn
liga studenter klagade övervägande på kvinnliga lärare, medan 
de kvinnliga (och manliga) lärare som klagade, huvudsakligen 
riktade det mot kvinnliga studenter. Ofta upplevde jag detta 
som om kvinnorna såg på sina mödrar/systrar/döttrar med 
ett förakt de själva var rädda att bli offer för; abjektionen 
manifesterades i anfall som bästa försvar. Genusmedvetenhe- 
ten innebar här snarare att peka pä att de själva som kvinnor 
inte uppfyllde idéerna om det kvinnliga: <det besvärliga, det 
emotionella och det privata>. Flera möten med kvinnor på 
fältet visade samtidigt på stor insikt om deras egen delak
tighet i problematiken, men också på svårigheterna att lösa 
den.Trots, eller kanske just därför, att genustrubbel existerade 
på olika sätt — vertikalt och horisontellt, på flera nivåer, mer 
eller mindre uttalat, mer eller mindre konfliktfyllt - verkade 
alla skeptiska till genusprojektet, men av olika skäl. Kvinnor 
kunde exempelvis vara rädda för att, ä ena sidan, bli betraktade 
som viljelösa offer för ett förtryckande system och, å andra 
sidan, bli avslöjade som medlöpare i förtrycket, medan män 
kunde luta sig tillbaka och vissa till och med öppet erkänna 
att man säg på tillvaron »med mannens blick«, att »teatern av 

tradition är männens värld - vad kan man göra åt saken om 
man nu älskar teater?« eller att »kvinnor får skylla sig själva 
som väljer att liera sig med machomän«.

Män bar, liksom kvinnorna, med sig en kritik mot kvinnor, 
men hade inte samma behov av avståndstagande, utan utta
lade sig mer undrande och ifrågasättande. Genusmedveten-



heten hindrade många män från att öppet klaga pä kvinnor, 
i stället visade man på en insikt om de fördelar man har av 
att vara man i yrket och förståelse för kvinnornas känsla av 
orättvisa. Samtidigt betonade man branschens villkor (tea
terhistorien, dramatiken) och problematiken i att ständigt 
skuldbeläggas för att vara man. Underförstått kunde man hos 
en del ana en ton av att den som sig i leken ger, den får leken 
tåla - förutsättningarna är som de är, inte mycket att göra åt 
saken...»Genusjippon«, där kvinnor tolkas och framställs 
som offer och män som förövare, hade man inte mycket till 
övers för, utan efterlyste andra modeller av medvetandegörare. 
Bilden problematiserades av att flera kvinnor bland studen
terna var överväldigande aktiva, medvetna och verbala, ofta på 
bekostnad av de manliga studenternas egna verbala insatser 
under exempelvis lektioner. I relation till detta hade både 
män och kvinnor en tendens att skuldbelägga de kvinnor med 
feministiska anspråk som använde sig av för tiden <typiskt 
kvinnliga> attribut som smink, modekläder eller exempelvis 
spelade pä sexighet, för att nå framgång.

Agneta Ekmanners inledande anförande vittnar om en 
särprägling på grund av kön, ett vittnesmål som inte bru
kar matchas i texter av män. Varför inte, frågar jag mig då, 
och vad har detta för betydelse? Ekmanners inlägg visar på 
djupt liggande strukturer som ingen undgår, varken <offer> 
eller <förövare>. Insikten om detta ligger latent hos alla, men 
inte många vill ta till sig dess allvarliga konsekvenser i för
längningen - åtminstone inte att det skulle vara just man 
själv som skulle bli drabbad på det ena eller det andra sättet. 
För hur är det egentligen att vara ung skådespelare alldeles i 
början av 2000-talet; vilka värderingar får studenterna möta 
och hur kan de rustas för det? Med fokus på kvinnorna talar 
Betty Skawonius artikel »Manlig blick styr scenen« från tiden 
sitt tydliga språk:



När en ung kvinna väljer att bli skådespelare tar hon en stor 
risk. 1 ett yrke där de fasta anställningarna numera är få och 
arbetslösheten betydligt högre för kvinnor än för män har det 
blivit tufft, yrkesdrömmen om mångfacetterade teaterroller 
kan sluta i såpavärlden. Aldrig är den kvinnliga skådespelarens 
dilemma så tydligt som de sista åren på scenskolan. Aldrig är 
vaksamheten så skärpt och självkritiken så stor som då. Under 
det fjärde året då slutproduktionerna genomförs blir skolan 
ett skyltfönster där arbetsgivarna kan gä och shoppa. Och där 
råder fortfarande den värderande manliga blicken.48

Artiklar i Dagens Nyheter ett antal är senare utgjorde en in
tressant polemik beträffande detta. Ingegärd Waaranperäs 
kritik mot en iscensättning med, enligt henne, objektifierade 
kvinno(kroppa)r, föll inte väl ut hos de kvinnliga skådespelare 
som agerat dessa.49 Kritiken, vilken avsåg att synliggöra ett 
kränkande genusmönster, upplevdes av dessa väletablerade 
skådespelerskor istället som kränkande i sig, och svaret vittnar 
om diskrepanser mellan kritiker och utövare. I kölvattnet av 
detta utbyte av perspektiv skriver LeifZern om den vanmakt 
som i dag breder ut sig i, och över, en livegen skådespelarkår, 
i händerna på konsumtion och vinstintressen.50 Ur den syn
vinkeln är inte bara kvinnor objekt, utan även män. »Makt
lösheten har blivit var mans egendom«, hävdar Zern, och 
beskriver skådespelarna som utelämnade till osjälvständiga 
byråkrater och stelbenta hierarkier. Detta kan återknytas till 

två röster pä Teaterhögskolan:
- »Ja, jag är objektifierad som skådespelerska, men det är 

killarna också, sa en student och menade att yrket var jämställt 
pä den fronten - objektifieringen betraktades av henne som 
ömsesidig och lika problematisk oavsett kön.

- »Det är mycket värre för tjejerna«, sa en manlig lärare och 

professionell skådespelare.
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Kroppen är bärare av ideologiskt innehåll. Till synes omärkligt 

absorberar den de innebörder som tillskrivs den. Den varfundamentet 

i medborgarens självuppfattning i det antika Grekland, i medeltidens 

berättelser om den kristna människans väg till Gud, i denpatriarka- 

liska synen på kvinnan som natur och materia i motsats till kultur och 

ande, i den borgerliga kulturens discipliner ingstvång eller hygienis- 

mens stränga renlighetsmoral. Befolkningspolitik, rasbiologi, folkhälso- 

politik och könsintressen har laddat kroppen med högpotent mening



KROPP MED
HÖGPOTENT
MENING

Under en repetition, när en manlig student skall gestalta en 

rollfigurs våldsamma, nästan deliriska samvetskval, placeras han 

likt en korsfäst mot en lätt bakåtlutad skärm. Bakifrån, genom 

osynliga öppningar, ska giriga händer sträcka sig ut efter hans 

konvulsiva kropp för att gestalta ångesten. Men Cirkusprinses

san - som tagit plats på åskådarbänken - är inte nöjd ... hän

derna känns alldeles för försiktiga och scenen för lam. Det blir 

bara ytliga markeringar... nej, det måste vara mycket farligare 

- mycket mer hotfullt och »på riktigt«! Den bortträngda Genus- 

kvinnan tar mig plötsligt i besittning: Händerna måste också 

hota »det veka livet«, viskar hon och jag känner efter. Inte bara 

maggropen och mellangärdet, utan också ljumskarna måste 

utsättas... och trakten mellan benen, runt könet...

Plötsligt har jag förlorat mig i repetitionsarbetet; borta är min 

roll som observatör och jag deltar i samtalet kring hur scenen 

skall framföras. Läraren undrar vad jag tycker och jag framför 

min åsikt. Han håller med. De manliga studenter som rör sig 

bakom skärmen blir regisserade att låta sina händer vandra 

kring veka livet på rollfiguren/studenten. Uttrycket blir i mina 

ögon mycket starkare, ångesten i scenen blir påtaglig och den 

manliga rollfigurenmer utsatt. Alla tycks vara med på noterna 

och jag lutar mig tillbaka i stolen.

Då slår Genustanten till med en hurring mot Genuskvinnans 

kind: »Vad håller du på med, vad har du för anledning

-Oro förska(n)da(l)?



att överhuvudtaget lägga dig i detta? Håll dig på mattan, 

du din lystna, skärp dig och var tyst! Framför allt - dra dig 

tillbaka!!!« Trots att läraren flera gånger betonar att händerna 

runt veka livet absolut inte får förväxlas med sexanspelningar, 

utan att det endast handlar om naken och hotad utsatthet, 

väcks ånger och oro hos mig. Jag bannar Genuskvinnan, vill 

driva ut henne, denna oberäkneliga demon! Vad har hon ställt 

till med? Hur upplever egentligen de manliga studenterna detta 

- både de som skall vara händer och den som blir utsatt av dem? 

Är det inte ett övergrepp? Jag försöker rannsaka mig själv:

Kan jag ha någon omedveten avsikt med att kretsa kring 

mannens mest ömtåliga och värdeladdade kroppsdel? Vill jag 

demonstrera mannens skörhet eller den symboliska maktens 

bräcklighet? Vill jag punktera fallosen, eller myterna kring den? 

Eller lider jag av penisavund? Men, jag får ingen klarhet - blir 

mest förvirrad av min egen identifikation med den manliga roll

figuren ... och med den manliga skådespelarstudenten ... och 

med hans manliga kolleger bakom skärmen ...

När jag senare framför min ursäkt till dem över att ha över

skridit min uppgift visar de sig inte nämnvärt påverkade - sce

nen var sä besvärlig rent tekniskt att <det där> drunknade i det 

stora hela; huvudsaken var att få till ett bra sceniskt uttryck. 

Detta var vad de manliga studenterna svarade, men vad vet 

jag om vad de innerst inne kände?

Ett sätt att lära känna en kulturell hegemoni är att undersöka 
dess symboler. Men det är, vilket avhandlats i föregående 
kapitel, inte bara objekt och tecken som kan fylla symbo
liska funktioner, utan också kroppar. En kropp i sig utgör ett 
symboliskt system genom vilken en sociokultur (kan) tol
kas. Simone de Beauvoir talar om kroppen som en situation, 
och att dess biologiska funktioner tillskrivits innebörder till 
nackdel för kvinnan. Kvinnan är förslavad under arten genom 
sin reproduktionsfunktion och hormonella cykel, menar de



Beauvoir, men det är först genom en levd verklighet, förmed
lad via ett medvetande och ett samhälles idéer om henne, som 
hennes kropp blir denna situation.: »Det gäller att ta reda 
pä hur naturen genom historien har återskapats hos henne; 
det gäller att ta reda på vad mänskligheten har gjort med 
människohonan.«2 Judith Butler renodlar detta genom att 
betrakta kroppen som en diskursiv formation, det vill säga 
en materialisering av språket, det omedvetna och den dis- 
kursiva maktutövningen. Butler löser dilemmat genom att 
inte acceptera könsfunktionerna som naturgivna, utan som 
tolkningar. Hon vill bort från begreppet natur och substans 
i sin vanliga metafysiska bemärkelse, till att tala om en fan- 
tasmatisk illusion. För henne är genus en akt, eller snarare 
en serie upprepade akter, som skapar kön likt en (icke helt) 
självuppfyllande profetia. Biologiska kön med givna lunktio- 
ner låser oss fast vid en ofrånkomlig över- och underordning, 
menar hon, och kastar loss från ett tyranniskt naturtänkande.3 
Ser vi oss om ska vi istället upptäcka att världen är full av 
queera dissonanser och <misslyckade> genusuppfyllanden. 
Medan sagor och myter, science fiction och fantasy är bra 
på att experimentera med detta, är det dock desto svårare 
i realiteten; substantiella, faktiska och fysiska kroppar tolkas 
och ges betydelse om och om igen.

Julia Kristeva vill, med sin teori om abjektionen, visa på 
hur kraftfulla dessa betydelser kan vara; hur kvinnan för all
tid kommit att sammanblandas med moderskroppens auk
toritet i det lilla barnets liv — en kropp vars närhet måste 
avvisas, trängas bort, för att barnets subjektivitet skall kunna 
ta plats. 1 sin Fasans makt. En essä om abjektionen involverar 
hon Mary Douglas idéer om kroppen som symboliskt system, 
genom vilket man kan tolka en sociokultur.4 Varje samhälle 
har sina speciellt laddade områden, som motsvaras av öm
tåliga, förbjudna eller framhävda zoner på kroppen. Redan 
i avsnittet om studentspexet var detta föremål för mitt in-



tresse, men medan kroppsdelar av alla de slag avhandlades 
där, konstaterade jag också en märklig frånvaro av ett: det 
manliga könsorganet. Visserligen figurerade spermier, men 
ingenstans själva penis. Centralt i följande kapitel är därför 
det antika, inom psykoanalysen arketypiska, begreppet fallos, 
och i anslutning till det begreppet makt.

Genom en analys av maktrelationerna och en semiotisk, 
hermeneutisk tolkning av förloppet i en specifik observation, 
samt en kon textu alisering av detsamma, avser jag att föra en 
diskussion om fallosbegreppets platsspecifika implikationer. 
Anslaget är komplext då fallos är det begrepp som klassiskt 
använts för att analysera subjektets tillblivande, det vill säga 
skapandet av kvinnligt och manligt genus och språkets funk
tion i den processen. Men, psykoanalysens eget tolkningsin
strument är i sig en tolkningsbar metafor som tycks spöka i det 
fördolda. Problemet är att fallos är en symbol med metaforisk 
relation till mannens könsorgan; en problematisk kulturell 
symbol med effekter i det kollektivt omedvetna. Den figurerar 
som omedveten diskurs - ett slags tyst <vetande>. Så, även om 
premissen för min diskussion är psykoanalysens domän det 
omedvetna, är det här snarare fråga om en arkeologisk metod 
i Foucaults bemärkelse, än om en psykoanalytisk.

Jag använder således psykoanalysen och dess begrepp som 
en instans och en terminologi genom vilka strukturer och 
processer synliggörs, men också för att diskutera effekter av 
dem. Utgångspunkt för ett sådant förhållningssätt är Freud 
och Lacan, vilka på sina olika sätt redogör för hur de diko- 
tomiserade könspositionerna produceras. Deras respektive 
teorier kan betraktas som analyser av hur den tidsspecifika 
sociokulturen organiserar kön i genusrelationer, men de kan 

också betraktas som konstruktörer av en begärsstruktur. Ofta 
kritiseras de för det senare och för att själva underhålla det 
system de analyserar. <Jonglerandet> med termer som refererar 
till den anatomiska (främst manliga) kroppen komplicerar



analyserna, samtidigt som de har relevans - plötsligt är där 
en återvändsgränd och fällorna farligt nära. Språkets och me
taforernas per se performativa funktion hamnar gärna inom 
parentes, försvinner bortom synfältet och dess effekter verkar 
i det tysta. Det är just den problematiken jag vill komma åt. 
Om jag lånar mig till dessa metaforer är det just för att de 
är vedertagna och vad detta faktum innebär, men samtidigt 
utsätter jag även mig själv för risken att bli beslagtagen av dem 
- ett dilemma. Aven om Lacan ur ett mer emancipatoriskt 
hänseende inte har några uppenbara alternativ att erbjuda, har 
den reflektion som framtvingas av de små förskjutningar han 
ger definitionerna, och själva den destabilisering av koncepten 

förskjutningarna innebär, i sig en subversiv potential. Trots 
kritik av olika karaktär har fler uttolkare visat att hans teorier 
kan brukas för ett mer <respektlöst>, egensinnigt förhållnings
sätt och det är mot dem jag lutar mig.5

Två teoretiska perspektiv är följaktligen grundläggande 
för den här diskussionen: Foucaults maktteori och freudi- 
ansk-lacansk psykoanalys. Då Foucaults teori, samt kritik 
av densamma, redan är presenterade i kapitlet »Kön i teori 
och praktik«, fokuserar detta avsnitt huvudsakligen lacansk 
diskurs. Grundscenariot är dock foucaultskt; en utbildnings
institutions diskursiva praktik och de maktrelationer mellan 
lärare och studenter, respektive studenter sinsemellan, vilka 
interagerar med den. Foucault, själv på olika sätt upptagen 
och intresserad av psykoanalysen, betonar kritiskt vikten av 
att historisera densamma; att få den att formulera och gestal
ta sin historia för att befria sig själv från sitt eget tänkande.6 
I Lacans förskjutning av psykoanalysen — bort från Freuds 
biologiska drifter till begär och positioner, språk och kon
struktioner — finns den potentialen, men inte utan komplika
tioner. Både Foucault och Lacan är att betrakta som analytiker 
med relevans för undersökningen, men ur ett genusperspektiv 
har deras respektive teorier specifika konsekvenser i praktiken.



Det jag ger mig in pä här är komplext och har, som sagt, ett 
flerfaldigt syfte. Det kan sammanfattas som att jag, genom 
tillämpning av två för genusperspektivet betydande teoreti
ker, bearbetar min förståelse av dem, samtidigt som jag gör 

upp med dem. Parallellt med detta pågår en associations
rik tolkning av könets betydelse i praktiken - en tolkning 
i skådespelarkonstens och den tysta kunskapens tecken, och 
som just därför bottnar i en glidning mellan fakta och fantasi, 
verklighet och fiktion, medvetet och omedvetet.

Platsspecifikt En teaterhögskola bedriver och bidrar till en genusproduktion. 
genustrubbel Genom sina olika undervisningsforum både reproducerar och 

producerar skolan en hegemonisk ordning, såväl medvetet 
som omedvetet. Den platsspecifika mästare-lärlingtraditio- 
nen, historisk skådespelarpraxis samt moderna konstnärliga, 
politiska och pedagogiska influenser rörande teater, är alla 
faktorer som påverkar utbildningen. Men teatern, liksom 
utbildningen, är ingen från det övriga samhället fristående 
institution, även om den senare i någon mån gick att uppfatta 
som en form av frizon för studenterna under några år. Enligt 
Bruce A. McConachie har teatern mer potentiell makt än 
vad dess utövare ens kanske är villiga att erkänna, vilket kan 
synliggöras genom begreppet/>ravö i marxistisk mening, det 
vill säga människans förmåga att förändra den materiella och 
kulturella världen genom medveten handling.7 Att hävda att 
teatern endast är en spegel av politiska och ekonomiska rea
liteter är mot denna bakgrund ogörligt. Men går det att dra 
likhetstecken mellan en teaterhögskola och teatern? Utbild
ningen är kontextuellt betingad av samhälleliga värderingar 
och den marknad som väntar dess studenter, samtidigt som 
den själv i egenskap av elitskola - åtminstone hypotetiskt 
- har förmåga att påverka just dessa värden. Resonemanget 
ger att skolan, vare sig den vill eller ej, är en form av maktfak-



tor. Den kan själv arbeta med genusfrågor i syfte att förändra 
och påverka den marknad som väntar, istället för att anpassa 
sig till den. Problemet är att marknaden är övermättad och 
kan välja vad den vill ha för sina syften, alldeles oavhängigt en 
teaterhögskolas genuspolitik. Alla vill ha jobb efter avslutad 
utbildning och man kan anta att många tar vad de får och 
gör vad de förväntas göra, snarare än att vara besvärliga <för- 
ändrare>. Med en övermättad marknad är utbildningen ingen 
stark samhällelig maktfaktor och skulle lätt kunna hamna 
i anpassningens fållor. Ambitionerna på Teaterhögskolan är 
dock tydliga: från ledningens häll önskas starka, medvetna 
och självgäende studenter i en utbildning som prioriterar 

genusfrågan.
Genus som medvetandegörande (be)grepp var vid under

sökningens tillträde en regeringsangelägenhet och det me
diala nyhetsflödet var genomsyrad av kritisk retorik med fe- 
ministiska förtecken. Som statlig institution har dock skolan 
att verka efter regeringens intentioner, och därmed är saken 
avgjord. Ur makthänseende är skolan i det här fallet tvingad 
att arbeta i enlighet med bestämmande diskurs och behöver 
alltså inte stå i opposition till något, vilket eventuellt skulle 
kunna äventyra dess studenters framtid. Är det någon som 
borde ta ansvar i detta scenario är det ju regeringen själv. Den 
problematik som istället synliggörs är hur en platsspecifik, 
historisk och traditionell diskurs krockar med en mer modern, 
teoretisk och politisk - det framträder en diskursiv strid för 
att tala i termer av Foucault. För att bejaka ett nytänkande 
måste ledningen som företräder skolan, pä sätt och vis arbeta 
emot sin egen tradition och delar av sin egen personal- och 
studentgrupp. Arbetet komplicerades av att verksamheten, 
sedan länge, kunnat stå utanför kontrollerad logisk-förnuf- 
tig-rationell praktik genom dess konstnärliga dimensioner 
och dess karaktär av intuitiv och kroppslig tyst kunskap eller 
förtrogenhetskunskap. Den har också fått arbeta i skymundan



mer eller mindre på sina egna villkor, som smal utbildning för 
en elit i mästare-lärlingtraditionens fotspår.

Förenklat och hårdraget kan man säga att skädespelarut- 
bildningen är en avvikelse av<feminint> slag i en samhällsdis- 
kurs som överordnar hårda, maskulina värden till nackdel för 
mjuka, feminina. Samtidigt fyller teatern och dess (blivande) 
kollektiv en omistlig funktion i samhället som ställföreträ
dare, reflektor, debattör, sanningssägare, underhållare och 
joker. Kort sagt: den arbetar i det offentliga samtalets tjänst 
och som demokratiskt forum är den djupt internaliserad i vår 
kultur allt sedan antiken. Men själva skådespelarkonsten^den 
teatrala förkonstlingem, och nyttan av konstarten är genom 
historien omtvistad, liksom skädespelarkåren ständigt varit 
föremål för paradoxala uppfattningar. Förr blev några få utval
da och firade stjärnor, medan resten var ett suspekt följe. Nu är 
de ena dagen hyllade, folkkära artister och den andra, förföljda 
slagpåsar i pressen. Mot den fonden arbetar verksamheten ur 
ett underläge som en slags historiskt belastad, suspekt och 
ogripbar företeelse, men ironiskt nog för att utbilda män
niskor i färdigheter att kunna roa och oroa, underhålla och 
ifrågasätta genom igenkänning. Denna roll, som till stor del 
präglas av att själv bli tillfredsställd genom att tillfredsställa 
andra, innebär den motsägelsefulla positionen att vara del 
av en <upphöjd motståndsrörelse>, något som också tycktes 
prägla självbilden i stort: Samtidigt stor och liten, stark och 
svag, betydelsefull och oviktig, användbar och onödig, omni

potent och identitetslös, fetisch och abjekt - paradoxerna var 
kännbara och individernas oscillering mellan positionerna 
subjekt-objekt-abjekt kom att bli en framträdande proble
matik under fältarbetets fortskridande.8

Men om kollektivet som helhet tycktes ambivalent var det, 
när allt kom omkring, stolt i en vinningslysten omvärld, ut
talat troget humanistiska ideal och försvarare av konstnärliga, 
kulturella värden mot börsmarknadens och dokusåpornas



beräknande cynism. Erfarenheterna från fältet vittnade om 
en romantisk syn pä och hängivenhet till yrket, åtminstone 
i talet om det — diskursen. Och en logisk följd av detta är att 
denna diskurs försvar av mjuka värden, i sig var ett försvar 
av traditionellt kvinnliga erfarenheter, i meningen intuition, 
följsamhet, lyhörd kroppslighet, objektifiering och underkas
telse. Aven av det narcissistiska, masochistiska, melankoliska, 
hysteriska och frivola njutandet i strålkastarljuset och mötet 
med publiken; ett njutande som också ofta sammankopplas 
med det kvinnliga. Dessa erfarenheter (av så kalladfetischerad 

underordning) tycktes utgöra en betydande del av själva skåde- 
spelandets väsen, och dess relation till mästare-lärlingtradi- 
tionen, en teaterhistoria som dominerats av män och påtalade 
missförhållanden rörande genus på arbetsplatserna måste ses 
i ljuset av detta.9 Ett blottläggande av genusrelationer kan 
innebära att stora investeringar sätts på spel och att många 
förluster ur alla läger går att skönja. Sammantaget bildar 
detta naturligtvis en mycket komplex utgångspunkt för en 
genusundersökning, och något förenklat antagande låter sig 
inte göras.

Att fungera som skola skiljer sig dessutom frän att vara en 
teater. Från att ha levt efter skådespelarkonstens eget etiska 
regelsystem, till att bli synad genom modern pedagogik och 
didaktiska frågeställningar tycktes konfliktfyllt på flera sätt: 
Dels den identitetsrubbning som sker från att ha existerat 
som samhällsorganism mer eller mindre mot strömmen, med 
<frisedel> eller rätten att slå underifrån i konstens namn, till 
att plötsligt bli den hegemoniska maktens medlöpare (ge- 
nusupplysare - regeringens verktyg); dels att samtidigt bli 
kritiserad för, samt fråntagen den ofta njutningsfulla erfaren
heten av, att bokstavligen sätta könsdikotomin i - men också 
på - spel. Att detta var ett prekärt stadium för alla parter i 
förändringsarbetet är inte konstigt och det var just i detta 
stadium min undersökning tog plats.



MAKTENS
MIKROFYSIK

vissa saker som görs,sägs och iscensätts avsiktligt för olika 
syften sugs, oavsett intentionerna, upp i och av dominanta 
diskurser - dessa vedertagna sätt att se pä och uttrycka oss om 
världen som vi alla har att förhålla oss till. Den genusanalytis- 
ka ansats observationsarbetet därmed givit anledning att till- 
lämpa knyter an till Foucaults maktanalys, där makt beskrivs 
i termer av relationer och i form av aktivitet; som momentana 
styrkeförhållanden mellan parter i en ständig kamp.10 Varje 
styrkeförhållande på mikronivå återfinns i en särskild kon
text, i sin tur invecklad i, omgiven och påverkad av ett nät 
av maktrelationer, och det är mot den bakgrunden en obser
vation som den nedan uppmärksammade får sin betydelse. 
Utan den kontextuella inramningen tycks händelseförloppet 
och reaktionsmonstret i situationen mer naivt, eller spontant, 
och den tolkning jag ger det blir då överdramatiserad. Det 
är emellertid just genom sin kontext, och samspelet mellan 
mikro- och makronivå, förloppet får sin mening. Jag skulle 
helt kort, som Foucault, kunna kalla min ansats för en »ut
forskning av >maktens mikrofysik<, ett projekt som går ut på 
att spåra upp maktrelationer i vardagliga situationer, ringa in 
enskilda, konkreta makttekniker och avslöja deras historiska 
förvandlingar«.11 Det är också dessa till synes självklara reak
tioner och företeelser som främst är föremål för mina tankar, 
de skeenden till vilka människor allt som oftast förhåller sig 
med orden: »Ja, det är väl inte så konstigt...?« eller »Det är ju 
helt naturligt...!« Under neutraliserande och naturaliserande 
uttalanden av den här karaktären rör sig lager av historiska 
diskurser kring rätt och fel, djupt inristade genom maktens 
kugghjul av belöningar och bestraffningar.

Förhållandet underkastelse-motstånd mellan hierarkise- 
rade parter har, enligt tidigare forskning, speciella och kon
centrerade dimensioner inom teaterns värld och får det än mer 
genom den historiskt platsspecifika mästare-lärlingtraditio- 
nen. I egenskap av modern pedagogisk utbildning komplice-



ras relationen ytterligare genom Interaktionen mellan de olika 
systemens förhärskande diskurser, vilket skapar svårigheter 
att överblicka tillståndet.12 I kombination med de gruppdy
namiska processer, vilka intensiteten i samvaron genom den 
fyraåriga utbildningen ger upphov till, och de konflikter som 
(kan) aktiveras genom arbetet med dramatiska intriger, fram
står det närmast omöjligt att säga något om vad som är svar 
på vad beträffande genus.

Lektionspass. Studenterna sitter i ring på stolar. Endast två 

av gruppens fyra kvinnor är närvarande och deltar i undervis

ningen, medan gruppens alla fem män är på plats. Läraren 

introducerar en ny övning. Studenterna skall hitta sin pc-muskel 

(»pissmuskel«) genom att spänna och spänna av i underlivet. 

Själv sitter jag på åskådarbänk som observatör och minns 

bäckenbottenträningen efter förlossningarna jag gått igenom; 

övningen är hur enkel som helst och kan användas för att hålla 

urin, men aktiverar också den muskel som på olika sätt involve

ras vid sexuell stimulans och drar ihop sig vid orgasm. Studen

terna söker och jag förvånas över den (uppvisade?) oskuldsfulla 

hållning till detta som präglar gruppen. Till slut säger en av de 

manliga studenterna:

-»Det rycker i penisroten«, och undrar om de andra inte 

känner detsamma. Jag, som den kvinna jag är, tycker mig pre

cis förstå vad han menar och plötsligt säger en av de kvinnliga 

studenterna:

-»Ja, det gör det faktiskt!«.

Invändningarna kommer direkt:

-»Det här kan du bevisligen inte känna - nu får du 

lägga av...«

-»Jo, men jag fattar precis vad du menar, jag kan känna 

det!__Det finns en punkt... «

-»Nej, lägg av nu, det här har faktiskt vi killar för oss själva, 

vad du än säger så har du faktiskt ingen snopp ... «

Nyckel
observation



Läraren bryter in och säger:

-»Ja, det här med kön och sexualitet kommer ni inte undan 

när det handlar om skådespelarkonst.«

Nu, i denna situation när det »rycker i penisroten« på en 

av de manliga studenterna, rycker det även i en kvinnlig 

student och faktiskt också i den oberäkneliga Genuskvinnan 

- den bortträngda del av mig som ska hålla sig på plats. Genus- 

tanten lyckas dock ta över i tid. Hon binder hårt munkavle på 

Genuskvinnan, och påminner om tidigare tillfällen när hon inte 

hållit sig i schack. »Du har inget med det här att göra, lägg dig 

inte i, dra dig tillbaka bara ... !« fräser hon i örat för hundrade 

gången. De runda glasögonen är tjocka av imma och svetten 

bryter fram på Genustantens panna av kampen med Genus

kvinnan: Nu är det dags att den där oregerliga bråkstaken 

håller sig på mattan ...

Samtalet mellan studenterna blev affekterat; slutade med att 

den kvinnliga studenten kände sig helt oförstådd, avvisad och 

förorättad. Någon av männen sökte tala henne till rätta men 

hon var upprörd och slöt sig. Det blev en spricka mellan henne 

och gruppen och männen skakade på huvudet åt detta »idiotis

ka« försök att träda in på den manliga arenan. Den andra kvin

nan var tillbakadragen i stunden och sa inte mycket. Läraren 

verkade inte uppfatta vad som hänt, lade sig inte i diskussionen 

trots att övningen hade hittats i en bok om kvinnor och förloss

ningar. Gruppen lämnade lektionen med denna konflikt olöst.

Av vilken anledning väljer jag som observatör att belysa kön 
i skådespelarundervisningen med hjälp av ovanstående för
lopp? Vad är det som gör att en iakttagelse av den här typen 
så envist pockar på och tvingar till reflektion? Observationen, 
som har etsat sig fast som glödgad text på insidan av ögon
locken, känns central för sin kontext av två skäl: dels genom 
kombinationen av ordet penisrot och de konnotationer det 
till synes oskyldiga uttrycket »det finns en punkt« framkal
lar i det här sammanhanget, dels genom att tre tydliga och



väsentliga dimensioner strålar samman i just detta skeende. 
Observationen:

ίο fungerar som symbolisk bas för en mer övergripande 
och långtgående diskussion beträffande ett kulturellt 
<rotsystem> rörande relationen kön-genus 

ïo* utgör underlag för att diskutera mer generell 
problematik beträffande kön på plats 
härbärgerar en problematik som är signifikant 
för just denna grupp

Dessa tre dimensioner interagerar och är svåra att separera 
trän varandra, varför diskussionen här obönhörligen innebär 
en glidning mellan dem. Angelägenheten i den tredje punkten 
kan inte betonas nog, men rör vid en mycket svår problema
tik som kräver stor försiktighet. Jag sparar därför en explicit 
diskussion rörande den, för att se var och hur problematiken 
kan involveras på bästa sätt. Samtidigt som observationen 
pekar på specifika problem, problem jag som observatör gärna 
vill isolera av respekt, visar den följande diskussionen i sin tur 
på svårigheterna att skilja dem från sin kontext. Även om det 
kanske inte går att utläsa av texten, ställdes och står, jag i detta 
sammanhang inför utmanande etiska frågeställningar, vilka 
vid tiden för skrivandet ännu var och kanske förblir olösta.

Gruppdynamiska processer och personliga/privata pro
blem liksom krav och förväntningar, såväl <inifrån> som <uti- 
frän>, interagerar på ett sätt vilket gör det svårt att avgöra vad 
som är hönan och vad som är ägget när en observerad student
grupp som den ovan tycks bära en börda. Den här gruppen 
var dock speciellt tyngd - något som också tog sig uttryck 
- vilket i sig inte utesluter att andra grupper var belastade på 
sina speciella sätt. Varje grupp, precis som varje individ, bar sitt 
lidande. Detta mänskliga predikament är relativt och därför 
är problemen svåra att jämföra med varandra. I just det här 
fallet samspelar dock en privat problematik med genus och en



annan, mer allmänmänsklig - förloppet satte oerhört skarpt 
och dramatiskt fingret på temat norm-awikelse och visade 
samtidigt på de extrema svårigheter alla inblandade, på olika 
sätt, hade att hantera.

Unikt, Man kan välja att säga att ett fall av den här typen är unikt och
representativt därför inte representativt, eller ett undantag som bekräftar re- 

eller symboliskt? geln, men man kan också välja att betrakta det som händer mer 
symboliskt, som ett mycket avskalat koncentrat av en sociokul- 
turell ordning och dess effekter. Sett på det viset skulle det här 
fallet kunna vara ett mikrokosmos som speglar ett större, en
ligt modellen <teatern speglar samhället>.Med andra ord: det 
partikulära (den lokala undervisningen) motsvarar det stora 
hela (skolan som helhet), vilket det väl också gör i någon män, 
men en spegling av den här karaktären fungerar aldrig som 
en fullständigt sann eller <hermetisk> återgivning. Och lika 
väl som det partikulära återspeglar det stora hela, återspeglar 
helheten det partikulära men då speglingen inte <sluter tätt>, 
medför den ett misskännande som har betydelse på flera plan. 
I det här fallet ser det ut att uppstå en konflikt, om än ej uttalad, 
mellan en aktiv undervisningsidé och en socialt, psykologiskt 
och diskursivt djupt internaliserad könsdiskurs. Aven om man 
som ovan kan tolka skolan som en verksamhet med <feminina> 
eller till och med feministiska förtecken - övergripande i kraft 
av sin samhälleliga funktion - behöver det inte innebära att 
fältets aktörer medvetet identifierar sig med en feminin eller 
feministisk diskurs. Inte heller betyder det att de lokala dis
kurerna är överens eller ens överensstämmande. En viss un- 
dervisningsidé här kan mycket väl strida mot övriga idéer och 
ändå rymmas och fungera. Under den så kallade övergripande 
en(ig)heten rådde, väl att märka, en rad motstridiga diskurser. 
Detta var också i mina ögon en befriande upplevelse och in
sikt; olikheter och åsiktsskillnader rymdes under samma tak, 
vilket dock inte uteslöt vissas dominans över andra.



Konflikten här kan, vid en analys, egentligen visa sig handla 
om ett så kallat felkodat meddelande mellan läraren (sändare) 
och de manliga studenterna (mottagare), och om en krock 
mellan en specifik pedagogisk akt med ideologiskt budskap, 
och en sociologiskt samt psykologiskt vedertagen diskurs. 
Studenterna svarade däremot inte med att konfrontera lära
ren, utan reaktionen så att säga fortplantades till en konflikt 
mellan mottagarna, där kön blev avgörande.131 det här fallet 
ifrågasattes inte innebörden av övningen eller (den i stunden 
hierarkiskt överordnade manliga) lärarens eventuella inten
tioner, utan en (kvinnlig hierarkiskt underordnad) students 
reception. Ovningen i sig svarade mot en väl förankrad prin
cip rörande röst på skolan, och dess innebörd i förlängningen 
svarade specifikt mot lärarens egen ideologi. I den eventuella 
osäkerheten på vad övningen egentligen syftade till, vad den 
hade för verkan bortom den uppenbara eller vilken okänd 
potential den möjligen härbärgerade, kanaliserades dock reak
tionen mot den vars reaktion inte följde normen.

Misskännandet transformerades i flera led; från det indi
viduella, personliga misskännandet i speglandets sfar över ett 
kollektivt, och vidare till ett annat, enligt normen bokstav
ligt misskännande: du kan inte känna, för du har ingen..}4 
Det handlar således även om en mimetisk krock mellan att 
se - spegling - och att (låtsas) känna - affekt . Kunskapen i 
skädespelarundervisning överförs ofta genom att visa, visua
lisera eller demonstrera för studenten hur man går tillväga för 
att få kontakt med sin kropps resurser som sceniskt instru
ment, med andra ord något visuellt för studenten att <härma> 
eller <spegla> och samtidigt känna. I det här fallet handlar 
det dock om att erfara något i underlivet som inte syns och 
inte (åtminstone inte i den aktuella situationen) kan visas; 
bäckenbotten gränsar till öppningar mot en inre rymd - det 
kroppsliga <tomrum> i bäckenet som utgör basen i röstens 
resonanslåda. Erfarenheten av detta, eller möjligheten att



definiera den inre rymden verkade saknas, precis som Freud 
hävdar: medvetandet om kroppen sker i första hand genom att 
dess organ och lemmar på något sätt ger sig tillkänna. Avsak
naden av erfarenhet, eller definitioner, av ett inre kroppsrum, 
tillsammans med det faktum att det var en manlig lärare som 
ledde övningen tycktes förvirra. Vanan att spegla, efterlikna 
och gestalta - inte minst en imaginär figur - samt bäckenbot
tenmuskelns relation till könet gav i stället omedelbart effekt i 
det yttre organ som var påtagligt och föränderligt; det organ 
som studenterna hade synlig erfarenhet av och som, enligt 
antik västerländsk diskurs, hade förmågan att levandegöra ett 
material. Frågan är naturligtvis hur förloppet hade tett sig om 
det hade varit en kvinnlig i stället för en manlig lärare som lett 
övningen, liksom om det hade varit flera kvinnliga studenter 
än manliga som deltog.

Skeendet i den återgivna observationen konkretiserar ett 
förlopp jag både som lärare och som observatör känner igen, 
nämligen det att en lärares intentioner tar sig villovägar. Med
an initiativet talade för en manlig lärares goda avsikter att föra 
in och höja en form av explicit kvinnlig erfarenhet till gagn för 
konsten, mynnade detta initiativ ut i en tolkning som istället 
blev till < förmån > för männen. De goda avsikternas äventyrade 
vandring tycktes aldrig komma fram i ljuset, utan väl vilse 
lämnades de att verka på egen hand. Uppsåtet var gott men 
följden kunde bli allt annat än vad man kunnat tro och ibland, 
som i observationen ovan, oanat ödesdiger.

Även om händelseförloppet väl kan exemplifiera Foucaults 
teori om maktrelationer, bör det även ses i ljuset av hege
monisk makt. För att återvända till Connell: Det finns både 
en organiserad, institutionaliserad makt i form av en grupps 
undertryckande av en annan (ovanifrån), och en diffus, dis
kursiv makt i relationeil mening. Den hegemoniska makt som 
tar sig uttryck här är av intrikat karaktär; det är en form av 
organiserad, institutionaliserad makt, men det handlar inte



främst om att skolans lärare utövar sin makt, utan om att de 
manliga studenterna gör det - till följd av något som tycks 
regera i det fördolda. I följande stycke förskjuts därför tyngd
punkten från juridiska system till symbolisk ordning, eller för 
att återanvända Butler: »Psykoanalysen inträder i den Fou- 
cault-inspirerade analysen vid den punkt då man önskar förstå 
sociala normers fantasmatiska dimension«.15

Fallet ovan utgör ett exempel på hur ett kraftfullt paradigm 
så att säga reser sig bortom lärarens kontroll och blir synligt 
genom den (re)producera(n)de diskursens vedertagna rätt och 
fel - omedelbart slår ^common sense> till när konsensus blir 
ruckat: Män har penis medan kvinnor saknar densamma, och 
därför inte kan ha anspråk på den av övningen framkallade 
känslan i organet. Avvisandet av kvinnan var hårt och hela 
scenariot vibrerade av en ordning under hot. Den ordning som 
träder fram här kan betecknas androcentrisk, det vill säga »ett 
system där auktoriteten, den privilegierade subjektiviteten, 
alltid är maskulin«.16 Connell, som formulerat sig kring detta, 
refererar till Lacans teori om hur individen, genom språktill- 
ägnelsen, träder in i den symboliska ordningen och därigenom 
blir ett subjekt. Att vara ett subjekt är att vara underkastad 
språket, »faderns lag« - ett system av tecken som refererar till 
ting och företeelser och där fallos är »mästersignifianten«.17 
Fallos är sedan antiken en arketyp, en symbolernas symbol, 
prototypen för alla andra signifianter, själva betecknandets 
betecknare och psykoanalysens »ärkemetafor«.i8 Vår kulturs 
fundamentala filosofiska begrepp (också de implicita, som 
på det omedvetna planet strukturerar våra jag- och världs
uppfattningar)19 är hämtade från den manliga anatomin och 
»det potentiellt oändliga utrymmet för språkliga innebörder 
begränsas av den falli ska referenspunkten; själva kulturen för
kroppsligar <faderns lag>«.20

Betydelsen 

av «fallos«



Freud bygger sin teori om en patriarkalisk kultur runt den 
mytiska löreställningen om en okastrerad, njutningslysten 
urfader med anspråk på alla kvinnor.21 Dennes söner (brö- 
drahorden) mördar fadern iör att ta hans plats (ladermordet), 
men åtföljs av en skuld som ständigt måste sonas (överja
gets uppkomst). Oidipuskomplexet innebär i sin klassiska 
utformning att den lilla pojkens önskan om att döda fadern 
för att gifta sig med modern tar sin ände med »kastratio
nen«, ett begrepp som innebär att barnet accepterar att detta 
giftermål inte låter sig göras. Med faderns kastration menas 
att en tredje part utanför den intima relationen mellan mor 
och barn markerar gränserna för barnets potens, och det är 
i kraft av dessa gränser subjektet överhuvudtaget uppstår. 
Kastrationen är därför en slags skapande begränsning; den 
ger subjektet kontur.22 Hos både Freud och Lacan är fallos 
den skillnadsskapande princip som gör oss till subjekt, det 
vill säga till talande och begärande väsen. Fallos betecknar 
skillnaden mellan verkligt organ (penis) och symbol (fallos). 
Fallos är emblemet för hela språkets logik, vilket bygger på 
just skillnader och <avstånd>, det vill säga på omöjligheten att 
permanent och helt och fullt smälta samman — mellan mor 
och barn, mellan manligt och kvinnligt, mellan tecken och 
betecknad, mellan symbol och det reella.23 Hos både Freud 
och Lacan sker detta genom fadersauktoriteten, vars primära 
förbud är incesttabut, vilket instiftar ett brott mellan mor och 
barn men också mellan ont och gott. Sinnebilden för denna 
förhindrande lag är fallos, märk väl att skilja från (det icke 
ständigt erigerade) organet penis.24 Fallos är mångtydigt; det 
betecknar begäret - allt som är falliskt laddat är åtråvärt - men 
också skillnaden och kastrationen.

Lacans utveckling av Freuds teorier kring subjektets till
blivelse är intressant i relation till Foucaults fokus på diskur
ser, främst genom skillnader men också knytpunkter. Medan 
Foucault avstår från att psykologisera för att istället histo-



risera och politisera, är det just människans psyke och det 
omedvetnas fundamentala betydelse för jagets utformning 
genom olika psykofysiska utvecklingsstadier som upptar La
can. Denne skiftar Freuds biologiska drifter till begär och 
visar hur människan blir en social varelse genom att finna sin 
plats i ett system som regleras av lagar.25 Detta betyder att vi 
underordnar oss språket som lag och »accepterar att vi föds in 
i en gemenskap av symboliska relationer som formar oss och 
inte tvärtom. Språket talar genom oss, eller <subjektet defilerar 
genom signifianternas led>, som Lacan säger.«26 Llur man 
än förhåller sig till dessa långtgående teorier så för Lacans 
analys ändå med sig insikten om hur genomslagskraftig den 
dikotoma genusstrukturen i kulturen är och hur svårt det är 
att bryta denna ordning. »Det skulle kräva att man avskaffade 
inte bara ett fåtal intoleranta åsikter, utan ett helt system av 
kommunikation och mening«, menar Connell.27

Enligt Freud är barnets sexualitet »polymorf-pervers« innan 
den kanaliseras enligt oidipusdoktrinen.28 Men, som Freud 
själv, och flera psykoanalytiker i hans kölvatten, påpekat gör 
detta paradigm det betydligt enklare för pojken än för flickan 
att separera från moderskroppen, på grund av flickans iden
tifikation med den kvinnliga kroppen. Enligt Freud överges 
och bibehålls modersobjektet på samma gång, vilket skapar 
en grundläggande ambivalens i relationen till modern, nå
got som för Freud är nyckeln till den kvinnliga sexualitetens 
problem.29 För kvinnan finns det »ingen omedelbar koherens 
mellan den förbjudande lagen och begärets objekt och därför 
ingen möjlighet att konstruera en metonymisk ersättnings- 
kedja utifrån relationen till den moderliga kroppen«, som 
Cecilia Sjöholm tolkar det klassiska oidipusdilemmat.30 I 
förhållande till detta blir det kvinnliga begäret ett misslyck
ande och kvinnan plågad av penisavund. Hennes aktivitet byts 
mot passivitet (melankoli) och för hennes begär finns inget

»Kvinnan«



utrymme, ingen form. Utan penis, ingen kastration och ingen 
tillgång till den begärande subjektspositionen.

För Freud innebär kvinnans misslyckande i den oidipala 
processen att överjagets stränghet undermineras. Ett försvagat 
oidipuskomplex ger kvinnans begär en karaktär av <anarkis- 
tiskt>, men inte som något produktivt i gängse mening. Det 
kanske är en störning eller ett hot mot normer och etiska 
värden, men inte något som i positiv mening kan rucka pä 
systemet. Däremot, som Freud hävdar i Vi vantrivs i kulturen, 

riskerar kvinnans svaga överjag att ha ett tillbakasträvande och 
begränsande inflytande pä kulturen.31 Om det förblir oklart 
var Freud ämnade ta vägen med den här analysen, liksom om 
frågan om orsak och verkan, så spekulerar Lacan desto mer. 
Analysen av det kvinnliga i den fallocentriska kulturen är otill- 
f redställande, men över tid skiftar Lacans undersökningar från 
en koncentration på betydelsen av fallos, till det kvinnligas 
inbrott i denna ordning.32 Från att ha speglat kvinnan genom 
mannen, övergår Lacan till att istället spegla mannen genom 
kvinnan, och med detta följer också ett ifrågasättande av den 
symboliska ordningen som ett av naturen nödvändigt system.

För att följa Lacans resonemang helt kort här sä skulle 
kvinnan/det kvinnliga <saknas> i den symboliska, fallocen
triska ordningen. Lacan transformerar alltså Freuds koncept 
penisavund, det vill säga att kvinnan skulle sakna något, till att 
det istället är den symboliska ordningen som saknar något.33 
Det den symboliska ordningen följaktligen saknar är metafo
rer för kvinnans begär och skapande förmåga i (bokstavligen) 
positiv bemärkelse. I den kulturella och språkliga diko tornin 
är hon en negation, eller ett hål, liksom hennes könsorgan är 
inåtvända - de syns inte. Kvinnan är inte på samma sätt som 
mannen begränsad, definierad,genom språket och av det som 
syns, utan <något mer>; hon är encore = en corps, det vill säga i 
kroppen, bortom den symboliska ordningen.34

I Lacans analys skall kvinna och man betraktas som posi-



tioner i kulturen snarare än som kön. Kvinnan - objektet för 
mannens begär - är en projektiv fantasi och i den meningen 

<finns hon inte>. Kvinnan är en idealbild som aldrig kan upp
nås eller erövras men ständigt lockar. Av detta förstås att det 
inte behöver vara en <riktig kvinna> som är föremålet för be
gäret, bara något som kan erfaras i form av en slags kvinnlig 
princip som står i specifik, omedveten, relation till subjektet, 
vilket öppnar för en manlig homosexualitet. Omvänt uppstår 
dock problem ur detta perspektiv då kvinnan i den symboliska 
ordningen, för att bli någon, måste gå via rollen som objekt. 
I avsaknad av begärsposition inom den oidipala strukturen, 
måste hon <klä ut sig>, maskera sig till Kvinnan\ hon blir nå
gon genom att efterlikna myten.35 Men mannens fantasi om 
kvinnan, motsvaras enligt detta av kvinnans fantasi om man
nen. Mannen fantiserar om att kvinnan är något särskilt, ett 
gåtfullt väsen och ett löfte om helhet (Lacans lilla objekt a) 
medan kvinnan fantiserar om att mannen har något särskilt 
att ge henne (fallos). Eller är det kanske till och med så, som 
Lilian Munk Acä/ftgpolemiskt frågar, att fantasin om kvinnan 
med stort K är kvinnans egen fantasi om mannens fantasi? 
Och att fantasin om den <välutrustade> mannen är mannens 
egen fantasi om kvinnans fantasi?36

I populistisk genusdebatt talas det ofta om mannen som sub
jektet och kvinnan som objektet. I relation till den klassiska 
dramatiken påtalas detta förhållande som ett av de största 
problemen för dagens scenkonst. De asymmetriska positio
nerna, som mycket väl kan svara emot den verklighet fiktio
nen eventuellt refererar till och samtidigt vara en kritik, för 
med sig en rad problem.37 Framförallt är detta kopplat till 
antal betydelsefulla roller, men också rollernas karaktär och 
det perspektiv ur vilken den så kallade universella proble
matiken behandlas. Rent krasst gäller detta även plats och

Subjektets
klyvning
och begränsning



uppmärksamhet i tid och rum på scen och i repetitionslokalen, 
samt effekterna av teaterns performativa karaktär. Kort och 
gott - kvinnor har marginaliserais.38 En utbildning av den 
karaktär jag undersökt är tätt länkad till den professionella 
teatern, varför den här situationen, enligt den kritik som hörts, 
återspeglats i undervisningen. Bortsett frän kärnfullt (och 
för kontexten intressant) tal om att »livet aldrig är rättvist«, 
»kvinnor har större frihet genom att inte fokuseras lika härt«, 
»männen inordnar sig mycket enklare än kvinnorna« samt 
»vad säger att man blir lyckligare och mår bättre av högre 
lön?«, finns här rent pragmatiska invändningar.39 Inför en 
utbildning har alla lika rättigheter och skyldigheter, liksom 
studenterna oavsett kön betalar lika mycket i form av studie
lån för den undervisning de får. Lika för alla rimmar illa med 
att en grupp systematiskt skulle få mindre - plats, uppmärk
samhet, tid, rollrepertoar, erfarenhet - på grund av könets roll 
i historien.40

Men, vad innebär det att vara ett subjekt? Att vara subjekt 
är att äga sin egen kropp, sin egen blick, sitt eget begär och 
sin egen röst, något som kvinnan inte varit förunnad i den 
patri arkali ska grundstrukturen. I vår användning av begrep
pet är detta den betydelse vi ger det, men etymologiskt betyder 
sub-jekt att vara <underkastad>.41 Subjektet blir subjekt först 
i och med att det underkastar sig en grammatisk lag. I begrep
pet ligger alltså en innebörd dold, nämligen att det aktiva 
subjektet lika mycket är underkastat det begär, det språk och 
de handlingar det tror sig kontrollera. Detta knyter samman 
en freudiansk-lacansk diskurs med Foucault; medan indivi
den tror sig vara den som aktivt väljer, talar, gör och tänker, är 
hon/han i själva verket föremål för krafter som ligger utom 
räckhåll - språket, samhällsordningen, det omedvetna. Följ
aktligen är att vara ett subjekt också att vara ett objekt, med 
vilket följer konsten att acceptera detta predikament och ändå 
uppleva sig själv som aktiv framför passiv.42 För att återknyta



till Lacans symboliska ordning, så är innebörden av att vara 
ett subjekt också att vara begränsad. Det etiska subjektet (sub
jektet i relation till andra subjekt) är inte det suveräna, utan 
det avgränsade och således även det begränsade.43

För Lacan är subjektet kluvet eller avskuret frän sig självt 
på tre olika plan - genom spegelrelationen, genom talet (skill
naden mellan betecknare och betecknad) och slutligen genom 
skillnaden mellan det medvetna och det omedvetna. »Denna 
trefaldiga klyvnad är förbunden med den trefaldiga kastration 
människan utsätts för: födseln, oidipuskomplexets kastration 
och subjektets alienation i det talade ordet.«44 På så sätt kan 
den symboliska ordningen - som en lag mot incest, som de 
tio budorden eller som språkliga regler - beskrivas som ka
stration. I en psykoanalytisk begärsekonomi, där faderns lag 
utgör grunden för incesttabut är den förbjudande lagen fa
derlig och objektet moderligt. Genom förbudet uppstår ett 
tomrum där det moderliga objektet brukade vara, ett tomrum 
(Lacans <brist>) som skulle kunna vara ett nödvändigt villkor 
för begäret, vilket således öppnar för tillgäng till ett annat 
objekt. Dä moderskroppen förbjuds riktas begäret mot en 
annan kropp. Under Freuds oidipala paradigm döljer sig alltså 
en förutsättning som liknar strukturalismens - begärets ob
jekt kan utväxlas samt ägas (Lévi-Strauss) och det moderliga 
objektet kan kontinuerligt ersättas av andra kvinnor.45 Enligt 
denna logik är det mannen som har fallos (den som begär), 
medan kvinnan är fallos (objektet vilket begäret riktar sig 
mot); följaktligen faller kvinnans begär, som tidigare visats, 
utanför denna klassiska modell.

Fallos är dock inget som innehas helt självklart, fallos är 
bedräglig och verkar kusligt nog höra mer hemma hos den 
andra än hos en själv. I själva verket, menar Lacan, ger denna 
oberäkneliga fallos upphov till den mänskliga svagheten att 
låtsas som om man har något man inte är säker på. Detta risk
abla förhållande till fallos är människan mästare på att dölja



bakom en mask. Lacans teori sammantaller med Joan Rivières 

klassiska idé om kvinnligheten som en maskerad, det vill säga 
tesen att kvinnlighet, som vi känner den, är en kultureli mask 
vilken kvinnan bär som en förklädnad för att dölja sitt innehav 
av maskulinitet. Pä sä sätt upprätthålls de kulturella dikoto- 
mierna kvinna-man; en maskerad vars kontenta i Lacans tolk
ning innebär att om Kvinnan inte finns, är mannen bara en 
kvinna som tror att han existerar.46 Liksom kvinnligheten är 
en maskerad för att dölja innehavet av maskulinitet, maskerar 
sig mannen till ett idealjag av viril maskulinitet, för att dölja 
sin begränsning.47 Den maskulina identiteten är således inte 
på något sätt självklar, men relationen till fallos understöds av 
att mannens kön är ett synligt, påtagligt, (be)gripbart föremål, 
med förmåga att ändra form och läge.

♦ ♦ ♦

hegemonisk läraren i den aktuella observationen har presenterat öv- 
DiSKURS ningen som ett försök att lokalisera och aktiverapc-muskeln 

i underlivet. Med ovanstående diskussion i minnet där sam
hällsordningen beskrivs som androcentrisk (snarare än patri- 
arkalisk) och språket som fallocentriskt är det kanske inte så 
konstigt att pc-muskeln, oavsett källkontext, snabbt kopp
lades till penis. Allitterationen genom begynnelsebokstaven 
<p> satte möjligen fart på tolkningen och genom den symbo
liska ordningens logiska kopplingar tillskrevs övningen en för 
männen begriplig mening: den privilegierade signifiantens. 
En manlig dominans uppträdde och med det ett tolknings
företräde. Visserligen var det en verklig manlig dominans 
beträffande antalet i just den aktuella situationen (fem män 
och två kvinnor), men också den gruppdynamik som pågick 
i övrigt såg ut att tala för en manlig dominans - en ordning 
som dock ofta upprätthölls genom mer eller mindre an
strängd ironi och skämtsam distansering, vilket i sig vittnade



om ett behov av att skydda sig. Likväl tycktes dessa manliga 
studenter, vilka av lärare betraktades som just sökande och 
otrygga, som grupp (fem män) dominera de kvinnliga studen
terna somgrupp (fyra kvinnor), vilka i sin tur omnämndes som 
mindre starka.48

Intresseväckande är dock att det som sätts på prov genom 
övningen i den här observationen och det påföljande hän
delseförloppet är just själva tolkningsföreträdet, och hur det 
utmanas frän fler håll. Först och främst är det värt att min
nas själva situationens grundförutsättningar, närmare bestämt 
de villkor den genom historien feminint konnoterade teater
konsten för med sig, och de manliga studenternas roll som 
representanter för denna specifika sociokultur i samhällets 
kulturella hegemoni.49 Den kulturella hegemonin bestäms av 
Connell som manlig och den hierarki som uppträder diskute
ras i termer av hegemonisk maskulinitet. Hegemonibegreppet 
syftar på den kulturella dynamik som gör att en samhällelig 
grupp kan upprätthålla makt över en annan, medan begreppet 
hegemonisk maskulinitet syftar på den typ av maskulinitet 
som i genuspraktiken för tillfallet är den som legitimerar pa
triarkatet.50 De manliga positionerna inom hierarkin rankas 
översiktligt enligt ordningen hegemonisk-dominant, delaktig- 

forhandlande och underordnad. Det är få män som befinner 
sig i en enkel relation till den här modellen, liksom det är 
få män som upprätthåller den hegemonisk-dominanta — den 
mest maktfullkomliga — positionen. De flesta befinner sig 
i den komplexa delaktig-förhandlandepositionen, som innebär 
en ständig jämställdhetsdialog med kvinnor och andra män, 
vilket också leder till kontinuerliga förändringar i konstruk
tionen av det manliga. Delaktigheten innebär dock att den 
hegemonisk-dominanta positionen finns i bakgrunden för 
män att falla tillbaka på om exempelvis förhandlandet blir för 
hotfullt. Eller helt enkelt som en tyst förvissning om en möjlig 
reträtt till överordning, under tiden man förhandlar. De män



som uppvisar en feminin identitet är de underordnade, enligt 
den här modellen, men detta är i sin tur relaterat till vilka 
experiment med tabun och gränser som samhället tilläter.51

Mot den här fonden är den manliga hegemonin i observa
tionen inte pä något sätt självklar, dä det handlar om manliga 
studenter i en utbildning till ett yrke med historiskt dubiös 
status i samhället - dessutom om en grupp män som, i rela
tion till sociokulturens övriga män, betraktas som speciellt 
otrygga.52 Detta redan ranka bygge undermineras här av flera 
skäl. Dels är övningen hämtad ur en bok om kvinnor och 
förlossningar, i sig ett avsteg från ett mer slentriant normtän- 
kande där mannen står för neutralen, människan, och kvin
nan för avvikelsen. Dels är denna lärare, vilken studenterna 
i situationen är hierarkiskt underordnade och som tillämpar 
en övning hämtad från en explicit kvinnlig domän, en man 
som arbetar inom en matrilinjär tradition rörande kropp och 
röst, i en konstart som genom historien konnoterats feminint. 
Det är som om en slags grundval ruckas i flera led redan 
här, och när kvinnan <tar över> begärspositionen riskerar den 
hegemoniska, och i detta fall sköra, maskuliniteten att helt 
sättas ur spel. Avvisandet av kvinnan blir härmed ett försvar.

Vådan av att Observationen är följaktligen intressant ur både ett maktre- 
jorkroppsliga lationellt, hegemoniskt och psykoanalytiskt perspektiv. En 

det kusliga direkt och självklar reaktion på den här observationen har, 
precis som hos de manliga studenterna i den aktuella situa
tionen, varit att »ja, hur skulle hon kunna känna det, hon har 
ju de facto ingen snopp?« Hur är det dä möjligt att tala om 
igenkänning här? Ar det en form av fantomsmärta fast utan 
värk, det vill säga en förnimmelse av en kroppsdel som borde 
funnits där, men som av någon anledning saknas? Tanke
gången för oavkortat till psykoanalytiska begrepp som kastra

tion ochpenisavund, men den här kvinnan svarar inte på det



utan snarare på en känsla av penis i symbolisk mening, det 
vill säga fallos i betydelsen begär men också förmåga, potens. 
Rent biologiskt, enligt en manlig läkare jag talat med, finns 
incitamentet till penis kvar hos kvinnan som en rot med ner
vändar, vilket gör den kvinnliga studentens upplevelse adek
vat.53 Kvinnan svarar spontant på sin känsla, och alltså även 
biologiskt, av begär, kraft och förmåga men blir tillbakavisad 
av männen — < kas tre rad >?54 För kvinnan i det här fallet tycks 
det inte vara viktigt att vare sig namnge kraften eller urskilja 
känslan från männens; hon delar spontant en upplevelse av 
att det »rycker i penisroten«. Hon har dessutom, i samband 
med denna repetitionsprocess, redan tidigare överskridit en 
genusgräns - eller snarare flera - genom att förkroppsliga sin 
kvinnliga rollkaraktärs maktlystenhet, frustration och begär 
enligt så kallat maskulint mönster, det vill säga stående si
mulerat samlagsrörelser (<juckat> aggressivt) mot sin partners 
höft.55 Frågan är om, och i så fall hur, kastrationskomplexet 
och begreppet penisavund spökar som hegemonisk diskurs 
här: som en kulturellt och diskursivt re-producerad, högst 
medveten (miss)kännedom om kvinnors så kallade brist och 
om den kusliga upplevelsen av kvinnors (anspråk på) fallos? 
Eller som en form av <tyst kunskap>, en tro och övertygelse, 
en omedvetet internaliserad doxa? Förmodligen samspelar de 
två så kallade kännedornsnivåerna.56

Det finns i vår kultur en lantasmatisk föreställning om två 
komplementära kön, men det omedvetna begäret är helt och 
hållet asymmetriskt utformat mellan könen, enligt Lacan. 
I vår kultur har kvinnan kommit att fylla en funktion som 
det gåtfulla objektet kring vilken våra fantasier kretsar - den 
undflyende »mörka kontinenten«. Mannen är vad han är ge
nom sin relation till kvinnan och föreställningen om kvin
nan avslöjar de omedvetna processer som styr patriarkatets 
fantasier: kvinnan har gjorts till ett löfte om helhet. Men 
kvinnan i observationen uppfyller inte positionen vara fallos,



objektet för begäret, utan likt männen gör hon anspråk på att 
ha fallos, det vill säga träder fram som ett begärande subjekt 
pä samma villkor som männen. Följden av detta är att hon 
utgör ett hot mot deras falliska idealjag, för att återknyta till 
Cecilia Sjöholms tolkning av Lacan:

[D]et kvinnligas inbrott i den manliga diskursen är det sym
tom som avslöjar hans alieneradc tillstånd. Hon är det som 
förkastats, som innebär avsaknad och icke-existens, som är 
icke-subjekt. Därför är hon också det som återvänder som 
inbrott eller avsteg från det normala, som det som splittrar 
helheten och totaliteten. Hon är det symtom som visar att 
föreställningen om denna helhet är falsk. Eller som Lacan 
formulerar det: »Om Hinnan inte finns, är mannen bara en 
Hinna som tror att han existerar.«57

Kanske innebörden av själva begreppet fallos och dess refe
renser till en penis som bara ibland är erigerad, ibland sviker 
genom att slakna och ibland genom att styvna bortom kon
trollen - ett organ som godtyckligt träder fram och tillbaka 
- genom detta exempel får sin illustration. Det vittnar om 
begärets och ordningens i grunden arbiträra natur, men om 
något som av någon anledning måste säkras Den symboliska 
eller fallokratiska ordningen är inte en given nödvändighet, 
utan formad av den patriarkala ideologin. Det kvinnliga be
gäret, denna <perversion>, är själva symtomet på att ordningen 
är en konstruktion, en illusion i det omedvetna:

Fallosen är alltså ingen bekräftelse på en given, heterosexuell 
begärsordning, ett faktum som öppnar upp cn avgrund i den 
symboliska ordningen, som faktiskt också uppenbarar dess 
sanna natur: den kan inte på något enkelt sätt beskrivas som 
en ordning frän vilken allting kommer att falla på plats, för 
det symboliska är inte någon enkel struktur av läsbarhet. Även



om det symboliska skär ut begärsstrukturerna, förblir begärets
orsak i det reala.38

Det reala är inte någon objektiv verklighet utan subjektets 
verklighet, före eller oavhängigt de imaginära (identifikato- 
riska) och symboliska (språkiörmedlade) relationerna. Den 
reala relationen är »rå« (obearbetad) och »djurisk« (utanför 
det specifikt mänskliga); den är o(be)gripbar eftersom den 
star bortom de sätt på vilka vi blir subjekt och får grepp 
om fenomenen, nämligen via den imaginära bilden eller det 
symboliska språktecknet.59 Det reala talar sanning, menar 
Lacan, det gäckar oss och den kultur som placerar fetischer 
i det o(be)gripbaras ställe.

I den beskrivna observationen ovan hotar ordningen att 
kollapsa när det okända reala är på väg att läcka ut eller ta sig 
oanade former. Kvinnan kan hypotetiskt ha kommit i kontakt 
med ett aktivt penetrerande, “maskulint”, begär, och männen 
kan ha erfarit sensationer av att vara “feminina”, det vill säga 
mottagare av penetration. Men än mer intressant är hypote
sen att knipövningarna kan ha väckt både yttre och inre, bakre 
och främre sensationer hos båda könen, vilket skulle kunna 
tala för ett underliggande och plötsligt anat polymorft och 
o(be)gripbart begär.»Begäret kan nämligen aldrig reduceras 
till att handla om förväntningarna i en social sfär eller till 
anpassningar enligt vissa normer« skriver Sjöholm och ut
vinner den kontroversiella potentialen hos Lacan: »Det som 
enligt det traditionella, oidipala paradigmet framstår som ett 
symptom i negativ bemärkelse, framstår snarare som blott
läggande av begärets sanning: det kan bara ha sitt ursprung 
i ett tomrum som genomkorsar hela vår kultur.«60 Alltså, 
i grund och botten ett anarkistiskt begär hos oss alla, istället 
för heteronormativ ordning och reda. Problemet är inte nå
gon naturgiven begärsposition kopplat till kön, utan snarare 
kulturella konstruktioner.



Det som spetsar den här observationen är följaktligen vikten 
av relationen kropp och kultur, kön och genus, och nu blir 
jag tvungen att involvera den första dimensionen, nämligen 
den specifika gruppens dilemma. Det är klart och tydligt att 
den kvinnliga studenten i den här observationen överskrider 
en gräns - hon är uppenbart inte genuskorrekt. Hon synlig- 
gör konstruktionsdimensionen i genusbegreppet genom att 
i allra högsta grad vara en kvinna, men en som inte uppfyller 
begreppet kvinna. Hon är utan tvekan traditionellt <feminin> 
till sitt väsen (feminina attribut), men hon gör ofta <fel>. Hon 
kan/brukar inte koderna för kvinna, åtminstone inte i detta 
sammanhang, vilket samspelar med ett i övrigt aningen av
vikande beteende som tycks besvära gruppen som helhet. Hon 
är personligt intuitiv, men snarare i relation till den roll hon 
skall erövra och det drama hon skall ingå i, än till den grupp 
hon skall samspela med, till den lärare hon skall tillfredsställa 
eller till den metod hon väntas ta till sig - hon uppför sig 
inte helt normalt, hon stör och hon rubbar principen för den 
symboliska ordningen.

Det som i många situationer och i mina ögon såg ut att vara 
ett egensinnigt, <genusanarkistiskt> arbete och beteende, blev 
fördömt av omgivningen som alltför avvikande för att passera. 
Men detta fördömande av ett beteende som så skarpt synlig
gjorde kopplingen kön-genus fick i detta fall mer långtgående 
konsekvenser på grund av kvinnans avvikelser i allmänhet och 
som ställde gruppen, och vässa lärare, pä hårda prov Frågan är 
hur männen hade reagerat om den andra kvinnan, en kvinna 
som vanligtvis höll sig inom ramarna för vad som var rätt i 
allmänhet och beträffande genus i symnerhet, (osannolikt?) 
hade uttryckt samma upplevelse? Hade hon fått hållas som 
den <riktiga> kvinna hon var? Skulle det ha funnits acceptans 
för detta så kallade övertramp på grund av att hon var på 
den säkra sidan, en kvinna som brukade <göra rätt> både vad 
det gällde genus och i övrigt? Skulle det kanske till och med



kunnat vara ett kittlande litet övertramp? I det aktuella fallet 
sammanföll däremot ett genusöverskridande med ett i övrigt 
oberäkneligt beteende som legitimerade männens reaktion: 
kvinnan är helt enkelt knäpp!

♦ ·♦· ♦

Makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan där
för att den kommer överallt ifrän. Och allt det hos makten som 
är varaktighet, upprepning, orörlighet, självalstring är bara den 
helhetseffekt som bildas av vart och ett av dessa rörliga ele
ment och i gengäld försöker läsa dem.61

med makt avses »slutligen strategierna som de [styrkeför- kropp 
hållandena] verkar genom och vilkas allmänna mönster eller och metafor 
utkristalliserande i institutioner förkroppsligas i statsappa
raterna, i formuleringen av lagen, i samhällets hegemonier«, 
skriver Foucault.62 Följaktligen vill jag återknyta problema
tiken till den kulturella hegemonins antika rötter, genom att 
relatera den till en scen ur ytterligare en observation samt ett 
uttalande av en, med flera, lärare. Det som följer här är en re
lativt associativ tolkning, men ändå av så spektakulärt intresse 
för spårandet av ett genuskulturellt rotsystem att jag inte kan 
låta det passera. Styckets exempel skulle kunna tolkas i annan 
riktning och ge annat resultat, men här får de tjäna som vilda 
hypoteser i diskussionen om den fallocentriska ordningens 
effekter. Avsnittet skall alltså inte ses som en färdig analys, 
utan mer som en öppning till vidare frågeställningar.

Den observation som avses gäller en scen ur det tidigare 
analyserade spexevenemanget på skolan där <ijolårsstudenter- 
na>, enligt traditionen, driver med sina skolkamrater och lärare 
samt övrig personal, samtidigt som de hyllar och hälsar de ny- 
antagna studenterna välkomna till skolan och gemenskapen.
Föreställningen lider mot sitt slut och den något rusiga pu-



bliken verkar lätt mörbultad efter allt gycklande, när plötsligt 
skådespelarna, en efter en, dyker upp ur mörkret som vackra, 
självlysande jättespermier.Till suggestiva rytmer defilerar de, 
en etter en, majestätiskt över scenen, för att triumferande ta 
sig in genom ridäöppningen som nu är arrangerad till ett gi
gantiskt sköte. Vi i publiken får bevittna en symbolisk hand
ling som föreställer hur de nyantagna studenterna kommer 
för att befrukta skolan, och genom det mötet skall det skapas 
nya liv - skådespelare. Och det är just befruktningsmetaforen 
och antagandet om konceptionen som är intressant här, eller 
snarare de problem som uppstår vid olika tolkningar.

Befruktningsmetaforen talar för att skolan som institution 
skulle vara en hon, vilket visualiseras genom den scenografiska 
vaginan. Skolan är inrymd i en byggnad, alltså en huskropp 
vilken man går in i genom en öppning och kan härbärgeras 
av. Metaforen talar för skolan som en symbolisk kvinna med 
reproduktionsfunktioner - en kvinna med ett innehåll som 
ska koncipieras. Vid konceptionen skapas liv och ett embryo 
bildas som skall gro tills det är moget för livet utanför moder
skroppen. Spermierna innefattar den kromosom som avgör 
om det blir flicka eller pojke, och om man betraktar scenariot 
bokstavligt — inget manligt könsorgan är i sikte — liknar det 
snarast en anonym insemination med en del flick- och en del 
pojkspermier. Den här skolan är en kvinna med flera ägg, hon 
är programmerad för att bära samma antal foster av vardera 
könet och hennes livmoder har förmåga att härbärgera flera 
stycken. I denna fantasifulla analogi mellan skola och moder, 
foster och studenter kan man föreställa sig vår klassiska och 
moderna dramatik som den närande moderkakan, via vilken 
fostren skall utvecklas och växa. Tanker man sig vidare, mot 
bakgrund av de frågeställningar som formulerats i projektet 
Kön på scen, att näringen i moderkakan är könsmärkt uppstår 
genast problem, eftersom de foster med kvinnligt kön skulle 
behöva dela på långt mindre näring än de manliga. De skulle



kanske inte få sina behov tillfredsställda och, för att överleva, 
bli konkurrenter om det lilla som finns. Om näringen inte 
var könsmärkt skulle alla istället fä dela lika och dä skulle 
ingen behöva ha elementär anledning att konkurrera ut någon 
annan. I det här fallet är näringen — historiskt, traditionellt 
och enligt konventionen - könsmärkt, dessutom är den köns- 
specifika näringscocktailen ofta förenklat sammansatt, vilket 
kan förstärka bristen hos de gryende fiickfostren. De till synes 
jämbördiga spermierna hamnar i en miljö till nackdel för de 
med x-kromosom.

I en annan tolkning kan studenterna frikopplas från sper- 
miernas bokstavliga dimension för att istället betraktas som de 
kvinnor och män de redan är, i en kärleksakt med skolan. För 
att befruktning skall komma till stånd krävs emellertid någon 
form av interaktion mellan kvinnligt och manligt kön, och 
då skolan är en <hon> är det således bara ett av dessa två kön 
förunnat att befrukta, vilket skulle kunna betyda att de kvinn
liga studenterna så att säga kommer i ogjort ärende? Denna 
mångtydiga slutsats kan problematiseras vidare, men just nu 
får den belysas genom det läraruttalande jag syftade på:

»...[tfjejerna tar allt så privat. De har inte förstått det där med 

att ha texten emellan sig själva och rollen. De tänker inte, de 

läser inte texten, de bara känner en massa, men läser - det gör 

killarna. De är intelligenta, de förstår att känsla - det är tanke! 

Det är okomplicerat, inte sammanblandat med privata 

känslor...«63

Jag föreställer mig här istället idén om hur studenterna närmar 
sig och tar sig an utbildningens innehåll (simmar in för att 
befrukta ägget), och i detta fall avses utbildningens studiema
terial - främst den dramatiska texten. Genom ovanstående 
påpekande innebär detta att det är de manliga studenterna, 
det vill säga männen men inte kvinnorna, som kan konsten



att handskas med texten - således är det de manliga studen
terna som kan koncipiera ett material. Mannen är den som 
kan agera fruktbart på platsen; han kan tänka och han kan 
bokstavligen befrukta.

Konstformen med rötter i antiken är i praktiken, det vill 
säga i svensk teaterhögskoleutbildning, sedan länge grundläg
gande präglad av Konstantin Stanislavski] vars idéer, mer eller 
mindre avsiktligt, stämmer överens med Aristoteles poetik. 

I artikeln »Stanislavsky, Ricoeur and the Hermeneutics of 
Acting« klarlägger Erik Rynell tydliga samband mellan exis
tentiell hermeneutik efter Paul Ricoeur och Stanis lavs kijs syn 
pä skådespelarens arbete med sig själv.64 Den gemensamma 
nämnaren för de båda är Aristoteles, och Rynell konstaterar 
att skådespelarens process huvudsakligen visar sig vara ett 
hermeneutiskt projekt som syftar till en form av epistem.65 
Rynell visar hur Stanislavskijs praxis sammanfaller med Rico- 
eurs teori och hur de i ett konglomerat med Aristoteles idéer 
bildar en skådespelarkonstens diskurs.66

I den här miljön är begreppet praxis centralt, det vill säga 
idéer om individers handlande i förhållande till omgivningen. 
I Aristoteles mening betyder praxis snarast kunskap genom 
unika sinneserfarenheter, i motsats till teoretisk vetenskap. 
För Aristoteles är teater - den grekiska tragedin - den opti
mala undervisningsgenren, då mimesis är både efterbildande 
och föreställande; ett adekvat sätt att erövra mångsidig kun- 
skap.Den dramatiska fiktionen, texten, är ett material med 
en inneboende potential som kan aktualiseras, vilket inte är 
något att invända emot. Det är när man ställer Aristoteles tan
kar beträffande manligt och kvinnligt i relief till detta som det 
uppstår problem. Hos Aristoteles är, vilket tidigare beskrivits, 
»det kvinnliga« och »det manliga« ändamålsenliga principer 
för en föränderlig materia. Kvinnor och män är båda materia 
men kvinnor är materia i passiv, avvaktande mening, medan 
mannen också är själ, aktiv. I konceptionen tillhandahåller



kvinnan materia(let) och det är mannen som har förmåga 
att ingjuta själ i denna/detta per se <livlösa>, men informe
rade materia/-l.67 Mannen är aktiv (själ) och kvinnan passiv 
(kropp), menar Aristoteles, men hävdar samtidigt att formen 
alltid finns som potentialitet i materian/materialet, och att 
denna form aktualiseras genom pneuma, en eterisk kompo
nent i sperman, av mannen.68 Manligt och kvinnligt är hos 
Aristoteles en fråga om - för ändamålet nödvändiga (i detta 
fall generera avkomma) - principer, men (och nu uppstår det 
bokstavligen problem med tanke på kön): »Formen är bättre 
än Materian, det är också bättre att den överlägsna skall vara 
separerad från den sämre. Det är därför varhelst möjligt och så 
långt som möjligt det manliga är separerat från det kvinnliga, 
eftersom det är någonting bättre och mer gudomligt i detta 
att vara principen för den rörelse som genererar saker och ting, 
medan det kvinnliga tjänar som dess material.«69 Intressant 
för det här resonemanget skriver således Frederik Schyberg 
i sin bok Skådespelarkonst att »[sjtora skådespelare tolkar och 
omtolkar, aktualiserar och berikar diktverk - och låter sig be
rikas av dem«.70 Ett oskyldigt uttalande, liksom i förbigående, 
av den här typen får mot den här fonden en annan karak
tär och i en frivol tolkning får de kvinnliga studenterna en 
egendomlig roll eller plats: de kommer för att befrukta men 
(betraktas) som några vilka saknar den egentliga förmågan. 
De förväntas skapa, men utgör själva ett material som skall 
koncipieras — en omöjlig ekvation?

Det är en manlig student som från början är upphovsman 
till det här spexinslaget vilket sedan, enligt flera informanters 
utsagor, kommit att bli ett mer eller mindre stående moment 
i spexen genom åren. Detta talar för att inslaget ändå äger 
någon form av allmängiltighet. Om man betänker att det 
är en man som iscensätter sin upplevelse ur sitt (manliga) 
perspektiv, är förloppet helt adekvat, men med tanke på var 
kvinnorna hamnar i analyserna blir allmängiltigheten märklig.



Mannens tolkning(sföreträde) tas för given och de kvinnliga 
studenterna inordnar sig i detta mönster där mannen är norm, 
trots att de faller ut som en negation av det de förväntas vara. 
Men varken de, eller någon annan verkar se till dessa i grun

den ojämlika /orättvisa ingångsförutsättningarna. Ur den här 
synvinkeln kan man fråga sig vad kvinnor har där att göra 
egentligen? A andra sidan, för att återgå till Schyberg, råder 
det genom historien inget tvivel om att...

... [d]et kvinnliga psyket med dess förmåga till medkänsla och 
förvandling, anpassningsbehov och anpassningsförmåga, med 
dess lätt väckta ömhet och fantasiverksamhet, äger särskilda 
betingelser för utövandet av skådespelarkonst, kvinnorna är 
ju på sitt sätt “yrkesmässiga känslomänniskor“ - och ej heller 
kan det råda tvivel om att vissa kvinnliga sidor av det man
liga känslolivet här mer än på något annat område tages i 
bruk och manifesterar sig. Teatern är, också i social mening, 
intersexualitetens särskilda fristad och forum, och har alltid 
varit det. [... j Det är psykologiskt mycket komplicerat, och 
dessutom nära förbundet med hela frågan om skådespelar
konst och erotik’ som kunde ge stoff till ett helt kapitel eller 
en särskild bok.71

Spårväxling Så, går det kanske att vrida på resonemanget? När det ser ut 
som om manligt kön är själva förutsättningen för skapande 
och konception, måste det dock beträffande de manliga stu
denter som åsyftas här vara fråga om fallos, snarare än om 
själva könets funktion, då vi inte kan veta något om männens 
biologiska fertilitet i verkligheten. Hypotetiskt skulle alla män 
här kunna vara infertila på ett eller annat sätt och ändå vara 
de som betraktas ha förmågan att koncipiera ett material. Vad 
är det då, om inte själva förmågan att befrukta biologiskt är 
det väsentliga, som skiljer män från kvinnor i detta avseende? 
Vad är det hos mannen som, enligt den undersökta diskursen, 
gör honom <bättre> rustad för undervisningen i skådespelar-



utbildningen? Ett svar skulle kunna vara innehavandet av just 
själva kroppsdelen penis, men mer som det synliga tecknet för 
fallos än tvärtom, därför att penis även symboliskt är ekviva
lent med förmåga att koncipiera. Men om nu just själva penis 
är så viktig kan man, för att hårdra detta, fråga sig hur vi kan 
veta att dessa män verkligen har en penis? Vi antar det utan 
att titta efter för män med mörkare och grövre röst, skäggväxt 
och viss kroppskonstitution samt ett mansnamn brukar ha 
penis. Men om nu kvinnlighet - och även manlighet, som 
Lacan visar - är en maskerad, hur kan vi dä veta vem som 
egentligen är vad? Med detta, som nu börjar likna ett dåligt 
försök till imitation av den sokratiska förlossningskonsten 
i Platons dialoger, har ändå de överföringar mellan kropp och 
kultur som gömmer sig i metaforerna spårats en bit, och givit 
dimensioner åt det citat av Karin Johannisson som inledde 
detta kapitel.

I förståelsen av subjektet som fundamentalt kluvet och un
derordnat Faderns lag är kanske inte problemet att kvinnan 
inte <har> sitt eget begär, sin egen vilja, sitt eget språk för 
det <har> ju mannen inte heller; den ordning som utesluter 
kvinnan låter henne ju samtidigt undslippa att fullständigt 
domineras av fallos, medan mannen är den som måste bära 
fallocentrismens begränsning.72 Att vara subjekt i den här 
meningen är att vara lydigt underordnad och reglerad, att vara 
icke-subjekt i den här meningen är att vara symboliskt fri(are). 
Enligt den här logiken är det egentligen mannen som saknar 
något, nämligen möjlighet att nå en dimension bortom fal
los, vilket verkar vara det Lacan pekar på. Problemet kvarstår 
emellertid då en symbolisk ordning som domineras av fallos, 
medvetet och omedvetet, om och om igen investerar penis 
med symboliskt (och reellt) värde. Den stora uppgiften är 
således att bryta upp lojaliteten mot de gängse metaforerna, 
eller snarare mot den metaforen - rotmetaforen - för andra 
diskurser.73 Eller som Luce Irigaray uttrycker det:



»Ty det viktiga är att störa det framställningssätt som bygger 
på uteslutande manliga parametrar, det vill säga på en fallo- 
kratisk ordning. Det handlar inte om att vända uppochner 
på den ordningen - det skulle när allt kom omkring gå på ett 
ut - utan att rubba den, förändra den med utgångspunkt i ett 
»utanför«, som delvis undgår den fallokratiska lagen.«74

Men det är varken något nytt eller något enkelt. Melanie 
Klein har bjudit oss bröstet, och Luce Irigaray själv har pro

vocerat med det kön som inte är ett (de två läpparnas möte). 
Judith Butler utmanar med den lesbiska fallosen, Julia Kris
teva med gränsöverskridande abjekt och Lilian Munk Rösing 
föreslår huden - alla har de sina sofistikerade fallosalternativ. 

Och ytterligare alternativ torde kunna vaskas fram i en skå- 
despelarutbildning, då:

[sjkådespelaren är[...]en gränsöverskridare,[...] inte bara 

därför att hans ambivalenta, ekivoka, mångskiftande och kar- 
nevaliska natur på scenen kan omkasta alla distinktioner och 
skillnader, vare sig de är sexuella, sociala eller politiska. Ja, det 
överskridande elementet existerar redan som en möjlighet 
i det möte som texten iscensätter: mellan den upphetsande, 
främmande och ibland aggressiva - nästan djuriska - ener
gin hos skådespelaren och publiken som mottagare, en energi 
som ofta identifierats med teatern i dess mest betvingande 
form I... ] 75

Trots detta, och trots mer eller mindre medvetna försök att 
överföra ett konstkunnande med hjälp av traditionellt kvinn
lig kraft och förmåga, tycks fallos vara djupt internaliserad, 
eller är det just på grund av detta gränsöverskridande den är så 
viktig? Ar det så att den hegemoniska kulturen inte kan upp
rätthållas med mindre än detta försvar? Hegemonin kräver 
en åtskillnad och ju mer uppluckrad den är på ett plan, desto 
strängare på ett annat? Abjektionen som begrepp tycks här ha 
sin ultimata relevans: Kvinnan är den kulturellt <abjekta>, och



blir i egenskap av gränsöverskridande skådespelare ett abjekt 
i dubbel bemärkelse - abjekt upphöjt till tvä. Som normö- 
verskridare, både beträffande kön och allmänt beteende, blir 
kvinnan i nyckelobservationen abjektet upphöjt till tre, eller 

fyra. Men männen är också den hegemoniska kulturens ab
jekt i egenskap av skådespelande gränsöverskridare, och bort
stötandet av kvinnan i nyckelobservationen liknar abjektion 
i Kristevas mening: männen främliggör henne, stöter bort 
henne med vämjelse, men abjektionen innebär samtidigt en 
bortstötning av sig själv-vämjelsen inför en ambivalent ident
itet, <fobi mot sig själv>.

Kroppen har alltid har varit ett kulturbärande system, som 
Mary Douglas uttryckte det, »en naturlig symbol som förser 
oss med några av våra rikaste källor till metaforer«.76 Men 
valet av metafor får sina speciella konsekvenser i varje sam
manhang. Via den öppnas en värld som erbjuder många mer 
eller mindre tydliga spår att förhålla sig till - spår som i olika 
grad verkar relevanta för den uppgift som finns att lösa. Att 
välja ett spär, innebär att för stunden tvingas avstå från ett an
nat. Jag har ofta undrat över hur tolkningen av observationen 
hade fallit ut om jag inte hade haft uttrycket »högpotent« 
pä näthinnan när jag började. Inte minst har jag undrat över 
hur spårandet av ett rotsystem hade sett ut om den kvinn
liga studenten i nyckelobservationen som svar på »det rycker 
i penisroten« istället hade svarat att »ja, det rycker i slidan« 
eller kanske mer utmanande »det rycker i klitoris«. Men trots 
att det gör det (pröva själv!) är det replikscenariot av någon 
anledning relativt osannolikt. Och detta faktum är i sig ett 
intressant fenomen som lockar till att byta riktning. Rotsys
temet här verkar vara luftburet och intrikat sammanlänkat, 
det verkar breda ut sig ovanjord och riktas utåt, uppåt. Men, 
vad händer om man vänder på sig för att följa ett rotsystem 
som sprider sig inät, nedåt, mot mörkret och underjorden... 
Dyker inte en återvändgränd upp då?
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VI
PARADOXA

Platon och kroppen som instrument



— Om bara kvinnor kunde lära sig att diskutera 
lugnt och sansat, ja, tala merafilosofiskt liksom..



DEN FIL 0 SOFI SKA

»alla kulturuttryck har någon anknytning till den 
mänskliga kroppen och till mänskliga relationer. De bildar 
en utgångspunkt för skönlitterära verk, musik och andra kul
turella uttrycksformer. Det är kulturens rottrådar ner i kropps
lighet och sinnlighet som ger den förmåga att drabba och 
förändra människors liv. Detta gäller även människans mest 
abstrakta och teoretiska uttryck.«2 Detta skulle kunna ha varit 
min egen reflektion, men det är Ludvig Igras i sin inledning 
till Freuds avhandlingar om sexualiteten. Lika omöjligt som 
det är att undslippa vårt kulturella arv, lika omöjligt tycks det 
vara att fly undan termen roti meningen kulturella rötter. Följ
aktligen är det Platon och även Aristoteles som åter är i fokus. 
Platon brukar kopplas till själen och idéernas sfär, snarare än 
till kroppen och sinnenas värld, så frågan är vilken relevans 
filosofen har i den här kontexten? Att uppfatta och förstå 
arbetet med kroppen som instrument med hjälp av Platon 
kändes också först långsökt. Men påTeaterhögskolan talar jag 
med människor som arbetar med kropp, röst och rörelse i en 
konstnärlig utbildning och som faktiskt understryker dennes 
dialektik. Jag blev utmanad pä många sätt när jag arbetade 
som observatör på platsen, men en av de största utmaning
arna handlar just om detta.3 Följande avsnitt, vilket inte bara 
rör relationen mellan kropp och själ, utan också striden och 
fördomarna mellan vetenskap, konst och filosofi, kan som sagt

O

KONSTEN



verka långsökt i sammanhanget, men det är av fundamental 
betvdelse för genusperspektivet.

Att separera det tekniska arbetet med kroppen och scen- 
framställningsarbetet frän varandra är egentligen ogörligt. 
Andä gör man det, trots att de förhäller sig mer eller min
dre symbiotiskt, där det tekniska arbetet är en slags bas eller 
kärna i verksamheten. Detta återspeglas av att tekniklärarna 
utgjordes av en fast grupp medan scenframställningslärarna, 
över lag, utgjordes av en flexibel sådan. I princip bedrevs en så 
kallad könsneutral skådespelarteknisk undervisning, det vill 
säga studenterna erbjöds samma typ av undervisning oavsett 
kön. Att detta kunde ha skilda implikationer beroende av kön 
var däremot vedertaget och ibland ett problem. Samtidigt 
var undervisningen till <sakens natur> ofta könsrelaterad, ex
empelvis könsrollerna i dramatiken, könsbetingat sång- och 
diktmaterial samt pardans. Dikotomin kvinnligt-manligt är 
djupt förankrad i vårt samhälle, närmast betraktat som en 
självklarhet, vilket också avspeglades mer eller mindre omed
vetet i den könsneutrala undervisningen, dels i form av separa
tion mellan kvinnor och män, dels rörande implicita kriterier 
för kvinnligt och manligt.

Olika mer eller mindre filosofiska diskurser fanns represen
terade bland de lärare som sysslade med det tekniska arbetet 
med kroppen, men det fanns också tekniklärare som inte alls 
gav uttryck för någon explicit filosofisk hållning (möjligen 
var detta också en form av filosofi). Här fanns exempelvis en 
antroposofiskt inspirerad lärare som delade upp studenterna 
i kategorierna dionysiska respektive apolliniska, samt talade 
om dem som flegmatiska, sangvinska, melankoliska eller 
koleriska. För genusperspektivet intressant innebar detta 
aningen obsoleta sätt att tänka kring studenterna, att de 
för en stund blev en aning <genusbefriade>. De blev inte i 
första hand kategoriserade utifrån sitt kön, utan utifrån sin 
mänskliga läggning. Denna lärare talade om temperament



och kopplade inte (åtminstone inte under observation) sam
man läggning och kön. I stället för tvä kön fanns här tvä män
niskotyper oavsett kön, i sig indelade i fyra underkategorier. 
Synen pä studenterna utifrån temperament och läggning 
återkom också i en annan typ av undervisning (men utan 
den antroposofiska överbyggnaden), där man arbetade med 
studenternas »tempi« och allsidighet, genom att förstärka 
sidor som var mindre utvecklade.

En annan typ av undervisning där teknik och framställ
ning inte kunde skiljas från varandra, var helt befriad från 
all sorts - som läraren uttryckte det - »humbulibumbuli«. 
Elär handlade det om en speciellt utarbetad metod för att öva 
extrem precision, timing, uppmärksamhet och koncentra
tion. Det var en mycket egendomlig upplevelse att observera 
denna, frän humbulibumbuli befriade, undervisning; egen
domlig så till den grad att den ironiskt nog skulle kunna kal
las <den rena koncentrationens filosofb. I några sammanhang 
var också yogateknik och referenser till en dito filosofi i svang. 
Ett allmänt filosoferande kring verksamheterna, och syftet 
med dem, var således allestädes närvarande, men de uttalade 
referenserna till Platon hade mer anspråksfulla och kom
plexa dimensioner. I det direkta scenframställningsarbete jag 
observerade fanns emellertid inga direkta hänvisningar till 
Platon, däremot uppmärksammade jag vissa förhållnings
sätt som såg ut att (omedvetet?) följa ett platonskt paradigm 
i meningen hård provokation för att nå insikt. Man kan tycka 
att det vore mer adekvat att tillämpa teaterpedagogisk teori 

- framför allt Stanislavskijs teorier om skådespelarens arbete 
med sig själv och att vara äkta på scen - men dels har jag 
inte stött på någon explicit referens till detta, dels ville jag 
bortom min egen förförståelse.4 Platons idéer verkade av 
någon anledning mer vitala här än någonsin; en utmanande 
upplevelse som krävde utforskning av mer grundläggande 
idéer om kön, konst och kunskap.



<Anamnesis>

- Att ägna sig åt teater är i mina ögon det uslaste i denna vid
riga värld, och passiv sodomi är mindre nesligt. Den manliga 
skökan är ju även i sina fala ögonblick tvungen att begränsa 
sina liderligheter till samvaro med en enda person och kan 
ändå - mitt i sin fasansfulla gemenhet - bevara en väss valfri
het. Skådespelaren överger sig saklöst till massan, och hans 
hantering är än mer osund, eftersom hans kropp är redskapet 
för den njutning som hans konst ska skänka.

- Den katolske 1800-talsrabulisten Léon ΒΙογ

Teater är förvandlings- och föreställningskonst men fram
för allt är det gestaltning med hjälp av kroppar satta i spel.6 
Rörelse, mimik och gestik förstås men även det språkliga är 
kroppsligt - röstens omfång och klang vandrar från bäcken
botten via bukens resonanslåda till huvudets hälrum. Underliv 
och höfter, rygg och mellangärde, axlar och skuldror, strupe 
och stämband, munhåla, tunga och läppar samspelar med håll
ning och andning. Skädespelarstudenten skall tränas i olika 
fysiska och psykiska tekniker samt det kroppsliga, sinnliga 
och intelligenta kunnande som tillägnas genom övning i in
levelse och upplevelse, med hjälp av olika former av minnen, 
erfarenheter och insikter - skådespelaren som den existentiella 
hermeneutikens och fenomenologins ultimata väsen.

Med Stanislavskijinspirerade begrepp som fantasikänsla 
och minnesarbete får plötsligt begreppet anamnesis - åter- 
erinran - relevans. Inte bara i förhållande till den inledande 
diskussionen om vådan av att ställa en diagnos utan också i 
relation till lärande, överföring av kunskap och pedagogik/ 
Mitt bland kroppar som konst har Platon och det filosofiska 
samtalet figurerat som en slags balanserande kraft; hos vissa 
öppet och medvetet, hos andra mer outtalat, intuitivt. Pa
radoxalt kan tyckas med tanke på Platons syn på skådespel 
som förvällande skenbilder och konsten som ett degenere
rande gift. Märkligt nog var det dock intellektet, tanken och



förnuftet som höjdes till konst medan känslor och kroppar 
av kött och blod, vilka ju är själva de konstnärliga redskapen, 
tycktes mer ointressanta. Och samtidigt menar vissa att skå
despelaren till sitt väsen är ointellektuell.8 Det som följt av 
dessa påståenden är, och jag har diskuterat det förut, att det 
huvudsakligen är de manliga studenterna som, i egenskap av 
tanke och förnuft, bäst kan tillgodogöra sig undervisningen, 
medan de kvinnliga studenterna, i egenskap av kropp och 
känslor, alltför ofta emotionellt blandar ihop privat och pro
fessionellt under utbildningen. Den intuitiva, ointellektuella 
konstarten skulle följaktligen bäst läras in av analyserande 
och distanserade män. Men, detta är en diskurs, vars effekter 
nog ingen skulle ställa sig bakom. Ofta har denna typ av ut
talanden korrigerats i efterhand, genom påståenden som att 
lärarna helt enkelt måste vara »lika tuffa mot de kvinnliga 
studenterna som mot de manliga«, eller att man »måste arbeta 
efter andra metoder med de kvinnliga«. Dessa viktiga kor
rigeringar är däremot inte av intresse här, utan den så kallat 
hegemoniska diskursen, liknande en diskurs jag själv är väl 
bekant med från mitt arbete i skolan som dramalärare. När 
tanke och intellekt höjs till något mer värdefullt än kropp 
och känsla, är det värt att fråga sig vad som kan ligga i botten. 
Kan det i det här fallet handla om effekter av ett kollektivt 
arv, eller ett kollektivt omedvetet; med andra ord om den 
dubbelbottnade stigmatisering - den infami - som gycklare, 
hypokriter och andra utövare (läs kvinnor) av den suspekta 
föreställningskonsten sedan urminnes tider lidit av?9 Frederik 
Schyberg påminner om detta i sin bok Skådespelarkonst:

Lusten att spela teater är urgammal, liksom behovet att se 
teater. Att framställa och tolka, att ge och njuta, att beundras 
och beundra. Men en psykologiskt och kulturhistoriskt av
görande sak sker, då skådespelarkonsten från att vara en lek 
blir ett yrke, då skådespelarna blir professionella, desertörer



frän det egentliga samhällslivet, människor som uppträder för 
pengar, människor vilka - som det heter - lever av att föreställa 
sig! I Grekland kallades de första professionella skådespelarna 
hypokriter, vilket ord tidigt kom att betyda hycklare, men de 
var dock i stort sett i detta konstälskande land högt aktade 
människor. Annorlunda i Rom, militärstaten, det puritanska 
Rom, där konst de första århundradena inte stod högt i kurs, 
och gycklare ansågs föraktliga, en sysselsättning för utlän
ningar och slavar.

Det tvivelaktiga anseende som vilat över skådespelaren som 
kår och i själva verket i mångas ögon vilar över den än idag, 
stammar från den infami, som den romerska lagstiftningen 
kastade över skådespelarkåren. Skådespelare jämställdes med 
slavar och prostituerade. [...] Platon hade i sina ålderdomsverk 
varnat för teaterföreställningar. Publiken lär genom dem - sä
ger han - att ge sig hän åt inbillade lidelser. [...] Men [inte ens] 
Aristoteles, som fann sä mycket hos den dramatiska konsten , 
skattade [...] skådespelare högt. > Att kunna spela teater är en 
naturtalang och har mindre med konst att göra<, skrev han i 
sin >Retorik<.«10

Från att i det antika Grekland ha varit en relativt högt skattad 
utövning med bara män i de gestaltande rollerna, blev det i re
publikens och kejsartidens Rom en lågt värderad konstart - en 
konstart där utövarna lånar sig till fiktiva karaktärer och sätter 
sina egna kroppar i spel på en scen inför publik, vilket genom 
historien har betraktats som en sorts prostitution. Denna låga 
form av populära realistiska mimspel med regelrätta samlag 
på scenen,var dock <lämplig> för kvinnor: »Kvinnan bereddes 
med andra ord plats i en nöjesindustri under live show-nivå 
och blev ett tecken för sexualitet, där hon via sin kropp age
rade ut ett tabubelagt begärsspektrum. I annat fall torde hon 
knappast ha tillåtits att delta i ett patriarkalt reglerat samhäl
les offentlighet.«11 En konstart med kvinnokroppar pä scen är 
dubiös. Präglade av ett efterhängset, inte helt bearbetat eller



kanske ens medvetandegjort, stigma som samhällets gränsva
relser, abjekt, tycks praktiken vara bärare av ett kollektivt min
ne som opererar i det fördolda, men som sipprar fram i tal och 
praktik. Som för att ta avstånd från stigmatiseringen och frän 
en implicit nedlåtande koppling mellan skådespelarkonst och 
femininitet/erotik/prostitution, verkar ett sökande tillbaka 
till de antika rötterna och skådespelarens funktion vara sva
ret. Kanske är detta ett sätt att höja konstartens och sin egen 
status, men med det märkliga resultatet att förhållningssättet 
generellt kategoriserade de kvinnliga studenterna som <sämre> 
på att tillgodogöra sig utbildningen och deras <typiskt kvinn- 
liga> (irrationella, emotionella) egenskaper som improduktiva 
vilket, på det hela taget, implicerar att unga kvinnor så att säga 
inte bara gör < fel > utan helt enkelt är <fel>.

Kollektivet, i rollen som det samhälleligt abjekta, skapar 
som tidigare diskuterats, på detta sätt sina egna abjekt. I det 
här fallet ser det ut som om ett psykoanalytiskt perspektiv 
tillsammans med en <arkeologisk utgrävning> skulle kunna 
bidra till en reflektion över denna typ av platsspecifik och 
motsägelsefull diskurs. Rent praktiskt och i förlängningen 
skulle kanske ett blottande av det här slaget skapa möjligheter 
att se saker och ting i ny dager genom att stanna upp, titta 
tillbaka och bli medveten om betydelsen av sin historia för att 
sedan kunna förhålla sig till den på nytt.

Precis som kulturella rötter och rottrådar har visat sig svåra 
att undvika, gäller detsamma för rotmetaforer. När jag i slutet 
pä föregående kapitel ställer mig frågan om »vad som hän
der ifall man vänder sig om, för att följa ett rotsystem som 
sprider sig inät, nedåt, mot mörkret och underjorden?«, har 
det sina skäl. Det är nämligen just ett sådant omvänt grepp 
Luce Irigaray tar för att dekonstruera de antika filosofernas 
idébyggen. I sin bok Speculum speglar hon - och spekulerar

Platon 
och grottan



i - hur en fallocentrisk ordning exkluderar kvinnan via en 
dekonstruktion av Platons välkända grottliknelse.12 Genom 
att läsa den underjordiska grottan som en metafor för kvin
nans underliv blottlägger hon effekter av filosofernas upp
fattning, här med Aristoteles ord: »Med ett <manligt> djur 
menar vi en som alstrar i en annan, och med <kvinnligt> en 
som alstrar i sig själv. Detta är varför man inom kosmologin 
också talar om Jordens natur som något kvinnligt och kallar 
det < moden, medan man ger himlen och solen och allt dylikt 
titeln <skapare> och <fader>.«13 Men kvinnans underliv, alias 
den underjordiska grottan (elller vice versa), är också på flera 
sätt ekvivalent med teatern, visar Irigaray, något jag på mitt 
sätt diskuterat i kapitel tre angående studentspexets köns- 
symbolik.Jag är dock inte ute efter att fördjupa mig i Irigarays 
dekonstruktion, utan tänker mig att min egen metaforiskt 
inspirerade utläggning i ovannämnda kapitel kan stå som 
fond till det som här följer. Irigarays spegling och spekulation 
i det filosofiska <rotsystemet> är en dekonstruktion aven djupt 
förankrad kunskapsliknelse, en dekonstruktion som leder till 
att solen visar sig vara själen, vilken är detsamma som mannen, 
som i sin tur är Fadern och Skaparen i <splendid isolation).14 
Mot bakgrund av mina tidigare kapitel tror jag man kan tala 
om rotmetaforer med komplexa implikationer i utbildnings
verksamheten.

Ovanstående resonemang har därför lockat mig ner i Pla
tons grotta, återgiven i Staten. Sjunde boken.15 Sokrates för här 
en dialog med Glavkon, bror till Platon, via en allegori om 
människor som befinner i en underjordisk grotta, fjättrade till 
ben och hals. Där sitter de, med ryggen mot en öppning ovan 
mot dagsljuset, men bundna sä de bara kan se rakt framför 
sig mot grottans inre vägg. Grottans öppning och passagen 
uppifrän och ner är lika bred som grottan i hela dess längd. 
Där och på det viset har människorna vistats sedan barnsben. 
Ovanför och bakom dem brinner en eld på avstånd. Mellan



elden och de fängslade höjer sig en väg, och utmed den en liten 
mur, »liknande det shrank, som taskspelare uppresa mellan sig 
och folkmassan och över vilket de visar sina konster«.16 Längs 
den här muren syns människor gå och bära på redskap, figurer 
och statyer av olika material. Vissa talar, andra är tysta. Det 
enda de fångna ser är de skuggor som av elden kastas pä den 
motsatta grottväggen. Fast de är skuggor tror de fångna att 
det är verkligheten de ser. »Antag vidare, att fängelset gåvo 
eko från motsatta väggen. Tror du, att de då, när någon av de 
förbipasserande talade, skulle anse, att någon annan talade än 
just den skugga, som skred förbi?« frågar Sokrates vidare.17 
Om man föreställer sig att någon av de fångna skulle befrias 
från sina bojor och tvingas vända sig om för att stiga upp och 
se mot ljuset - skulle hon då inte först känna smärta och ilska? 
Och än mer om hon med våld släpades uppför den skrovliga 
väggen och ut genom öppningen? Endast efter en tid skulle 
hon vänja sig vid ljuset och kunna se verkligheten som den är. 
Sokrates säger: »Fängelset i grottan är den synliga världen; 
elden, som upplyser den, är solens kraft; fången, som stiger 
upp och ser på det, som är däruppe, är själen, som höjer sig 
till förnuftets värld.«18

I Platons text liknas grottan snarast vid den sinnliga världen, 
och de fångna är de människor som fastnat i dess villfarelser. 
Befrielsen och uppstigandet till ljuset är filosofens uppsti
gande till tankens och idéernas värld. Har man väl skådat 
det gudomliga och rationella vill man inte tillbaka till det 
jordbundna eländet. Men, när de bäst utrustade människorna 
skådat ljuset länge nog måste de, trots att de inte vill, tillbaka 
för att förmedla sin nyvunna kunskap. Det är svårt att anpassa 
sig till mörkret och skuggorna igen, och väl nere blir den förut 
så klart skådande skumögd - misstänkliggjord och förlöjligad 
av de, av illusioner, förvillade fångarna.

Utbildning eller uppfostran, vilket är föremål för styrande, 
ska syfta till att lyfta grottmänniskan frän skuggriket till det



verkliga ljuset — till den sanna filosofin. För detta krävs en 
vetenskap som riktar uppmärksamheten från det föränderliga, 
till det varaktiga: Musik och gymnastik är bra men duger inte 
i sig, det gör däremot matematik, geometri och inte minst 
astronomi.19 Dessa kunskaper är dock bara led på vägen till 
det slutgiltiga målet med utbildning och uppfostran: dialek
tiken, konsten att ställa den ena tanken mot den andra i syfte 
att skåda sanningen - »draga själen från det blivande till det 
varande«.20 »När en person endast med tankens stöd och 
utan hjälp av några sinnesförnimmelser strävar att nå fram 
till tingens väsen och ej avstår, förrän han har med förnuftet 
fattat det i sig själv goda - då har han nått fram till det högsta 

målet i tankens värld. De är endast de i alla avseenden ypp
ersta naturerna, som böra utväljas för dessa höga syften.«21 

Det varande framställs som det verkliga, det föränderliga som 
overkligt i denna grottliknelse.

På sätt och vis kanske man djärvt kan betrakta psykoana
lysen i ljuset (eller snarare dunklet) avgrottliknelsen; fjättrad 
vid gäckande skuggor av världen blir livsrummet kringsku
ret - endast en helomvändning för ett avgörande möte med 
verkligheten bortom skenbilderna kan befria från villfarel
sens makt, och ge kraft att genom sans och förnuft behålla 
distansen till skuggorna vid återbesöken i grottan. Aven om 
jag i detta ögonblick förenklar såväl Platon som Freud har 
de olika idéskolorna på sätt och vis ett gemensamt koncept: 
bortträngningen.22 Platon, som vid en första anblick ser ut 
att sky kroppen och dess sinnliga begär i oro för att förlora 
sin själsliga frihet, mingas vända sig bort från underhållande 
nöjen och dirigera om de känslor som är förknippade med 
köttets lust. Befrielsen av själen genom dess seger över de 
kroppsliga begären sker genom en kanalisering av känslorna 
mot andliga regioner. Skillnaden mellan den platonska be
frielseprocessen och den psykoanalytiska är dock väsentlig. 
Hos Freud regeras individen istället mer eller mindre av det



bortträngda, och kan endast kan ges befrielse genom att detta 
upptäcks, erkänns och internaliseras. Medan Platon verkar tro 
pä separationen mellan kropp och själ, mörker och ljus, ont 
och gott, tror Freud på föreningen. Och medan Platon tror pä 
själens helomvändning,bort från mörkret och skuggfigurerna 
till det rena förnuftets sanna skådande av det gudomliga ljuset, 
tror Freud på katharsis genom en resa i skuggrikets och den 
kusliga kroppens drifter, drömmar och fantasier.

Men Platon är lurig och mångskiktad med »många bisarra 
och komiska drag. Åtskilliga gånger måste man fråga sig vad 
som är drift med läsaren, vad som är vild ironi och skurrila 
skämt« skriver Jan Stolpe och vidareutvecklar detta:

I Staten polemiserar exempelvis Platon hårt mot diktare som 
använder mimesis, efterbildning. Men hur påverkas vårt sätt 
att tolka detta angrepp när man inser att Staten själv är litterärt 
gestaltad som en jagberättelse lagd i Sokrates mun, alltså en 
klassisk fiktion: en efterbildning som levererar ett generalan
grepp på sin egen grundform. Och hur påverkas vår syn pä 
Symposion av att dialogen är konstruerad som ett referat av 
ett referat, alltså »tre steg från sanningen« (Platons grundar
gument mot litterär efterbildning) med hela dialogen satt i 

indirekt tal?23

Har kanske Platon ändå någon plats i en konstnärlig, peda
gogisk kontext som den här? Att gå till någon som inte såg 
med blida ögon på teatern känns trots allt långsökt på ett fält 
som mera < naturligt> skulle handla om mimesisförespråkaren 
Aristoteles. Eller är det kanske just därför Platon är relevant? 
Aristoteles var Platons lärljunge och väl förtrogen med dennes 
filosofi. Platons idéer är en förutsättning för Aristoteles; inte 
minst är även den senare övertygad om det evigas och gudom
ligas kosmiska existens, att själen är mer gudomlig än kroppen, 
och - än mer än den förra - att det kvinnliga är underlägset 
det manliga.24 Men, i motsats till Platon betonar Aristoteles



handlingen, den individuella erfarenheten och sinnenas upp
fattningsförmåga, vilka är idéer som är ständigt närvarande i 
skådespelarnas praxis: praktisk erfarenhet och visdom,istället 
för vetenskaplig teori och metod. I Den nikomachiska etiken 
betonar han till exempel att »hela det resonemang som gäller 
handlingarna måste uttryckas i grova drag och inte med ex
akthet«, skriver språk- och arbetslivsforskare Ingela Josefson 
som har forskat kring begreppet praktisk, <tyst> kunskap.25 Jo
sefson spänner därmed Platon och Aristoteles mot varandra 
till förmän för Aristoteles. Hon beskriver det som att praktisk 
kunskap ägnar sig ät det unika och inte åt det generella, och att 
de »handlande måste varje gång själva se efter vad som lämpar 
sig för tillfället, i likhet med vad som är fallet inom läke
konsten och navigationskonsten«.26 Det finns ingen bestämd 
metod när det gäller handlingar av olika slag och »om vi ger 
företräde åt det generella förlorar vi det etiska i den enskilda 
upplevelsen«.27 Ett regelverk är alltid vägvisare, men praktisk 
kunskap innebär skicklighet i att urskilja de drag som är kän
netecknande för varje enskild situation. Det gäller att kunna 
handla <rätt> i oförutsägbara situationer. Detta går att lära ut 
genom övning, men för en ung och oerfaren människa är det 
dock viktigare att följa reglerna, än att höfta till hur som helst. 
Känslorna är viktiga i praktisk kunskap; fantasi, känslomäs
sig begåvning, lyhördhet och uppmärksamhet är nödvändiga 
förutsättningar. Således är skådespelaren en förebild.

Paideia Platon kan onekligen tyckas överflödig i relation till ovan
stående, men en genomgång får pröva saken. Mats Persson 
formulerar exempelvis i sin essä »Platons grotta och det fi
losofiska livet« ett antal punkter som kan vara av intresse 
att ställa i relation till skådespelarutbildningen.28 Inte minst 
genom det grekiska begreppet paideia i sammanhanget, det 
vill säga att bildning inte bara handlar om kunskap, utan än 
mer om uppfostran och karaktärsformande.29 Själva liknelsen



kan ha många tolkningar, menar Persson, och hävdar att den 
bör ses i förhållande till den antika föreställningsvärlden. Ett 
exempel är att se grottan som Hades rike, ett annat att låta 
denna Hadestillvaro spegla det eländiga, overkliga och löjliga 
jordelivet, med ljuset ovanför som en befrielse från detta till 
en filosofisk och mer gudalik tillvaro. Skuggorna på väggen 
nere i grottan är ett gyckelspel, representationer av verklig
heten, dåliga kopior, medan det verkliga återfinns i ljuset där 
uppe, i solen och de eviga idéernas värld. Det gäller att befrias 
ifrån bojorna och vända kropp och själ helt om. Har man väl 
vänt kropp och själ åt rätt häll kan man se ljuset och få insikt. 
Detta betyder att:

förnuftet är ett mänskligt naturanlag, och att det filo
sofiska livet därför är en potentialitet i den mänskliga naturen. 
Detta implicerar en viss kritik av all auktoritetstro: man måste 
kunna se själv. Men förnuftig insikt tycks i viss mån vara bero
ende av att själen i övrigt är »rätt stämd«. Därför måste också 
den blivande filosofen tränas i alla dygder, endast så kan en 
nödvändigperiagoge [vändning] komma till stånd. (Här finns 
exempelvis förklaringen till det extremt disciplinerade upp- 
fostringsprogrammet för väktare och filosofer i Staten) [...]

lo* det är inte synförmågan som gören person till filosof- även 
onda personer, säger Sokrates, har skarp syn - utan att man 
riktar sitt förnuft och hela själen mot andra sakförhållanden än 
de skugg- och gyckelbilder som finns i den politiska och sociala 
gemenskapen. Det filosofiska livet innebär att hela ens existens 
orienteras mot det eviga och oföränderliga varat [...]

mycket övning krävs. Vidare talas det om att befria och 
bota fångarna, och intressant nog också i detta sammanhang 
om tvång och våld. Det beskrivs även hur fångarna bländas 
av ljuset när de vänder sig om och kommer ut ur grottan , och 
hur de reagerar med smärta och ilska.30



Frigörelse-prägling och berättaransvar är begrepp som explicit 
kopplades till skädespelarutbildningen. Det förra begreppet 
figurerade dock diffust, vilket jag diskuterat i tidigare avsnitt, 
men ingick likväl i den dåvarande diskursen. »Smedjan« 
figurerade som metafor för utbildningen hos någon, liksom 
uttrycket »smida medan järnet är varmt«. Metaforerna/be
greppen »kränkning« och »våld« — som inte skall förväxlas 
med våld eller kränkning i vanlig mening utan snarare som 
motstånd- förekom också i några samtal, vilket rörde viss un
dervisningsmetodik byggd på provokation för att få till stånd 
ett kunskapsavancemang. Vissa undervisningsmoment som 
så att säga skaver ur studentperspektiv skall, bör och måste, 
enligt den här principen och ur ett lärarperspektiv, skava eller 
göra ont för att studenten skall utvecklas. Precis som fångarna 
reagerar med smärta och ilska när de bländas av ljuset efter att 
ha vänt sig om och kommit ut ur grottan, reagerar studenterna, 
likt klienter i en psykoanalys eller terapi, med motstånd och 
frustration, sorg och vrede vid insiktsgivande <seanser>. Först 
i efterhand ses provokationen i ett annat ljus, när hatet - fram
kallat av frustration och projicerat på provokatören - lagt sig, 
och då i form av uppskattning och tacksamhet.31

Detta är ju naturligtvis problematiskt då ett liknande syn
sätt skulle kunna hölja eventuellt icke acceptabla metoder 
i dunkel, liksom det kan bidra till en konstant legitimering av 
eventuella oegentligheter. På undersökningsfältet hade dock 
ett intrikat mönster, mer eller mindre oavsiktligt utvecklats, 
där studenterna — avancerande från lägre till högre kunskaps- 
stadier (liksom i andra pedagogiska kontexter) och därmed 
utsatta tör allt komplexare situationer i sitt blivande yrke som 
skådespelare - hade möjlighet att ventilera och bearbeta det 
svåra, eller till och med vägra att utsätta sig för det. Det lik
nade ett slags nätverk i det fördolda, där olika lärare och an
nan personal fungerade som bollplank för studenter och för



varandra. När en känd eller återkommande prövning i under
visningen väntade studenterna, skedde en <tyst> mobilisering 
i form av beredskap hos personalen och de övriga lärarna. På 
så vis kunde studenterna pysa ut sin ilska och punktera den 
aktuella lärarens (provokatörens) makt. Utifrån detta kunde 
sedan såväl studenterna själva som skolans ledning ta beslut 
om man ansåg prövningen värd sitt namn eller ej. Detta sys
tem tycktes mer eller mindre internaliserat i utbildningen 
men utan att vara explicit formulerat, som en form av mental 
förberedelse för yrkets tuffa villkor.32 Provokatören, det vill 
säga läraren eller regissören, i detta moment hade en komplex 
funktion. Utan att förringa det han/hon medvetet och omed
vetet utsatte sina studenter för i kraft av sig själv, fick denne/a 
axla den ambivalenta rollen som viktigt projektionsobjekt; för 
studenten i stunden tillerkändes provokatören en närmast 
orealistisk betydelse som mäktig, obarmhärtig <sanningssä
gare) vilken kunde bli åtrådd och dyrkad lika väl som hatad, 
bespottad och förlöjligad.

Allt detta är en träffande bild av vad som ofta sker när olika 
personer utsätts för Sokrates ofta hårdhänta, för att inte säga, 
brutala samtalskonst. Menon, i dialogen med samma namn, 
beskriver Sokrates som en darrocka vars sting förlamar själen 
så att man inte längre vet vad man trodde sig veta. I flera dialo
ger gestaltas också hur självmedvetna aristokrater och politiker 
reagerar våldsamt på denna förödmjukande behandling. De 
som är så fulla av övermod visar sig egentligen inte veta vad 
dygd, mod, godhet m.m. är. Sokrates karaktäriseras av sina 
öfter som omogen, gycklande och full av hybris. Han hotas 
också med döden om han inte slutar med att förorätta folk, ett 
tema som även det skymtar fram i grottliknelsen.33

När jag i början av min vistelse på faltet presenterade mig och 
projektet för några lärare blev jag drabbad, för att inte säga 
avvisad, av något som liknade denna brutala samtalskonst. Se-



nare blev jag närmast attackerad och förödmjukad inför en 
fullsatt matsal. Förödmjukelsen höll jag för mig själv och med 
tillkämpat lugn väntade jag ut denna sokratiska personlighets 
svada men, precis som Sokrates offer, upplevde jag personen 
i fråga vara full av hybris. I denna lärares ögon tycktes det 
räcka det med att jag deltog i ett genusprojekt och kom från 
universitetet för att jag skulle vara en »självmedveten aristo
krat och politiker«, dessutom ett antal år yngre kvinna, som 
borde sättas på plats. Jag, å min sida, upplevde att läraren var 
»full av övermod« och »utan att veta vad vare sig dygd, mod 
eller godhet är« gav sig på och tryckte till en helt oskyldig 
syster. Jag trodde läraren skulle uppskatta projektets inten
tion att belysa platsen ur ett genusperspektiv, och så var det 
nog också egentligen, men det var nödvändigt att sätta mig 
(som kvinna?) på plats först. Vi hade kanske hybris båda två 
- det var ett narcissistiskt och prestigeladdat möte - men mest 
intressant i det här fallet är kanske diskrepansen mellan bud
skap och framförande. Dialektiken, det filosofiska samtalet, 
bruket av logos blev i det här mötet inte en dialog i Platonsk 
mening. Den affekterade situationen innebar att filosofin ut
nyttjades för en vredgad, känslosam retorisk monolog medan 
jag, ofrivilligt och på grund av omständigheterna samt de 
villkor som präglade mitt arbete, blev den som behöll det 
sokratiska lugnet.34

Sokrates samtalskonst brukar liknas vid förlossning — den 
smärtar. Detta är dock inte ett självändamål, utan ett medel 
för att befria själen: »Kunskap föds endast ur vederläggandet 
av ogrundade åsikter och åtföljande förvirring. Därav den 
härda dialektiken som provocerar till eftertanke.[...] Man 
utmanas att tänka igenom det sagda och ifrågasätta både detta 
och sina egna frågeställningar och förutsättningar«, menar 
Persson.35 Liksom samtalet i Platons dialoger löper fram i 
labyrinter och slingrar sig fram längs märkliga vägar med 
många associationer och återkopplingar, vittnar studenter om



s taika, oförglömliga och avgörande upplevelser under vissa 
uncervisningsblock som präglas av något som liknar denna 
sanitalskonst. Dessa ogripbara, högtflygande och abstrakta 
mei ytterst krävande resonemang, väcker slumrande delar av 
indiviidens inre till liv, och betecknades av studenterna som 
unika erfarenheter. En av flera anledningar till att jag uppe- 
håler mig kring detta är just karaktären av den upplevelse som 
drabbade mig i det här tidiga mötet och som sedan kom att 
fascinera. Upplevelsen, som bidrog till en blandad känsla av 
resaekt och förvirring, mobilisering och nyfikenhet, är också 
der. absolut största upplevelsen av platsen jag kan erinra mig, 
antagligen beroende på att den drabbade mig i början av min 
vistelse där, där jag som alldeles ny på fältet, var vidöppen, 
kontaktsökande och oskyddad.

Poängen med att redogöra för denna personliga erfarenhet 
är ett jag tror att den i någon mån är en upplevelse som även är 
signifikativ för studenterna.36 Jämförelsen haltar naturligtvis 
då graden och arten av laddning skiljer sig markant mellan 
mötet student-lärare och mötetgenusobservatör-lärare.Ändå 
tror jag att man i någon mån kan använda det som parallell. 
Studenterna får tidigt i undervisningen erfara detta oförut
sägbara, krävande möte; strax efter att ha passerat nålsögat 
som en av den lilla elit vilken, efter hårda prövningar, till slut 
blivit antagen till den eftertraktade utbildningen. I egenskap 
av detta har de kanske hybris när de kommer till platsen, men 
snart står de öga mot öga med sig själva och genom denna 
kontring av hybris, förkroppsligad i en lärare, tas de omedel
bart ner pä jorden. De var alla störst, bäst och vackrast vid 
antagningen - nu blir de avklädda, testade som endast en i 
mängden och osäkerheten tar över.37 Likväl, eller kanske just 
därför, är upplevelsen stark och mötena med detta blir oför
glömliga och idealiserade. Man blir snabbt liten inför något 
väldigt stort och eftersträvansvärt som man kanske, om man 

gör<rätt>, kan komma att erövra. Det liknar en initiation.



Man kan tycka att det är egendomligt hur en föreställande 
konstarts mer eller mindre självklara kunskap om kroppen som 

instrument på detta sä att säga distanserade sätt förmedlas 
genom en filosofi präglad av tankens och idéernas överläg
senhet. Men, beträffande såväl detta undervisningsidiom som 
de kongeniala formgrepp genom vilka en författare berättar 
sin historia, är dialektiken av väsentlig vikt. Detta för Platon 
utmärkande författarskap, liksom greppet att undervisa efter 
dialektisk modell, är inte endast utsmyckning utan av avgö
rande filosofisk betydelse; det handlar om »filosofisk uppfost
ran, grundat på en uppfattning om lärandets och insiktens 
komplicerade natur«:

Platon förefaller ha menat att kunskap i ordets egentliga me
ning inte uppstår genom inlärning, utan genom att själen själv 
inser vissa sakförhållanden. Insikten liknas ofta vid återerin- 
ring (anamnesis), vilket implicerar att kunskapen måste ak
tualiseras, inte tas utifrån. Pedagogik blir därför en fråga om 
att leda och provocera.[...] Detta skulle vidare förklara även 
att det framförs så många olika och delvis motstridiga teser 
och resonemang i dialogerna. I syfte att väcka själen slum
rande insikter spelar även de frekventa myterna och bilderna 
en viktig roll. 38

Vore det inte för det rent praktiskt obegripliga i denna diskurs 
(för en läsare som jag), att det filosofiska livet innebär att hela 
ens existens orienteras mot det »eviga och oföränderliga va
rat«, finns det onekligen mycket att hämta ur detta material för 
mitt arbete. Genom Perssons läsning av Platons grottliknelse 
klarnar en hel del av den pedagogiska och didaktiska syn jag 
mött i utbildningen och i ljusdunklet av detta får platsspeci
fika begrepp såsom exempelvisfrigörelse-prägling] relation till 
anamnesis ny relevans. Men begreppen glider omkring och är 
värdeladdade i relation till varandra. En lärare tillbakavisade 
exempelvis epitetet pedagog, och betraktade sig själv snarare



som en konstnärligförlösare medan studenterna istället säg 
denne som teknisk hantverkare. En annan, av studenter be
traktad som förlösare, kallade sig själv pedagog men då för att 
distansera sig från rollen som regissör. Och sä vidare.

Satt i sitt historiska sammanhang skulle alltså Platons 
Sokrates vara en rebell. Och i tider av såpoperor och börs
marknadens braskande dramatik, då vi - med <enkelriktad 
blick fastlåsta själar> - lever våra liv via självbespeglande 
mediers skenbilder får man väl ge honom en chans? Enligt 
Persson utmanar inte grottliknelsen bara den gamla mytiska 
föreställningsvärlden, utan den innebär också en omvärdering 
av den etablerade kulturens värden, där det omhuldade och 
höga politiska livet av Platon ställs i ett löjes skimmer genom 
att placeras i grottans dunkel. Och denna provokation löljs 
av flera; Platon påstår att filosoferna - de som är kända för 
att utmana traditionella värden - är mest lämpade att styra 
staten och den som uttalar denna provokation är just Sokra
tesgestalten. Problemet med detta är att när dessa oegennyt
tiga filosofer utan maktintresse väl kommit ur grottan, vill 
de inte stiga ned i den igen utan måste övertalas, eller till 
och med tvingas, ner och genom detta scenario framträder 
en spänningsfull konflikt i Platons tänkande, nämligen kon
flikten mellan vita activa och vita contemplativa,39 Vad är det 
för sorts insiktsfull, filosofisk kunskap som har till effekt att 
man inte är intresserad av de fördelar makten bär med sig? 
Utan att fördjupa mig i den filosofiska idén om <det sanna 
varat> (kopplat till antikens uppfattning om de existentiella 
naturernas strävan mot de fulländade idéerna) är det viktigt, 
som Persson påpekar, att göra en distinktion mellan filosofisk 
insikt och sann vetenskaplig teori. Den senare betecknar ett 
modernt kunskapsideal, det vill säga <en rent teoretisk inställ
ning, känslo- och värdeneutral, med sitt sanningskriterium 
i en intersubjektiv prövbarhet> utan några moraliska eller an-

Vita activa vs 
vita contemplativa



dra praktiska konsekvenser av insikten om sanningen; man 
behöver med andra ord inte leva som man lär. Detta har dä
remot mycket litet att göra med den insikt Platon talar om, 
vilken innebär ett vetande som har omedelbara etiska konse
kvenser för individens handlande.

För att förstå detta måste man beröra frågan om eros, skri
ver Persson, och det är nu jag blir nyfiken. Ar här ytterligare 
en paradox? Den erotiska sidan av filosofin är, enligt denna 
diskussion, nämligen central för att kunna förstå ointresset för 
makt och politik. Förnuftet är således inte ett kallt neutralt be
traktande, utan det är passionerat med ett erotiskt begär. Den 
erotiska sidan gäller inte bara begär efter kunskap utan också 
själva kunskapens karaktär, hävdar Platon som använder kär- 
leksmetaforer vid beskrivningen av själva kunskapsakten och 
erövrandet av insikt. Att befinna sig i ett tillstånd av insikt är 
enligt Platon samtidigt att vara hänryckt av det man förstår, 
skriver Persson, och detta vetande är intimt förknippat med 
begär och kärlek.

Insikten om det rättas och det godas idé är alltså inget teo
retiskt vetande, utan ett tillstånd präglat av en hänryckande 
och allt uppslukande längtan och strävan, [...] Eftersom själen 
är helt uppslukad av denna insikt följer också att man blivit 
rättrådig och god.40

Till upplysta och tänkande, rättrådiga och självrannsakande 
människor med <rätt> kärlek till konstarten, upplevde jag att 
man ville fostra/utbilda studenterna på Teaterhögskolan. 
Förnuftet och tanken höjdes men, paradoxalt nog, ett för
nuft som var passionerat och en tanke som var havande med 
erotiskt begär; genom att sila allt det själsliga genom krop
pen, eller snarare tvärtom, det kroppsliga genom själen, och 
lägga känslorna åt sidan kunde skådespelarkonsten erövras. 
Den tysta kunskapen har en fantastisk, rik och motsägelsefull 
prägel, vilken bygger på sammansatta teorier och metoder



efter både levda och skolade erfarenheter. När forna tiders 
pragmatiska överlevnadskonst, överförd på teatrarnas tiljor 
i den tuffa skådespelarvärlden, övergick till denna krävande 
hållning mellan lärare och adept är dock svårt att säga. I ljuset 
av detta blev dock nya, pedagogiska rön fjuttiga, för att inte 
tala om genusteorier, ty »på teatern finns ingen demokrati, här 
finns bara herrar och slavar« som en av lärarna uttryckte det.

Jag skulle kunna lägga Platon åt sidan här om det inte var 
för att jag inte riktigt hänger med. Fortfarande undrar jag hur 
man verkligen vet vad som är <rätt>, när och hur det är <rätt> 
- åt vilket håll skall man börja vrida sig till exempel? Och hur 
ska själen veta att den är förnuftig, det vill säga veta att den 
vet det riktiga och goda, utan att ha någon form av auktori
tet att stämma av detta mot, och vilken skulle i så fall detta 
vara, utsedd av vem? Teater- och genusvetare Tiina Rosenberg 

funderar över just detta när hon läser Platon genom Luce 
Irigaray’s Platons Hy stera, och finner i liknelsen omedelbart en 
»tydlig hierarkisering av dialogen uppifrån och ner«.41 Den 
platonska dialogen uppfattas som en retorisk monolog i syfte 
att utöva makt. Här betraktas Sokrates som en auktoritär pe
dagog, hos vilken det alls icke är fråga om samtal eller dialog 
utan ren och skär inlärning. Det är alltså efter filosofens lo
gik grottvarelsen skall anpassas »och då måste grottvarelsen 
överge sina barnsligheter, drømmerier och vansinne, skära 
snyggt mellan fantasier och verklighet för att nu låna Platons 
egen linjeliknelse«, skriver Rosenberg och fortsätter:

Från förtrollningen i magins krets hamnar vi således i aukto
ritetens förtrollning. Och den accepterar inte att ifrågasättas, 
att undersökas utan orsak. Auktoritet ska man inte kunna se, 
inte kunna mäta, inte kunna peka ut. Den lidelse som Irigaray 
här anar är märkt av förbud.42

Vad bottnar den världsfränvända och krävande dialektiken i? 
Sokrates provocerade bland annat genom att ställa sig utanför



det obligatoriska politiska engagemang som förväntades av en 
fri man i den antika kontexten, så skulle filosoferandet kunna 
vara en form av motmakt? Den homoerotiska dimensionen 
kan inte ha varit ett stort problem i det här fallet, snarare 
tvärtom, men Sokrates lär ha haft ett ofördelaktigt yttre och 
vad Platon hade för skäl till sitt ställningstagande är frågan.

Eller förmedlar det formmedvetna dialogkonceptet, Platons 
eidos, något subtilt bortom det vilket det synes vara: ett infer
naliskt (själv)ironiskt gäckande med dem som av storhetsvan
sinne placerar sig von oben ? En idealstat som en ren absurditet? 
Och är inte passion och lidelsefullt erotiskt begär just precis 
känslor, i allra högsta grad dessutom kopplade till kroppen?

Ideologi Jag vill understryka att jag för den här diskussionen skär ut och 
vs myt isolerar en diskurs (i betydelsen de sätt genom vilka verklighe

ten görs begriplig) bland andra, vilket innebär att andra viktiga 
diskurser trängs bort. Diskurser är inte renodlade av sig själva 
och figurerar ofta efter en ordning, eller förekommer i strid 
med varandra. I detta fall uppfattar jag den aktuella, sä kallade 
platonska diskursen snarast som ett paradigm med följande 
ddeologisk utövning> som på olika sätt präglar grundutbild
ningen, och tar sig uttryck i såväl tal som i själva förhållnings
sättet till yrket, världen och livet. I interaktion med denna 
figurerar sedan mer lokala och för ämnet specifika metodiska 
diskurser, Stanislavskij-inspirerat arbete med sig själv, så kal
lad method acting, djupläsning efter Keve Hjelm, berättar- 
ansvar etcetera och - som viktig motvikt till den platonska 
dialektiken-en (panto)mimisk/teknisksynpå skådespelaren. 
Förhållandet mellan dessa två senast nämnda synsätt visar på 
en intressant motsättning i relation till skådespelarstudenten 
och en pågående diskussion - den att fostra unga människor 
till skådespelare vs den att utbilda skådespelare.

Anledningen till att jag uppehåller mig vid den här specifika 
diskursen kan hänföras till min tidigare referens till Ricoeur



och dennes teori om metaforer. Det gäller inte minst rotme
taforer, det vill säga metaforer som ligger under hela diskur
ser, och vad detta i förlängningen får för effekter beträffande 
genus. Jag menar då hur man enligt denna teori visualiserar 
och konnoterar verksamheter. För en organisation som exem
pelvis skådespelarutbildningen, skulle begreppet kultur kunna 
vara rotmetaforen, och bakom denna en andra ordningens 
metafor som en modifikation av den första: i detta fall socialt 
klister eller sakralt system. En annan variant kan vara att låta 
begreppet myt vara rotmetaforen. En andra ordningens meta
for skulle då kunna vara förstärkare av kollektiv fantasi, och en 
tredje smedjan f2 Kanske kan man formulera eller visualisera 
det som följer: I smedjan smider man medan järnet är varmt, 
för att ge artefakterna den form man vill ha - det man kom
mit/kommer överens om som den <rätta> formen - och som 
efter denna princip levandegör, respektive håller den <rätta> 
historien, fabeln eller myten vid liv.

Man kan ana en form av sanningsanspråk i denna typ av 
diskurs, en vilja att vara och hjälpa andra att bli <sann> - som 
skådespelare och /eller som människa är oklart — vilket också 
avspeglas i mer pragmatiska uttalanden om skådespeleri, inte 
minst genom Stanislavskijs idé om att vara äkta på scen, det 
vill säga sann i och mot fiktionen:

- Jag förstår inte vad vi såg hos honom - inte ord av det han 

Sa var ju sant!

- Det viktigaste är att vara sann på scen, inför sig själv 

och inför juryn...

- Lyssna pä hur du säger den här repliken ... 

är du verkligen sann? (etcetera).44

Men man kan även ana ett slags kärleksbudskap och frågan är 
för vilka underliggande motiv man egentligen begagnar sig av 
filosofin. Man kan välja flera vägar att gå för att försöka förstå 
den här paradoxen att få (den själsliga) sanningen att verka



genom (kroppsjkonsten, men oavsett väg är det svårt att undvika 
begreppet Ideologi som grundläggande komponent. Att göra 
detta innebär i sig en paradox i förhällande till Platons dialek
tik och den sokratiska förlossningskonstens emancipatoriska 
dimension /ambition, men visar att även denna i själva verket 
kan vara det som Marx kallade en »ideologisk mystifikation« 
- en diskurs som brukas retoriskt för ett visst motiv.45 Reto
riken kan ur det här perspektivet ha fler funktioner. Det kan 
handla om:

en kongenial metod att överföra kunskap om teater
konsten och det konstnärliga utövandet, det vill säga 
teaterns och skådespelarkonstens retorik 

fco- att mer eller mindre (o)medvetet söka motverka en 
myt genom överföring av en annan 
att mer medvetet fånga in studenterna i en instit
utionell ideologi, med andra ord en initiation 
i mästare-lärling traditionen

A ena sidan kan man härmed följa en linje som söker san
ning och etik, eller åtminstone insikt och kunskap, genom 
konsten, ä andra sidan kan man följa crarspåret genom att 
(ordvitsigt efter nedanstående skribenter) betrakta retoriken 

via erotiken. Men, vilket kommer att visa sig, dessa två linjer 
har mer gemensamt än vad man först anar. Vad det gäller 
sanning och etik är det möjligt att antingen se den filoso
fiska ambitionen som ett led i disciplineringen av studenterna, 
närmare bestämt att via hård övning och distanserat förhål
lande se sin kropp som ett instrument, frikopplad från egna 
känslor, ställd i konstens tjänst. Disciplineringen innebär 
i så fall att få studenterna att undvika att låta sig förföras av 
konsten som självbespeglare, att bruka konstutövningen som 
<onani> och självhävdelse eller på annat sätt använda den för 
egennyttiga syften. Men synsättet kan också vara ett aktivt 
ställningstagande emot en förytligad, ungdoms- och kropps-



fixerad värld, där typecasting är viktigare än kunnande och där 
man till varje pris vill bli <känd frånTV>. I förlängningen kan 
detta återföras till den tidigare nämnda kopplingen mellan 
skådespelarkonst och prostitution, något som man i en utbild
nings kontext kan vilja bryta för att motverka en låg, allmänt 
internaliserad - enligt principen kollektivt minne - värde
ring av yrket. På så sätt kan man legitimera användningen av 
en platonsk filosofi som form för att motverka en förytligad, 
ohälsosam egocentricitet och kroppslig tygellöshet, trots att 
hållningen, enligt tradition, är anti den konstnärliga praktik 
man utövar. För att använda sig av Platons egen terminologi, 
kan man tänka sig förhållningssättet som ett motgift till vår 
tids skuggbilder i grottan, det vill säga medias och populär
kulturens simulacra och där man - i den här kontexten - ser 
den traditionella teaterkonsten som en sann konstart vilken 
upphöjer sinnevärlden till idé.

I Teaterhögskolans egen bulletin Katarina, våren 2001, rap
porteras om en händelsrik, flera dagar lång, sammankomst 
mellan teaterhögskolorna i Sverige. Under rubriken »De kom 

— de såg — vi segrade« redogörs för allt möjligt; från ett inspi
rerande möte med Suzanne Osten till workshops av skiftande 
slag och innebandyturnering. Det som fastnar på min nät
hinna är emellertid en rad om att en lärare påTeaterhögskolan 
har haft en föreläsning där det framhållits att skådespelaren 
alltid varit en etikbärare. Detta väckte en viss oro för konflikt 
hos mig, dä min egen forskning har lett mig till en skådespe
lare med mer komplexa implikationer. Men - vilket framgår 
av min diskussion i kapitlet »Det kusliga« - skådespelaren 
är inget entydigt fenomen: Det abjekta är det sublimas foder, 
det heliga går hand i hand med det orena liksom Kaos är 
granne med Gud. Aven om detta är en självsvåldig tolkning 
av en självsvåldig hållning, ska jag försöka diskutera det med

Etik, 
retorik 
och erotik



hjälp av Foucault samt tre essäer, alla publicerade i tidskriften 
Res Publica med rubriken Erotiken och filosoferna.46 Liksom 
Foucault ägnar sig Staffan Carlshamre, Roland Ly sell och Mats 
Rosengren här åt kärlek, känsla och passion ur olika filosofiska 
aspekter.

Roland Lysell diskuterar bland annat Platons distinktion 
afrodisia/Eros, det vill säga en urskiljning av lusthandlingar 
från kärleken, vilket kan vara av intresse för den här kontexten. 
Detta sker via den kvinnliga filosofen Diotimas tal i Platons 
Symposion - en dialog om de filosofiska aspekterna av kärle
ken. Sokrates har varit med om en slags initiation, paradoxalt 
nog ett mystifierat inslag i den annars så dygdiga, klara och 
upplysta filosofens tankevärld, menar Lysell.4; Diotimas lära 
förmedlad till Sokrates handlar i Lysells tolkning om hur kär
leken kanaliseras och görs brukbar för subjektet i sökandet ef
ter vishet och insikt. Det innebär, i motsats till sublimering, att 
den högre, eftersträvansvärda formen av kärlek endast kan näs 
via de fysiska lusthandlingarna. Eller snarare att den fysiska 
kärleken blir ett redskap att nå den filosofiska sanningen.48 
Mats Rosengren, som vill visa hur eftervärlden har ratio
naliserat och förenklat Platon, tar istället sin utgångspunkt 
i dialogen Faidros som behandlar Eros - här beskrivet som 
kärleken i dess olika former - och retoriken, det vill säga kon
sten att övertyga eller övertala sin publik. Rosengren visar 
hur Platon i denna text förenar begreppen erotik och retorik 
genom termen förförelse. Efter att ha beskrivit Sokrates möte 
med den unge Faidros och hur ett förförelsespel växer fram 
mellan de tvä med hjälp retoriska insatser, utvecklar han ett 
resonemang där man kan se hur Platon faktiskt värderar det 
erotiska begäret och den fysiska kärleken. Förutsättningen var 
att den brukades med måtta. Den fysiska, men behärskade och 
måttliga, kärleken mellan filosofer gagnade istället deras väg 
till insikt och sanning.



Vi har alltså två uppfattningar om Eros hos Platon. Ä ena sidan 
Eros som en demon, vilken förvrider omdömet hos de älskan
de och får dem att skada sig själva genom sitt oförnuftiga bruk 
av de sinnliga njutningarna. Å andra sidan Eros som inspirerar 
till den högsta formen av gudomligt vanvett, till en dyrkan av 
det sköna som leder till filosofisk insikt och som, kombinerat 

med ett filosofiskt sinnelag hos dem som älskar, möjliggör ett 
måttfullt bruk av den fysiska kärleken. Platon fördömer aldrig 
den fysiska kärleken i sig, han förkastar endast den själ som 
låter sig förslavas under sitt erotiska begär : Tygellösheten men 
inte erotiken utgör för Platon hotet mot tänkandet.49

Platon skulle alltså inte förneka den fysiska kärleken men 
hävda måttligheten och självbehärskningen. Man kan ändå 
fortsätta att fundera över varför lärare, i en så explicit kropps- 
baserad konstform, begagnar sig av en idélära som ser krop
pen och dess begär som ett problem, och man kan fundera 
över hur man i en modern utbildningskontext som gäller de 
sceniska konstarterna, kan ansluta sig till ett filosofiskt tän
kande där kvinnor, slavar och tarvliga, fega män buntas ihop 
till något ovärdigt att ens mimetiskt porträttera.50 För att 
begripa detta kan Rosengrens tillbakablick på utvecklingen 
av begreppet logos vara av intresse. Redan då den grekiska 
filosofin började översättas till latin, menar Rosengren att 
något betydelsefullt hände:

En av de klassiska definitionerna av människan, zoon logon 
echon (en levande varelse som besitter eller har logos), blev på 
latin till animale rationale, ett rationellt eller förnuftigt djur. 
Av allt det som tidigare benämnts genom termen logos—prat, 
tal, förnuft, rationalitet - finns i denna översättning endast 
rationaliteten kvar. Frän att ha varit en enhet av praktiskt 
förnuft, samtal och tänkande blir logos i sin latinska form 
blott det rationella eller förnuftiga inre ordet, rösten som 
ljuder i vårt inre, förnuftets och kanske också samvetets röst.



Det faktiska talet, liksom i än högre grad än skriften, kom 
att ses som mer eller mindre lyckade översättningar av denna 
inre monolog. Tanke skildes från tal, innehall frän uttryck 
och mening frän tecken - och den sanning som filosofen 
sökte kom därefter att bli något inre: sanningen om världen 
eller sig själv som människa fann man i tanken och inte 
i dess uttryck, man fann den i tingens väsen, inte i deras yttre 
och föränderliga form och man fann den slutligen i själen, 
inte i kroppen.51

Dikotomin mellan kropp och själ fanns redan hos Platon 
men mer balanserad, och det är först i och med kyrkofadern 

Augustinus och kristendomen som den negativa sidan av ero
tiken renodlades. Såväl Lysells som Rosengrens resonemang 
följer Foucaults i Sexualitetens historia·. Sexualitet var under 
antiken inte, som i senare tid, kopplat till något fult och skam
ligt utan istället nära knutet till individens omsorg om sig 
själv och det egna välbefinnandet. Snarare än att handla om 
kyskhet i bemärkelsen total avhållsamhet handlar det om en 
»existensens estetik« med savoir-faire och kairos som grund
läggande elementd2 Detta innebar ett individens vetande om 
när, var och hur saker och ting skulle utföras och hanteras på 
ett för individen lämpligast sätt beroende av ett antal variabler 
(behov, tid, status), och här ingick afrodisia - lusthandlingar 
- som nödvändig ingrediens. Liksom hos Aristoteles hand
lar det om en gyllene medelväg. Det sexuella begäret skulle 
inte förträngas, inte avvisas »men tyglas, i viss mån stiliseras 
och socialiseras till en slags lustans praktik«, med Lysells ord. 
»Denna skulle i sin tur tjäna subjektets frihet genom att göra 
det oberoende av passionerna. Sexualpraktiken får därmed 
ett etiskt syfte: den understödjer den i politik och samhälle 
verkande individen.«53

Den sokratiska tematiken som Platon för fram handlar om 
förnuft, dygd och självbehärskning, men texten i Faidros ger



oss detaljer om, och inblick i själens kamp med begären, häv
dar Foucault. I Njutningarnas bruk beskriver han hur Platon 
introducerar frågan om sanning som fundamental för kärleks
relationen.54 Den <asketiske> Sokrates befinner sig i ett intrikat 
erotiskt vågspel mellan den fysiska kärleken till en skön yng
ling och kärleken till sanningen, men Platon löser svårigheten 

meddet<förbjudna> njutningsobjektets roll genom att återföra 
frågan om den åtrådda individen till själva kärlekens natur. 
Kärleksrelationen struktureras som en ömsesidig relation till 
sanning; genom att dubblera den och placera den hos den som 
är älskad, såväl som hos den som älskar och genom att vända 
på rollerna. Sokrates är den som kan spela Eros spel, han kan 
styra och behärska sig själv och därför kvalificerar det honom 
som det högsta kärleksobjektet för unga mäns åtrå. Sokrates 
är den som kan guida dem på kärlekens väg mot sanning. I 
stället för att betrakta den sköna ynglingen som föremål för 
Sokrates kärlek, betraktas ynglingen vara den som älskar san
ningens mästare Sokrates; med andra ord en erotisk mästare- 
lärlingrelation i den sanna kärlekens tecken. Man ska således 
ha i bakhuvudet att filosofens <asketism> inte var ett medel att 
diskvalificera pojkars kärlek.Tvärtom var den ett (kulturhege- 
moniskt) medel att stilisera den och således, genom att forma 
och gestalta den, ett sätt att höja dess värde.55

Bortsett från antikens specifika sexualitetsdiskurs och 
- praktik kan man mot den här bakgrunden tänka sig att den 
filosofiska hållningen i utbildningen följer en mer intuitiv, 

så kallad antik uppfattning om människan; som en levande 
organisk enhet av tanke och tal, känsla och förnuft, begär 
och kontroll — en zoon logon echon. Eller som Elin Diamond 
lakoniskt skriver: »pä Aristoteles tid blandades psykologiska, 
kognitiva och epistemologiska betydelser med det fysiska«, 
precis som i dagens skådespelarkonst. 56 Men signifikativt 
för människan är att hon är en varelse som, i fenomenologisk, 
existentiell mening, »inte behöver sträva efter distans och



kontroll, hon är distans och kontroll«, menar Staffan Carls- 
hamre.57 Detta kastar nytt ljus över synen på, och talet om, att 
de kvinnliga studenterna ofta blir för privata och emotionella, 
ty »den som hänvisar till sina känslor och passioner som orsak 
till sina handlingar försöker bara smita från sitt ansvar. Hon är 
en bedragare, och, i det intressantare fallet, en självbedragare 
- hon är i ond tro«, för att låna Carlshamres uttryck angående 
individens förhållande till sig själv.58 Att vara ett subjekt är att 
vara alienerad och kluven, medan att hänge sig åt känslor och 
passion innebär att bli hel. Längtan efter det tillståndet kan 

vara starkt, men måste hållas på <rätt> avstånd; att ryckas hän 
av passion och lidelse innebär att ge upp, svika eller förlora 
sin position som förnuftigt subjekt.

Att filosofera skulle, enligt denna utredning, kunna ha ett 
uppfostrande, men samtidigt erotiskt syfte; nämligen att - likt 
en besvärjelse - disciplinera studenterna, men också sig själv 
som lärare, i en kontext där tänkande, talande och kännande 
organismer i tät kontakt och rörelse ständigt frestar eller 

skyr varandra, såväl i verklighet som i fiktion. Det önskade 
resultatet skulle kunna vara dels att avprogrammera blivande 
skådespelare från narcissism och koketteri, dels att kräva en 
medvetandegjord, kontrollerad erotisk hållning, vilken i sig 
laddar såväl undervisningen som konsten.

Ideologin En dylik »demaskering« av en ideologis begränsningar är i 
demaskerad? sig själv utförd frän en begränsad synvinkel. Men varje sådant

begränsat perspektiv kan kasta ljus över relationen mellan en 
ideologis universella principer och de speciella, medvetetna 
eller omedvetna syften dessa tjänar. Varje synvinkel kan så
ledes avslöja något om relationen mellan en ideologi (vi kan 
kalla den en systematiserad verbal akt) och dess icke-verbala 
betingelser (den sceniska akten).59



Kenr.eth Burke är i The Rhetoric of Motives upptagen av kon
ceptet »symbolisk handling«, det vill säga att alla mänskliga 
aktiviteter är en form av symbolisering. Människan är defi
nierad som ett symbol(miss)brukande djur. I detta fall blir 
forskarens roll att tolka all sorts mänskligt symboliserande 
varhelst hon /han finner det, i syfte att belysa mänskliga motiv. 
Burke är inne på att synliggöra en viktig skiljelinje mellan 
ideologi och myt, genom en intrikat argumentation för hur 
tal blir föremål för underliggande motiv bortom den mer up
penbara ideologiska aspekten, det vill säga den retoriska. Det 
som synliggörs, genom ett resonemang som detta, är således 
hur den undersökta verksamheten - som en av få pedagogiska 

kontexter - erkänner vikten av (de ofta, i synnerhet i peda
gogiska/didaktiska sammanhang, bortträngda) gränsspräng
ande och ibland destruktiva erfarenheter. I ljuset av detta får 
metaforerna <smedjan>,<våldet> och <kränkningen> ytterligare 
dimensioner, nu mer som en lorm av tillit, utveckling och 
kärleksfull lotsning via begränsningar och prövningar. Att 
spela med detta är dock att balansera på en knivsegg; man 
söker blotta en kraft för att vitalisera, en kraft som skapar 
oro när dess sexuella implikationer blottläggs.60 Sexualiteten 
ska sättas i rörelse, som en närande och energigivande källa, 
en drivkraft som i undervisningen dock skall behärskas för 
att stor konst skall uppstå: Starka känslor, lust och passion 
omvandlad till scenisk handling.

En tanke som relaterar detta på ett speciellt sätt till utbild
ningen är den Lysell för fram lite tidigare i samma artikel 
apropå erotisk konst, nämligen »att den erotiserade blick som 
riktas mot den sköna kroppen kan leda till ökad insikt i tillva
rons inre sammanhang. Eros kommunicerar med både Skön
heten och Visheten, och Eros är inte rättvis, demokratisk eller 
möjlig att fånga i begreppens snaror«.61 Medan den orättvise, 
odemokratiske Eros kommunicerar med både Skönheten och 
Visheten, kommunicerar Lysells rader frapperande med ett



uttalande av en lärare: »På teatern finns ingen demokrati, där 
finns bara herrar och slavar!« Inte heller livet är rättvist, vil
ket en student i konsten att gestalta vad det innebär att vara 
människa, bör lära sig. Det gäller att kunna hantera kättja 
och avsky men också de känslor som följer av uppmärksam
het, berömmelse och upphöjdhet, liksom kritik, orättvisa och 
underordning. Det gäller att ha ett pragmatiskt förhållande 
till sig själv - det instrument som skall vara rätt stämt för sin 

uppgift.
Platon, i egen person och läst genom de återgivna förfat

tarna, tycks vara relevant trots allt, men det är oklarheter här. 
I Platons text är det den fysiska kärleken per se som skall han
teras, medan det i skådespelarutbildningen främst handlar 
om att hantera kroppen som instrument i konstens tjänst. För 
detta måste de egna begären regleras och hanteras - kanske 
genom ett avdramatiserat njutningarnas bruk, det vill säga sex 
för att hålla balansen, som en omsorg om sig själv enligt det 
antika mönstret? Hos Platon handlar det dessutom om en 
filosofisk fostran och disciplinering av en elit som ska bli sta
tens väktare; här handlar det om en elit som genom filosofisk 
fostran och disciplinering ska bli det Platon skyr mest, statens 
»hypokriter«. Och ambivalensen kring dessa är välkänd vid 
det här laget:

I flödande exhibitionism och med mod att överskrida 
gränser uttrycker skådespelaren publikens icke begång
na brott och dolda begär och blir en ställföreträdande 
syndabock. Som sådan befriar scenartisten sin publik 
från förbjudna önskningars skuldbörda och tyngd. Detta 
väcker fascination, men av analoga skäl [...] samtidigt 
förakt. För båda blir skådespelaren således projektions- 
yta för det som är tabubelagt. 62

För att bli en god skådespelare bör man alltså lära sig hantera 
positionen skådespelare, med andra ord yrket att vara föremål,



eller projektionsyta, för andras känslor. Man måste också 
kunna hantera människors behov av att artister och konstnä
rer ska vara gränsöverskridare; något utöver det vanliga. Men, 
om Lysells filosofiska tolkning far råda, det vill säga att »den 
erotiserade blick som riktas mot den sköna kroppen kan leda 
till ökad insikt i tillvarons inre sammanhang«, ges skådespe
laren en ytterligare och värdigare funktion, nämligen som 
- etikbärare. Så kan en cirkel slutas; skådespelaren är både en 
erotik- och en etikbärare.

Genom detta, för att återvända till ett inledande stadium av 
såväl utbildningen som avhandlingen, får härmed studenter
nas egen rituella initiation ny belysning. Den sceniska vaginan, 
de sexuella anspelningarna, bekännelserna och det metafo
riska samlaget i det studentikosa initiationsspexet har ur detta 
perspektiv inte bara tillfälligt lustifik, fräck eller blasfemisk 
innebörd, utan - vilket jag redan tidigare spekulerat i - de är 
djupt symboliska och på högtidligt allvar. Att utöva konsten 
är en kärleksakt, liksom det är en konst att hantera kärlek. 
Konsten är en kärleksakt mellan skådespelare och åskådare, 
mellan skådespelare och roll, mellan fakta och fiktion. Själva 
konsten är Eros och Eros i sina olika - tidsenliga — former är 
medlet att nä sanningen, den sanning den sanna skådespela
ren alltid bör sträva efter.63 Skådespelarkonsten är enligt detta 
resonemang en erotisk konstart, men i filosofiskt, etiskt syfte, 
liksom skådespelaren är en <erotisk etikbärare>.

I en kontext som dignar av medvetna och bortträngda käns
lor kanske Platon är en nödvändig räddningsplanka. Men 
den filosofiska hållningen kan också, både på ett lokalt och 
mer allmänt plan, vara en distanserad nödvändighet eller en 
motmaktrörelse, i kampen för yrkesutövarnas status. Inte bara 
för skådespelarkonsten i allmänhet, som jag påpekat förut, 
utan specifikt för just denna lilla yrkesgrupp på just den här 
platsen. Platsens diskurser är många och de befinner sig mer 
eller mindre i polemik med varandra. De strider ibland, men



de vandrar också sida vid sida, de kompletterar varandra och 
de konkurrerar med varandra; när och hur de gör vad är rela
tivt, beroende av omständigheterna. 1 det här fallet drivs den 
undersökta filosofiska diskursen i viss mån från en hegemo
niskt underordnad position, som det ser ut. Med underordnad 
menas här den typ av underordning vår kultur givit traditio
nellt kvinnliga och <modrande> domäner liksom fysiskt arbete, 
själva de grundläggande förutsättningarna för kulturellt liv 
och växande.64 De är en nödvändighet, så självklar att den 
inte givits status.

Det tekniska arbetet med kroppen och rösten, scenkonstens 
grundläggande redskap och förutsättningen för konstarten, 
följer i det här fallet en matrilinjär tradition, även om kun
nandet i praktiken inte utövas av uteslutande kvinnor. Aven 
om denna tradition är betraktad som en auktoritet, såg den 
ut att vara statusmässigt - hegemoniskt - underordnad ex
empelvis scenframställning, improvisation, textinterpreta
tion och mimundervisning etcetera. Det som uppenbaras 
är en värderande distinktion mellan hantverk och konst där 
hantverkaren av olika <överlevnadsskäl> kan göra anspråk på 
sanning i motsats till konst (illusion). För att höja sig själv 
och sitt (i kulturen underförstått låga) anseende i en redan 
mystifierad kultur, kan så den underordnade komma att för
stärka myten genom att, medvetet men också undermedvet, 
mystifiera sig själv. Genom bortträngning sker så att säga en 
sublimering, utan att de reella (hegemoniska) maktförhållan
dena egentligen påverkas. Mystifieringen kan dock fungera 
som relationell maktproduktion i förlängningen; så länge dess 
magiska dragningskraft tjänar någon form av motiv upprätt
hålls den ömsesidigt. Och i en miljö, präglad av blod, svett och 
tårar - och <låg förställningskonst> - kan något så storslaget 
som en vision om en högre form av insikt, sanning, ha en 
renande(!) effekt. Pä ett högspänt plan kan det vara en dröm 
om skönhet och perfektion, bortom en konstant paranoia



hos en <parasitär> identitet, hemsökt av outgrundliga, dunkla 
kuslighetskänslor från tidigare existensers liv som - inte paria 

men dock - samhällets abjekta.
Man skulle kunna likna det vid religion. Studenterna initie

ras i ett spel mellan förförelse och underkastelse — ett spel som 
studenterna för sin yrkesutövning tränas i att hantera med 
distans, för att få publikens gunst. Hur kan man då tänka sig 
att detta på ett mer sansat plan förhåller sig till studenterna? 
En logisk följd skulle kunna vara att återvända till Bruce A. 
McConachie och hans påstående att hegemonisk kultur både 
uppfostrar och mystifierar sina trotjänare, men att underord
nat samtycke lika mycket är fråga om resignation som om 
övertygelse. Jag skulle vilja tillägga att studenterna över lag ser 
ut att bestå av mycket känsliga men flexibla överlevare, som 
vandrar mellan kraftfulla instanser på platsen, pragmatiskt 
anammande den ena diskursen efter den andra. Överväldi
gade, charmade och förförda eller ilskna, förorättade och av
visade kastas de mellan tillstånd, men om den stora modern 
(skolan) är god nog, rustas de genom dessa mångfacetterade 
möten. Det kan verka paradoxalt att <smidas medan järnet är 
varmt>, och samtidigt kunna förhålla sig till detsamma - men 
jag tror att det är just detta som är ambitionen med fostrandet. 
I det här sammanhanget innebär det själva förutsättningen för 
att klara av yrket. Och det är här som teaterkonsten tar sina 
adepter med skädespelartalang i bruk. För att tala i termer av 
Brecht: godheten måste vara förenad med slughet, och för att 
citera skådespelaren Björn Granath så är »det är bra med en 
liten, liten aning förakt i bakfickan«.65 Och om det signifika
tiva för människan av kött och blod är att hon förstår sig själv 
genom symboler — att hon är distans och kontroll - så borde 
skådespelaren vara mästare i detta.

Platon kritiseras för att alltför teoretiskt skilja på den be
stående världen, den värld som kan uppfattas med förnuftet, 
och den föränderliga, vilken våra sinnen visar för oss. Han



kritiseras för att sätta det metodiska tänkandet högre än det 
poetiska skapandet - trots att hans eget verk är ett konstverk, 
liksom hans dialektik också är självkritisk och prövande, härd 
men odogmatisk. Han kritiseras för att fördomsfullt tala om 
naturbegåvningar, medfödda kunskaper och mänskliga ka
raktärer, samtidigt som han anser att de bäst lämpade att styra 
är filosoferna, vilka bör fostras och disciplineras till statens oe
gennyttiga väktare. Platon betraktas som rationell, förnuftig 
och asketisk, men han visar sig i grunden vara erotisk. Han har 
dessutom fler poänger vad beträffar <kvinnofällam: I motsats 
till teatertragedierna söker han en skön bildningsform som 
inte kräver ett kvinnooffer och han söker en samhällsordning 
som inte binder kvinnor till hem och barn.

Platon är komplex och bör kontextualiseras som en radikal 
kritiker och debattör i sin samtid, precis som platonföresprå- 
karna i utbildningen kan betraktas som kritiker och debat
törer i sin kontext. Sokrates frågor i Platons tappning ställer 
rådande maktförhållanden på ända, dekonstruerar myter och 
förändrar världsbilder radikalt. Men denna filosofi är inte 
ensam i världen, utan i polemik med den och kan i sig avslö
jas som retorisk myt. Den är dessutom, likt teaterkonstens 
värld, historiografi)skt annekterad av män (se bara på mina 
referenser). I det här fallet ser polemiken ut att handla om 
en platonsk hållning mot en aristotelisk, men det är inte helt 
enkelt att begagna sig av det antika tänkandet. Med de klar
synta och användbara idéerna följer också en världsbild, mer 
eller mindre i det fördolda. Den filosofiska uppfattningen, 
Platons och i än högre grad Aristoteles, för med sig en från- 
närvaro av ytterligare en myt — myten om fallos, eller snarare 
myten om penis. Foucault beskriver detta som att penisen 
under antiken stod i centrum för alla typer av maktspel: själv
behärskningen, överlägsenheten i den sexuella akten genom 
penetrationen, status och privilegier, dä penis symboliserade 
gemenskap och social aktivitet.66



Mannen och mannens sexualitet var central. Det var en värld 
där äktenskapet var värderat som det bästa möjliga ramverket 
för sexuell njutning; den gifta mannen kunde ha sin fru, sina 
tjänare och samtidigt besöka prostituerade. I denna värld var 
också sexuella relationer mellan män självklara, under för
utsättning att specifika skillnader rörande ålder och status 
respekterades. Aven om detta ur en modern synvinkel har 
omoraliska implikationer, och kan väcka upprördhet å kvin
nors och barns vägnar, vet vi bara att detta på många håll i värl
den är ett seglivat faktum. Vart ärvda metafysiska tänkande 
i en aktiv, manlig (penis) och en passiv, kvinnlig (livmoder) 
pol innebär att mannens överlägsenhet förblir konstant, som 
Judith Butler hävdar. När de antika filosoferna sätts i spel 
riskeras, trots goda intentioner, att även dessa djupt liggande 
myter och värderingar aktiveras.

Platon diskuterar i Staten om kvinnors och mäns lika rättig
heter och om deras jämlika funktion i samhället. Här är det de 
bästa oavsett kön som skall vara dess väktare och den uttalade 
hierarkin handlar om skiktade sociala grupper — könet i sig är 
ingen orsak till underordning. Det är däremot det kvinnliga/ 
feminina, det vill säga det som traditionellt förknippats med 
kvinnor, nämligen natur och kropp, känslighet och föreställ- 
ningskonst.Aven om självklara hävdanden en passant (såsom 
att kvinnan tillhör mannen), vittnar om en slags genusblind- 
het, är alltså kvinnor och män jämlikar så länge inget av könen 
hemfaller åt <det kvinnliga>. 1 Platons stat hamnar logos och 
praxis i konflikt; idén och tanken höjs på sinnenas bekostnad 
(även om vägen till de sanna idéernas värld kan vara sinnlig 
enligt principen för kaivos), varför skådespel och konst som 
talar till det irrationella i människan bör förvisas. Man skulle 
kunna säga att det är en så kallad maskulin/manlig princip 
som tycks råda i Platons stat, men att denna princip omfattar 
både män och kvinnor. Således kan män lika väl som kvinnor 
betecknas som kvinnliga /feminina, och kvinnor lika väl som



män betecknas som manliga/maskulina. Genus skulle med 
andra ord kunna vara satt ur spel i Platons stat - precis som 
vissa faktiskt hävdade att det även var i skådespelarkonsten. 
Problemet är att det kvinnliga/feminina sä ofta kopplas till 
avvikelser i någon mening, medan det maskulina/manliga 
tycks vara den önskade och självklara <principen>, det vill säga 
den normala människan - normen. Aven om Platon tog strid 
mot sin tids misogyna idéer, rör sig den grundläggande synen 
på kvinnligt och manligt försmädligt i frånnärvaron. Sokrates 
initiation i kärleken genom den kvinnliga filosofen Diotima 
är undantaget som bekräftar regeln, skulle förmodligen de 
Beauvoir säga: en kvinna som av män blivit rest över vanliga 
kvinnor, ett grepp som alltid använts för att legitimera ord
ningen. Då som nu.



Noter till kapitel VI 
Paradoxa



1. Manlig student.
2. Ludvig Igra i inledningen 

till Freud, 1998,2002, s.37.
3. Även om Platon i Staten hävdar att kvinnor och 

män är lika inför lagen och i princip skall ha 
samma fostran finns hela tiden reservationen 
att kvinnor generellt är sämre än män. Platon 
diskriminerar egentligen inte kvinnor utan
det så kallat kvinnliga. Odugliga män kallas 
för kvinnor och grätmildhet, svaghet, förställ- 
ningskonst och obehärskade sinnesrörelser 
anses höra hemma i den kvinnliga sfären.

4. Stanislavskijs grundträning, vilken jag återkommer 
till i kommande kapitel, är tätt länkad till dramape
dagogiska metoder, något jag (som dramapedagog) 
är väl bekant med. Se exempelvis Anders Järleby, 
2001, s. 44: »En del av skådespelarens grundträ
ning handlar om att studenten skall bli medveten 
om sitt instrument, sitt kreativa bagage, det vill 
säga sina livserfarenheter och upplevelser, sitt min
ne och sina känslor. Allt detta handlar om kunskap 
om sig själv och andra, och denna del av arbetet 
med blivande skådespelare har fått större och större 
utrymme i den svenska skådespelarutbildningen.« 
Se också Istvan Pusztai, Stanislavskijvariationer. 

Skådespelarövningar som didaktiskt instrument
i pedagogiskt drama (diss.),Teatervetenskapliga 
institutionen, Stockholms Universitet, 2000.

5. Michael Robinson, »Skådespelare och skådespelar
konst «, i Bo Göranzon (red.), Dialoger nr. 30-32, 
Carlsson Bokförlag m.fl., 1994, s. 43.
Robinson citerar Léon Bloy i romanen Le Désespéré.

6. Att tala om förvandling är inte okontroversiellt.
Vad eller vem är det som förvandlas? Och från 
vad till vad? Mot bakgrund av Ferais teatralitets- 
begrepp (se inledningen) är det snarast fråga om 
förvandling i betraktarens ögon, det vill säga en 
illusion eller en fantasiprodukt, framkallad av en 
iscensatt intention. Förvandlingen kan dock också 
tillskrivas skådespelaren, men då i form av dennes 
upplevelse. Någonstans här emellan sker någon 
slags metamorfos. För att hårdra Butlers resone
mang handlar faktiskt gestaltning om förvandling: 
raden av stiliserade akter ger sken av substans. 
Hennes idé att kroppen materialiserar enligt for
mande principer samt reglerande normer och prak
tiker, (språkliga, diskursiva och omedvetna), kan 
tolkas i förvandlingens tecken. Kroppen är också 
fysiologiskt under ständig förvandling - celler föds 
och dör - och identifikationsprocessen innebär,

enligt Elin Diamond, 1997, s.106, alltid en erövring 
av något nytt, men samtidigt en förlust av sig själv.

7. Platonskt begrepp som betyder att människan 
föds med vissa kunskaper och insikter vilka kan 
aktualiseras. (Intressant i relation till evolution 
samt kollektivt minne och kollektivt arv.) Det 
innebär att kunskapen s.a.s. hämtas inifrån genom 
provokation snarare än utifrån genom inlärning.

8. Enligt samtal med styrelseledamot på Teater
högskolan: »De bästa är de ointellektuella... «
För diskussion se bl. a. Ekmanner, 1998.

9. Dubbelbottnad i den mening att stigmatiseringen 
av skådespelarkåren, som ockuperande o/e förvi
sade till samhällskollektivets gränszoner, samtidigt 
gav kvinnorna i branschen en röst i offentligheten, 
ett yrkesverksamt liv och en relativt jämställd 
lönenivå i en för övrigt kvinnomarginaliserad värld.

i o. Schyberg, 1965,5.22-23.
ti. Nordin Hennel, 1997, s.19.
12. Luce Irigaray, Speculum of the Other Woman,

( i original Speculum, 1974, eng. övers. Gillian 
Gill), Ithaca: Cornell University Press, 1985.

13. Aristoteles, GA. Bok I , s. 11.
14. Irigaray, »The Stage Setup« (ur Speculum,

1985), i Timothy Murray (red.), Mimesis, 
Masochism, Sc Mime, Ann Arbor: The 
University of Michigan Press, 1997,2000, s. 85.

15. Platon, Staten . »Grottliknelsen« 
inleder Sjunde boken ,5.275—311.

16. Ibid. s.275. Jfr Ingela Josefson, Läkarens yrkes

kunnande, Lund: StudentlitteraUir, 1998, s.63.
Hon återger Platons grottliknelse som motpol 
till Aristoteles praxiskunnande i en diskus
sion om yrkesverksamma läkares tysta kunskap.
Det är förstås allusionen till teater i Platon- 
citatet som är intressant i sammanhanget.

17. Platon, Staten,, s.276.
18. Ibid., S.279.

19. Ibid., S.284 ii.
20.Ibid. s. 284.
21. Claes Lindskog (1922) i inledningen 

till Platon. Sjunde boken, s.274.
22. Jfr. Platons tal om besinning och »att vara herre 

över sig själv« i Staten, s. 158-160. Se också 
»Exkurs om de olika begärens natur«, s.361-362.

23. Jan Stolpe, »Idélära eller teori om formler?«,
i Bo Göranzon (red.), Dialoger, nr. 45, Platon och 

Grottan, Stockholm: Kungl. Dramatiska Tea
tern, Kungl. Tekniska Högskolan, 1998, s. 11.



24- Aristoteles, GA, Bok II, s. 129 ίϊ.
25. Josefson, 1998,5.30, citerar Aristoteles.
26.Ibid., s. 31,citerar Aristoteles.
27. Ibid.
28. Mats Persson, »Platons grotta och det 

filosofiska livet«, i Göranzon (red.) 1998,5.22-27.

29.Ibid., S.21.

30.Ibid., S.23. De tre punkterna är 
formulerade efter citat ur texten.

31. Detta har framkommit vid olika samtal med lärare 
och studenter.Tre kvinnliga studenter ur olika 
årskullar har uttryckt detta i dagspress under 2006.

32. Samtal med person ur ledningsgruppen.
33. Persson, 1998,5.23.
34. »Logos (talet) är pä en och samma gäng för

förelsens medium, verktyg och mål - ty att 
kunna använda logos på rätt sätt är filosofens 
främsta dygd (dvs. pä ett i Platons mening dialek
tiskt sätt. Detta i motsats till sofisten som - enligt 
Platon - blott brukar logos för låga, politiska och 
ekonomiska syften)« , skriver Mats Rosengren i 
»Sanningens torpeder. Filosofins erotik«, Res Publi

ca. Filosoferna och erotiken, nr. 28, Bruno Östlings 
bokförlag Symposion AB, 1995, s.16. Den konflikt, 
eller misstänksamhet, som räder/rådde mellan 
den konstnärliga praktiken och en vetenskaplig 
diskurs synliggörs genom det här mötet; det blir så 
att säga »Sokrates mot sofisterna« i ny tappning.

35. Persson, 1998, s. 25.
36. Samtal med studenter.
37. Se von Schantz, 2002/3.
38. Persson, 1998, s.23-24.
39. Ibid., S.22.

40.Ibid., S.27.

41. Tiina Rosenberg, »Att skära snyggt mellan fantasi 
och verklighet«, i Göranzon (red.) 1998,5.29-30.

42. Ibid.
43. Jfr. Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 145-146.
44. Repliker vid skolans inträdesprov, 

respektive vid flera repetitionsarbeten.
45. Se Burke, 1969, s.197 ff.
46. Staffan Carlshamre, »Att ryckas hän - hotet 

mot min frihet«, Roland Lysell, »Kärleken 
och begreppens snaror« samt Mats Rosen
gren, »Sanningens torpeder« i Res Publica. 

Filosoferna och erotiken, nr. 28,1995.
47. Lysell, 1995, s.8o. Lysell citerar ur 

Platons Symposion, (sv. övers. Claes Lind
skog och Ellen Wester, 1965 ).

48.Ibid., S.81.

49. Rosengren, 1995, s.17-18.
50. Platon, »Efterbildningens faror«, Staten,s.109: 

»Men det låga och tarvliga få de ej befatta sig med 
eller vara skickliga i att efterbilda, för att de ej må 
övergå från att blott efterbilda det till att i stället 
göra det på fullaste allvar. Eller har du inte märkt, 
att när man börjar i unga år med att efterbilda 
något och sedan fortsätter därmed även senare, 
övergår det till en vana och blir ens andra natur, 
både i det rent yttre och i rösten och i tänkesät
tet? - Alldeles så. - Vf skola således ej tillåta, att 
de personer, som vi mena oss ha omsorg om och 
som vi vilja ha till duktiga karlar, skola efterbilda 
en kvinna - denna kvinna må nu vara gammal 
eller ung, hon må gräla på sin man eller i högfärd 
och inbilskhet över en förment lvcka, resa sig upp 
mot gudarna, eller hon må vara överväldigad av 
lidanden, sorger och tårar, för att ej tala om en, som 
är sjuk eller förälskad eller i födslovåndor. - Du 
har alldeles rätt. - Ej heller få de avbilda slavinnor 
eller slavar, som förätta slavtjänst. - Nej. - Och inte 
heller, tänker jag, tarvliga och fega män, som göra 
motsatsen till vad vi nyss nämnde: som således 
förtala och smäda varandra, och som i nyktert eller 
rusigt tillstånd föra ett oanständigt tal. De får ej 
efterbilda alla de fel, som dylikt folk i ord eller 
gärning begå mot sig själva eller andra. Jag förmo
dar, att de ej heller böra vänja sig vid att i ord eller 
gärning efterbilda vansinniga personer. Ty visserli
gen bör man ha kännedom om både vansinne och 
ondska hos män och kvinnor - men man bör ej ef
terbilda eller återgiva något av det. - Alldeles rätt.«

51. Rosengren, 1995,s.19.
52. Foucault, The History of Sexuality II.

The Use of Pleasure (i original Histoire de 

la Sexualité. L’usage desplaisires, 1984, eng. 
övers. Robert Hurley), 1985, s.89-93.

53. Lysell, 1995, s. 79. Jfr. Foucault, 1984,5.93: 
Omsorgen om sig själv och njutningarnas bruk 
handlade om en »stilisering«; en dietik, förstådd 
som konsten att som individ upprätthålla en 
god vardagsrelation till sin kropp; en ekonomi, 
förstådd som konsten att som man visa gott 
beteende som familjens överhuvud; en erotik, 
förstådd som konsten att ha ett ömsesidigt utbyte 
i kärleksrelationen mellan en man och en pojke.



54· Foucault, 1984, s. 229 — 246. För dis
kussion här se särskilt s. 240 ff.

55. Ibid., s. 245.
56. Diamond, 1995, s. 153.
57. Se Carlshamre, 1995, s. 30.
58. Ibid. (Minns i samband med detta ett repetitions- 

arbete när en av de kvinnliga studenterna kände sig 
misslyckad och sa: »Nu ska jag gå Item och gråta 
en skvätt«. Läraren frågade helt oförstående: 
»Varför då?« Hon svarade suktande efter med
lidande, men med förförisk ton: »Man har
väl känslor... « Läraren bara tittade kallt på henne.)

59. Burke, 1969, s. 198: “Any such »unmasking« of an 
ideology’s limitations is itself made from a limited 
point of view. But each such limited perspective 
can throw light upon the relation between the uni
versal principles of an ideology and the special in
terests which they are consciously or unconsciously 
made to serve. Each point of view could thus reveal 
something about the relation between an ideology 
(we might call it a systematized verbal act) and
its nonverbal conditions (the scene of the act).«

60. Jfr. Lysell, 1995, s. 80.
61. Ibid., s. 78.
62. Nordin Hennel, 1997, s. 22. Nordin Hen- 

nel diskuterar den »ontologiska olust« som 
skådespelaren framkallar genom Bernhard 
Bauers djuppsykologiska förklaring.

63. Se bl.a. Ekmanner, 1998, s. 23. jfr. Stanislavskij.
64. Begreppet »modrande« betecknar moderskapet 

som praktik och myntades av filosofen Ulla 
Holm efter engelskans »mothering«. Se Ulla 
Ho\m,Modrande och praxis. En feministfiloso

fisk undersökning, Göteborg: Daidalos, 1993.
65. För Brecht ur den aspekten se Jameson, 2000, 

s. 1-5. Beträffande Granath uttalades devi
sen i samtal underen observation. Uttalandet 
bör ställas emot begreppet <publikfrieri>.

66. Foucault, The Care of the Se/f( i original Le 

souci de soi, eng övers. Robert Hurley, 1984),
The History of Sexuality III, London, New 
York m.fl.: Penguine Books, 1985,5.34—35.



VII
DET LÄMPLIGA

Aristotelesfilosofiska kroppar



Ordning, disciplin och etik behövs inte bara för att organisera arbetet 

i stort, utan främstför att uppnå de konstnärliga mål vi ställer upp 

för vår konst och vårt skapande arbete. Första villkoret för att nå 

denna arbetsberedskap är att »älska konsten i dig, inte dig själv 

i konsten« . Därför skall ni först och främst se till att er konst har det 

bra på teatern.

- Stanislavskij1

När det gäller karaktärerna år det fyra saker man bör syfta till.

Först och främst att de är goda. En person har karaktär om hans tal 

eller handlande (på det sätt som tidigare sagts) visar ett val, hurdant 

detta än är, och han har god karaktär om det valet är gott. God 

karaktärfinns hos alla slags människor; ty både en kvinna och en slav 

kan vara goda, fastän kvinnokönet nog är sämre och slavarna värde

lösa som grupp.

För det andra bör karaktären vara lämpad efter person. Det är ju 

möjligt för en kvinna att vara tapper till karaktären, men det är inte 

lämpat för en kvinna att vara manligt tapper eller skicklig.

För det tredje bör karaktären vara lik vanliga människor. Detta 

ärju något annat än att göra karaktären god och lämpad efter person 

på det sätt som just definierats.

För detfiärde bör karaktären vara konsekvent. För även om den 

som efterbildas är inkonsekvent och det är en sådan karaktär som ska 

presenteras, bör han vara inkonsekvent på ett konsekvent sätt.

-Aristoteles2



TYST KUNSKAP 
OCH PRAKTISK 
VISDOM

att kärleken till konsten, med alla dess brinnande utö
vare, skull; stå över genusproblematiken ser ut att vara en myt. 
Och när en kvinnlig student talar om en klassisk favoritroll 

som »point ol no return! Romantik intill självförintelse...« 
handlar d;t snarare om en önskedröm, än om skådespelarens 
verklighe:. Romantiken finns i dramatiken, men för att ge
stalta den krävs balanserad självbehärskning och sunt förnuft, 
precis son Platon förespråkar. Av Ingela Josefsons diskussion 
angående praktisk <tyst> kunskap är dock inte Platons idéer 
relevanta här, utan Aristoteles. Enligt Josefson hävdar Pla
ton att kunskap måste utövas med våld, förtryck och svält. 
Ett intellektuellt teoretiserande som brister i känslomässig 
lyhördhe: på detta vis, saknar praktisk kunskap, menar hon 
och refenr till Aristoteles: »Aristoteles varnar alltså för att 
teoretisermde kan skada vårt seende. Intellektet är inte bara 
självförmitet, det är också en farlig mästare. Eftersom det 
breder ui sig överallt, kan kunskapen <släpas runt som en 
slav>.«3 Tots att diskussionen i det föregående kapitlet rört 
den kam? mellan ä ena sidan känsla och begär, ä andra si
dan förnift och behärskning, vilken skiner igenom Platons 
skrifter, ställs de antika filosoferna mot varandra i den här 
frågan.. Skådespelarkonsten är enligt Josefson fantasins och 
känslorn-.s domän, där känslor, kropp och kunskap är sam- 
mantvimiade. Mänskliga handlingar och praktisk visdom 
är ett sjävständigt kunskapsområde med egna premisser:



»Känslorna är i sig själva <insiktens moden. Deras gensvar 
är del av det kunskapen, dvs insikten, i själva verket består 
av. Det som är kännetecknande för handlingens förträfflig
het [...] är att vara lyhörd för den rätta tidpunkten för rätt sak 
gentemot de rätta personerna, med rätt syfte, på lämpligaste 
och bästa sätt.« 4 Genomgången av Platon i föregående kapi
tel visar att han inte är så ensidigt teoretisk och asketisk, utan 
utövar en konstfull balansgång mellan kropp och själ. Det 
finns, som jag förstår det, ingen motsättning mellan Platon 
och Aristoteles beträffande måttlighet, lämplighet och den 
rätta tidpunkten, kaivos. Enligt vedertagen uppfattning me
nar dock Platon att känslor är bedrägliga och måste hanteras 
med förnuftig distans och vetenskaplig prövning för att bli 
brukbara i de eviga idéernas tjänst, medan Aristoteles menar 
att de måste beaktas här och nu, i sig själva, samt gestaltas 
och levas ut genom identifikation. Och medan Platon sätter 
tilltron till den vetenskapliga reflektionen, betonar Aristoteles 
handlingen och den praktiska kunskapen. Det senare är sig
nifikativt för skådespelarkonsten, hävdar Josefson och vill slå 
ett slag för känslans och kroppens kunnande i en västerländsk 
kultur som höjer intellektuell och teoretisk kunskap.

För Josefson är skådespelarens öppenhet och improvisa- 
tionsförmåga en förebild och för Aristoteles var den grekiska 
tragedin den ultimata källan till kunskap. Josefson beskriver 
dramat som ett synliggörande av människans oförmåga att 
handla rimligt i svåra mänskliga konflikter: »oförmågan att 
handla med måtta, att lyssna på andra människors råd och 
vara lyhörd för konfliktens specifika krav driver dramat fram 
mot dess upplösning«.5 På teatern handlar det om känslor 
i konflikt med varandra, och inte som i vetenskapen om ett 
rationellt val.6 Konfrontationen med dessa starka känslor kan, 
enligt Aristoteles, leda till katharsis - efter fasan inträder en 
njutningsfull jämvikt, en balans mellan de känslor av medli
dande och fruktan som uppstått genom de tragiska förveck-



lingarna/ Människan når enligt detta en inre harmoni och 
en känsla av att den tragiska konflikten utjämnats. Åhöraren/ 
åskådaren överväger de agerandes skuld, och tar parti för eller 
emot som en domare, engagerad både till känsla och förnuft.

Ofta är det människans engagerade lyhördhet och inte 
hennes distanserade tänkande som leder henne till den rätta 
insikten. Tyst, praktisk kunskap är dock inte detsamma som 
att ha rutin och stor erfarenhet; man kan ha erfarenhet utan 
att vara praktiskt vis. Det viktiga är att vara uppmärksam och 
ha <timing>, känslomässig lyhördhet, fantasi och empati; något 
vi alltså kan lära av konstnärerna och deras improvisationsför- 
måga. Aristoteles sätter handlingen i centrum, och därmed får 
skådespelaren - den agerande - en speciell funktion. Beträf
fande utbildning menar Aristoteles att praktisk visdom går att 
lära ut, men man måste noga undvika att pressa in kunskapen 
i alltför generella kategorier, vilket redan filosofen påpekat: 
Hela det resonemang som gäller handlingarna måste nämligen 
uttryckas i grova drag och inte med exakthet. Detta påstå
ende fick sin illustration vid ett öppet seminarium på Teater
högskolan under tiden för mitt fältarbete, där teaterpedagog 
och forskare Anders Järleby presenterade sin kartläggning av 
de svenska teaterhögskolornas utbildningar. I sin forskning 
konstaterar han att de olika skolorna i grunden rör sig med 
likartade teorier och metoder, men med olika betoning.

Under Stockholmsskolans då platsspecifika, pedagogiska 
begrepp kroppen som instrument, frigörelse-prägling och berät- 
taransvar rörde sig skådespelardidaktiska metoder som, lik
som övriga skolor, hämtade sin näring frän de stora, manliga 
mästarna. Enligt Järleby, men också Ingrid Luterkort, utgörs 
den tradition som präglat Teaterhögskolan i Stockholm av 
en syntes mellan Stanislavski) och Brecht genom Rudolf 
Penka, utvecklad av mer moderna och lokala mästare, såsom 
exempelvis Andris Blekte och Keve Hjelm, blandat med nyare 
kropps- och improvisationstekniker.8 Pedagoger som Blekte



och Hjelm betraktades med stor vördnad, men talade man 
med lärare på skolan visade det sig ofta att var och en arbetade 
efter sin egen ständigt reviderade metod; ett slags ekonomiskt 
och funktionellt destillat av den egna utbildningen, samt den 
praktiska kunskap man själv tillägnat sig under sitt liv pä 
teater(högskola)n. En av ledningspersonerna på skolan häv
dade också att vissa begrepp kom och gick med olika lärares 
epoker i utbildningen. Enligt denne var begreppet kroppen 
som instrument djupt förankrat i undervisningen, medan de 
vid undersökningen aktuella nycke lb egrepp e nfrigörelse-präg - 
ling och berättaransvar snarare var kopplade till person.

En del personer, främst ur den professionella teaterbran
schen och på regisidan, uttryckte under seminariet en glädje 
över att äntligen kunna överblicka utbildningarnas struktur 
genom Järlebys avhandling. Sorteringen av metoder och 
teorier, samt den konkreta kategoriseringen av övningar och 
syftet med dessa, var det dock andra som värjde sig emot. 
Dels var det låg uppslutning från Teaterhögskolans lärare, 
dels kände sig de som kom inte berörda. Dessutom höjde 
en manlig student sin röst som språkrör för flera och sa att 
han inte förstod sig på Järlebys arbete. Studenten menade 
att de som skådespelare »går ut på scenen och bara...gör!« 
Keve Hjelm, vars ande vilade över skolan vid undersökning
ens genomförande, var också närvarande och ifrågasatte även 
han den systematiska kartläggningen. Som jag uppfattade 
det punkterade han de demonstrationer Järleby vidtog för att 
förklara sig. I detta sammanhang blev dessa övertydliga och 
fråntog konsten dess essens: hellre gå ut i verkligheten och 
»stanislavska« än att systematisera pä detta sätt, var devisen. 
Luterkort sammanfattar detta träffande:

I Stockholm har arbetsprocesserna växlat. Starka personlighe

ter har alltid präglat undervisningen. Det finns grundläggande
principer för hur man lär sig spela på sitt instrument, d.v.s. när



det gäller en skådespelare att spela på sig själv. Inget system 
bör dock stagnera, det fordras en ständig flexibilitet. Varje elev 
är ett unikt instrument, läraren måste iaktta och förstå med 
alldeles speciella »känslospröt« . Ibland har Brecht dominerat 
och nu är Stanislavski åter den viktigaste läromästaren [...]9

Oviljan att pressa in sitt kunnande i generella kategorier var 
tydlig. Det som gjorde sig gällande var en mer <anarkistisk> 
hållning, vilket också kan förklara att vissa - vilket diskuterats 
i föregående kapitel - utan problem kunde <befrukta> Aristo
teles tysta förtrogenhetskunskap och praktiska visdom med 
Platons eviga idéer.

Även om jag upplevde mig erfara antikens vingslag, var inte 
Aristoteles uttalad i verksamheten under min tid som ob
servatör. Hans tänkande verkade mer figurera som ett själv
klart fundament för skådespelarkonsten.10 I sin avhandling 
påpekar Järleby Aristoteles grundläggande betydelse för vår 
skådespelartradition och utbildning. Aristoteles tankar om 
skådespelaren som en handlande person »har följt med in i en 
modern teater och både producerande teater och skådespelar- 
utbildning använder sig idag av begreppen fysiska respektive 
psykologiska handlingar« :n

Den västerländska definitionen av skådespelaren sätter gestal
tandet och rolltagandet i centrum. Begreppet rolltagande kan 
förutsätta ett aristoteliskt accepterande av begreppet roll eller 
rättare karaktär och förutsätta att skådespelaren på ett fysiskt 
sätt slutför författarens intentioner med sin dramatext. Då den 
västerländska traditionen oftast bygger på en given dramatext 
faller det sig naturligt att en svensk skådespelarutbildning tra
ditionellt väver sitt innehåll kring en skriven text som skåde- 
spelarstudenten förutsätts tolka på ett kreativt sätt.12

Det
magiska« om«



I Staten relaterar Platon olika statsskick och författningar till 
individers »själsförfattningar« - karaktärer.13 Den här upp
delningen av individer i karaktärer vidareutvecklades av Aris
toteles. Människouppfattningen avspeglade sig i den grekiska 
klassiska dramatiken i lorm av en sluten karaktärsteckning, 
och Aristoteles diskuterade dem i termer av goda eller onda. 
Detta är, med våra mått mätt, en gammaldags moralism och 
värdering som känns förlegad. Järleby pekar på att vi under 
1800- och 1900-talet har haft en filosofi om individens frihet, 
i såväl det samhälleliga som i det sceniska livet. Utvecklingen 
har fört med sig en allt öppnare karaktärsteckning, liksom 
både skådespelarens och åskådarens friare tolkning av såväl 
dramatext som iscensättning.14 Det är i detta friare uttryck 
och de möjliga tolkningarna vi känner igen oss idag, och den 
kanske mest kände och av störst betydelse för dagens utbild
ning i detta avseende är fortfarande Stanislavskij. Länken till 
Aristoteles är dock inte enkel att bryta och kombinationen av 
den förra och den senare leder tillbaka till en teoretiker som 
tidigare åberopades i den här texten, nämligen Paul Ricoeur.

Redan tidigare i avhandlingen har Erik Rynells diskus
sion om sambanden mellan Ricoeurs existentiella hermeneu
tik, och Stanislavskijs syn på skådespelarens arbete med sig 
själv, uppmärksammats.15 Den gemensamma nämnaren för 
de båda är Aristoteles, bland annat genom Stanislavskijs be
grepp »givna omständigheter« och Ricoeurs »textens värld«

. Rynell sammanfattar hur Stanislavskijs praxis och Ricoeurs 
teori sammanfaller:

éo* Det genwerellt hermeneutiska förhållningssättet 
fco- Den aristoteliska utgångspunkten i handling 

och intrig
&o* Kronologins organiserande funktion i berättelsen 
ito* Det magiska om - mimesis » konditionalis- 

karaktär«



(mimesis som möjlighet i motsats till mimesis 
som kopiering)

'£> Den kreativa potentialen hos denna konditionalis 
Vikten av situationen

ä=> Idén om texten som en <värld> att besöka/befolka16

Rynell menar även att Stanislavskijs praxis och Ricoeurs teo
rier i stor utsträckning smälter samman i synen på <texten 
som oberoende av sin författares psyke>, vilket i sig ger näring 
till att belysa verksamheten ur ett genusperspektiv: Vem tol
kar och/eller iscensätter vad, hur och varför}1' Den punkt 
som är av intresse är emellertid »det magiska om« , det vill 
säga den punkt som betonar mimesis konditionaliskaraktär 
och Rynells diskussion om skådespelarprocessen i termer 
av kognition.

Ricoeurs [fenomenologiska] referens beträffande förståelsen 
av en text gör skådespelarens fysiska och personliga förståelse 
av en dramatisk text till ett sätt att ‘närma sig en möjlig ex
istens). Således, som ett tillägg till skådespelarkonstens rent 
performativa och representativa karaktär, är ytterligare en 
aspekt uppmärksammad: skådespelarkonst som en form av 
kognition.

[...] En samläsning av Stanislavski) och Ricoeur bely
ser en viktig, dock sällan påpekad aspekt av skådespelarkonst: 
skådespelarprocessen som ett sätt att förstå världen - som en 
väg till insikt och kunskap.18

Den samläsning Rynell förespråkar kan täcka begreppet este
tisk perception, vilket placerar skådespelaren som ett kroppsligt, 
fokuserat och förhöjt medvetande i en skärningspunkt mel
lan reflekterande distans och intuition.19 Vad detta »epistem« 
innefattar konkret framgår dock inte av artikeln, bara att detta 
är en form av epistem.20 Detta är tankegångar som direkt an
knyter till min undersökning och de genusepitet som tillskrivs



de kvinnliga och manliga studenter som gestaltar de drama
tiska rollerna. Det som uppfattas som ett könsneutralt arbete 

— det hermeneutiska projektet — kan, genom den problematik 
jag stött pä, samtidigt fungera som en så kallad genusskola 
med flera implikationer. Ur sitt perspektiv uttrycker en kvinn
lig student detta drastiskt:

- De säger att man ska »undersöka« de här rollerna, men hur 

kul är det att vara instängd i de här stela kostymerna? En 

kvinnlig lärare sa till oss att det man jobbar med på teatern

- alltså de roller man »undersöker« - går man ut och under

söker i verkligheten sedan. Det skulle i så fall betyda att vi 

går och övar oss i underkastelse (!!!) hela årskurs två ...21

Trots Aristoteles betoning av det enskilda och det unika 
i varje situation, är dramatiken ofta betraktad som härbärge
rande en universell problematik och eviga sanningar. Detta 
utmanar utbildningsarenan, men också det teoretiska genus
perspektivet. Vad innebär det till exempel att så att säga leva 
konsten, det vill säga att via rollgestaltning få insikter genom 
att förkroppsliga smärtsamma och orättvisa förhållanden? 
Vad händer exempelvis om det inte finns verkligt utrymme 
att förhålla sig till och förhandla med, påverka och förändra 
dessa så kallade sanningar? Ar det som liknar en acceptans 
av förhållanden egentligen resignation i den hegemoniska 
kulturens tecken, som McConachie antar?22 Eller innebär 
det att arbetet i sig innebär psykofysiska insikter med för
ändrande potential; med andra ord att konsten och den av 
tyst kunskap genomsyrade skådespelarkroppen — i kraft av sin 
abjekta prägel - för fram, eller till och med är själva kritiken? 
Vad och vems är »det magiska om«?

Vid sidan av de inledningsvis presenterade Sue-Ellen Cases 
respektive Alisa Solomons mycket olika ingångar i synen på 
den klassiska teatern, öppnar sig genom Rynell ytterligare 
en. Med Cases uppfattning av den klassiska teatern som den



ultimata arenan för kvinnoförtryck, kan utbildningen betrak
tas som en skola i underkastelse, precis som studenten hävdar 
i det inledande citatet. Alisa Solomons närmast motsatta syn 
pä den klassiska teaterns inneboende potential att själv dis
tanserat reflektera över sin kulturskapande roll, innebär i stäl
let att utbildningen kan vara en skola i kulturkritik. Slutligen, 
genom ovanstående kombination av Ricoeur och Stanislav
ski], skulle skådespelarutbildningen - genom träning i en typ 
av estetisk perception som förenar omedelbar, oreflekterad 
sinneserfarenhet med mer strukturerat och distanserat tän
kande — vara en filosofisk skola, en väg till djupare insikt och 
kunskap om sakernas tillstånd.

Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att utbildningen 
är allt detta på samma gång. Att underkasta sig, det vill säga 
underställa, underordna eller <böja> sig, hör på sätt och vis 
till den moderna skådespelarens vardag.23 Detta är inte så 
allvarligt som det kan verka, utan en rätt vardaglig företeelse 
om man beaktar vad det innebär att vara ett subjekt, det vill 
säga underkastad språket och en samhällelig lag - en symbo
lisk ordning. Det gäller att underordna sig texten, berättelsen, 
ensemblen, regissören och i viss mån publiken, men det inne
bär inte att man är fråntagen agens, utan snarare ett makt- 
motmaktspel enligt Foucault. Att ge sig hän, ge upp sig själv, 
släppa kontrollen eller lämna över sig, är också ofta förenat 
med njutning och något som övas dramametodiskt i trygg
hetens och tillitens tecken. Detta är dock inget självändamål, 
och handlar inte om att förlora sig, utan om att vinna sig själv. 
I utbildningen handlar det om att underordna sig läraren och 
gruppen, disciplinen och dess regelverk, samt - inte minst 
- att lära sig hantera underordning. Underkastelse i den här 
meningen innebär acceptans och syftar till metod, men inte till 
uppgivenhet eller självuppoffring. Det är på detta sätt utbild

ningen är specifik. Inte många andra utbildningar arbetar med 
att öva sina adepter i att hantera underordning, eller kanske



än mer intressant, att hantera makthavare, lynniga divor eller 
demonregissörer. Inte minst gäller det att hantera sig själv.

Ordet skådespel kan tydas som ett spel för människor att 
skåda, men att skädespela innebär också att själv skada, det 
vill säga se, och gestalta det som skådats.24 Att underkasta sig 
kan innebära att erfara människorna och världen underifrån, 
vilket ofta ger stor kunskap och insikt om den kultur vi lever 
i. Att förkroppsliga sitt inre, att gestalta en berättelse och att 
materialisera en roll är att synliggöra och att synliggöra är 
att öppna för identifikation, men också för förhandling och 
kritik. Således är utbildningen en trehövdad skola enligt ovan.

Ur ett genusperspektiv är detta emellertid inte så enkelt 
som det verkar, inte bara rent konkret beträffande den klas
siska kanons asymmetri rörande manliga och kvinnliga rol
ler och den manligt dominerade teaterarenan, utan på grund 
av - vilket den manliga dominansen är ett slags symtom på 
- djupt kulturellt förankrade idéer om kön.

I följande stycke avser jag att fundera över effekter av den 
underkastade - underordnade eller böj da - positionen genom 
analys av kroppar satta i spel. Det är tre skilda uppsättningar 
som bearbetas, och för att återknyta till psykoanalysen är det 
abjektionen som står i fokus. Den första analysen rör en mim
uppsättning med koncentration pä (några av) skådespelarna 
och de påföljande rör tvåTjechovredovisningar med koncen
tration på (några av) åskådarna. Den sista rör ett tekniskt pass 
inför en kommande föreställning.

♦ ♦ ♦

kroppen kroppen som instrument är som tidigare redovisats ett 
satti platsspecifikt pedagogiskt begrepp, innefattande ett skåde- 

spel spelartekniskt kunnande byggt på olika typer av sensoriskt 
arbete. Det har emellertid gått att urskilja två tydliga och 
mycket olika förhållningssätt till kroppen, men där båda han-



terar den som en form av redskap att utvinna optimal effekt 
ur /via. Dessa paralleller är båda tekniska, men medan den ena 
kan beskrivas som mimisk-gestisk, kan den andra beskrivas 
som organisk-arkitektonisk, den förra med förtecknet plastisk, 
och den andra med förtecknet holistisk. Den förra företräddes 
huvudsakligen och av naturliga skäl av mimlinjen på skolan, 
medan den senare till stor del genomsyrade skådespelarpro- 
grammets psykofysiska träning, explicit under rubriken Krop
pen som instrument. Det sistnämnda uttrycket innefattar även 
det tidigare beskrivna begreppet » kroppstonbildning« , vilket 

i sig kan sägas utgöra en avgörande skillnad mellan de olika 
inriktningarna. Kroppstonbildning konnoterar ljud, det vill 
säga kroppen är ett instrument som ljudar, till skillnad från 
mim, som är gest i avsaknad av ljud.25 Mimen är enligt tradi
tionen stum men desto mer plastisk/visuell och förhållnings
sättet till kroppen närmast motoriskt i bemärkelsen <sätta nå
got i rörelse>; mimaren bokstavligen sätter sin ansiktsmimik 
och sin kropps lemmar i ett interaktivt spel för bästa sceniska 
effekt - han/hon mimar karaktärer och handling. Distans och 
illusion, virtuositet och precision, styrka och kontroll, intui
tiv intelligens och flexibilitet kan fungera som nyckelord för 
denna fysiska kontext, till vilken jag snabbt och ivrigt blev 
inviterad — av de kvinnliga studenterna.

Mimkonsten upplever jag som extro\^ert expressiv, med 
betoning på visuell, likväl betonade den lärare jag mötte 
i aktion att kraften, själva roten till uttrycket, fanns att hämta 
i underlivet; skådespelaren måste vara <skapande>. Men, lära
ren bet sig i tungan den korta stund jag såg honom arbeta:

Demonstrativt, men med glimten i ögat, formar han läpparna 

till det han vill säga i stället för att uttala det, och visar med 

en gest mot underlivet/könet. Han mimar med andra ord 

det som inte får sägas, som om det vore ofarligare än att 

säga det högt - onekligen en ödets ironi i sammanhanget.



Abjektion I: 
Mimen, 

masken och 
mamman

Här talar uttrycken för sig själva. För mig som utomstående 

verkar kommunikationen först kryptisk och fragmentarisk 

men det är utan tvivel den <tysta> förtrogenhetskunskapens 

förståelse som råder. Det behövs inte många ord eller långa 

förklaringar, utan studenterna kodar snabbt av lärarens attityd: 

hållning, miner, gester, nickar, skakningar, menande blickar och 

korthuggna fraser verkar direkt i kunskapsöverföringen.

Läraren visar med sin kropp och studenterna prövar, känner 

in och testar hållning, mimik och rörelser med sin egen kropp.

I gestaltningen överskrids genus på så sätt att mimen tillåter 

de mest fantastiska metamorfoser; kvinnor och män kan 

gestalta allt mellan himmel och jord. Även om de allmän

mänskliga och <könlösa> uttrycken regerar, hindrar detta inte 

att arbetet baseras på självklara skillnader mellan kvinnor 

och män.26 Förstärkande fraser, som kan anspela på kön eller 

anses ha sexistisk innebörd, verkar studenterna överse med 

det, det hör så att säga till den mustiga diskursen - scenkon

stens universella språk? - och de ser ut att ta det med ro, 

för att inte säga att de rent av roas av det. Läraren, som 

vid tillfället arbetar distanserat, skissartat och med glimten 

i ögat, får gensvar av studenter med glimten i ögat.

Läraren hade hög dignitet och gott renommé som omtyckt 
lärare i en smal genre. Både kvinnliga och manliga studenter 
hyllade hans kunnande, medan den kvinna i yngre medelål
dern - före detta elev — som nyligen värvats som samordnare 
mellan mimutbildningen och ledningen, än så länge verkade 
ha en mer perifer roll i den direkta undervisningen. Lärarens 
kulturella bakgrund och konstnärliga framtoning tycktes 
<krydda> undervisningen och språkförbistringen, liksom kul
turkrocken, kunde förklara eventuella övertramp - lärarens 
trovärdighet tycktes bortom all tvekan och eventuella <genus- 
grodor> lät man passera.27 Uttalade metaforer och allegorier



kantade de demonstrationer av fysiska uttryck som florerade 
i lärarens arbete med studenterna, ett arbete som närmast 
utgjorde en sinnebild för devisen <härd men hjärtlig>. När 
studenterna funnit det <rätta> uttrycket svarade läraren med 
en bekräftelse som tycktes fungera som en blandning av be
friande katharsis och - åtminstone momentan - kairos. De 
berörda studenterna verkade lättade, ren(s)ade och samtidigt 
berikade av nyvunnen kunskap.

Repetition. Det börjar närma sig föreställning. En manlig 

lärare sitter på åskådarläktaren när jag kommer för att följa 

repetitionen. Han »bara kollar av lite - det är ju hennes grej 

det här« , säger han och syftar på den kvinnliga gästlärare 

som är uppsättningens regissör. Han undrar om jag förstår 

att det här arbetet beskriver X-talet och de könsroller som 

var då, och verkar lätt skeptisk till om jag uppfattar saken<rätt>.

Form och innehåll samspelar kongenialt i den här mimupp

sättningen där teknik, förstärkt av mask, fungerar som befri

ande Gestus och Verfremdung. Musiken är styckets motor 

och dansen dess fordon. Då och då bryter sång ut från ett 

par av de i övrigt tysta mimarna. Ett lättsamt inslag i queer 

anda ger en aning kontroversiell dimension åt de annars till 

synes traditionella könsrollerna. Jag myser tyst för mig själv, 

men kan inte låta bli att undra om detta inslag inte är en efter

gift åt den just nu poängterade genusmedvetenheten ändå, 

för även utan denna sent invävda flirt med det queera, ger upp

sättningen intrycket av öppenhet, erfarenhet och medvetenhet. 

Som konventionen hittills bjudit spelas män av män och kvinnor 

av kvinnor, men oavsett kön är de alla lycksökare som drömmer 

om ett annat liv. Jag tycker mig se hur kvinnorna, framställda 

som starka, pragmatiska <doers>, kontrasteras mot männen 

som beroende, narcissistiska eller vilsna <wanna-bees>.

Iscensättningen är lekfull och rörande med fräck svärta; 

intelligent och träffsäker, distanserad och varm pä samma gång.



Könsrollerna tydliggörs som just roller, genom vars tidstypiska 

koreografi och gestiska attribut den lilla människan identifierar 

och definierar sig. Samtidigt har rollen stelnat till en mask 

som här och där krackelerat av de lustar, behov och obändiga 

livslustar som rollen inte rymt. Rollen är ens öde, men genom 

att förlägga den till ytan, till masken, blir den möjlig att ta av 

och på, vrida och vända - och kanske förändra. Möjligheterna 

personifieras i en fantastisk saltomortal, där en av de kvinnliga 

studenterna i en roll som gammal ensam kvinna, bokstavligen 

vänder upp och ner på sin persona och höjs till en bedårande 

och firad stjärna på himlavalvet. Om saltomortalen är en hal

lucinatorisk dröm eller en vacker död är frågan - här ger ändå 

mimkonsten det ultimata provet på teaterns <magiska om>.

Det känns som om jag får ett stort stycke filantropi till livs; 

det är visst synd om människan men i grund och botten är vi små 

varelser som tillsammans kan och vill göra gott här på jorden.

Vi sitter alla i samma båt, livet är kort, så se upp kvinnor och 

män! Lyft den egocentriska blicken, flytta horisonten bort ifrån 

de egna tillkortakommandena och ge varandra lite kärlek! 

Repetitionen fyller mig med lust och studenterna imponerar.

Mimstudenterna var skickliga och starka. Läraren bredvid mig 
berättade att de vid antagningen till linjen valt de bästa oavsett 
kön, vilket resulterat i fem kvinnor och fyra män. Männen 
i klassen var av lägre medellängd, mer eller mindre smärta och 
smidiga, och medan ett par av de kvinnliga studenterna var 
påfallande små och/eller nätta, var några mer <normalstora>. 
En av de mindre kvinnorna gav prov på en vid genusrepertoar 
när hon snabbt, starkt och smidigt klättrade uppför en i stort 
sett kal vägg och resolut åtgärdade något uppe under taket, för 
att vid ett annat tillfälle glida in på en fest som en ljuv askunge 
klädd i något slinkigt.

Oavsett kroppstyp såg de alla ofta ut att upphäva tyngd
lagen, men de större och något tyngre studenternas insatser 
var av naturliga skäl inte lika illusoriska som de lättares. Detta



löstes i uppsättningen med för dem mer avpassade nummer, 
och en av de kvinnliga studenterna hävdade dessutom att 
hon medvetet arbetade emot typiskt kvinnliga rörelser som 
en protest; hon bedrev en egen liten <genuskamp>. Ju större 
kvinnorna var i det här fallet, desto tydligare syntes emeller
tid en skillnad mellan könen. Aven om kvinnorna var högst 
<normalstora> och inte större än männen, blev det tydligt hur 
vikt, vätska och muskler fördelades på andra sätt, vilket försköt 
tyngdpunkten. Snabbheten blev en sekund fördröjd, lättheten 
lite tyngre och virtuositeten en aning lidande - i jämförelse. 
Trots att detta inte alls hade med deras nivå som artister att 
göra, kan jag tänka mig att detta var komplicerat just som 
mimare. Situationen framstod som ett problem i de Beauvoirs 
anda; dessa kvinnor hade ändå byst, höfter och menstruation 
med allt vad det eventuellt kunde innebära. De hade karisma, 
arbetade mycket målmedvetet och <älskade publikem när de 
stod på scen, men trots det var de mycket frustrerade back- 
och offstage. Frustrationen, som var känd på skolan, koppla
des dock inte öppet till dessa eventuella tillkortakommanden. 
De kanske inte ens var medvetandegjorda hos studenterna 
i fråga? Deras frustration tog sig i stället och bland annat 
form av kritik mot skolan för brister i utbildningen, till viss del 
rättmätig, men frågan är hur mycket som egentligen handlade 
om projektion.

De fokuserade kvinnornas faktiska fysik innebar för mig 
som observatör en, om än minimal, smärtsam diskrepans 
mellan studenterna; en diskrepans vars effekter verkade i det 
fördolda och därför var svåra att hantera. Denna o( för)lösta 
problematik, i kombination med den prekära situation rivali
teten mot slutet av utbildningen förde med sig, kan förmodas 
vara svårsmält nog att bilda underlag för projicering. Till
sammans med mer privat gods låg detta som en hemlighet 
i det omedvetna, vilket plötsligt kunde ge sig tillkänna som 
något kusligt i faggorna. Till vilken grad denna personliga



och psykologiska problematik interagerade med mer objek
tiv och relevant kritik är emellertid svärt att utröna, särskilt 
med tanke pä att det rörde sig om mimstudenter. De tycktes 
nämligen hemsökta av flera spöken - historiska gastar i form 
av ett kollektivt arv, eller snarare kollektivt omedvetet, genljöd 
i deras sinnen och kroppar. Detta betydde inte att deras kritik 
var irrelevant, men inte heller att allt de var missnöjda med 
var skolans fel. Snarare var det så att skolan ofrivilligt kom 
att representera ett mer svårdefinierat mål för kritiken.

Effekter av De här angelägna studenternas invit till mig att observera kan 
underordningen ha bottnat i en erfarenhet av att vara en minoritet på skolan, och 

en årskull som sjäva fått medverka till att utveckla mimutbild
ningen.28 Enligt uppgifter från fler håll fanns ursprungligen en 
brist på kunnande hos ledning och övrig lärarkår beträffande 
såväl teori och praktik gällande mim, varför som sagt en stor 
frustration genomsyrade delar av studentgruppen - huvud
sakligen var det de kvinnliga studenterna som förde gruppens 
talan, några nervöst och aggressivt, medan de manliga stu
denterna verkade lugna och avspända. En av de sistnämnda 
menade att de kvinnliga studenterna i klassen var så bra på att 
agitera för deras sak, att det räckte för dem alla. En annan be
tonade, att om männen i klassen verkade avspända i jämförelse 
kunde det bero pä att de utan vidare kunde luta sig tillbaka: »Vi 
killar ju har ett par hundra år på oss som norm och så« . Ett par 
kvinnliga medarbetare på skolan påpekade dock, oberoende av 
varandra, att jag skulle se igenom de kvinnliga studenternas 
klagan; det gick inte, enligt deras mening, att skilja sak från 
person här. Med andra ord: bakom kraven och kritiken låg 
privata motiv, ofta sammanblandade med personlig frustra
tion. Till saken hörde att de var avgångsstudenter med oro 
för framtiden. Den subtila, outtalade hierarki i gruppen som 
beskrivits och diskuterats ovan kom här att samspela med en 
tydligare, mer förankrad hierarki - en kulturell hegemoni.



Upplevelsen av att inte stå lika högt i status som skådespelar- 
studenterna, känslan av att ha fått en mindre beprövad och 
mångfacetterad grund, för lite strålkastarfokus och slutligen 
sikte mot en osäkrare framtid tycktes slå an något i denna 
studentgrupps relation till genusundersökningen. Aven om 
de inte uttryckte interna problem relaterat till genus, utan 
snarare tvärtom (»schyssta killar, starka tjejer« ), verkade de se 
en möjlighet att deras så kallade (upplevelse av) underordning 
blev belyst via projektet. En av de manliga mimstudenterna 
hade dessutom suttit med i κυ-nämnden vid tiden för diskus
sionerna om vikten av en genusundersökning och beslutet om 
genomförandet av densamma. Trots att dessa studenter upp
visade stor skicklighet och en slags suveränitet i den här kon
texten hängde en vag känsla av utanförskap envist runt dem. 
De var som sagt i minoritet på skolan och som pilotgrupp var 
kvittot på deras kunnande ännu inte verifierat, liksom deras 
möjligheter pä marknaden var okända. Ledningen tillstod 
också att visst kunnande saknats för en fullständigt relevant 
undervisning i konsten och allt som oftast marginaliserades 
denna grupp i talet om skädespelarutbildningen. Detta skall 
dock inte uppfattas som om de var negligerade, tvärtom ska
pades resurser för att kompensera denna ojämlikhet, men 
i talet om utbildningen som helhet kunde de komma i skym
undan, något som de flesta verkade pinsamt medvetna om. 
Det var också, återigen, främst kvinnorna i den här gruppen 
som gav uttryck för en känsla av att vara förfördelade, medan 
männen uppvisade ett avvaktande lugn.

Något fick mig att fundera på om inte detta komplex satte 
fingret på djupt liggande problematik. Medan skådespelaren 
genom talet befinner sig i korsningen mellan kropp och text 
- mellan natur och kultur - är mimaren fullt ut kropp. Sam
bandet mellan kropp /kvinna /natur och intellekt/man /kultur 
är, som redan konstaterats, djupt rotad i vår västerländska 
civilisation, vilken dessutom kopplar irrationell känsla till det



förra och rationellt förnuft till det andra. Intellekt och för
nuft är sedan gammalt skilt iträn samt överordnat kropp och 
känsla, såväl statusmässigt som ekonomiskt, och medan skå
despelaren som gränsvarelse visserligen är dubiös, är mimaren 

— liksom dansaren — ur denna synvinkel av < lägre rang>. Andå 
vittnade dessa studenters kroppsliga perception och reception 
om intelligens, distans och hög medvetenhet, men ofta som 
oformulerad, tyst, fysisk kunskap.

Ofta under min vistelse på skolan hörde jag talas om mim
studenternas skicklighet, men trots detta var det som om de 
inte litade på att deras kunnande höll, som om de led brist 
på något väsentligt... (som om ordet saknades?) Frågan är 
här om den frustrerade känslan av underordning som flera 
av de kvinnliga studenterna gav uttryck för, i själva verket var 
en extrem lyhördhet för detta urgamla västerländska para
digm. Bortom allt beröm, genom alla diskurser, var det som 
om de kände de vingslagen av en trefaldig historisk abjek- 
tion: kvinnan = det andra könet, skådespelaren = den liminala 
och feminint konnoterade gränsvarelsen samt den <stumma> 
= den marginaliserade funktionshindrade. Skådespelaren 
liksom kvinnan är genom historien en åtrådd, upphöjd och 
gudabenådad varelse men samtidigt lösaktig, lögnaktig och 
omyndighetsförklarad. Som mimare är hon dessutom stum, 
det vill säga någon som faktiskt gestaltar en brist. Även om 
dessa studenters ekvilibristiska förmåga satte ett kritiskt 
finger på just den här problematiken, innebar det inte att 
kraften i dessa historiska vingslag gick att enkelt fly undan. 
Att som skådespelare vara föremål för abjektion är komplext, 
och tycktes inte enklare av att »det abjekta är kantat med 
det sublima« , som Kristeva uttrycker saken.29 Och att vara 
normalstor kvinna och mimskådespelare tycktes i detta sam
manhang vara extraordinärt komplicerat. Hur det tedde sig 
att vara mycket liten och nätt är svårare att fundera kring, då 
jag av det förhållandevis lilla observationsunderlaget i just det



här fallet inte har några nämnvärda exempel att diskutera. En 
av de kvinnliga studenterna som var speciellt liten verkade 
vara en stark, överseende solitär, ett egensinnigt väsen, men 
det kanske säger mer om min upplevelse än om henne. Men, 
medan jag självsvåldigt fann roten till de tidigare beskrivna 
kvinnornas ständiga frustration i det fördolda, lanns det i stäl
let hos en annan av de mindre kvinnorna ett öppet och spe
cificerat dilemma. Om de förra hade problem med innehåll, 
kan man säga att den senare hade problem med lorm, eller 
rättare sagt, mask. Dessa dilemman av olika karaktär bildade 
ett komplex som tycktes påverka hela arbetet:

Studenterna samlas efter repetitionen och frågar mig vad 

jag tycker. Jag berömmer deras insats och frågar lite om 

föreställningens upphov. Regissören, en kvinnlig gästlärare 

och dennes partner har arbetat fram den efter en egen idé 

får jag veta, men studenterna verkar inte lika entusiastiska 

som jag. De är slitna och nervösa, osäkra och till en del miss

nöjda. Lika upprymd och hoppfull som jag är efter att ha följt 

repetitionen, lika förvånad blir jag över den frustration som 

präglar flera i gruppen. De har flera invändningar mot både 

helhet och detaljer, men främst riktar de kritiken mot regis

sören. Hon är för »mammig« och samtidigt »falsk« . Hon 1er 

inställsamt men utan att mena det, hon försöker vara förtrolig 

men hon kommer för nära, »kryper innanför skinnet« på dem. 

Kritiken är inte nådig och hon jämförs med andra kvinnliga 

lärare som de uppskattar: »tuffa, säkra och starka« (läs yngre 

och trendigare). När regissören dyker upp tar studenterna 

upp en del saker till omprövning, men läraren är bestämd 

i sin hållning: Hela uppsättningen har en klar avsikt och enskild

heter är inte förhandlingsbara.

En kvinnlig student, med stöd av en manlig klasskamrat, 

har i samband med det en annan uppfattning än regissören 

om sin sminkning, i detta fall en stor blåtira runt ena ögat, och



söker medhåll av mig. Regissören är målmedveten i sin vision 

och vill inte ge vika, trots att studenten känner sig förfördelad. 

Den senare menar att det hela blir förenklat och övertydligt, 

medan regissören menar att det är en form av gestus, som jag 

förstår det: Med denna sminkning markeras det fiktiva parets 

problematik utan att vare sig skådespelerskan eller hennes 

<make> behöver spela på det hela tiden, och publiken får för

utsättningarna enkelt serverade genom stigmat. Studenten blir 

nedslagen och arg av beskedet och jag känner hur irritationen 

- av olika skäl - växer i gruppen, mellan dess medlemmar 

och mellan dem och läraren. Den senare håller dock god min 

och driver sin linje.

Maskens Ovanstående förlopp kan ha många grunder, inte minst den 
olika ansikten oro som präglar arbetet precis före premiär. I detta fall är 

det också fråga om en slutproduktion och studenternas möj
ligheter att sälja sig själva till branschen. Liksom det finns 
en önskan från studenthåll att få visa så mycket som möjligt 
av sina resurser, finns det ett önskemål frän branschen att få ta 
del av så mycket som möjligt av studenternas kapacitet. Med 
tanke på det kan man förstå att det svider att behöva ha ett 
stort blåmärke runt ena ögat vid ett sådant tillfälle, och kanske 
särskilt om man är kvinnlig mimstudent med fördelaktigt 
utseende. Detta plus i vår utseendefixerade kultur behöver 
dock inte nödvändigtvis vara till fördel i den här branschen 
just i dag, men en blåtira kan likväl kännas begränsande i sam
manhanget. Det handlar självklart om att kunna gestalta en 
roll där stigmat fyller en funktion i uppsättningen, men med 
tanke på det specifika tillfället och önskan att vara markna
den till lags, är det sannolikt all-roundstudenten som vill visa 
upp sig, snarare än en stigmatiserad - vare sig det är mask 
eller ej. I detta fall stod dessutom blåmärket för misshandel, 
något som i förlängningen kunde tolkas som om hon var ett 
offer, oavsett rollens kraft i övrigt. Det var som om studenten 
bar på en - kanske adekvat - oro, nämligen att kodifieringen



av stigmat skulle skymma henne som mimskådespelare och 
blanda samman roll ( = funktion), karaktär( = egenskap) och 
skådespelare?

Detta tydliga exempel på - den kanske relevanta - fasan för 
att bli sammanblandad med rollen väckte intressanta spår till 
liv, dels i form av uttalanden jag mött på skolan, dels i form av 
histori(ografi)ska idéer om såväl skådespelare, kvinnor och till 
viss del även om män, lör att löpa linan ut. Men framförallt 
handlade det om en slags konflikt, med andra ord och återigen 
om den intrikata relationen subjekt-abjekt — objekt. Konflik
ten tydliggjordes och förstärktes i språnget mellan utbildning 
och bransch, och materialiserades i den kvinnliga studenten. 
I vägen för denna konflikt kom den kvinnliga regissören, vars 
roll komplicerades av och i detta drama: hon blev en projek- 
tionsyta och föremål för abjektion. Allt missnöje, alla tillkorta
kommanden, all osäkerhet och oro för framtiden verkade 
överföras på henne - en ställföreträdande mamma som skulle 
stötas bort och avvisas för att studenterna skulle kunna ta 
språnget ut. Men inte bara allt det kusliga (kvinnliga?), annars 
förpassat till den främmande, < mörka kontinentem, som på 
flera olika sätt hemsökte, störde och irriterade studenterna, 
utan än värre, hon fick bära hundhuvudet för allt det som den 
unga kvinnliga studenten inte ville förknippas med och som 
kanske låg förborgad i hennes rolls öde; en kvinna som miss
tänkliggjorts för att vara falsk, opålitlig och alltför krävande 
- en kvinna att misshandla och försätta i en offerroll.

Den manliga student som stöttade sin kvinnliga kollega 
i kravet på att ta bort blåtiran befann sig naturligtvis själv i en 
prekär situation i sammanhanget. Han var den drivande kvin
nans gentlemanna-alternativ till den misshandlande man
nen och ville väl vara solidarisk med tanke på arbetsklimatet 
i gruppen, dessutom var han genusmedveten och ville kanske slå 
ett slag för kvinnans röst - i dubbel bemärkelse. Ä andra sidan 
kan det vara intressant att fråga sig vilken betydelse kvinnan



som offer egentligen hade för hans självbild, både beträffande 
roll och som student. Stigmat tydliggjorde nämligen även hans 
position: en lågstatusman som fick ta vad som bjöds, i detta fall 
en misshandlad mor. Eller en manlig Florence Nightingale, som 
genom att självutplånande vårda och älska skulle rädda den 
lidande kvinnan, och samtidigt sig själv från sitt eget lidande. 
Det var ingen alfa-hanne direkt och ingen högstatusroll som 
kanske kunde ge ringar på vattnet, varken on- eller offstage. 
Kvinnan med stigmat var ett offer för våld, men allt är relativt 
och med pjäsfacit i hand förstods att även den misshandlande 
mannen själv var ett offer - en misslyckad man.

Men allt är inte bara vad det ser ut att vara. Utan stigmat 
hade tolkningsrepertoaren beträffande både kvinnan och 
männen kunnat bli mer mångfacetterad, men också <farligare>. 
Kanske var hon en kvinna som lekte med två män, eller med 
två sidor av samma man? Gentlemannen hade då blivit en 
aktiv part i ett triangeldrama i stället för en passivt väntande, 
snäll beskyddare och flyktväg, liksom den misshandlande su- 
puten haft anledning att sätta sin svekfulla kvinna på plats. För 
den manliga studentens självbild i rollen som gentlemannen 
kan denna variant av manlighet antagligen varit mer attraktiv 
att (re)presentera. Aven alternativet att kvinnan lekte med 
två sidor av samme man skulle kunna ha tilltalat den manlige 
studenten men då på ett helt annat sätt. Oddsen var nämli
gen bättre för den snälle mannen, än för den <farlige>. Den 
aktuelle studenten framstod just som en snäll och juste man 
vilket här betydde en genusmedveten, mjuk och till synes 
ganska vek man. Detta behöver inte betyda att denna man 
verkligen var speciellt god, eller att han inte hade några onda 
sidor, men han framstod så. Visserligen bar kvinnan i upp
sättningen på en ambivalens mellan <den gode och den onde>, 
men här gavs den gode credit på bekostnad av den onde, det 
vill säga den snälle mannen föredrogs framför den <farlige>. I 
förlängningen innebar detta att det lönade sig att vara snäll,



eller betona det snälla i ens personlighet, det vill säga framstå 
som den man studenten var i <verkligheten>.

Hur tolkningen än såg ut hade kvinnan i den här tapp
ningen haft en helt annan makt, och möjligheterna att dra 
växlar på kvinnans skuld i dramat hade varit mycket större 
än i varianten med stigmat, där tolkningssfaren blev snävare. 
Var regissörens bestämda uppfattning kanske ett resultat av 
den insikten och ett medvetet val för att inte spä på bilden 
av kvinnan som listig och beräknande? Med blåtiran gick det 
inte att ta miste på ordningen, ty fysiskt våld är det ultimata 
övergreppet. Kvinnan som offer är en <arketyp>, någon som 
inte får glömmas bort eller romantiseras. Kvinnan drogs visser
ligen klassiskt tillbaka till sin make - den onde - men inte 
förrän han hade omvänts. Den gode, och det goda i, mannen 
plockade poäng - en provokation så god som någon i den 
här världen. Utan att veta något om rollfigurernas framtid 
antyddes dock ytterligare en välkänd problematik, nämligen 
medberoendet, och missbrukarens pendling mellan snäll och 
kärleksfull samt elak och våldsam. Detta alkoholisthustruns 
eller -mannens eländiga och eviga dilemma, var måhända ännu 
en dimension som studenterna, var och en för sig och på ett 
omedvetet plan, inte ville sammanblandas med. Offerrollen 
blev med ens omöjlig att komma undan, för den misshandlade 
liksom den misshandlande är båda missbrukets offer. Men be
roendet är starkare än förnuftet och vi är alla bara människor, 
fullt ut hänvisade till varandra och våra roller här i livet, kunde 
budskapet lyda. Stigmat begränsade de unga studenterna och 
aktiverade det ödesmättade i stället för det fria val de ännu 
hade hopp om. Funktionen i dramat och det relativt stiliserade 
persongalleriet tycktes i detta fall fungera som en tvångströja 
och att gestalta en roll just som en roll- en funktion - snarare 
än som en person, tycktes i den specifika kontexten mer eller 
mindre problematiskt för dem alla. En diskrepans mellan såväl 
intentioner som generationer tog sig uttryck.



Abjektion v π; 
Trend och tradition

Studenternas förestående separation frän skolan och iscen
sättningens spel med det abjekta tycktes samverka på flera ni
våer i såväl dramat som i verkligheten, vilket materialiserades 
i en <modersabjektion>. Gästläraren var en medelålders skåde
spelerska och regissör vilken, med en klichéartad beskrivning, 
framstod som en mogen, jordnära, <naturlig> kvinna i traditio
nell mening. När jag observerade undervisade hon osminkad 
och barfota i en vid, luftig klänning med fritt utsläppt, lockigt 
hår. Hon gick nära sina studenter; lyssnande med intensiv 
blick och ofta rart leende, men med egen vilja, varm men mo
derligt bestämd. Trots alla underliggande och öppna konflik
ter blev föreställningen imponerande och studenterna visade 
sin skicklighet och sitt mångsidiga kunnande. Ibland kan jag 
tänka att det inte var trots allt, utan just därför.

Det är dags för redovisning avTjechovarbetet med åk 2. Av 
olika skäl har observationsarbetet drabbats av fördröjning, 
varför jag missat scenframställningsarbetet med de två kvinn
liga gästlärarna som anställts för blocket. Det är synd, arbetet 
hade varit viktigt att dokumentera. Nu frågar jag i sista stund 
om jag får vara med på det avslutande undervisningstillfälle 
den ena gruppen har innan redovisning. Läraren a är tveksam 
men säger till slut att det är ok om jag lovar att vara med på 
redovisningen .Jag följer med henne till repetitionen och möter 
henne och studenterna i ett tufft, lustfyllt arbete. Studenterna 
vittnar om att de blir sedda, de upptäcker nya dimensioner, 
de känner sig intressanta som skådespelare - både manliga 
och kvinnliga studenter är mycket positiva. Just detta tillfälle 
handlar mycket om att förhålla sig röstmässigt till rummet 
och att fila på redan satt regi.

Den andra gruppen, som arbetar med lärare b, möter jag 
i matsalen på lunchen och jag frågar om deras arbete. En 
manlig student tittar menande på mig och skakar på huvudet.



Han tycker inte att jag skall komma pä deras redovisning, 
men om jag gör det sa fär jag väl se själv...De är molokna. 
Moloken verkar också deras lärare som jag hastigt möter över 
en kopp kaffe med rektorn. Hon vittnar i sin tur om hur dra
mats problematik förs över till gruppen - hur gestaltningen av 
intrigen så att säga förkroppsligas av studenterna/aktörerna 
i arbetsprocessen och hur fiktion och verklighet glider i och ur 
varandra. Hon tycks uppleva det svårarbetat. Problemen har 
delvis sin förklaring. Den första gruppens lärare a är just nu 
<stor>, ett stjärnskott som regissör med flera succéer i bagaget 
och mycket eftertraktad, b å sin sida är en seriös, respekterad 
regissör men saknar för närvarande personkultsmystikens 
makt och är i studenternas ögon ett <nerköp> i förhållande 
till den förra. Alla vill ha a och de som får b känner sig förför
delade och besvikna. Arbetet som präglas av detta redan från 
början får således mycket olika start. Det stora, oreserverade 
ja vilket a har som utgångsläge i sin grupp och det istället 
mycket snåla nej som b har, kommer att ha stora effekter 
pä arbetets gång och resultat - även på på mottagandet av 
slutredovisningen skall det visa sig. Observera att redovis
ningarna nedan följer i »omvänd« ordning: Tjechov i = lärare 
B,Tjechov π = lärare a

Här möter jag Tjechov I i lärare B:s tappning, utan at ha följt 

ens en enda repetition. Dessutom är jag färgad av mina egna 

fördomar mot pjäsen samt den förhandsinformation jag fått 

av gruppmedlemmar och regissören själv. Iscensättningen är 

anpassad efter gruppens förutsättningar och lätt skissartad, 

men känslig och nyanserad. Karaktärerna känns levande men 

halvfärdiga, till lika delar traditionella Tjechovfigurer som sö

kande, unga studenter i ett pågående arbete här och nu. Blick

arna är riktade bortåt, utåt samtidigt som de är inåtvända och 

varje student tycks vara centrum i sitt och i rollfigurens univer

sum på en och samma gång. Snarare är det här ett antal världar

Tjechov i



som möts och figurerar sida vid sida, än markörer i ett spel.

Det känns försiktigt spännande, intressant och märkligt kon

centrerat. Scenerierna tycks också vara skisser som vittnar om 

det till hälften färdiga arbetet, liksom det visar på människans 

vilsenhet... Spelet är osäkert på ett sådant sätt att rollerna/ 

skådespelarna måste visa stor lyhördhet för varandra för att 

ro i land redovisningen. De är beroende av varandra men inte 

genom smarta drag eller taktik, de är intensivt här och nu 

-tillsammans med varandra och oss i publiken. För mig som 

åskådare till den här iscensättningen är det uppenbart att det 

är männen i dramat, styrda som de är av sitt beroende till kvin

norna och av de samhälleliga kraven och förväntningarna, som 

är de mest fängsla(n)de. Kvinnorna är oförlösta, väntande och 

längtande men andas ändå intensiv koncentration och, på nå

got märkligt sätt, större personlig frihet.

Kostymerna markerar tydligt tidsepokens rollfördelning och 

begränsande genusmönster men på ett sådant sätt att man 

ändå anar en förändringspotential. Kavajerna hänger löst och 

får sitt eget liv. Dithängda markerar de gestiskt rollen i rollen, 

liksom kvinnornas kjolar och sjalar. Redovisningen andas en 

slags öppenhet, en rollernas/skådespelarstudenternas möjlig

heter som faller tillbaka på åskådarens tolkning. Den känns, 

för att använda en klyscha, på något sätt tjechovsk. Skåde- 

spelarstudenterna trevar sökande mellan subjekt- och objekt

positionen. Glidningen mellan fiktion och verklighet är spän

nande i rummet och för mig blir rollernas/skådespelarstuden- 

ternas problematik till allas våra livsfrågor när de stora fönstren 

öppnas ut mot skolgården ... Den starkaste känslan jag har 

är dock att jag mött ett kollektiv, vars individer <dansar> till

sammans men sida vid sida.

Reflektion Ett par av de kvinnliga studenter som sett redovisningen till- 
över tradition sammans med mig reagerar mycket starkt. De efterlyser ett 

samtal om utbildningen för »hur kul är det att låsa in såväl



män som kvinnor i de där gamla kostymerna? Kvinnorna 
i sina kjolar som hindrar dem frän att röra sig fritt, och män
nen i de där stela uniformerna?« De är trötta på att utforska 
de här kvinnorollerna och återger en kvinnlig gästlärares 
reflektion: De roller man undersöker på teatern undersöker 
man samtidigt i verkligheten, vilket i deras ögon betyder att 
man, genom det scenframställningsarbete man åläggs under 
årskursen, ägnar ett helt år åt att pröva underkastelse! Det 
låter grovt i mina öron och jag undrar vad vi ska göra med 
klassikerna då? Ska vi slänga bort dem eller kan man arbeta 
aktivt med dem på nåt sätt? Kan man undersöka olika för
hållningssätt via de stora rollerna - måste de nödvändigtvis 
upplevas som offerpositioner? Vi diskuterar kring den frihet 
och det utrymme för reflektion och personlig mognad som 
den underkastade alternativt underordnade positionen inne
bär. Det som förs fram i kritiken är den orättvisa fördelningen 
av roller och närvaro på scenen, vilket i sin tur innebär att de 
roller som dominerar dramerna skänker dem som axlar dessa 
större uppmärksamhet av läraren, mer tid och fler resurser. 
Denna orättvisa sätts i förhållande till studielånet och vad 
man får för pengarna.

Diskussionen om huruvida det är av godo att ständigt vara 
aktiverad på scen, iakttagen och diskuterad, belyst, disseke
rad och utprovad - den obalans det innebär att ständigt vara 
i fokus, den dominerande - i jämförelse med de eventuella 
möjligheter som ligger i de mer inaktiva, perilera, underord
nade eller tysta positionerna vänds omedelbart till: »Ja, men 
då tycker jag att vi vänder på situationen och prövar vad kil
larna skulle säga om att ägna stora delar av utbildningen till 
att titta pä, vara tyrsta och inaktiverade? De vill vara aktiva 
jämnt, de skulle bli galna av att inte få jobba!« Det var upp
enbart att utmaningen att vända på steken verkligen var an
gelägen, eftersom det än så länge verkade vara svårt med fler 
konkurrerande subjektspositioner rent dramat(urg)iskt. Vid



det tillfället tycktes dock för mycket ligga i vägen för att ex
perimentellt vända pä rollerna och behovet att upprätthålla 
den kulturella hegemonin för starkt. Om utbildningen inte är 
åtråvärd för de manliga studenterna förlorar den status och så 
länge attraktionen ligger i mer eller mindre traditionella idéer 
om manlighet blir det en evighetsåtta av problemet. Tiden 
tycktes således ännu inte mogen för denna laboration.30

Tjecbov I i den här tappningen blev föremål för abjektion 
av de kvinnliga studenter jag talar med. Mot bakgrund av 
den öppna, ambivalenta och tentativa hållning redovisningen 
hade, är det ändå läge att fråga sig varför, och vad, de vände sig 
sä emot? Hos Kristeva, som tidigare diskuterats,innebär abjek- 
tionen en bortstötning som alltid också är en Irånstötning av 
sig själv. Det frånstötta är vämjeligt men själva abjektionen 
är ambivalent; det är något jag själv är del av och som är del 
av mig som måste avvisas. Var det således en smärtsam iden
tifikation som uppstod, en materialisering av en delaktighet 
i förhållanden som av någon anledning hotar och därför mås
te avvisas? Studenterna var upprörda och menade att iscen
sättningen (re)presenterade något de inte ville veta av och 
inte ville reproducera. En kvinnlig lärare bredvid mig, med 
tårar i ögonen efter redovisningen, utbrast istället att »åh, 
det är så mycket livsvisdom i detta!« Ur ett genusperspektiv 
tycktes studenterna se detta som en ritualiserad upprepning 
av konventioner, för att låna ett uttryck av Butler, medan en 
representant ur en tidigare generation snarare uppfattade det 
som en ritualiserad forhandling med denna upprepning.31 Det 
kan alltså tänkas vara själva gestaltningen som spökar, det vill 
säga motviljan att med sin kropp iscensätta, eller böja sig för, 
den kulturellt underkastade positionen, hur laddad den än är 
i det relationella maktspelet. Det var som om gestaltningen 
inte bara innebar en materialisering av diskursen, utan även 
ett förkroppsligande av den egna bortträngningen, och en 
rädsla för att bli det man gestaltar. För dessa studenter var



detta inga lämpliga kroppar över huvud taget. Men innebär 
gestaltningen nödvändigtvis att rollen förkroppsligas, även 
om den materialiseras inför åskådarens ögon? Kan det inte 
vara precis tvärtom?

Med dessa frågor till följd av denna variant av Tjechov I 

fortsatte diskussionen ut i korridoren: Vad och vilka kunska
per/erfarenheter vid sidan av talang och begåvning gör någon 
till en god skådespelare? Vad är en god skådespelare? Den 
mänskliga gestaltens kropp och sinnen, själva personen, är in
strumentet som tränas och var går då gränserna mellan mog
nande skådespelarstudent/blivande skådespelare och mog
nande människa/blivande vuxen respektive kvinna/man?

Lärare A har tagit ett djärvt grepp om pjäsen. Måhända har 

hon svarat på gruppens förväntningar om något spektakulärt 

likaväl som det kan vara hennes egen lust att undersöka möj

ligheterna att laborera med materialet. Förmodligen är det en 

mix av anledningar. Själv är jag beredd på något extravagant, 

imponerad som jag är av regissörens tidigare arbete - jag är 

öppen och nyfiken. Redovisningen på detta stadium är intern 

och består av, till gruppen anpassade, delar av manuset. Det 

sprakar av narcissism, beräkning och drömmar. Det incestuösa 

är betonat. Kvinnorna är starka, den ena drivs av längtan till 

konstens värld, den andra av kontroll och maktbegär. Männen 

är spelmarker i deras framfart. Den unga N spelar med blicken, 

slukande, penetrerande, brinnande av begär. A är lätt road, 

nedlåtande ironisk, blasé och beräknande. Den unge K är 

inåtvänd, neurotisk, självbespeglande och frustrerad medan 

T är desillusionerad och dränerad på eget liv i händerna pä A. 

Kvinnorna är aktiva, egennyttiga och männen objektifierade.

Anslaget är hårt, kraftfullt avslöjandestrategiskt och känns 

feministiskt aggressivt istället för poetiskt och allmänt livsvillkor- 

ligt- rollkaraktärerna framträder en aning karikerat och iscen

sättningen präglas av påståenden snarare än flerdimensionellt

Tjechov II
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tolkningsbara problematiseringar. Kvinnorna befinner sig i 

starka subjektspositioner, och medan K pendlar mellan subjekt

objekt upprätthåller T huvudsakligen positionen som objekt. Jag 

ser begärande, narcissistiska och underkastade kroppar i <våld- 

sam> action pä scen. Kostymerna är relativt tidstypiska. K dansar 

inledningsvis högspänt narcissistiskt med bar överkropp medan 

N, som sagt, spelar med blicken framförallt. T gör entré barfota, 

med skorna i händerna och uppkavlade byxben, avskalad 

pondus men som en vek, sensuell man. A visar upp och spelar 

utmanande med sin sons magplattor som vore de ett välstämt 

instrument, alldeles för erotiskt för att vara oskyldigt och bryter 

illusionen genom att tala till publiken över axeln med hjälp av 

menande blickar. Karaktärerna känns indragna i ett spel, med 

kroppar som markörer vilka spelar ut varandra. När A märker 

dragningen mellan N och T tar hon udden av åtrån och återstäl

ler snabbt ordningen genom att bända ner honom på golvet, 

gränsla honom och målmedvetet och våldsamt runka av honom. 

Han framstår som en viljelös karaktär; som offer för den 

tillfredsställelse hennes erfarna grepp ger honom är han 

åter ett lamm vid hennes sida.

Känslan av föreställningen är att ha upplevt något fräckt och 

uppfriskande men också att på något sätt ha bevittnat en slags 

våldtäkt. Inte minst har jag upplevt individer som delvis spelar 

ut varandra.

Trend och Efter att ha sett lärare a:s version av Tjechov π är reaktio- 
reaktion nen helt annorlunda. Detta finner de två kvinnliga studen

terna roligt och bra, inte alls så <mossigt> som det föregå
ende stycket och plötsligt uppdagas möjligheterna med klas
sikerna. Kvar finns dock en önskan om andra roller, andra 
gestalter att företräda på scen. Yrkets performativa potential 
har stor betydelse för dessa kvinnor och man finner utbild
ningen för traditionel] och konserverande. Själv ser jag de 
båda Tjechov-redovisningarna tillsammans som utmärkta 
exempel pä hur olika ingångar man kan ha i förhållande till



klassikerna och som fruktbara diskussionsunderlag för pro- 
blematiseringar av såväl genus som konstens funktion. Om 
det är något som saknas i förhållande till dessa scenfram- 
ställningsarbeten är det, i skrivande stund, just en påföljande 
komparativ analys och långtgående diskussion i dessa ämnen.

Vid ett senare tillfälle diskuterar vi (den ena av de kvinnliga 
studenterna, jag samt en person ur ledningsgruppen = x) kort 
de olika redovisningarna. Jag säger att jag funnit lärare a:s bi
drag fräckt och kraftfullt i förhållande till lärare b :s (och med 
det menar jag att a :s uppsättning har potential framförallt ur 
ett utbildningsperspektiv med betoning på genusdiskussio- 
nen. Det känns befriande med denna redovisning just för att 
studenterna, som först varit sä negativa, ändrat uppfattning 
och sett möjligheter istället för återvändsgränder). Detta för 
mig <hemmablinda> tänkande hinner jag inte klargöra utan 
ansatsen blir hängande i luften då x är snar att ta över diskus
sionen. Han menar att b :s bidrag var bättre, framför allt ur ett 
utbildningsperspektiv då den var öppen för tolkningar medan 
a:s var »påstående« .Jag menar att det kan fattas led i detta 
resonemang eftersom arbetsprocessen per se med tillhörande 
diskussioner är en sak, medan redovisningen är en annan, men 
att båda tillvägagångssätten är utmärkta ur ett utbildnings
perspektiv i den meningen att de diskuteras och analyseras. 
Ar god undervisning detsamma som en <bra> uppsättning? 
Vad är bra teater? Vem avgör det och varför? Vem är teatern 
till för? Var hamnar genusperspektivet i den debatt som bort
ser från »mannens blick«? Jag kan, liksom x, kanske tycka 
att b:s uppsättning överträffar A:s men ur ett konstnärligt 

perspektiv snarare än ur ett utbildningsperspektiv - men det 
är en annan historia som har med njutningen av egenmäktigt 
tolkningsförfarande att göra.

Den risk man tar genom att iscensätta TjechovIIsom i detta 
fall är att dess effekt blir kontraproduktiv. Den blir inte tolk
ningsbar utan påstående, precis som x hävdade. En narcissis-



tisk alienation uppstod mellan såväl roller som kroppar, och 
kanske också mellan skådespelarna — föreställningen blev 
på något sätt sig själv nog och studenterna upplevdes njut- 
ningslystet <egotrippade>. Detta är naturligtvis ett problem ur 
utbildningshänseende och svär mot den gruppanda och kom- 
munikativa förmåga som undervisningen vill odla. A andra 
sidan hade detta aggressiva motangrepp på traditionen en 
katharsisk effekt på de kvinnliga studenterna (de åskådande) 
och, som det verkade, även på skådespelarna, vilket talar för 
att det svarade mot ett behov (eller begär). Möjligen var också 
den narcissistiska självupptagenheten en sä kallad barnsjuk
dom som talade för en ovana att arbeta på detta sätt, det vill 
säga ett utslag av det nyförälskade <jubel> som inträffar när 
individen upplever sig sedd, och med detta föds som subjekt, 
för att travestera Lacan.

x:s kritiska hållning till uppsättningen kan ha flera beve- 
kelsegrunder. Inte minst i kollegial anda för att utjämna de 
två lärarnas ojämlika förutsättningar. Detta kan i sin tur ha 
fortplantats till en slags fostrande diskussion kring dessa för
utsättningar och resultat. Som jag uppfattade det var dock 
kritiken inte bara medveten, utan också en form av omedveten 
abjektion. <Experimentet> tycktes uppfattas, trots alla goda 
genusintentioner, som ett alltför anstötligt brott mot tradi
tionen. I praktiken innebar detta att brottets kraft och dess 
effekter gjorde det svårare att se fördelarna med experimentet 
ur såväl utbildnings- som genusperspektiv. När något blir för 
provocerande finns risk att ett hegemoniskt «common sense> 
slär igenom till nackdel för <good sense>; det blir med andra 
ord svårt att se igenom sina egna reaktioner för att se nyttan 
av det. Den kulturella hegemonins företrädare är den som 
lägger åsiktsribban och om de mer eller mindre revolutionära 
experimenten bedöms som inte tillräckligt <bra>, konstnärliga 
eller pedagogiska - det vill säga lämpliga - kan verksamheten 
lätt hamna i en ond cirkel. I detta fall gav det förmodligen



mer att utvärdera vägen till redovisningen, själva processen, 
än själva resultatet. Medan x medvetet avvisade och omed
vetet abjekterade Tjechov II:s utagerande kroppar, avvisade 
och abjekterade de kvinnliga studenterna Tjechov I:s trevande, 
lyhörda. I mina ögon gestaltar de båda, såväl till process som 
resultat, utmärkta - det vill säga lämpliga - kroppar att an
vända komparativt för en genusanalys i praktiken.

Även om en undervisning har ambitioner att vara, eller upp
fattar sig som, så kallad könsneutral har detta inte könsneu- 
trala effekter. Den i stunden situerade kroppen, vars reaktioner 
samverkar med fantasier och bortträngningar i individernas 
omedvetna samt den lokalt reglera(n)de diskursen,befinner sig 
alltid i relation till mer omfattande och djupgående strukturer. 
Medan skådespelarna, i egenskap av <legitima> gränsvarelser, 
stör och rådbråkar de normerande strukturererna, tycks vägen 
till den erkända rollen som gränsöverskridare - paradoxalt 
nog — i sig kantad av normerande regler och förordningar av 
såväl medveten som omedveten karaktär. Detta fenomen erfor 
jag relativt tidigt i undersökningen och när ett par kvinnliga 
studenter bad att få tala med oss doktorander fick det ytter
ligare relevans.

De kvinnliga studenter som initierat samtalet ville inte 
ansluta sig till den feministiska kritik som redan var officiell, 
utan tog snarare avstånd Irån den. Däremot hade de egna 
synpunkter på en orättvisa de tyckte skulle uppmärksammas, 
vilken gällde de studenter som hänvisades till egen undervis
ning, det vill säga avskildes från sin grupp pä grund av sam- 
arbetssvärigheter. De upplevde att det fanns en godtycklighet 
i dessa beslut. Avskiljandet av individer var ett resultat av en 
kollektiv process, vilket resulterade i ledningens beslut om så 
kallad egen undervisning. Samarbetssvårigheter angavs ofta 
som orsaken men naturligtvis var det svårt att, utan <dom-

Abjektion III: 

Norm-avvikelse



stolsförhandlingar>, veta vad som var hönan och vad som var 
ägget i en sådan process. Att det handlade om normer var 
ändå klart, menade de kvinnliga studenterna, och efterlyste 
en genomlysning av varför vissa placerades där, medan andra 
med uppenbart liknande eller värre problematik inte avskil
des. De upplevde att det fanns en markant större tolerans för 
män och deras uppträdande, än för kvinnor vid en jämförelse. 
De upplevde också att detta var relaterat till ett hegemoniskt 
tänkande, det vill säga att besluten byggde på idéer om hur 
kvinnor och män <bör> bete sig och att man därigenom, med
vetet eller ej, reproducerade ett orättvist genusmönster. Detta 
<common sense> var också präglat av en hegemonisk masku
linitet, där en viss maskulin stökighet var mera accepterad än 
en annan.32

Den person jag talade med ur ledningsgruppen var också 
mycket medveten om problematiken och svårigheterna att 
se vad kollektivet egentligen gav uttryck för. Handlade det 
om att ge någon syndabocksrollen, såg man inte bortom sin 
egen horisont, manifesterade de abjekta gruppens eller fältets 
egen obearbetade problematik? Aven om dessa fall hade varit 
ypperliga att närmare analysera i relation till abjektion och 
norm-avvikelse får de anstå på grund av anonymiseringskra
vet. Studenter i allmänhet lär vara svåra att härleda, medan 
de avskilda positionerna lättare kan identifieras. Dessvärre är 
detta även en risk beträffande lärare pä ett så litet falt som 
detta ändå är. Problemet är att det egentligen inte går att 
säga någonting om någonting ifall sekretesstvånget fullt ut 
skall upprätthållas, och då är frågan varför en undersökning 
överhuvudtaget skall göras. Det är ändå människor av kött 
och blod som interagerar samt utövar, underkastar sig och 
motsätter sig makt. Ett exempel som indikerar < avskilj ande
processen) på ett relativt tidigt stadium skall ändå återges här, 
och min avsikt är återigen att visa på de stora svårigheter alla 
inblandade står inför. Jag är, precis som i tidigare analyser, inte



ute efter skuld eller avsiktliga fel, utan förlopp - eller hamartia 

- som får eget liv.

På schemat är det återigen kroppen och begreppet kropps- Att hoppa 

tonbildning som gäller. Arbetet går principiellt att likna vid groda 

yogaträning med fokus på andning. Syftet är bland annat att 
upptäcka kroppens hälrum och dess resonansmöjligheter, där 
centrum för röstens bärighet och djup återfinns i bäckenet.
Det ar inte direkt uttalat men precis som i yoga finns kraften 
att hämta i underlivet. För att komma åt kroppens resonans
lådor övar man dels olika ljudskalor koncentrerat till huvudet 
med hjälp av grepp om näsan, eller övningar med käkleder 
och haka. Nacken och bröstet involveras,balansen tränas. Det 
är jobbigt, ihärdigt, snorigt och hostigt och läraren och stu
denterna möts, med hjälp av ett piano, via rösten snarare än 
med orden. Läraren arbetar för att fördjupa och vidga rösten 

— det handlar om att få tillgång till sina resurser för att kunna 
modellera den efter rollens behov. Andå skönjer jag här en 
dissonans; »ju djupare röst desto större skådespelare« . Säger 
det då inte sig självt att kvinnor alltid i förhållande till män 
i princip kommer till korta? Läraren hävdar också att det är 
långt fler kvinnor som har problem med rösten än vad män 
har; de har knutar, blir hesa, får stämbandsinflammationer et
cetera. Likhetstecken dras också mellan harmonisk människa 
och djup röst vilket i den här kontexten konnoterar ju djupare 
röst desto <större> människa. Läraren hävdar sig känna/höra/ 
veta när studenterna hittar <rätt>, och att de manliga studen
terna dä kan bekräftas enligt: »Nu är du man·« . Läraren säger 
däremot inte motsvarande till de kvinnliga studenterna ( : »Nu 

är du kvinna!« ) av någon anledning. Läraren påstår sig säga 
<man> i relation till <pojke> och inte i relation till <kvinna> och 
att övergångarna är svårare att finna hos kvinnorna. Dessutom 
har de, som sagt, över lag svårare i arbetet med rösten.



»Kvinnor kanske helt enkelt inte lämpar sig lika bra som män 
för skådespelarkonsten?« säger läraren provocerande, men för
klarar sedan sin upplevelse av att kvinnor är egensinniga, gär 
sina egna vägar och tar längre tid pä sig. När de väl når tram går 
de ofta om männen, menar läraren, och hävdar att »männen 
är som soldater, de lyder order och gör som man ska... « Saker 
och ting modifieras senare när vi kommer in på hur läraren går 
till väga i det kroppsliga arbetet och han berättar hur svårt det 
kan vara att gå i närkamp med de kvinnliga studenterna då 
han kan riskera att bli attraherad. Dessutom har de byst vilket 
hindrar honom från att arbeta lika aktivt med bröstkorgen som 
han gör med männen. När han arbetar kan han ibland, med 
hela sin kropp mot studentens kropp, hjälpa/följa/vägleda/ 
provocera en student, och det är mer konfliktfritt med män än 
med kvinnor. Han upplever också att männen över lag arbetar 
mer aktivt, målmedvetet och med större resultat, vilket kan re
lateras till de ovan beskrivna svårigheterna. Förutsättningarna 
för en <ond> cirkel är uppenbara. Den här läraren uppskattar 
dock de mer egensinniga kvinnorna, även om de i denna, med 
hans mått mätt komprimerade, utbildning är svåra att ge cre
dit. Läraren är också mycket uppskattad och efterfrågad av 
såväl kvinnliga som manliga studenter, samt arbetar på den 
här problematiken i möjligaste mån.

Observation. För tillfället arbetar läraren avsides med några 

kvinnliga studenter medan den övriga gruppen repeterar inför 

en större redovisning. Här söker de sina röster i rollen som 

häxor med övernaturliga krafter, utan att få styrsel på dem. 

Röstarbetet är fruktlöst, man jobbar under mänga timmar 

utan att finna något hållbart. Den ena studenten, som redan 

själv har börjat få form på sin häxa, väser och <hoppar groda> 

i rummet. För mig är det uppenbart att hon, som den mycket 

speciella student hon är, mer eller mindre omedvetet, kopplar 

till de grodlår hon som häxa har i sin brygd. Ur det perspektivet



framstår grodhoppandet som relevant i sökandet efter rollen. 

Den andra studenten arbetar disciplinerat och gör som läraren 

säger, men hela tiden med reservation. Denna reservation, 

återhållsamhet, har jag tolkat som ett <tyst motstånd) - något 

jag ooserverat tidigare hos studenten och i vissa sammanhang 

funni: friskt och befriande, som ett slags trots. Hon arbetar 

oantastligt men ger sig inte hän, skyddar sig men är mycket 

målmedveten; det som sker tycks ske på hennes villkor.

Läraren jobbar på med stigande frustration - jag är där 

som observatör och bevittnar ett arbete som inte tycks gagna 

någon. Det är en svår situation för oss alla och jag känner mig 

som om jag våldför mig pä både studenter och lärare. Jag 

slutar anteckna eftersom det känns cyniskt och helt absurt att 

sitta som iakttagare till ett stort misslyckande och börjar istället 

interagera genom att visa intresse för komplikationerna (men 

inom mig har jag återigen denna önskan om att vara en fluga 

på väggen). Efter en tid lämnar den student som <arbetat med 

reservation) lokalen för en annan uppgift och kvar blir den 

grodhoppande. Undervisningen blir fördömande och aggres

siv, frustrationen hos den tillkortakomna läraren riktas mot den 

kvarvarande studenten som sitter trängd mot väggen och vän

der kritiken mot sig själv: »Allt är mitt fel, jag har en svaghet, 

jag har gjort fel... « Hon går gråtande därifrån.

Läraren vänder sig upprörd till mig, går sedan efter henne men 

kommer tillbaka ganska snabbt. Han säger att han inte förstår 

någonting: »Det här har aldrig hänt förr! Och sådana här pro

blem uppstår inte med manliga studenter... «

Jag - Ulrika - försöker resonera med honom och återger min 

version av förloppet. Jag berättar att jag upplevt att hans irrita

tion till stor del tycks ha handlat om den andra studentens tysta 

motstånd och reserverade arbete. Den studenten är emellertid 

hård och tuff vilket gör att ingen lärare har gått i närkamp med 

henne, medan den kvarvarande redan av andra skäl är upp

märksammad för sina <problem> och därför till förfogande.



Del <olämpliga>

Resultatet av förloppet innebar att det reserverade arbetet, 

med en kropp som gjorde rörelser som man <ska> utan att på 

djupet närvara, rönte större acceptans än ett intuitivt sökande 

via grodhopp. Synen på kreativitet kan av flera skäl bli snäv i 

undervisningskontexter och här blir det uppenbart. Jag upple

ver att den drabbade studenten utsattes för lärarens ilska orätt

vist, att hon var den som fick klä skott för det fruktlösa arbetet. 

Läraren håller med.

Mitt deltagande i det här förloppet faller, som beskrivits, till
baka på den orimlighet som låg i att inte interagera.33 Situa
tionen talade uppfordrande till mig. Att den uppstått mitt i 
vägen för en rullande snöboll blev jag dock inte varse förrän 
en annan kvinnlig student i samma grupp ville ta upp en 
problematik med mig. Vi kom in på det ovan beskrivna hän
delseförloppet och jag återgav aningslöst min syn på saken, 
vilket emellertid gav upphov till en < eldsvådan Jag ställdes 
omedelbart, via bud, till svars av en mycket arg och upprörd 
student som tydligt förklarade läget. Gruppens ställning i 
frågan var klar: de var övertygade om att situationen med den 
aktuella studenten var ohållbar sedan länge. Min syn pä saken 
var inte relevant och studenten krävde en ursäkt. Samtalet 
utmynnade efter ett antal turer i en ömsesidig förståelse, men 
utan någon förändring i uppfattningen av den utsatta studen
ten i fråga. Medan studenterna i gruppen och även läraren här 
medvetet avvisade och omedvetet abjekterade denna student, 
upplevde jag henne som det abjekt vilket berättade en hel del 
om kulturen, informanterna och dess villkor. För att återvända 
till Kristeva: Det är inte föremålet för abjektionen som är det 
suspekta, utan vad själva abjektionen inbegriper.34

En förvärrande omständighet för att utreda detta är att skå
despelaren skall utbildas i den konst som, enligt Aristoteles 
(och Josefsons) uppfattning, utgörs av det tysta, praktiska 
kunnande vilken skådespelaren själv är förebild för. Men är



skådespelaren något entydigt fenomen? Uppenbarligen inte. 
Praktisk visdom går emellertid att lära ut enligt Aristoteles, 
och även om det verkar svärt att vara sin egen förebild på 
vägen till kunskap och insikt, är det ultimata medlet för till
ägnandet av kunskap skådespelarens vardagsmat, det vill säga 
den seriösa dramatiken. En avgörande väg till kunskap om 
livet, världen och sig själv går genom detta forum. Tyst för- 
trogenhetskunskap och praktisk visdom är emellertid, vilket 
tidigare kapitel visat, inte något frikopplat, utan interagerar 
med den kulturella hegemonin, traditionen och det kollek
tivt omedvetna. Judith Butlers ordlek »bodies that matter« 
betyder inte bara att kroppar materialiseras utan också att 
det är genom samhälleliga normer och kulturella föreställ
ningar som individer och kroppar görs kulturellt begripliga 
eller inte. Genus skapas via en upprepad iscensättning av 
kulturella ideal - såväl fantasmatiska som diskursiva. Enligt 
Butler är genus en serie akter som ger sken av en stabil iden
titet; en begriplig kropp och identifierbar individ som svarar 
mot kulturens världsåskådning och människouppfattning.35 
Den performativa akten, eller handlingen, är central i det här 
sammanhanget: för Aristoteles i form av fostran rörande gott 
och ont, bra eller dåligt, och för Butler i form av <lydnad> och 
<olydnad> i förhållande till den heteronormativa matrisen.

Bruce McConachie talade i avhandlingskapitlet »Doxa« 
om teaterns delaktighet i den kulturella hegemonin utifrån 
tre byggstenar. För att repetera detta menar han att språklig 
och symbolisk retorik fostrar sociala normer och kunskap 
genom identifikation, vilken bygger på:

io» allmän, gemensam grund
identifikation genom antites (vi och dom) 
det förutsatta <vi> (hegemoniskt <vi>)36

Ett gemensamt system av symboler och ett gemensamt 
språk är en förutsättning för en effektiv retorisk identifika-



tion, hävdar likaledes Kenneth Burke. Retorisk identifikation 
leder individer i en social grupp att acceptera en samhällelig 
orientering, det vill säga ett komplex av känslor, värdering
ar och kognitioner, vilket i stort sett svarar mot kulturens 
världsåskådning. Enligt McConachie’s resonemang involve
rar teatern ovanstående tre typer av identifikation; teaterns 
semiotiska vokabulär innehåller ett plats- och tidsspecifikt 
<lämplighetsschema>, vilket påverkar och påverkas av den kul
turella hegemonin A

Med detta konstaterar han - som redan nämnts - att tea
tern har makt, och kanske mer makt än vad den vill kännas 
vid. I Aristoteles värld var teatern en explicit fostran och dis
ciplinering av individen och således en del av makten, eller 
ett sätt att utöva makt, för att återknyta till Sue-Ellen Case. 
McConachies resonemang kommunicerar således, avsiktligt 
eller ej, med Cases.

Med dagens kulturella mångfaldsperspektiv och digra ut
bud av medial kommunikation är dock frågan vilken reell 
maktställning teatern har. Dessutom är teatern per se anamorf 
och subversiv; präglad avfrånnärvarande skillnader, glapp och 
uppskjutanden - som gör den oberäknelig, <anarkistisk>. Det 
som är av vikt här är snarare idén om <det lämpliga> i den 
specifika kulturhegemoni som är utbildningen, med andra ord 
den makt lärarna har som visa mästare i vad som är bra eller 
dålig konst, respektive rätt eller fel gestaltning, samt de disci
plinerande maktrelationer som utvecklas mellan individerna i 
gruppen. Att dramatiken och teaterkonventionerna samverkar 
med detta i termer av spelbarhet, kvalitet, fiktiv sanning och 
trohet mot konsten är dock tveklöst. Inte minst på grund av 
att kriterierna för vad som är rätt tolkning, bra teater och en 
god skådespelare är omvävda av hegemoniskt förankrad, tyst 
kunskap och praktisk visdom i en hierarkisk utbildning.

Jag är själv vän av det praktiska, tysta kunnandet, men 
<magkänslan> är både sann och bedräglig. Den är kopplad



till det platsspecifika och unika tillfället, till omständighe
terna och villkoren. Gestaltning kan användas i mänga både 
med\etna och omedvetna syften, och - precis som Sokrates 
hävdade beträffande filosoferna - även onda personer kan ha 
skarpblick. När den gode, demokratiske Aristoteles pä sin tid 
förordar de i vår tid feminint konnoterade EQ-egenskaperna 
empati, lyhördhet, inlevelse och känslomässig begåvning, för
utsätter han samtidigt att kvinnor är sämre än män. Då bör 
man minnas att en hegemoniskt förankrad Hitler (för inte 
länge sedan och genom storslagna, teatrala iscensättningar) 
övertygade vanliga, hyggliga människor om att judar var en 
sämre sort. En historisering är alli tid nödvändig, liksom en 
kontinuerlig maktanalys. Frågan är hur balansen mellan plats- 
och tdsspecifik hegemoni interagerar med känsla och förnuft, 
samt hur den katharsis som iscensättningen kan leda till görs 
brukbar för subjektet. Katharsis är ett mångtydigt och relativt 
begrepp.

Under den klassiska grekiska antiken var teatern ett sätt att 
upprätthålla en demokrati med hjälp av gudarna och män- 
niskers ödesdigra felsteg, medan det i antikens Rom handlade 
om att avleda ett folk med hjälp av bröd och skådespel.Teatern 
har varit en moralisk institution, den har varit pornografiskt 
laddad och den har varit ett politiskt vapen. Skådespelarens 
kropp har varit instrumentet. Mot den bakgrunden är en pro
vokativ Sokrates och en rannsakande Platon viktiga för att 
göra studenterna medvetna om sin roll. Det hjälper en aning 
att Platon, med hjälp av Sokrates, finner att Hinnor inte be
höver vara sämre än män och att de bör ha samma möjligheter. 
Det problem som kvarstår är doxan, det vill säga den djupt lig
gande övertygelsen om att »det kvinnliga« helt enkelt inte är 
lika bra som »det manliga« och att det därför är kvinnor som 
bör likna män, och inte tvärtom. 1 en kulturell hegemoni som 
bygger på en dikotomi mellan könen är detta problematiskt, 
för att inte tala om den problematik som uppstår beträffande



skådespelarkonsten om man betraktar »kvinnan« respektive 
»mannen« i sig som redan maskerade positioner i kulturen.

♦ ♦ ♦



Noter till kapitel VII 
Det lämpliga



1. Konstantin Stanislavskij,y4« vara äkta på scen.

Om skådespelarens arbetsmoral och teknik 

(texter i urval av Janina Ludawska,
sv. övers. Martin Kurtén),Theatronserien,
Gidlunds förlag, 1986. Citatet ur »Etik«, s.27.

2. Aristoteles, Om Diktkonsten, kapitel 15, s.46.
3. Josefson, 1998, s. 35.
4. Ibid., s. 34.
5. Ibid., s. 32.
6. För mig är detta en märklig förenkling: vem 

påstår att det vetenskapliga, rationella valet 
inte är kantat av konfliktfyllda känslor?

7. Aristoteles, Om diktkonsten, s.41 ff.
8. Järleby, 2001, s.ioi -124. Se även Luterkort, 1976.
9. Luterkort, 1998, s.iio.
10. Däremot vet jag att exempelvis de aristoteliska 

begreppen phronesis (praktisk visdom)
och techne (teknik, konst) förekommit i peda
gogiska sammanhang efter min observationsperiod.

11. Järleby, 2001, s.18. Jfr. Aristoteles,
Om diktkonsten, s.32—35.

12. Järleby, 2001, s.19.
13. Se Platon, Staten, s.315-392.
14. Ibid., S.306.

15. Rynell, 2002/3.
16.Ibid.,s.129.
17. Ibid. Det vill säga den friare tolkning som moderna 

tider tillåter, till skillnad från den aristoteliska 
troheten mot författaren som Järleby anför.

18. Ibid.,s. 128-129: “[An] Aristotelian feature in 
both author’s writings is the idea that fiction is 
essentially conditional. As previously indicated, 
this connects the art of the actor to a discus
sion of fiction in terms of »possible worlds>.The 
theory ot ‘possible worlds’, which originates in 
formal logic, provides an entry to a wider discus
sion of the epistemological element in scenic 
fiction.[...] Ricoeur’s From text to Action produ
ces highly suggestive aspects on the praxis of acting 
as an analogy oi the ego, or of scenic fiction, not 
only as a way to depict reality, but to ‘re-create’ it. 
Ricoeur’s [phenomenological] reference on under
standing a text also makes the actor’s physical and 
personal understanding of a dramatic text a way of 
»apprehending a possible being’.Thus, in addition 
to mere performative and representative charac
ter of acting, attention is called to yet another 
aspect: acting as a form of cognition. [...] A joint 
reading of Stanislavski) and Ricoeur highlights

an important, though seldom adressed, aspect of 
acting: the acting process as a way to understand 
the world as a path to insight and knowledge.«

19-Jfr. Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 144.
20. Rynell använder begreppet kognition, det 

vill säga inlärning i intellektuell mening, 
vilket återigen talar för hur svårt det är att 
undvika uppdelningen i kropp och själ.

21. Kvinnlig student i ett spontant samtal med mig.
Jfr. <genuspratan> i kapitlet »Genustrubbel«.

22. McConachie, 1989.
23. Olof Molander sa i ett föredrag 1951 att skåde

spelarkonst handlade om att »böja sig för rollen«
. (Radioteatern: Skådespelaren, p 1,2006.04.29.)
Se även Lagercrantz,Järlebv och Lagerström.

24. Se Ekmanner, 1998, S.7.

25.1 den mimproduktion som i skrivande stund 
(oktober 2005) pågår på Teaterhögskolan in
går såväl tal som sång och ljud av alla de slag.

26. Läraren hävdar att det är och ska vara 
olikheter mellan könen. Vid ett tillfälle 
liknades kvinnors väsen vid lockande 
blommor, och mäns väsen vid jägare.

27. Det finns en risk att jag exotiserar här, men 
det exotiska såg ut att vara en viktig ingrediens, 
som så att säga hjälpte till att balansera värdig
heten när personen inte <förde> sig verbalt.

28. Innan mimutbildningen hamnade under 
Teaterhögskolans tak hade den hört till 
Danshögskolan. Den undervisning stu
denterna erhållit på Teaterhögskolan hade 
de delvis själva varit med och utformat.

29. Kristeva, 1990, s.208.
30. Det finns en avgörande problematik i detta, när

mare bestämt den genomlysning det traditionella 
mästare-lärlingliknande systemet utsätts för i och 
med en mer kunskapsteoretisk, forskningsinriktad 
och pedagogisk implementering i utbildningen. 
Om det tidigare rörde sig om en syn på skådespe- 
larstudenten i form av »mognande konstnär och 
människa> som ett sammanvävt begrepp, tycks det 
i denna veva handla om att avmystifiera den tysta 
kunskapen och om att renodla skådespelarstu- 
dentens tekniska kunnande i en modern utbild- 
ningskontext. Detta är abstrakta differentieringar 
men förändringsarbetet syftar till en emancipation, 
genom ett av staten initierat upplysningsprojekt. 
Betydelsen av det emancipatoriska är så att säga 
redan inmutat, lagstadgat och kontrollerat; de ju-



ridiska systemen skapar själva de subjekt de senare 
kommer att representera, som Foucault hävdar.

31. Jfr. Butler, 1990.
32. Det blir en väldigt allmänt hållen diskussion 

här då alla referenser till avskilda studenter 
av båda kön riskerar en avanonymisering.

33. Den prekära situationen, vilken långt ifrån var 
den enda, krävde en kollegial medmänniska och 
inte en iakttagande forskare. Detta är en besvärlig 
problematik vilken kan ägnas ett kapitel i sig självt, 
men som får anstå här. En del av problematiken är 
dock redan behandlad under rubriken Etnografi.

34. Kristeva, 1991, s.28.
35. Butler påpekar att detta inte går att jämföra med 

scenisk gestaltning, där teatraliteten är satt i spel: 
vi vet att det är fiktion och att den sceniska 
gestaltningen är en konstruktion. Se »Performative 
Acts and Gender Constitution« , i Sue Ellen Case 
(red.), Performing Feminisms, Baltimore and 
London: The John Hopkins University Press, 1990, 
s. 278. Jag återkommer till detta längre fram i texten.

36. McConachie,i989, s. 46-47.
37. Ibid., s. 47.







- Tjejerna är alldeles for känsliga, de tar allt så privat... 2

-Jag ärju inte härför att vara snäll -jag vill ju att studenterna 

ska utvecklas och det gör de genom - ja, genom motstånd.! 3

- Tjejerna.. .ja, de är tråkiga och gnälliga helt enkelt... Det känns 

skönt att faktisktfå erkänna att man tycker det - särskilt som man 

själv är kvinna. Det är så mycket daltande med tjejerna, man är 

så försiktig... vifar väl se till att vara lika tuffa mot dem som mot 

killarna...4

- Som tjej vill man inte gärna ta plats och tid i undervisning så man

går hem och försöker klura på rollen själv.. .Jag tror förresten att det 

finns två typer av skådisar - de som håller distansen och kör pä teknik 

och så de som går på känsla. Att gå på känsla, alltså gå in i rollen på 

djupet, det sliter... .jag tycker man skulle ha en psykoanalytiker 

knuten till skolan, för det är så många som blir ett med sin roll och 

mår dåligt__5

- Alen om du tycker att vi killar verkar mer« coola« och avspända 

och så, kanske det beror på att vi ju har några hundra år på oss...

Jag menar som norm och så... 6



STRATEGIER 
OCH RE-AKTIONER

enskilda kvinnor har alltid framhållits och mystifierais 
i syfte att upprätthålla den kulturhegemoniska ordningen, 
menar Simone de Beauvoir. Enskilda framgångsrika kvin
nor har varit och är de träd som skymmer skogen. Men en 
mystifierad kvinna är det på grund av sin talangfulla skönhet, 
sexighet, gåtfullhet och/eller sitt tragiska öde. Hon är sällan 
geniförklarad för sin begåvning, utan snarast mystifierad för 
sin alltför tidiga död, sitt utanförskap, sin tillbakadragenhet 
eller sina tillkortakommanden i intima relationer, antingen 
som ensam, övergiven, barnlös eller som så kallad dålig mor 
- med andra ord har det ofta varit ödet som mystifierats. Men, 
det finns naturligtvis undantag och de blir kanhända fler och 
fler. Två olika personer som trätt fram ur skilda svenska kon
texter kan exemplifiera detta: Kristina Lugn och Marie-Loui
se Ekman. De är medelålders, begåvade och orädda kvinnor, 
lagom kontroversiella och lagom <kätterska> artister/konstnä
rer, med tillräckligt mycket socialt, symboliskt och kulturellt 
kapital för att premieras av makten. Det innebär en politik 
där båda parter drar fördelar av varandra, det vill säga kät
taren <omfamnas>, upphöjs och således ofarliggörs, medan 
maktordningen legitimeras; kättaren invigs i makthavarnas 
hemligheter och drar fördelar av det vilket innebär att makt



ordningens grundläggande regler på detta sätt erkänns. Man 
kan se det som att kritiken annekteras, vilket har till effekt att 
ett eventuellt hot mot ordningen elimineras, samtidigt som 
makthavarna är ( ser ut att vara) toleranta och öppna för kritik, 
såväl som självkritik. Denna bild av ett kulturellt system är 
relevant för många institutioner, likaså för Teaterhögskolan.7 
När man tillsätter en genusundersökning, när man låter en 
kvinnlig student arrangera en feministdag på skolan, när man 
låter skolan genljuda av genuskritiska röster är detta beröm
värt, men man måste vara observant. Likaväl som det är på 
blodigt allvar, kan det vara spel för gallerierna och lika gärna 
som det kan vara svidande självkritik kan det vara självbe
drägeri; det som verkar vara ett ärligt försök till förändring, 
kan också vara skenbart och till för att tysta kritiken genom 
annektering av den. Det finns alltid risk att upphöjandet av 
kättaren fungerar ställföreträdande - som en ijäder i hatten. 
Problematiken är antagligen extra komplex på ett fält som 
detta, mycket beroende av den ovannämnda samhälleliga 
position/situation männen på fältet befinner sig i. Utan en 
verklig genomlysning och revidering av de värderingar som 
läggs i begreppen kvinnligt och manligt, feminint och mas
kulint, förändras heller ingenting i grunden.

Att den som påtalar ett allmänt problem själv transfor
meras till problemet, är relativt vanligt. Ett sådant scenario 
draget till sin spets är en person som upplever, påtalar och 
uppmärksammas för en mobbingsituation, men när proble
men visar sig vara för svåra att lösa förvandlas mobbingoffret 
så småningom till själva problemet. Detsamma kan gälla en 
person som påtalar en snårig genusproblematik. Frågan är 
hur vanligt det är med ett omvänt scenario, det vill säga att en 
person utnyttjar ett välkänt problemkomplex som exempelvis 
genusorättvisa, för att tala i egen sak, med andra ord : använder 
befogad kritik men i egennyttigt syfte. Båda situationerna 
utgör gråzoner. Någon ger ansikte åt ett problem och vips



blir hon problemet eller till och med blir betraktad som en 
som drar fördelar genom att spela på systemets svaga punkter.
Var går gränserna för befogad kritik och egennyttiga avsikter?
Vem avgör detta? Att kritik måste släppas fram för att inte 
växa till ett hot, är en vedertagen insikt i organisationer, men 
frågan är hur och varför, liksom vilken sorts kritik man släp
per fram och hur den beaktas. Hur kan man framföra kritik 
utan att själv bli ett problem? Finns det särskilda former för 
hur kritik skall framföras, eller är det bara särskild kritik som 
kan accepteras?

Den generaliserande uppfattningen att de kvinnliga studen- Känsla eller affekt 

terna var alldeles för känsliga och att de blandade ihop privat 
och professionellt återkom ofta. Det är svårt att tala om detta 
av fler anledningar. Dels därför att fler kvinnliga studenter 
inte gav prov på det, dels för att diskursen inte bekräftades 
av alla. När jag exempelvis besökte fältet efter observations
perioden och återgav påståendet, kunde jag få svaret att detta 
var lika relevant för vissa av de manliga studenterna. Det var 
emellertid inte en explicit diskurs under tiden för fältarbetet, 
varför jag följaktligen behandlar det som det <kvinnliga> pro
blem det framstod som.

Vad menas med känslig? Menar man att kvinnor är känsliga 
eller känslosamma — eller både och? Betyder det att kvinnor är 
besvärliga för att de är så känsliga, eller är det så att de har det 
besvärligt för att de är så känsliga? Betyder det att Hinnor är 
känsliga, för att de hör till den mänskliga kategorin Hinnor 
och helt enkelt är svagare, skörare, än män? Menar man att 
Hinnor har svårare att ta kritik, är mer lättstötta eller lättrörda?
Har de närmare till tårarna än män? Eller menar man kanske 
att Hinnor spelar på att de är känsliga, det vill säga listigt an
vänder känslighet som vapen i något egennyttigt syfte? Eller 
är de bara inte tillräckligt intelligenta? Och vad betyder det 
att vara för känslig och, i så fall, för känslig för vad? Dess-



utom är det svart att precisera när och hur någon är för känslig 
i förhållande till något. Vem avgör det, hur och varför?

Att tala om känslor i termer av affekt gör det lite enklare. 
Affekterad blir man av olika skäl som kan falla tillbaka på 
en själv, lika gärna som på omgivningen. Ofta beror det på 
att man kommit till korta av någon anledning; blivit miss
förstådd, inte respekterad, osynliggjord eller reducerad. Man 
kan bli arg, ledsen, olycklig liksom man kan bli glad, upprymd, 
euforisk när oddsen är goda. Affekttillstånd kan svänga också, 
och det snabbt - mellan skratt och gråt, sorg och glädje är 
det inte så långt, och särskilt nära är tillstånden varandra om 
man är fysiskt och psykiskt trött och ansträngd. Hudlöshet 
och förvirring hör till kreativa processer, vilket den teatrala 
kontexten på Teaterhögskolan dignar av. Den stimulans och 
påföljande retning som studenterna är utsatta för i arbetet, 
framkallar inte bara direkta reaktioner på här-och-nu-upp- 
levelser, utan samspelar med omedvetna lager i de enskilda 
individerna. Studenterna utgör en samling enskilda individer 
men är samtidigt ett antal kollektiv. Dels i form av gruppen 
skådespelarstudenter och dels i form av de skilda kategorierna 
kvinnor och män, liksom de olika grupper som klasserna ut
gör under de fyra åren tillsammans. Och alla dessa kreativa 
människor är känsliga skulle jag vilja påstå; om inte annat 
så i kraft av den lyhördhet yrkesvalet kräver. Dessutom är 
de bärare av ett antal både medvetna och omedvetna - såväl 
personliga/privata som kulturella/kollektiva - minnen, olösta 
konflikter och trauman av olika karaktär och styrka. Det är 
inte svårt att föreställa sig hur affekterad en plats som skå- 
despelarutbildningen kan bli, för att inte tala om hur mänga 
svårfångade och eteriska känslor som kan vara i svang.

Det verkar på något sätt som om det är mer tillåtet med af
fekter än känslor, men är det någon skillnad? Affekt på olika 
vis drabbar även många lärare, vilket i sin tur kan gå ut över 
studenter (eller en sådan som jag) men det tycks vara i sin



ordning - definitivt om man är man, regissör eller har eröv
rat makt på något sätt. Och vissa manliga studenter, liksom 
vissa lärare, kan visa pä återkommande frustrationer, aggres
sioner eller ångest utan att bli betecknade som for känsliga. En 
manlig student kan beskrivas som skör och känslig om man 
talar om honom pä ett djupare plan, och då snarare i positiv 
bemärkelse, men han får sällan det öppna epitetet dör känslig>. 
I stället ger detta omdöme om honom, inte sällan ett särskilt 
utrymme som skapas av ett outgrundligt tyst koncensus — en 
speciell acceptans för hans tillstånd. Detta gäller även lärare 
av viss dignitet; en man kan uppfattas och beskrivas som mer 
eller mindre genialisk konstnär (det manliga geniet) vilket 
innebär att man <köper> dennes känslighet, och kallar honom 
lynnig, hetlevrad eller« en paradoxernas man«.8 Man frågar 
sig då om det är skillnad på mäns och kvinnors känslor? Ar 
de av olika kvalitet eller bara bedöms de olika? Eller drabbas 
män av affekt medan kvinnor känner? Eller projiceras alla 
dessa känslor som faktiskt existerar på de kvinnliga studen
terna, vilka så får ge röst åt olika veka tillstånd - <feminina> 
tillstånd som ingen vill kännas vid och som därför transfor
meras till ett så kallat kvinnligt problem?

Är det kanske så enkelt som att kvinnor och män lever 
upp till de förväntningar den stereotypa socialiseringen till 
ung vuxen av hävd och tradition kräver, nämligen att kvin
nor får /ska visa känslor och empati men inte män? Krockar 
dagisets, skolans och den kulturella hegemonins immanenta 
genuspedagogik med Teaterhögskolans förväntningar på stu
denterna? Det är inte fråga om att vara känslokall för att vara 
en god student, men att hantera, balansera, kontrollera och 
kanalisera sina känslor. Ar männen bättre på det av sig själva 
eller är det omvärlden som av olika skäl ser eller sett till att 
det ordnar sig för männen? Talar man om den teaterhisto
riska dramatiken och dess kvinnoroller är det inte svårt att 
förstå kvinnors affekt. Detta kan gälla allt från rollfigurernas



karaktärsdrag och öden till brist på roller, det kan gälla asym
metrisk eller vilseledande representation och det kan gälla 
den manliga blicken. Det kan bottna i en ilska över en verklig 
underordning som speglas av och i teatern, men också en in
sikt om hur liv och teater kan skapa varandra, det vill säga hur 
teater kan verka performativt.Teaterkonsten kan upprätthålla 
och producera underordning samtidigt som den kan belysa, 
frigöra och förändra. Konflikter uppstår när dessa möjligheter 
inte tas till vara, utan styrs av förutbestämda normer för vad 
som är spelbart och hur. Detta gäller såväl de pedagogiska/ 
konstnärliga valen av dramatik, som rollbesättning och stil, 
samt studenternas eventuella tillkortakommanden vad det 
gäller att påverka dessa. Det finns mycket för kvinnor att vara 
arga och ledsna för men, som en kvinnlig medarbetare på 
Teaterhögskolan sa:« Vad ska de gnälla för - det är väl inte 
Teaterhögskolans fel att teaterhistorien ser ut som den gör!«

Gnäll Att vara gnälliga är en annan sak som tillskrivs (vissa men 
nästan uteslutande) kvinnliga studenter. Detta är också ett 
relativt omdöme men går ändå att ringa in en aning lättare 
än begreppet för känslig. Det går att höra och uppleva att 
någon gnäller, och gnäll uppkommer ur missnöje, frustration, 
otillfredsställelse. Oftast går det att hitta relativt uppenbara 
orsaker för detta, visserligen av vitt skilda slag, men dock. 
Gnälla kan man göra för att saker och ting känns - eller är 
- orättvisa, på grund av att man är förfördelad eller på grund av 
diskrepans mellan dröm och verklighet, tro och sanning, löf
ten och infrianden. Gnäll är ett symtom pä ett tillstånd. Man 
kan välja att göra det till de kvinnliga studenternas problem 
eller till att granska verksamheten. Vilka vill ha och vilka vill 
vara gnälliga studenter egentligen? Att gnälla kan emellertid 
vara det mest ofarliga sättet att uttrycka kritik om man är ung 
kvinna i händerna på en utbildningsinstitution, både bland



sina studentkolleger och intör lärare och ledning. Att vara en 
aggressiv, utagerande och krävande kvinna eller pä annat sätt 
avvika för mycket frän normen kan vara dyrt - man kan bli 
förvisad till enskilt arbete eller, än värre, fä rådet att avstå frän 
utbildningen. Gnälla kan man göra lite till mans( /kvinns), 
kollektivt och utan att vara för hotfull. Att gnälla är ett sätt 
att inte ställa sig själv i centrum, inte vara för krävande och 
ändå visa att man inte accepterar sakernas ordning. Tyvärr 
återverkar det oftast på den som gnäller, varför taktiken inte är 
fruktbar men vilka är alternativen? Hur kan kvinnor mobili
sera sig utan att bli för hotfulla, och utan att riskera förvisning 
eller nedsättande epitet? När kvinnor inte är som de förväntas 
vara, betraktas de ofta som hårda och okvinnliga, egocentriska 
eller till och med egoistiska.

Utbildningen var genuspräglad på flera sätt; å ena sidan 
tycktes den <passa> män bättre än kvinnor (mannen är norm), 
å andra sidan tycktes seendet så färgat av vår kulturs djupt 
införlivade uppfattningar om kön att det var svårt att märka 
hur en ständig värdering och hierarkisering pågick. Gnäll 
kan vara ett uttryck för underordning, och om de manliga 
studenterna inte gnäller kan det bero på att de helt enkelt inte 
har lika mycket att uppröras över, oroa sig för eller protestera 
mot. Och återigen, vad är det som kategoriseras som gnäll 
och när, hur samt på vilka grunder definieras det som gnäll? 
En kvinnlig student sa förvånad apropå detta, att vanligen hör 
man i stället talas om flickor i skolan som stoiska, oegennyt
tiga och tålmodiga. Traditionellt har flickor tidigt fått lära sig, 
och öva på, att relatera, vara empatiska, lyhörda, förstående 
och moderliga.9 Flickor som inte uppvisar dessa karaktärs
drag utan sätter sig själva i centrum, kräver och ifrågasätter 
betraktas och upplevs oftast som svåra och besvärliga. Pojkar 
som uppvisar samma beteende ses däremot som busiga men 
charmiga.10 Att gnälla är dessutom omanligt i vår kultur var
för det antagligen skall mycket till innan en manlig student



tar till detta sätt. Eller handlar det om att vi inte uppfattar 
mäns protester som gnäll? Har det med röst- och tonläge att 
göra, eller vad handlar det om?

Gnäll är ett uttryck för obehag, oftast svårt att formulera 
och att precisera; i det här fallet handlar det om en krock 
på flera nivåer. De unga kvinnor som kommer till skolan är 
mer eller mindre programmerade med ett kvinnligt genus 
men befinner sig förmodligen redan i en slags konflikt be
träffande detta. Att vara kvinna och vilja bli skådespelare har 
mångfacetterade konnotationer; å ena sidan är det enligt 
historiografiska fördomar ett <självklart> yrke för en kvinna 
att vilja spela teater, å andra sidan är det okvinnligt att ha 
anspråk på att stå i centrum. Hon vill behaga (<kvinnligt>) 
och är narcissistisk (<okvinnligt>) på samma gäng. Vidare 
förväntas hon i utbildningen vara känslig och lyhörd, men 
med en speciell kritisk distans som vanligen inte premierats 
i tidigare skeden - ett förhållningssätt som betraktas som 
okvinnligt. Detta skall kombineras med en reell verklighet 
(den teaterhistoriska dramatiken och situationen), i vilken 
hon har färre tillfällen att utöva konstarten i jämförelse med 
sina manliga kolleger. Kvinnorna hamnar lätt i en ond cirkel 
som börjar med själva vetskapen om att antalet roller inte 
räcker. Därpå kommer kampen om de få, eftertraktade stora 
kvinnorollerna - oavsett deras förgörande öde - vilket väcker 
missnöje och konkurrens med påföljande splittring.Till detta 
kommer frustration över den typ av kvinnlig underordning 
som teatern ofta representerar och varför,liksom vad det finns 
för (o)möjligheter att förhandla med rollen. Teaterns frigö
rande lek med identifikation blir i förhållande till detta ofta ett 
tomt löfte, för att inte säga rent självbedrägeri, och kvinnorna 
kan känna sig snuvade på konfekten. Resultatet kan lätt bli 
att kvinnor uppvisar klichébilden: revanschlystna och intri- 
ganta, missnöjda och gnälliga, känsliga och lättsårade. Detta 
problem är måhända relaterat till klassikerna, medan många



av dagens dramatiker och regissörer ägnar sig åt nyskapande, 
liksom revision av teaterhistorien för att komma ät den här 
komplexiteten. Likväl består problemet i en utbildning där 
hanteringen av klassikerna är ett mått pä skädespelarkvalite- 
ter, och där stor romantik och längtan hos studenterna trots 
allt rör sig kring dessa välkända, beprövade och dramatiskt 
pålitliga storroller. Lösningen att kvinnor kan spela män för 
att erövra status och få tillgång till en större repertoar är vanlig, 
men vittnar återigen om asymmetrin. Många kvinnor är dess
utom ovilliga eller främmande för att spela män och ser inte 
detta som en lösning, vilket det ju inte heller är, åtminstone 
inte i vidare mening. Det tycktes inte heller vara ett särskilt 
eftertraktat byte ur männens synvinkel.

Arbetet med en roll är intrikat. Personliga och kollektiva 
minnen, myter och fantasmatiska ideal samspelar med det 
omedvetna och ger liv åt den sceniska gestalten. De sceniska 
kvinnorollerna vittnar genom historien om en samhällelig 
underordning, den (ohållbara) positionen som kulturellt fan
tasiobjekt och mannens komplement. Den goda dramatiken 
problematiserar just detta, ofta subtilt och genom att visa 
på effekterna av könshierarkin. Den är i sig själv en kritik, 
likväl drabbar den de som ska iscensätta den. I kulturella fö
reställningar om <normal> kvinnlighet ingår dessutom att vara 
feminin, det vill säga vara kokett sminkad och snygg i håret, 
rakad under armarna och på benen, vara fräsch och lukta 
gott, vilket är svårt att upprätthålla i skädespelarutbildning- 
ens täta, psyko fysiska träningsmiljö. Till detta kommer ett 
förväntat missnöje med och hämmat förhållande till sin egen 
kropp, vilket bildar ett komplicerat förhållande till både den 
frigörande och den präglande dimensionen i skädespelarträ- 
ningen.11 En av de kanske största utmaningarna handlar om 
att hantera kroppen som instrument i förhållande till den 
etiska-erotiska dimensionen. Den trygghet och integritet 

— det kulturella privilegium - som krävs för att i medvetet syfte



MOTSTÅNDETS 
MÅNGA ANSIKTEN

underkasta sig, samt det kritiskt distanserade och avdramati
serade förhållande till kroppen som tarvas för att ge sig hän 
i det gestaltande arbetet, innebär generellt olika utgångslägen 
för de manliga respektive kvinnliga studenterna. Kvinnors 
potentiella sårbarhet och inlärda kroppsspråk ger en speciell 
fysisk repertoar - en kulturellt kodad vokabulär som både 
skyddar och begränsar - och det är detta skydd som utmanas 
i arbetet.12 Dess starkaste implikationer är emellertid den 
kommentar flera av de kvinnliga studenterna haft beträffande 
utbildningen och vad den givit, nämligen att den« hjälpt dem 
att göra sig av med den lilla lydiga, fina flickan«.

Teaterhögskolan arbetar således kontroversiellt med kul
turellt internaliserade föreställningar om kön - paradoxalt 
nog via den klassiska teaterns könsdikotomi. Vad detta arbete 
främst tycks handla om på ett djupare plan är att bearbeta och 
lära sig hantera ett grundläggande mänskligt predikament, 
nämligen oscilleringen subjekt-abjekt-objekt.

♦ ♦ ♦

Ty det viktiga är att störa det framställningssätt som bygger på 
uteslutande manliga parametrar, det vill säga på en fallokratisk 
ordning. Det handlar inte om att vända uppochner på den 
ordningen - det skulle när allt kom omkring gä pä ett ut - utan 
att rubba den, förändra den med utgångspunkt i ett»utanför«, 
som delvis undgår den fallo kratiska lagen.13

Performativitet beskriver detta att vara invecklad i det man be
kämpar och att vända makten mot den själv för att därigenom 
skapa alternativa maktmodalitetcr. På så sett kan man initiera 
ett slags politisk utmaning som inte är »ren« opposition, en 
»transcendens« av samtida maktrelationer, utan det svåra arbe
tet att bygga en framtid med undantagslöst orena resurser.14



Ett begrepp som motstånd är mångfacetterat. En vanlig upp
fattning av begreppet är att likställa det med en öppen och 
medveten provokationshandling. Den uppfattningen är pro
blematisk när det handlar om makt-motmaktpräglade rela
tioner, såsom genus och över—underordning. Genusforskaren 
Fanny Ambjörnsson refererar till Bourdieu och menar att det 
»hindrar oss från att förstå de mer komplexa praktiker och si
tuationer som ofta kategoriserar erfarenhet av att vara under- 
privilegierad«.15 Begreppet medför att många andra strategier 
osynliggörs, vilket Ambjörnsson visar i flera exempel; medan 
direkt motstånd ofta fungerar alienerande, kan underkastelse 
i vissa fall vara frigörande. Något som direkt korresponderar 
med mina erfarenheter av det fält jag undersökt är insikten 
om« hur dynamiken mellan över- och underordning, privi
legierad och förtryckt, både är mer komplex än begreppet 
motstånd låter oss se, och dessutom är nära sammanvävd med 
dimensioner av kroppsliga icke-verbala upplevelser«.16 För 
den här diskussionen behåller jag ändå termen motstånd, i de- 
stabiliserad form, som övergripande begrepp för att beskriva 
de medvetna och omedvetna taktiker och strategier som in
dividerna i skådespelarutbildningen gav prov på.

Teaterforskare Marika V. Lagercrantz talade om teater 
med hjälp av Victor Turners begrepp anti-struktur och det 
liminala, det övergångsstadium som uppstår vid olika sorts 
initiationsriter, men som också kan existera som fenomen i 
moderna, västerländska religiösa, politiska eller konstnärliga 
projekt; så kallade communitas. Den gränslösa och transcen
dentala teaterkonsten, med sina på en gång gudabenådade och 
smutskastade skådespelare, har alltid utgjort en viktig anti- 
struktur i samhället, hävdar Lagercrantz. Men teatern som 
institution har också själv utmanats av dessa anti-strukturer 
genom teaterkonstens egna communitas: de fria grupperna. 
Utanförskap och liminalitet är dock det som konstituerar den 
etablerade teaterns ordning, menar författaren, och påpekar



att varje enskild produktion förväntas vara en unik och avskild 
konstnärlig process. Oavsett upphovsman och institutions
form bygger konstformen och utövandet pä ett utanförskap 
i förhållande till den omgivande världen, och temporärt till 
den omgivande teatervärlden. Teatern skulle alltså vara en 
form av anti-struktur, ett legitimerat motstånd till den nor
mativa samhällsordningen och den överordnade maktproduk
tionen. Anti-struktur innebär en upplösning av normer och 
regler, vilket alltså inte betyder en explicit och manifesterad 
motrörelse. Ändå är det en iorm av motstånd just genom sin 
anti-struktur och sitt utanförskap. Inom denna anti-struktur 
utgör skädespelarutbildningen en egen communitas.

Som observatör i en statlig skådespelarutbildning har detta 
varit ett påtagligt och kännbart utanförskap, som också fung
erat reciprokt. Liksom varje enskild produktion, har varje 
enskild observation bjudit det medvetna eller omedvetna 
motstånd ett (antingen explicit eller implicit) utanförskap 
innebär. Problematiken och dess effekter, vilka jag har försökt 
att både beskriva och gestalta i de föregående kapitlen, kan 
nivelleras som följer:

lo* den typ av »communitas« skådespelarskrået utgör 
i samhället

lo* den specifika communitas utbildningsinstitutionen 
utgjorde i det omgivande samhället och den om
givande teatervärlden - branschen

8o* de olika former av slutenhet, motstånd, varje 
enskildproduktionsprocess - communitas - 
uppvisade gentemot omgivningen

fo* de olika typer av motstånd som enskilda studenter 
och lärare uppvisade i sin egen communitas

Det jag avser att fokusera här är teatern som motstånd i form 
av anti-struktur och vad det implicerar för skådespelarstuden- 
terna i ett större perspektiv.
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Teater har, liksom genus, många dimensioner. Ä ena sidan 
kan teatern betraktas som en trög, långsam, eftersläpande 
konstart med konservativa egenskaper, å andra sidan som en 
tidlös sådan genom sina <eviga> sanningar och universella 
frågeställningar och, å det tredje, som den mest radikala ge
nom de sceniska möjligheterna att överskrida gränser.Teatern 
är en unik sammansättning av en mängd estetiska element 
i ett flyktigt ögonblick, en händelse i nuet. Upphovsmän och 

— kvinnor har visserligen intentioner med såväl text som iscen
sättning men framförallt är teater och vad den betyder en 
tolkningsfråga. Teatervetenskaplig teori förenar semiotiken, 
läran om teaterns olika teckengrupper och inbördes relatio
ner, med hermeneutiken,tolkningsläran.Teater är en intrikat 
relation mellan iscensättning och upplevelsen av den, mellan 
perception och reception. Om det är en trög, eftersläpande 
konstart, en tidlös och universell frågeställare eller en radikal 
spjutspets, är snarare en fråga om funktion och antagligen 
kan den vara allt detta samtidigt. Som tidigare avsnitt visat 
betraktade Sue-Ellen Case den klassiska teatern som en 
aktiv producent i könsförtrycket - faktiska kvinnor ersattes 
med den »patriarkala produktionens masker« - medan Alisa 
Solomon uppfattade teatern som den ultimata arenan för 
synliggörandet och kritiken av förtrycket. McConachie såg 
teatern som betydelsefull maktfaktor med Janusansikte i den 
kulturella hegemonin; å ena sidan medlöpare, å andra sidan 
en mätare av samhällsklimatet.

Och medan de Beauvoir finner kvinnan vara den mänskliga 
varelse som förkroppsligar konflikten mellan de biologiska 
och sociala villkor vår art lever under, framhåller Kristeva att 
konstnären - mer än någon annan talande varelse - synlig- 
gör den konflikten. »Konstnären« , för att åter citera henne, 
»(denna fantasins blodskändare) anar att det är på moderns 
sida som den symboliska ordningens och dess tidsstrukturs 
okontrollerbara, atemporala < sanning> exploderar. Den väster-



ländske konstnären (denne fetischist) framställer denna <san- 
ning> genom att låta kvinnokroppen symbolisera den.«17 När 
skädespelarstudenterna som ett practical joke i sitt skolspex 
placerar en stor vagina i ridåöppningens ställe, är det då en 
handling som liknar en tanke? Eller rör det sig om en kollek
tivt omedveten iscensättning av ett utanförskap med feminina 
konnotationer? Eller en insikt om att utanlörskapet är ekviva
lent med <det feminina>? Det stiliserade samlaget - symbolen 
för det skapande mötet mellan scen och salong - ser ur det 
här perspektivet ut att vara ett slags kontrakt, en hängivelse 
åt framställningsätt som rubbar, förändrar och som »delvis 
undgår den tallo kratiska lagen«.18

Skådespelarkåren har genom historien axlat den stigma- 
tiserande mantel som samhällets abjekt, ett <hyllat patrask>, 
fetisch och samtidigt perversion. Att vara abj ektet, om än i det 
kollektivt omedvetna, innebär paradoxalt nog samtidigt för
mågan och privilegiet att gestalta det bortträngda genom det 
kusliga - med kropp och kön, röst och blick, rytm och rörelse 
på scen, till förfogande för allmänheten(s jouissance och kat
harsis). Den gränsöverskridande skådespelaren både omfattar 
och rör sig obehindrat mellan kropp och språk, känsla och 
intellekt; tänjer ambivalent njutningslullt på ett gränssnitt 
mellan det semiotiska och det symboliska. I artikeln Feminism, 

psychoanalysis, theatre refererar Barbara Freedman till Kriste
vas önskan att upphäva dikotomin man-kvinna till förmån för 
ett pulserande flöde mellan dessa poler: »Att arbeta från det 
semiotiska är att adoptera <en negativ funktion; tillbakavisa 
allt begränsat, definitivt, strukturerat, meningsladdat i de ex
isterande samhällsförhållandena.» Det är att arbeta <på randen 
av de sociala kodernas explosion, med revolutionära föreha
vanden».« 19 Det feminina är ur denna synvinkel en veritabel 
<annanhet>; något kusligt, på så sätt att det inte är motsatsen 
till maskulinitet, utan det som omstörtar själva motsatsförhål
landet mellan feminint och maskulint. Medan feminism och



psykoanalys söker reflektera subjektet från en plats där det 
aldrig kan se sig självt, vare sig det handlar om genus, ideologi 
eller det omedvetna, så erbjuder teatern verktygen - scenerna, 
de speglande eller de reflekterande blickarna — genom vilka 
perspektiven är fragmenterade, schatterade och satta i spel 
mot varandra. Detta är en metodologi som av nödvändighet 
inte kan knytas till någon enskild mästare. Teatern är, hävdar 
Freedman (liksom tidigare Solomon), till sitt väsen dekon- 
struktiv. Den innebär i sig själv en metodologisk utmaning 
för feminism, genusteori och psykoanalys att ifrågasätta sina 
egna termer, sina mål och sin identitetsuppfattning.20 Mot 
den här fonden befinner sig skådespelaren i en spänningsfall 
position mellan abjektion och det kusliga, en identitet »på 
randen av de sociala kodernas explosion, med revolutionära 
förehavanden«. Följaktligen är teater per se motstånd och 
skådespelaren per se revolutionär.

Den komplexa interaktion mellan verklighet och fiktion, fakta 
och fantasi som präglar teatern - frän regissörens kreativa 
tolkning av ett drama, och skådespelarens kreativa tolkning 
av såväl rollen som regissörens idé, till åskådarens egen upp
levelse i teaterhändelsen - diskuteras ömsom i termer av per- 
formativitet och teatralitet, ömsom i termer av mimesis och 
identifikation. Judith Butler hävdar (för att reintroducera det 
inledande citatet) att »[pjerformativitet beskriver detta att 
vara invecklad i det man bekämpar och att vända makten 
mot den själv för att därigenom skapa alternativa maktmoda- 
liteter. På så sett kan man initiera ett slags politisk utmaning 
som inte är <ren> opposition, en <transcendens> av samtida 
maktrelationer utan det svåra arbetet att bygga en framtid 
med undantagslöst orena resurser.« 21 Mot den här synen på 
teater och skådespelarna som de abjekta, på en gång heliga 
och orena, ser det ut som om dessa och deras praktik skulle

Performativitet 
och teatralitet



vara den ultimata resursen i det arbetet. Men Butler snarast 
avpolitiserar teatern. Visserligen är hon ense med de föregå
ende talarna om att teatern de-realiserar och således kan få oss 
att se att det hela »bara är en akt« , men just detta att uppfatta 
skådespelet som något helt skilt frän vad som är verkligt är 
också ett problem. På grund av den distinktionen kan vi fort
sätta upprätthålla våra existerande ontologiska uppfattningar 
om genus inför den temporära - teatrala — utmaningen; de 
varierande konventioner som låter oss förstå att detta bara är 
ett spel ser till att strikta linjer dras mellan on- och offstage.22 
Butler resonerar inte här om teatern som förtryck enligt Case, 
utan mer som indirekt maktproduktion, dä den inte föränd
rar vår syn <på riktigt>. Teaterns subversiva lek med koder 
och konventioner tycks inte fungera som performativitet i 
politisk mening, på grund av dess teatralitet. I förhållande 
till det har »gatans teater« större potential men kanske även 
performancekonsten.

Josette Ferais distinktion mellan teater och performance 
kan belysa saken. Hon förklarar teatern vara inskriven i 
det symboliska, medan performance handlar om semiotisk 
dekonstruktion: om performance betonar det imaginäras 
verklighet och ger plats åt det flöde av begär som är sub
jektets ursprung, så skriver teatern in subjektet i lagen och i 
teatrala koder, det vill säga i det symboliska.2·" Men Barbara 
Freedman väljer att se teater och performance som ett kon
tinuum hellre än som motpoler. Ju mer ordinär teater, desto 
mer inskriven i det symboliska; ju mer experimentell perfor
mance desto mer semiotisk dekonstruktion — men det ena 
utesluter inte det andra. Förändringsarbete måste visserligen 
föras via den symboliska ordningens praxis, menar Kristeva, 
men genom att »vi lyssnar till uppmärksammar det icke-sagda 
även i en revolutionär diskurs. Genom att framhålla vad som 
i varje ögonblick förblir otillfredsställt, förtryckt, nytt, excent
riskt, obegripligt, störande för etablissemanget och för dess



samförstånd«.24 Freedman ifrågasätter om dekonstruktionen 
kan stå utanför :eatern som en analysteknik, eftersom den 
redan befinner sig i den - teatralisering är dekonstruktion, 
såger hon. Men år teater nödvändigtvis medveten bara för 
att dess väsen ä: dekonstruktivt? Nej, verkar Butler mena, 
dekonstruktionen är inte tillräcklig som subversivt motstånd 
eftersom det rör sig om teatralisering, en fiktiv nivå. Kristeva, 
å sin sida, förspråkar vikten av genrebrott mot »arkaiska, ideo
logiska och ekonomiska konstruktioner«, antingen i form av 
brechtsk Gestus och Verfremdung, eller i form av mer expe
rimentella teaterformer.25

Medan Freedman och Solomon uppfattar teatern vara ge
nuskritisk i sig själv, uttrycker Kristeva sin reservation och 
Butler sin tveksamhet. Den klassiska dramatikens själva 
antagande om en binär könslogik biter sig själv i svansen, 
alldeles oavsett de konstruktiva intentioner, menar den sen
are. Likaså att uttrycka eller fokusera kvinnor som grupp 
i den heterosexuella matrisen. Det är viktigt att synliggöra 
kvinnor, men som en mångfald av innovativa, ständigt pågå
ende genuspraktiker, och där verkar Butler alltså föredra ett 
(ut)nyttjande av den vardagliga genuspraktikens performa
tiv! tet i subversivt syfte. Viktigare än att fokusera de margi- 
naliserade är att synliggöra omvärldens bestraffningar av de 
gränsöverskridande identiteterna. Pä de här punkterna verkar 
Kristeva och Butler helt eniga. De förespråkar båda en mång
fald av identiteter och snarare än att ha de marginaliserade, 
de gränsöverskridande, de abjekta som måltavla, önskar de 
ett blottläggande av den normativa ordningens grundvalar. 
Som Kristeva hävdar: det är inte de abjekta som är suspekta, 
utan vad själva abjektionen inbegriper.

Problematiken är inte på något sätt enkel, inte minst app
licerad på en statlig skådespelarutbildning präglad av ett kul
turellt arvs traditioner. Om man ändå - mot bakgrund av 
teaterns anti-struktur och legitima utanförskap — förutsätter



att skådespelandet är en form av motstånd, det vill säga att 
den praktiken har en <revolutionär) (om än legitim) karaktär, 
är således Kristevas påpekande värt att upprepa: Det är vik
tigt att »vi lyssnar till, uppmärksammar det icke-sagda även 

i en revolutionär diskurs. Genom att framhålla vad som i varje 
ögonblick förblir otillfredsställt, förtryckt, nytt, excentriskt, 
obegripligt, störande för etablissemanget och för dess sam
förstånd«.

Ett effektivt motstånd handlar om en fin balansgång, vil
ket inte minst blev tydligt genom de få explicit alternativa 
produktioner som bedrevs under fältarbetet. Här innebar det 
direkta avståndstagandet frän en traditionell tolkning och 
den traditionella praktiken, just en form av motstånd med 
paradoxala effekter och på flera plan. Det handlar dels om den 
genusmedvetna och dekonstruerade tolkningen av en Tjech- 
ovpjäs som bearbetades i föregående kapitel. Medan studen
terna upplevde arbetet som en starkt medvetandegörande 
process, framfor allt beträffande sin självuppfattning och roll 
som skådespelare, blev det slutgiltiga resultatet kontroversiellt. 
Dramats bearbetning av ett allmänmänskligt predikament - 
samhörighetens pris och människans historiska,platsspecifika 
villkor — avromantiserades. I stället blottlädes det alienerade 
subjektets narcissistiska, <egoistiska>, kamp med sina objekt. 
Reaktionerna var splittrade; några kvinnliga studenter kände 
sig upplyfta och befriade från den klassiska »instängdheten«, 
medan en lärare uppfattade uppsättningen vara »påstående« 
och att den därför berövade publiken tolkningsmöjligheter. 
Dekonstruktionen syftade till ett sunt motangrepp på tradi
tionen, men uppfattades genom sin feministiska och offensiva 
ilska än mer odemokratisk, rent av kontraproduktiv.

Ett annat scenario uppstod vid arbetet med en performance 
(vilken uppmärksammas mot slutet av kapitlet) ; en då ovanlig 
genre i utbildningen. Försöket till kulturkritik genom iscen
sättning av ett pluralistiskperspektiv (ett décentrerai subjekt),



var tänkt att växa fram i ett skapande, jämbördigt möte mellan 
iscensättare och studenter. Men detta improviserade arbete 
försatte studenterna i en prekär sits som tydliggjorde studen
ternas både sociala, samhälleliga samt historiska, traditionella 
villkor - med andra ord deras situation, för att återkalla de 
Beauvoir. Att kritisera sin egen objektifierade roll, den repre
senterande praktiken och den tuffa bransch de skulle gå till 
mötes var inte konfliktfritt. Men det som tydligast trädde 
fram var, att den underordnade rollen som skådespelarstu- 
dent, och som rolltagare i ett regisserat drama, över lag var 
en förutsättning för studenternas kreativa skapande. Den 
underordnade positionen och begränsningen, vilket Lager
crantz redan hävdat och som Ambjörnsson pä sitt håll disku
terat, innebar - för de flesta och på det här avslutande stadiet 
i utbildningen - inte uppgiven underkastelse, utan snarare en 
form av frigörande motmaktposition, som ställde krav på och 
villkorade ledningen. När den traditionella ramen för arbetet, 
det mimetiska, och makt-motmaktförhållande sattes ur spel, 
uppstod en sorts identitetskris, mer eller mindre tydlig hos de 
olika studenterna. Det jämställda mötets förväntade inspira
tion och oförutsägbara improvisation, innebar i det här läget 
paradoxalt nog att flera av studenterna kände sig mer eller 
mindre maktlösa, fråntagna sitt vanliga ansvar för en specifik 
roll i ett specifikt drama. Resultatet av det alternativa arbets
sättet hade kontraproduktiv effekt pä så sätt att studenterna 
<hamnade i händerna> på regissören och mer eller mindre lade 
över ansvaret pä densamma.

Mimesis har redan konstaterats ha en dubbeltydig innebörd. 
Mimesis konstrueras i den plats- och tidsspecifikt situerade 
intrigen; ett efterliknande uttryck som refererar till något ti
digare, men som skapas, framställs, i stunden - en re-presen- 
tation. Mimesis är efterbWÅrimg och fore ställning samtidigt.26

Mimesis och 

identifikatio



Mimesis är tolkande och kreativ pä samma gång. Detta att 
vara en tolkande och kreativ skådespelare är också vad som 
explicit präglat skådespelarutbildningen alltsedan Michel 
Saint-Denis inflytande pä 1960-talet. Anders Järleby som 
forskat i detta citerar följande rader:

Vår uppgift är därför att utbilda en skådespelare, som är för
sedd med alla möjliga medel av dramatiska uttryck, en som 
är kapabel att möta vilken utmaning som helst eller det som 
dagens eller morgondagens teater frågar efter, en skådespelare 
som är kapabel att delta i alla dessa förändringar och som själv 
är kreativ nog att medverka i förändringen.27

Enligt resonemanget skulle den kreativa skådespelarens ut
bildning utgå från arbetsredskapen improvisation och den 
tekniska träningen av kropp och röst, medan den tolkande 
skådespelarens arbetsredskap skulle vara dramatexten.28 Från 
min sida sett är det problematiskt med en dylik uppdelning, 
men tankegången innefattar en skådespelare som utbildas i 
båda delarna. I förhållande till mina erfarenheter är det in
tressant att man historiskt förläde det kreativa till det block 
som idag kallas kroppen som instrument, medan det tolkande 

refereras till arbetet med dramatexten. Även om begreppen 
kreativ och tolkande, som Ricoeur har visat, inte går att skilja 
från varandra, får det en effekt när man ställer dem mot var
andra. Mot bakgrund av min teoretiska och historiografiska 
genomgång innebär också kopplingen till olika arbetsblock 
att begreppen genuskodas. Kreativ är att vara skapande, al
strande, vilket traditionellt konnoterar <det manliga>, medan 
tolkande närmast handlar om att lyhört tyda och vara flexibelt 
följsam, vilket ofta kopplats till <det kvinnliga>. Detta betyder 
en paradox i förhållande till mina erfarenheter av fältet, vilket 
också sätter fingret på svårigheterna att säga något entydigt 
om genus. Kontentan av detta innebär ju att det tekniska 
arbetet med kropp och röst - det som i min undersökning



framstått som grundläggande men också underordnat samt 
till stor del matrilinjärt - skulle hamna i en så kallad manlig 
sfär, alltså den traditionellt överordnade, medan scenfram
ställningen — som idag är betonad, framhävd och således över
ordnad — skulle hamna i en sä kallad kvinnlig. A andra sidan 
var det i det grundläggande, tekniska och frigörande arbetet 
med kropp och röst som flera studenter uttryckte en känsla 
av kreativitet, samtidigt som detta kunde innebära prägling: 
läraren kunde affirmera studenten när den uppfattades göra 
<rätt>.29 I de olika scenframställningsarbetena vittnade stu
denterna om ett spann från att vara flexibelt anpassade till en 
regissör, mer eller mindre tritt tolkande till att känna sig som 
medskapare. Aven här, om än i olika proportioner, samverkade 
både frigörande och präglande moment, ofta med hjälp av af
firmation. Resonemanget leder till att utbildningen antingen 
har förändrats i sin syn på arbetsredskapen, eller att man har 
förändrat sin syn på tolkande respektive kreativitet, eller så 
har jag fel. Det är onekligen svårt att dra någon slutsats i 
sammanhanget. Det enda som säkert går att säga är som But
ler: förenkla(n)de uppdelningar och kategoriseringar snarare 
vilseleder än klargör.

En makt-motmaktrelation som ibland var kännbar, och 
som har betydelse i sammanhanget, var emellertid den mel
lan pedagoger och regisserande (gäst)lärare.Järleby refererar 
i det sammanhanget till Tiina Rosenbergs forskning om re
gissören Ludvig Josephson och dennes grundläggande be
tydelse för arbetet med skådespelaren.30 Regissörsuppgiften 
var ursprungligen fördelad pä tvä fundament: dels handlade 
det om iscensättaren av den egna visionen, dels om pedagogen, 
vars uppgift var att hjälpa skådespelaren att blomma inom en 
konstnärlig enhet. Beträffande utbildning omtormulerades 
och anpassades dessa efterhand, vilket innebar att regissören 
blev en slags »pedagog-terapeut med uppgift att förlösa skå
despelarens kreativitet«.31 Pedagogen har en förlösande och



frigörande uppgift (läs frigörelse) medan regissören har en 
formulerande uppgift (läs prägling), men dessa kan i det tea- 
trala arbetet också omfattas av en och samma person. I en skå
despelarn tbildning är alla lärare, oavsett de olika kategorierna 
regissör respektive pedagog, vilket betyder att den glidande 
skalan är explicit. Andå var den här uppdelningen och mot
sättningen mellan tekniskt arbete och scenframställning up
penbar - en motsättning, eller snarare makt-motmaktrelation 
som ofta krävde en flexibel anpassning hos studenterna. En 
lärare som uttalat ägnade sig åt den formulerande uppgiften 
beklagade relationen mellan uppgifterna: »Alla vill bara hålla 
på med frigörelse men ingen med prägling... « Om det be
rodde på den aktuella konstellationen av medarbetare under 
tiden för fältarbetet, eller om det är ett <normalt> förhållande 
kan jag av naturliga skäl inte avgöra.

Skådespelarkroppen, själva instrumentet för yrkesutöv
ningen, är ett slags föremål som finkänsligt skall stämmas 
efter omständigheterna för optimal effekt; ett instrument som 
är både tolkande och kreativt. Men kroppen är också själv 
föremål för känslor genom nerver och erogena zoner, liksom 
den är kulturellt objektifierad och sexualiserad - i vår tid sär
skilt kvinnokroppen. Såväl enskilda som kollektiva minnen 
och trauman kan lagras i det omedvetna och kroppen här
bärgerar dem, minnen som sedan kan aktiveras av händelser 
eller genom fantasin. Jagets kärna är perceptionssystemet 
och jagets främsta funktion är att relatera till yttervärlden 
menar Freud, men det kroppsliga jaget är en både medveten 
och omedveten föreställning om den egna kroppen.32 Själva 
konceptet kroppen som instrument är således inte på något sätt 
enkelt, utan pekar i själva verket på den problematiska och 
ständigt återkommande uppdelningen av kropp och själ: Ar 
kroppen ett självspelande instrument i demokratisk balans 
med själen, eller är den en massa som levandegörs enligt aris
totelisk modell, det vill säga materia (kropp/<det feminina>)



vars inneboende potentialitet aktiveras avformen (själenAdet 
maskulina>)? Ar det individen som spelar på och med sig själv, 
av sig själv eller är det någon annan, till exempel pedagogen 
eller regissören? Med Freuds kroppsjag i minnet existerar det 
knappast något överordnat jag som har herravälde över krop
pen, utan snarare tvärtom - kroppen gäckar jaget. Och med 
Lacan i minnet erfar individen sig som subjekt och samman
hållen kropp genom <spegling>, en mimetisk identifikation 
med en annan. Ur det perspektivet är frågan om vem som 
spelar instrumentet varken enkel, naiv eller överflödig.

Identifikationen med samhälleliga och fantasmatiska 
ideal är en ständigt pågående process och ett ständigt, med 
Lacans term, <misskännande>, genom att jaget koncipieras 
via ett (annat) objekt. Enligt Butler är identifikationen am
bivalent, ett tvår.gsmässigt (miss)uppfyllande av diskursiva 
och omedvetna ideal i en he te ro normativ matris, som straffar 
gränsöverskridar.den. R.W. Connell å sin sida betonar att det 
samtidigt är en njutning att uppfylla genusidealet; identifi
kationen ger utdelning och jagkänsla. I en skådespelarutbild- 
ning är, utöver skådespelarmyterna, också identifikationen 
med mästare, stcra skådespelare och fiktiva figurer påtaglig. 
Aven om Hamle: och Ofelia bara är svarta tecken på ett vitt 
papper, existerar de som levande fantasmer i den västerländ
ska teaterns kollektiva medvetande, och om skådespelaren 
ställföreträdande uppnår någon form av kulturhegemoniskt 
giltig identifikaton med dessa, ger det utdelning i form av 
beröm och känd sskap.

Men identifikation är inte en oskyldig företeelse: den inne
bär en destabilisering av jaget. Elin Diamond formulerar det 
som att varje identifikation <våldför> sig på identiteten även 
om identifikationer, paradoxalt nog, skapar den identitet vi 
kommer att känna igen oss i.33 Tanken ringar in kärnan i 
projektet Kön pc scen, det vill säga implikationerna av den 
klassiska dramatikens genusmönster. Precis som genus är en
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Narcissistisk 
identifikation och 

kr opp slig-affektiv 
mimesis

mental och social konstruktion - ett diskursivt och fantasma- 
tiskt ideal — är en rollfigur detsamma. Som en bland andra 
forskare har Live Hov funnit att människor alltid objektifierat 
och projicerat sina egna medvetna och omedvetna begär på 
skådespelarna, samt sammanblandat dem med deras roller. 
Det betyder att flera olika former av identifikation — <utifrån> 
och dnifråm - skulle konvergera i skådespelaren. Men då 
identifikationsobjektet, exempelvis rollfiguren, är en imaginär 
bild - en fantasm - fixeras jaget likt jakten på en lockfågel; 
den får jaget att snärjas i jakten på sig själv. Identifikationen 
med en rollfigur skulle således innebära att skådespelaren blir 
snärjd av fantasmen, liksom åskådaren blir snärjd av den ge
nom identifikation med skådespelaren.

Den intrikata relationen mellan subjekt och objekt, som är 
komplex i en skådespelarutbildning, bottnar i Freuds upp
fattning att begäret (driften) inte är tillgängligt på annat 
sätt än genom sina objekt. Filosofen Mikkel Borch-Jacohsen 
tolkar detta som att subjektet, av nödvändighet, förmodas 
vara underställt objektet, genom vilket det framställer sitt 
eget intresse och njutande inför sig självt.34 Borch-Jacobsen 
är dock mer intresserad av en aspekt vid sidan av begäret till 
objektet: Freuds tidiga teori om begäret efter jaget, ett begär 
där det subjektiva och det objektiva sammanfaller. Det är en 
form av »egoistiskt« begär; begäret att vara sig själv eller be
gäret att vara ett jag. Detta »narcissistiska« begär, som Freud 
förlägger till identifikationsprocessen, är en önskan att vara 
ett enhetligt, självständigt, fritt jag. Men att begära sig själv 
beror pä att man inte är sig själv; således är det inte ett sub
jekts begär. Enligt Freud var det narcissistiska jagets ideal <vad 
det skulle vilja vara>, en emotionell bindning med en annan 
person man önskar vara (i kontrast till objektet som man vill 
ha). Jagvarandet är »någon annanstans, i den andra - alltid



ett alter ego - som fascinerar mig, i vilket jag älskar mig och 
dödar mig.«35 Den narcissistiska, egoistiska, identifikationen 
handlar i grunden om att erövra någon annans identitet för 
att överta dennes position, egenskaper och tillgångar.36

Borch-Jacobsen ställer med andra ord Lacans spegelteori 
mot en, av Freud uppmärksammad, tidigare mimesis, en affek

tiv identifikation. Det handlar om en emotionell bindning, en 
identifikation som inte initialt är speglande, inte en fixering, 
utan en kroppslig-affektiv mimesis. Denna producerar inte en 
gestalt som i spegelfasen, utan en »extatisk alienation« : upp
levelsen att jag är den andra.37 Det är en form av mimesis som 
är omöjlig att se, att teoretisera, att representera. Spegelstadiet 
är en objektifiering-en teatralisering av en tidigare affektiv 
mimesis-och inte tvärtom. Det freudianska subjektet är en 
känslomässig efterlikning, <härmning>; i själva verket en an
nan på den fördolda scenen i individens omedvetna. Detta har 
specifika implikationer för skådespelaren ty

[v]em säger att det som står pä spel för skådespelaren är kun
skap, självkännedom via den andre(s blick) som fryser honom 
till en staty, en idol? Är inte hans glädje (eller hans smärta) 
framför allt att att spela sin roll, att röra sig inom den gripande 
scen han inkarnerar. Och varför skulle det sanna livet alltid 
vara någon annanstans, framför mig, i den dublett [double] 
som förebådar min död? .. .<Endast uppskjutct> kan jag möta 
upp det hårda, frusna <objekt> jag är och inte är, det jag inte 
är alltmedan jag är hänryckt av det. Så ja, jag kan möta mig 
själv, stöta på mig själv i speglar, kämpa med mina dubletter 
[doubles], älska mig själv medan jag hatar mig själv, projicera 
mig själv på dem medan jag förlorar mig själv. But then I will 
no longer be what Ίam, in the invisible and untheorizable affect 
of my identification. 38

Jag har valt att inte översätta den sista meningen dä den 
engelska termen affect används mångtydigt och blir svår att



ge rättvisa på svenska. Det handlar om en glidning mellan 
känslomässig bindning; ha förkärlek för; vara påverkad av; 
befinna sig under inflytande av; känna igen sig i; att låtsas 
vara, ha eller känna; spela.

Elin Diamond ser det teatrala, mimetiska växelspelet sub
jekt - objekt, kropp och blick, se och känna, oscillera mellan 
skådespelare och åskådare. När åskådarnas blickar riktas mot 
och konvergerar i en punkt-skådespelaren-fixeras jaget, men 
i nästa stund återreflekterar skådespelaren åskådarens egen 
»extatiska alienation«. Skådespelarens gestaltning innebär 
ett förkroppsligande av dess egna känslomässiga bindningar 
(»emotional ties« ) och en materialisering av åskådarens. Aven 
Lagercrantz rör sig i de här trakterna när hon talar om skåde
spelarkonst som ett självreflekterande möte. Hon syftar på en 
typ av symbolisk interaktion som härrör från George Herbert 
Mead och som utvecklas genom sociala processer; en individ 
blir sig själv genom att anta en annans identitet, känner igen 
sig själv genom andras ögon.39 Rolltagningen är ömsesidig 
och beträffande mötet skådespelare-åskådare uppstår den på 
flera plan. I rampljuset på scenen erhåller skådespelaren en 
sorts intimitet med andra som är utöver den i det vanliga livet: 
skådespelaren porträtterar inte bara andra människor, utan 
vad det innebär att vara människa. Lagercrantz klargör detta 
med några rader efter Mead:

Sympati och imitation är båda beroende av att ta någon annans 
roll och rekonstruera individen - inte bara acceptera honom[ / 
henne] som verklig, utan faktiskt konstruera honom [/henne], 
gå i hans[/hennes] fotspår och tala med hans[/hennes] in
tonation.40

Belyst på det här sättet är mimesisbegreppets konstruktivis
tiska dimension påtaglig. Representationen undgår inte en 
kreativ, produktiv process, vars performativa potential andas 
möjlig <olydnad>. I förlängningen innebär detta att det - hy-



potetiskt och inom ramen för arbetet - finns ett utrymme för 
skådespelaren att leka, undersöka, experimentera och påverka 
i sitt arbete med en roll. Detta kan verka i flera riktningar; för 
skådespelaren som en upptäcktsresa i sig själv, sin motspe
lare och sin fantasi, samt kommunikativt som ett subversivt 
motstånd eller politisk agitation. Detta - möjligen utopiska 
scenario som är relaterat till de specifika produktions- och 
konsumtionsvillkoren - kan hypotetiskt utgöra studenternas 
flykt undan vardagens reducerande, formande epitet och de
finitioner. Skådespelarstudenterna får, genom identifikation 
med myter, kollektiva ideal och fantasmer, dessutom insikter 
om en kulturs skilda livsvillkor, förtryck och individuella di
lemman på <artificiell> väg. Den artificiella karaktären borgar 
för en distans, det vill säga ger skådespelaren en möjlighet att 
förhålla sig till erfarenheten. Detta kunnande om världen hör 
till den tysta kunskapen; en form av förkroppsligat (kropps- 
ligt-affektivt) vetande som kanske inte ens blir medvetan- 
degjort eller mentalt formulerat, men som finns där likt en 
praktisk visdom, kanske omöjlig att teoretisera.41 Till detta 
synsätt kan man koppla en idé om att livsvisdom och genus- 
insikter föds och internaliseras genom konstutövandet, och 
att konsten i sig är kritiken.42

Den här tankegången står i bjärt kontrast till mycken femi
nistisk kritik av traditionell teater, vilken mer betraktat mime
sis som imitation i negativ bemärkelse.Tanken är bland annat, 
i motsats till ovanstående, att man genom identifikation med 
rollen reproducerar och konserverar förtryckande respektive 
förtryckta könsstereotyper. Jag uppfattar snarare att studen
terna på sätt och vis är privilegierade, genom att de har chans 
att beabeta dem estetiskt. Drama och improvisation är en bas 
i teaterundervisningen som stimulerar leken och samarbetet, 
inlevelseförmågan och fantasin. Det fungerar medvetande
görande och terapeutiskt samt arbetar efter den principen att 
rollspelet, vid sidan om sin symboliska och rituella funktion,
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erbjuder studenterna insikt i och verktyg att förhålla sig till 
sig själva, varandra och sina roller - den tillerkänner män
niskor stor kreativitet i samspelet med andra. Samtidigt kan 
ambitionen att utbilda en så extremt flexibel student som den 
tidigare citerade Saint-Denis beskriver, vara bedräglig med 
tanke på branschens villkor. För att följa Butler finns också 
en risk att skädespelandet blir ett <isolerat> laboratorium, där 
man kan spela med fiktiva identiteter som hör hemma på scen, 
och därför inte upplevs ha med verkligheten att göra. Gestalt
ning, och framför allt att lära sig konsten att gestalta, är varken 
komplikationsfritt eller oproblematiskt beträffande genus.

♦ ♦ ♦

BEGRÄNSNINGARNAS 
NJUTNING 

OCH NJUTNINGENS 
BEGRÄNSNING

det finns en potential i handhavandet av en roll, frihet 
under ansvar och en känsla av makt — en känsla av suveränitet 
om man så vill. Det innebär inte att man nödvändigtvis är 

suverän i tolkningen men känslan av att vara det är betydel
sefull. Naturligtvis kan det vara precis tvärtom i mötet med 
en roll också, men man kan alltid hitta skäl till varför det inte 
uppstår kemi mellan roll och skådespelare eller mellan de 
inblandade aktörerna. Den kurragömmalek av möjliga kryp
hål, lönndörrar, labyrinter och de plötsliga öppningar som ett 
rollarbete erbjuder är ett äventyr förenat med en slags kontroll, 
till skillnad ifrån den i det verkliga livet.

Skådespeleriet i sig tillhandahåller hypotetiskt en unik möj
lighet till förhandling - om makt, attityder, begränsningar, 
fördomar, positioner, strategier etcetera - framförallt med sig 
sj'älv och i ett vidare perspektiv med andra. Men är inte detta 
en utopi? Denna (min påstådda) forhandlingspotential exis
terar ju inte i ett vakuum eftersom skådespeleri är en konstart 
till för en publik med skiftande receptionsförmåga, bedöm
ningskriterier och hermeneutisk kapacitet. Inte minst handlar 
det om en regissörs syn på saken. Desto viktigare är det med



det sökande och tolkande rollarbete som inte är avsett att visa 
för publik, exempelvis under ett repetitionsarbete eller inom 
drama och improvisation. 1 detta arbete finns möjligheten att 
på olika sätt ladda de roller man tilldelas vilket kan skapa en 
känsla av integritet, makt och kontroll. Frånnärvaron av det
ta arbete ger (borde, åtminstone teoretiskt, kunna ge) rollen 
dimensioner bortom här och nu och skapa tolkningsmöjlighe
ter för publiken; genom den anade eller synliga förhandlingen 
mellan skådespelaren och rollen, mellan de olika rollerna 
i dramat och i ensemblen, mellan nuet, framtiden och histo
rien. Det är en skärningspunkt där skådespelarens universum 
kan möta åskådarens i oväntade konstellationer och där be
greppen teatralitet och performativitet intrikat drabbar sam
man. I det ligger en mer eller mindre subversiv potential (om 
än bakom teaterns lyckta dörrar och mer som tankekullerbyt
tor än som reellt uppror). När skådespelaren möter sin pu
blik uppstår nya förhandlingsarenor och skådespelaren/rollen 
svarar, växer, expanderar, tar sig nya riktningar, backar etce
tera, genom publikens reaktioner. Förutsättningen för detta 
är emellertid inte frihet utan begränsningar. En ensemble 
(liksom en studentgrupp) och en regissör (liksom en lärare) 
kräver <absolut> gehör. En skädespelarstudent befinner sig i 
ett specifikt fiktivt och socialt drama, som utspelar sig i en 
viss tid, efter ett visst pjäs- och traditionsmanuskript och i en 
specifikt iscensatt konstellation. Scenrummet har sin utform
ning, liksom scenografi och kostym och skådespelaren har 
den kropp den har. Till detta kommer det mer eller mindre 
framgångsrika mötet med publik och kritik. Begränsningarna 
hör således till förutsättningarna för en skådespelares arbete, 
vilket visar på den paradox som redan berörts, nämligen den 
att scenarbetets begränsningar kan vara förutsättningen för, 
eller nyckeln till, skådespelarens kreativitet.

Den problematik rörande genus som vuxit fram genom stu
diet av utbildningen är emellertid komplex. Den handlar just



om begränsningar, och om förhållandet mellan inlevelse och 
kritisk distans samt om estetisk njutning. Tre talande citat får 
illustrera problematiken. Först är det Henrik Sjögren som åter
ger en regissörs syn pä saken i boken regi: Ingmar Bergman:

- (Bergman:) Om någon vill prata med oss efteråt, då ska 
vi påverka dem. Vi ska ta ansvar for vår tolkning. Publiken 
kommer för att bli påverkad, inte för att påverka oss. Vi är 
givande. Vi ska utstråla styrka, egenvärde, glädje i vår funktion 
på scenen. Inga privata neuroser får komma emellan oss och 
publiken. Det är ett fruktansvärt misstag att förväxla privata 
neuroser med talang. Det är egendomligt att ju fastare detaljerna 

ligger desto starkare, gladare, friare känner sig skådespelaren (min 
kursivering).4'’

Ovanstående är skrivet för nästan fyrtio år sedan. Ur sitt pro
fessionella skådespelarperspektiv skriver Agneta Ekmanner 
cirka trettio år senare apropå ämnet i boken Försök om teater:

Skådespelaren i mitten. I ena handen håller hon pjäsförfatta
ren, i den andra publiken. Detta är lika med teatern. Men i det 
konkreta arbetet med pjäsen är varken pjäsförfattaren eller pu
bliken närvarande utan i stället regissören. Vad pjäsen egent
ligen betyder är en tolkningsfråga - för regissörer.[...]Basta! 
Krejca visste allt. Han hade resultatet i huvudet. Varenda steg, 
varenda gest, exakt på ordet. Ovan vid en sådan regi kavade 
jag runt i scenerierna med hjärtat i halsgropen, likt en mus i 
Lennys ficka i Möss och Människor, rädd att när som helst knäp
pas av Krejcas tumme. Mot slutet av repetitionstiden insåg jag 
plötsligt att det var Masja som höll på att dö i min ficka, inte 
jag i Krecjas. Ansvaret för rollfiguren är alltid skådespelarens. 
Krecjas hårda mönster kunde bara mötas med ett desto star
kare tryck inifrån mig själv. Men inte nog med det: jag märkte 
att jag plötsligt kunde börja använda regissörens scenerier, fylla 
dem med mening, scenerierna framkallade Masja.44



Ekmanner skriver vidare om sitt arbete med rollkaraktären 
Saint-Fond i Markisinnan de Sade av Mishima:

Det var en provokation. Min kropps inställsamhet var iörst 
enorm - jag ville behaga! Det var egentligen först när jag fick 
på mig scenkostymen som jag insåg hur gjuten i ett stycke gre
vinnan Saint-Fonds kropp var. Hennes totala säkerhet, av börd 
och ohejdad vana. Hon ville inte behaga och hon ville inte upp 
- hon ville ner! Bli sköka, penetrerad, delad, delaktig, öppnad. 
Denna för sig på det medvetna planet fullständigt främmande 
känsla invaderade min kropp, som pumpades upp tills den 
fyllde vartenda veck i min sämskskinndräkt och pressade ut 
bröstvårtorna som små känslospjut. Total behärskning, lång
samt med motorn påslagen och ridpiskan lätt i handen .. ,45

Både on- och offstage är skådespelarna objektifierade men på 
scenen äger skådespelaren en specifik motmaktsposition med 
hjälp av sin roll och dess attribut. Genom den affektiva och 
narcissistiska identifikationen, samt identifikationen med ett 
objekt känner människan sig själv. Skådespelaren synliggör de 
identifikationsprocesser som gör människan till en kulturell 
varelse, men genom sin representerande funktion besvärjer 
hon sig själv mot att fixeras; hennes funktion är <kuslig>, den 
framkallar det bortträngda, återkallar det abjekta. Och skåde
spelaren själv materialiserar något mellan subjekt och objekt, 
hon är objektet och subjektet i en och samma kropp och därför 
något obestämbart - abjektet.

Erik Rynell talade om skådespelarprocessen som ett her- 
meneutiskt och kognitivt projekt, en väg till kunskap, vilket 
intressant nog för tankarna till begreppet kaivos. Hos Platon 
är det ett begrepp som betecknar ett amalgam av epistemo- 
logi och estetik, vilket är just det Rynell talar om. Men kairos 
betyder också« ett slags kristillfälle som underförstår att hän
delsernas gång utgör ett problem som kräver ett avgörande vid 
denna tidpunkt, ingen allmängiltig lösning eller något gene-



relit svar oberoende av det historiska sammanhanget. 1 detta 
krisögonblick slär varseblivningen över frän distraktion till 
koncentration och aktivt deltagande i kunskapsprocessen«.46 
Detta korresponderar med Ingela Josefsons tanke om ett lä
rande med den lyhörda och känslomässigt begåvade skåde
spelaren som förebild och begreppet katharsis: Det är genom 
känslor i konflikt med varandra — inte genom ett rationellt val 
- som verklig kunskap kan erövras. Josefson ställer Platon och 
Aristoteles mot varandra till förmån för Aristoteles. Hon be
skriver det som att praktisk kunskap ägnar sig åt det unika och 
inte ät det generella, och att de »handlande måste varje gång 
själva se efter vad som lämpar sig för tillfället, i likhet med vad 
som är fallet inom läkekonsten och navigationskonsten«.

Konfrontationen med en gestaltning av starka känslor kan, 
enligt Aristoteles, leda till katharsis - efter fasan (kristillfället) 
inträder en njutningsfull jämvikt, en balans mellan de känslor 
av medlidande och fruktan som uppstått genom de tragiska 
förvecklingarna.47 Människan når enligt detta en inre harmoni 
och en känsla av att den tragiska konflikten utjämnats. Åhö
raren/åskådaren överväger de agerandes skuld, och tar parti 
för eller emot som en domare, engagerad både till känsla och 
förnuft. Känslorna är insiktens moder, menar Josefson. Både 
Rynell och Josefson talar om kunskapsinhämtning genom 
skådespelarkonsten, på ett sätt där begreppen kairos och kat
harsis snarare kompletterar än utesluter varandra. Aristoteles 
förenar kunskapsinhämtningen med en lidelsefull, smärtsam 
njutning; en kraftfull, omvälvande <rysning>. I Kristevas tolk
ning av detta innebär teaterns sinnliga dimension och sug
gererande element - den poetiska, rytmiserade upprepningen 
i gränslandet mellan det semiotiska och det symboliska - en 
<oren process> som renar. Det väcker det orena till liv, den 
klara intelligensens <andra> sida: det passionerade, kroppsliga, 
sexuella, virila. Det innebär att abjektet re-presenteras,i sin tur 
en besvärjelse mot det orena. Katharsis är en könets diskurs
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— inte den en logiska, förnuftiga kunskapens diskurs. Men 
vilket köns diskurs?

Det kan verka högtravande att sätta implikationer av de här 
antika termerna i förgrunden vid en genusundersökning av 
skådespelarutbildningen i dag, men de kan hjälpa till att ringa 
in problematiken. Från Rynells hermeneutiska infallsvinkel 
med kognitionen som förtecken, över den aristoteliskt inspi
rerade Josefsons lyhörda, känslomässiga begåvning och prak
tiska, intuitiva visdom, till Kristevas sinnliga, passionerade, 
erotiskt laddade estetiska njutning, synliggörs nämligen den 
linje utmed vilken skådespelarstudenten rör sig. Njutningen, 
den narcissistiska och identifikatoriska inlevelsen, ska förenas 
med kritisk distans; subjektet underställs objektet men inom 
en begränsad ram — en symbolisk ordning. I samspel med tea
terhistoriska ideal och utbildningstraditioner, sociokulturella 
genusmönster, begär och självbilder, fär detta speciella effekter 
i den kulturhegemoniska kontexten. Distans och representa
tion förutsätter nämligen ett alienerat, kluvet subjekt; enligt 
Lacan det begränsade - manliga - subjektet. Rynell talar om 
kognition vilket handlar om förnuftsmässig, intellektuell in
lärning och Aristoteles förutsatte att kvinnor inte lämpade 
sig för skapande sysselsättningar. Och när Kristeva talar om 
konstnären som en gränsryttare mellan det semiotiska och 
det symboliska, åsyftar hon faktiskt »den manlige författarens 
korsande av könsgränserna mot en kvinnlig, marginaliserad 
position«.48 Genom att applicera idén om denna androgyna 
gränsöverskridare pä skådespelarstudenterna kan dock en del 
av komplexet belysas.

De män som söker sig till skådespelarkonsten kan göra det 
för att delvis undslippa den symboliska ordningens alienation 
till förmån för en kvinnlig, marginaliserad och öppet under
ordnad position. Det innebär ett överskridande av könsgrän-

Re-volt



serna, som i sig är ett - medvetet eller omedvetet - uppror 
mot en tvingande, symbolisk ordning. För en man betyder 
detta i princip en revolt, men vad betyder det för en kvinna 
som redan befinner sig i den marginaliserade positionen? 
Medan de manliga studenterna tycks kunna låna sig till den 
positionen utan att reduceras, men snarare som en exklusivt 
privilegierad och legitimerad form att utöva motstånd, har 
det snarast motsatt funktion för de kvinnliga. Kvinnlighet är 
i lacansk mening en maskerad som syftar till att uppfylla 
fantasiprojektionen Kvinnan, enkelt uttryckt: kvinnor blir 
subjekt via omvägen som objekt. Detta svarar intrikat mot 
relationen skådespelare - åskådare, det vill säga skådespela
ren blir subjekt genom identifikation med ett fantasiobjekt 
och genom att vara objekt för åskådarens fantasi. Paradoxalt 
nog skulle det sceniskt vara lättare för den manliga studen
ten att både representera och identifiera sig med den < andra > 
- den kulturellt marginaliserade, men också symboliskt friare 
positionen. Den kvinnliga studenten drabbas däremot av en 
dubbelbindning. Hon är redan det kulturella fantasiobjektet, 
vilket betyder att hon blir en tautologi. Identifikationen för
utsätter en annan, liksom att representera innebär att ställ
företräda något som inte i sig själv är närvarande. Det går 
inte att representera eller beteckna en funktion man redan 
innehar i kraft av sitt kön. Slutsatsen innebär att de kvinnliga 
studenterna, i egenskap av den kulturella positionen Kvinnan, 
bortom den symboliska ordningen - i kroppen - inte kan ha 
en representerande funktion. Följaktligen, i sin <brist på plats> 
samt symbolisk funktion, och i motsats till de övervägande 
tillfredsställda männen, riktar de kvinnliga studenterna sin 
frustration - ibland kontraproduktivt - mot konstformens 
förutsättningar och mot själva institutionen, vilket också är 
en grunderna för undersökningen Kön på scen.

Kan det vara så att skådespelarkonstens feminina, erotiska 
och promiskuösa konnotationer på något sätt spökar här?



Från att ha varit en ansedd konstform, utövad och gestaltad 
av män i det antika Grekland, blev den genom mimens intåg 
i antikens Rom en <låg> sädan, med kvinnor på scen och por
nografiska inslag. Det tvivelaktiga anseende som vilat över 
skådespelaren och som präglar den historiska skrivningen, 
stammar från den infami den romerska lagstiftningen kastade 
över skådespelarkåren. Innebörden av detta är inte entydig, 
men inbegriper såväl män som kvinnor. Om skådespelaren 
som gränsvarelse är abjekt, är den kvinnliga skådespelaren 
abjektet upphöjt till två. Om den dubiösa föreställningskon- 
sten ( = prostitutionen) är <kvinnlig till sin natur> leder det, 
med hänsyftning till de tidigare refererade påståendena om 
de kvinnliga studenternas problem, till det märkliga resultatet 
att de manliga studenterna helt enkelt är bättre på att (lära 
sig) vara kvinnliga än kvinnorna själva. Det intressanta är 
emellertid att det inte var det <typiskt kvinnliga> - feminina 
- som premierades, utan det som genom historien konnoterats 
maskulint: att tänka, läsa, distansera sig.

Sue-Ellen Cases analys av teaterns fundament — den man
liga travestin — ekar drastiskt rakt igenom detta: Historiska 
tolkningar av teatern legitimerar explicit och implicit uteslut
ningen av kvinnor från scenen till förmän för en androgyn 
man, genom att de betonar den form och stilisering scenen 
kräver. Argumentationen insisterar på att transvestism inten
sifierar scenens artificiella karaktär, förstärker den estetiska ra
men, och förflyttar konstarten bortom sensualitetens gränser. 
Teaterns estetik placeras så i den symboliska, språkliga sfären 
genom att den intellektuelle mannen anses bättre på att agera 
lämpliga kvinnliga karaktärer ( eller representera ett kulturellt 
fantasiobjekt) än den fysiska kvinnan själv.49 Den andliga,in
tellektuella konstarten sträcker sig med andra ord bortom den 
kvinnliga skådespelaren vilken, enligt diskursen, är sensuell i 
kraft av sitt kön. Plötsligt är dä inte teatern den plats där man
nen kan <revoltera>, utan snarare är den hans hemvist. Den



är plötsligt ingen gränsöverskridande, oren, abjekt konstart 
mellan det semiotiska och det symboliska. Den performa- 
tiva konsten är således ingen utopiskt fredad zon utan den 
annekteras, och som Butler <melankoliskt> hävdar: »Perfor- 
mativiteters effekter, betraktade som diskursiva produktioner, 
upphör inte när ett uttalande avslutats, en lag införts eller en 
födelse tillkännagivits. De som talar eller skriver kan inte 
kontrollera deras betydelseskapande räckvidd, eftersom sådan 
produktioner inte ägs av dem som uttalar dem. De fortsätter 
att skapa betydelser oberoende av sitt upphov, ibland i strid 
med deras främsta syften.« 50

An en gäng kommer det rituella studentspexet mig till mötes. 
Bortsett från att det är ett utslag av svårigheter att skiljas från 
fältet, sätter den sceniska vaginan och spermierna fortfarande 
griller i huvudet på mig. Case menar även att alltifrån den 
androgyna jungfrugudinnan Athena till våra dagars sexgu- 
dinnor och hur än skådespelarkonsten har sett ut, har kvinnor 
inte kunnat undfly rollen som objektifierad vara mellan män. 
Närmast tillhands och i mina första tolkningar representerade 
ridåskötet scenkonsten Thalia och skolan som den stora mo
dern, men nu tar även lusthandlingens gudinna Afrodite plats. 
Case nämner våra nutida sexgudinnor och frågan inställer sig 
om det inte är detta dilemma det sceniska ridåskötet främst 
och insiktsfullt representerar: själva teatern som objektifie
rad handelsvara? Teatern blir en tillfällig lusthandling för ett 
överordnat syfte, vare sig man är den som producerar, utövar 
eller konsumerar konsten. Detta ger ytterligare en dimension 
till Lysells påstående »att den erotiserade blick som riktas mot 
den sköna kroppen kan leda till ökad insikt i tillvarons inre 
sammanhang. Eros kommunicerar med både Skönheten och 
Visheten, och Eros är inte rättvis, demokratisk eller möjlig att 
fånga i begreppens snaror«.51

Men, om den sceniska skötet symboliserar Afrodite, vad tar 
då Eros, den verkliga kärlekens gud med vars hjälp den eviga



sanningen kunde nås, vägen? Eros är ju Afrodites barn, den 
sköna ynglingen, alltså.. .de sköna (androgyna) studenterna? 
Plötsligt vänds allt upp och ner och fram står att det inte 
handlar om att de manliga studenterna skulle vara bättre pä 
att lära sig vara <kvinnliga> än kvinnorna själva, utan att de 
kvinnliga studenterna bör lära sig att bli mer <manliga>. De 
skall så att säga avprogrammeras från sin inlärda kvinnlighet, 
för att kunna använda sin kropp distanserat i gestaltning. I 
stället för att vara det åtrådda objektet bortom den symboliska 
ordningen - med andra ord vara fallos - bör de likt männen 
ha fallos, det vill säga vara begärande och begränsade subjekt. 
Detta, som snarast liknar ett omvänt Oidipuskomplex, inne
bär att kvinnorna så att säga måste frigöra sig från objektspo
sitionen och (åter)erövra en <direkt) subjektsposition för att 
kunna ha en representerande funktion; alltså demaskera sig.

För Joan Rivière, som först lanserade teorin om den kvinn
liga maskeraden, syftar faktiskt också maskeraden till att dölja 
innehavet av maskulinitet, så att fantasin om de komplemen
tära könen kan upprätthållas. I själva verket handlar det om 
att inte avslöja mannen, det vill säga att även han, som Lacan 
uttrycker det, maskerar sig till ett idealjag av viril maskulinitet, 
för att dölja sin begränsning. I princip innebär det att om 
kvinnan inte existerar som kulturellt fantasiobjekt, så existerar 
inte mannen heller. ^ Faktum är också att de spermier som 
kommer för att befrukta skolan är maskerade studenter av 
båda könen. Och frågan är om man inte nu ska löpa linan 
ut och betrakta spexet ur det omvända perspektiv som är ri
tualens signum, det vill säga att den stora vaginan egentligen 
motsvarar en stor penis; Eros eller snarare Fallos. I sä fall är 
det inte studenter maskerade till spermier som kommer för 
att ta sig in i och befrukta skolan, utan maskerade studenter 
som tagit sats för att befrukta sina åskådare. Den skådespe
lande kvinnan kan inte vara fallos, hon måste ha fallos. Men, 
det gäller att ha kvasifallos - det vill säga vara ett begärande



subjekt men maskerad, på rätt sätt, i rätt syfte, vid rätt tillfälle, 
på rätt plats och bland rätt personer. Alltså spela teater.

Metamorfos, 

apokalyps och katharsis

-Mise en scène 1-

Det är brunsjaskigt på scenen. En sorglig historia om en familj 

som krackelerat- ett riktigt Noréndrama. Det är andäktigt i sa

longen och jag upplever hur studenterna skådespelar storstilat. 

Det känns i hela kroppen. Jag vet också att det varit ett tufft 

arbete pä flera plan att nå dit - det har inte varit självklart. Jag 

blev själv vid ett tillfälle vittne till en prekär kamp i den hege

moniska maskulinitetens tecken. Nu växer dramat till en våld

sam kritik av folkhemmet, kärnfamiljen och det genussystem 

ur vilket den hegemoniska maskuliniteten hämtar sin näring. 

Skådespelarstudenternas kroppar utgör var för sig en gräns

som materialiserar diskursiva formationer - studenterna för

kroppsligar fantasmatiska föreställningar om kön, deras krop

par ger kontur åt ett kulturellt - men havererat - ideal. Judith 

Butler nickar: Genus är en serie upprepade akter som ger sken 

av substans. Med det performativa följer en subversiv potential. 

Studenterna synliggör genusskapandet genom att på samma 

gång agera och krackelera de kulturella föreställningarna. Alla

är offer, men kvinnan, modern, är det största. 1 henne och kan

ske just på grund av offret bor också en förövare - en plågad, 

sjuk människa låst i en fin, trång genusdräkt med ett hysteriskt 

leende klistrat på läpparna. Katharsis? En ryslig sådan.

-Mise en scène II-

Det är en performance, en då ovanlig genre på Teaterhögsko

lan; en performativ lek med identiteter är iscensatt. Ingen 

kronologisk berättelse utan normbrott och cross-dressing 

hit och dit - galet, kryptiskt och charmigt. Det är en kritik mot

både könsroller och den kommersiella branschen och studen

terna parodierar sig själva genom att sälja sig öppet publikfri- 

ande. Colgate-leende läser de repliker, iscensätter en såpopera



som roboter och spelar coola rockmusiker... Studenterna gäck

ar sina roller, byter skepnad, lägger sig i och drar sig ur, jagar 

och jagas - inget är beständigt, allt är föränderligt. Men skäde- 

spelarstudenten är en könad kropp som blir skapande genom 

att iscensättas. Underkastelsen och kreativiteten är varandras 

förutsättningar. Det konstnärliga tänjandet på gränsen mellan 

det semiotiska och det symboliska kräver sin ram. Studenterna 

har velat nägot nyskapande och regissören ville ha några djärva 

lekkamrater. Uppsättningen bygger på mötet mellan studenter 

och regissör, och har vuxit fram under hand. En kulturkrock 

uppstår emellertid på flera plan. Studenterna är vana att <be- 

söka> en text med dess handling och intrig, vana att ta ansvar 

för en roll och också ha <makt> över den. Denna kontroll är inte 

möjlig i det här arbetet, då saker och ting sker på impuls och 

inspiration. Det fria skapandet är dock inte så enkelt som det 

verkar och skillnaderna mellan genrer ger sig till känna. Studen

terna blir ironiskt nog inte medskapare här utan hamnar snarare 

i händerna på sin regissör. De lämnar över ansvaret och regis

sören förvånas överförloppet. Den radikala genren med kritiskt 

budskap får så att säga motsatt effekt i själva uppsättnings- 

arbetet. Men studenterna har oanat mycket att försvara och 

skall de facto sälja sig som skådespelare. Simone de Beauvoir 

påminner: Liksom kvinnan är skådespelarstudenten en situa

tion. Skådespelarstudentens medvetande om sig själv bestäms 

inte enbart av hennes begär utan återspeglar en situation som 

beror på samhällets ekonomiska struktur, som i sin tur återger 

den grad av estetisk, historisk utveckling som mänskligheten 

har uppnått.53 Konflikten är tydlig och processen svår för några. 

Premiären är ändå härligt uppsluppen och med studentkol

legerna som publik, de som snarare lever sig in i rysaren <hur 

kompisarna skall ro iland föreställningen) än i innehållet, befin

ner sig salongen snart i katharsis. Även jag som följt arbetet.

Ett par dagar senare reser sig däremot ett sällskap för att läm

na salongen i förtid och en dam säger: »Jag förstår inte, de här



studenterna som brukar göra så fina föreställningar. Men här 

står de och läser innantill högt ur manus!!!!«

-Mise en scène III-

Efter många om och men är det äntligen dags. Ridån går upp 

och sagans värld öppnar sig. Studenterna har arbetet målmed

vetet och behärskat; hårt regisserade i en stram uppsättning 

vittnar de nu om själva arbetsprocessen. Scenen är kringskuren 

och spelet intensivt. Studenterna, framförallt kvinnorna, har 

delat på och tävlat i och om huvudrollerna. Iscensättningen 

dallrar av återhållna känslor och konkurrens. Rivaliteten driver 

upp tempot, och på festen efteråt kommer <bekännelsen>:

»I morgon är det min tur att göra den stora rollen - då djävlar 

skall jag spela kjoIen(!) av min konkurrent!«

Det är en scen som inte lämnar mig: Tre fragmenterade 

kvinnkroppar tränger fram ur ett spänt mörkret genom smala 

glipor. De kluckar, väser, tjuter och rör sig som om de vore 

i lösa delar - kommer och förvinner likt <uncanny flashbacks) 

ur det fördolda. Plötsligt ser jag dem, alla historiens förtryckta 

kvinnokroppar. Just när rysningen börjar lägga sig, känner jag 

mig plötsligt sedd och så kommer en ny iskall kår: De fragmen

terade, tillbakahållna och förvridna kvinnokropparna återkastas 

genom min blick och konvergerar sylvasst i min kropp, den 

krackelerande Genustanten - den mask bakom vilken Cirkus

prinsessan, Genuskvinnan och alla mina andra jag hölls på plats. 

Julia Kristeva viskar: Teaterns suggererande element verkar re

nande. De skyddar subjektet från det abjekta i kraft av att vara 

försjunket i det. Abjektet, iscensatt genom ljud och mening, 

repeteras. Att bli av med det är omöjligt. Teatern både reser 

och harmonierar de <främmande>, orena begären - den pas

sionerade, fysiska, sexuella kroppens kusliga begär. Det är vad 

Aristoteles verkar mena med katharsis. Teater är inte en diskurs 

i kognitiv mening utan en könets diskurs; en utplånande, smärt-



sam, njutningsfull, kroppslig, sinnlig, könets kunskap - endast 

detta är katharsis.34

-Mis en scène IV-

Hon står ensam på scen och framför en antik monolog, full av 

vrede och förödmjukan. Hon har blivit sviken och för det måste 

hon offra sina barn - delar av sig själv. Skammen kan endast ut

härdas genom att hämnas maktens grundvalar, om det så hand

lar om att offra det hon värnar mest. Det som för oss idag ser 

ut att vara ett outhärdligt dilemma, har i sin kulturella kontext 

endast en lämplig utväg: offerhandlingen. Genom detta kan 

vidden av det svek hon blivit utsatt för av sin man bli föremål 

för omprövning av den kulturella maktordningen. Hon svarar 

<rätt> på det hon utsatts för; den man som svikit henne har inte 

uppfyllt positionen man i sin kulturella kontext, han har begått 

olämpliga handlingar. Hans avkomma måste dö. Hon är tapper 

och återhållen, vibrerande av desperat men noga övervägd 

beslutsamhet. Ett samhällssystem skapar de subjekt det följ

aktligen representeras av, eller... får de individer det förtjänar? 

Hon borde således rättfärdigas av systemet? Aristoteles hävdar 

att karaktären är ett resultat av sina handlingar. Alltså borde 

mannen som genom sina olämpliga handlingar skymfat sin 

kvinna, vara den som döms via hennes, för ändamålet, lämpliga 

handling. Hon gör rätt, hennes handling är relevant, tänker jag 

och betraktar den antika kvinnomonologen som en kritik av ett 

samhällssystem. Med tanke på att monologen på sin tid ge

staltades av en man blir det ännu tydligare. Det antika dramat 

bearbetar kritiskt effekterna av samhällsordningens relation 

mellan kvinnligt-manligt. Men så krånglar Sue-Ellen Case till 

det för mig genom att erinra om Aristoteles syn på det hela:

» Det är ju möjligt för en kvinna att vara tapper till karaktären, 

men det är inte lämpat för en kvinna att vara manligt tapper 

eller skicklig.« 55 Vad är den här kvinnan - hon är ju tapper,



men är hon manligt eller kvinnligt tapper, gör hon rätt eller fel? 

Det är slutredovisning och hon framför monologen ensam pä 

scen. Hennes studentkamrater har ägnat sig ät scenframställ

ning i grupp, medan hon gått i enskild undervisning på grund 

av samarbetsvårigheter. Hon är farlig ... men härlig, säger en 

lärare apropå hennes situation. Hon är okontrollerbar, okon

centrerad och aggressiv, säger en annan. En tredje säger 

självkritiskt att det var ett orättvist beslut att <isolera> henne. 

Själv säger hon att hon har mycket att lära om sig själv, att hon 

måste behärska sig... Hon är ensam och liten, ser ut som en 

ung, oskyldig flicka, men med mord i sinnet på grund av dra

mats fasansfulla omständigheter - och hon är gravid. Hon har 

makt över och när ett liv som hon samtidigt är underkastad; en 

obönhörligt symbiotisk relation. Plötsligt slungas jag trettio år 

tillbaks i tiden, in i hennes kropp, en gravid skådespelarstudent 

i ett prekärt läge. En kropp som oregerligt lever både sitt eget 

samt en liten främlings liv och visioner om ett fritt val skapar 

konflikt och situationstanken blir knivskarp. Det förkroppsliga

de, historiskt och socialt situerade medvetandet kräver ett offer.

Försökte själv göra rätt men det blev fel - mitt eget offer blev 

ett annat, men lät inte vänta på sig. Smärtan bryter krampaktigt 

in och något obestämt värker ut ur kroppen, tömmer hela mig.

I mörkret i salongen samlar jag ihop mig, det blöta på golvet, 

och sätter snabbt ihop det till Cirkusprinsessan. När ljuset 

tänds har hon redan torkat tårarna.

-Mise en scène V-

Utspark. Spexet har pågått halva natten. En årskull har genom

fört sina fyra år och firas under en hel dag och en hel natt. Trots 

att jag deltog i alla de moment man som utomstående får delta 

i - vissa saker är hemliga och bara till för de närmast initierade - 

har jag mest blinda fläckar från evenemanget. Jag minns hur de 

spexande studenterna på scenen, en och en, mot slutet hämtar 

något symboliskt ur ett skåp. Någon hämtar en cykel, en annan



en ryggsäck och en tredje sin, under utbildningen förvärvade, 

partner. Lärare och studenter härmas elakt och kärleksfullt på 

samma gång och avgångsstudenterna ömsom gråter, ömsom 

skrattar. Ibland kastar de sig upp på scen och deltar aktivt, dan

sar hysteriskt, jublar och gör segergester. Jag ser breda och 

lyckliga, men också ansträngda och tårögda leenden, hör vrål 

med gråten och triumfen i halsen. Och när de står uppradade 

på scen inför publiken för att ta emot sina studentkamraters, 

lärares och övriga åskådares hyllningar ser jag dem plötsligt 

allihopa - alla roller de gestaltat under min tid som observatör. 

De flyter i och ur varandra, gränserna suddas ut emellan dem 

och studenternas kroppar böljar i olika skepnader. Scenen fylls 

av spöken, andar och demoner. Det är gryning, det är tumultar- 

tat och jag närmast hallucinerer; min egen persona löper amok 

och jag kan inte hålla någon i schack. I smyg och i en klumpig 

trehövdad skepnad trevar jag mig genom den yra folkmassan, 

drar efter andan och snubblar bort genom korridoren, hasar 

mig nerför trapporna och tar mig trögt ut genom porten. Den 

slär igen tungt när jag med ögon i nacken och balanserande på 

slak lina avlägsnar mig från den stora, vinkelbyggda huskrop

pen. Katharsis. Äventyret är slut. Nästan.

Vi är alla mer eller mindre mångfacetterade och multipla per
sonligheter bakom en mask, med mer eller mindre starka be
hov av en stabil identitet. Även om skådespelare kan tänkas ha 
närmare,livligare och mer fantasifull kontakt med och mellan 
sina olika jag än många andra, har man som skådespelare och 
dito student antagligen behov av en än starkare tillhörighet, 
om än flyktig på ytan och kanske just därför. Att plötsligt 
göras om till en funktion av en diskurs är problematiskt men 
också lärorikt - framförallt hör det till skädespelarstudentens 
vardag. Och det är mot den fonden en platsmetafor som till 
exempel smedjan får relevans.56



Det dagliga arbetet med olika roller ger utrymme till identi- 
tetslek och maskspel; ibland så gränsen mellan verklighet och 
fiktion tycks upphävd. Identiteten prövas, déstabiliseras samt 
utvecklas av rolltilldelningen och det som svnliggörs här är 
den ständigt pågående förhandlingen mellan identitet och 
tilldelad roll. Flera kvinnliga studenter uttryckte detta som 
att man först förlorar sin medhavda identitet (<nollas>), för en 
identifikation med verksamheten och där tar <infackningen> 
vid, såväl i den lilla gruppen som i scenframställningen och på 
skolan i övrigt.57 Studenterna stöts och blöts genom det täta 
samliv och den jargong som utvecklas i varje enskild grupp. 
Under resans gång blir de både egendomligt »hjärntvättade« 
och egendomligt jagstarka /stärkta.58 Detta var särskilt tydligt 
när studenterna kom tillbaka från praktiken, där de själva fått 
pröva sina vingar, för att sedan återförenas i gruppen igen. Inte 
sällan utmynnade detta i kraftiga konflikter då studenterna 
åter skulle pressas in i sina grupproller: »Det är som om man 
under praktiken blivit rund, expanderat till en boll, som sedan 
skall pressas in i det där fyrkantiga hålet igen och det går inte 
riktigt... « 59

De som kommer in på skolan är den lilla, utvalda elit som 
klarat sig genom nålsögat. Blandningen av tacksamhet, om
nipotens och hybris är slående, liksom det plötsliga fall det 
innebär att först ha varit störst, bäst och vackrast och så plöts
ligt bli en i mängden. Här är alla bäst och nu gäller det att 
positionera sig bland den övriga eliten. I stort sett innebär 
det att börja om från början och i mänga fall att riva ner det 
man uppfattat som ens specifika begåvning, det vill säga att 
genom övning frigöra sig frän manér och andra för skådespe
larkonsten hämmande, fysiska eller psykiska, faktorer för att 
nå via negativa.b0 Samtidigt som studenterna så att säga <kläs 
av> och déstabiliseras, omfamnas och upptas de som syskon 
i en familj. Först och främst genom den lilla gruppens täta 
gemenskap, men också hela tiden i tät relation till de övriga



grupperna. I ett system som detta får de olika medarbetarna/ 
medlemmarna — aktörerna — dels övergripande, symboliska 
funktioner och dels, precis som i en familj, får de enskilda 
medlemmarna i de skilda grupperna olika roller och präglas 
därefter, vilket kan innebära stora prövningar. Det märkliga 
är att dessa prövningar löper hand i hand med en värme och 
omsorg som stöttar och fångar upp - studenterna utsätts men 
inom ramarna för skolans, den stora familjens, trygga famn. 
De <bryts ner> för att byggas upp i enlighet med konstens 
regler. Detta är en generaliserad bild men likväl signifikant. 
Det utesluter emellertid inte att vissa faller utanför ramarna 
för detta scenario och att assimileringen inte tungerar efter 
gängse mönster. Man kan kalla detta för undantagen som 
bekräftar regeln, eller avvikelserna som synliggör normen.

Som företrädare för ett genusprojekt fick jag en symbolisk 
funktion vilket innebar att jag så att säga materialiserade di
verse psykiska bortträngningar beträffande genus. Jag blev, i 
egenskap av observatör, en projektionsy ta för människors till 
synes innersta - jag gestaltade abjektet. Av naturliga skäl blir 
inte alla Genustanten med allt vad det innebar rent symbo
liskt på den här platsen, men någon blir kanske Glada Kalle, 
en annan Sexiga Anna, en tredje Lustiga Lasse och en fjärde 
Kloka Lisa. De fasta medarbetarna på skolan har sina givna 
roller enligt ett liknande system och gästlärarna som kommer 
är präglade eller kommer att präglas av de rykten som omger 
dem. Myterna lever sina egna liv. Någon blir gurun eller geniet 
och någon blir syndabocken - ibland till och med på samma 
gång. Behovet av myter tycks lika stort som behovet av mäs
tare, och en plats som lever av fiktiva berättelser är naturligtvis 
tacksam ur detta perspektiv. Platsen liksom öppnar för denna 
typ av diskurser - för att inte säga lockar till - liksom beröm
melse och kändisskap tarvar en beredskap för detta.

Beträffande studenterna fungerar detta mycket speciellt. 
Samtidigt som de tilldelas, anammar, uppfyller och förhand-



lar med den sociala rollen, tilldelas de skilda fiktiva roller att 
förhälla sig till. Detta kan fungera på flera sätt: oavsett om 
man blir än mer <infackad> genom att tilldelas roller som man 
<passar> för, eller om man tilldelas roller i syfte att utveckla 
mer dolda delar av sig själv, får studenterna tillgång till ett 
slags repertoar av identiteter att laborera med. Hypotetiskt 
innebär detta att de fiktiva rollerna ger studenterna en möjlig
het att fly undan begränsande eller misskrediterande epitet i 
vardagen, vilket samtidigt skapar distans till den egna rollen. 
Eller som en manlig student uttryckte det: »Vad tror du att 
du kan få ut av att observera, vi är ju alla skådespelare här? 
Jag menar... alla som är här spelar teater, alla ! Och det gör 
vi hela tiden ... «61

Detta spel med identiteter kan skönjas i olika samman
hang, men för en utomstående är det inte alltid lätt att ur
skilja. Till exempel kan vanliga samtal ofta interfolieras av 
pjäsrepliker ur pågående repetitionsarbeten, liksom attityd 
och gestik samt kroppshållning och kroppskontakt mellan 
individer offstage kan vara ett pågående researcharbete inom 
scenframställningsämnet. Det som verkar vara ett ovanligt 
uppseendeväckande, spirituellt och pikant möte eller samtal 
mellan människor, kan vara frukten av en interaktion mellan 
verklighet och fiktion, mellan vardag och dramatik, mellan 
<på riktigt och på låtsas<. Det finns något mycket befriande 
i denna gäckande identitetslek, ett slags möjligheternas rum, 
som nog är ganska unik för den här reella miljön.62 Samti
digt är detta så kallade laboratorium trängt av såväl tidsan
dan, omvärldens förväntningar och individernas egna krav 
pä sig själva, platsens hegemoniska diskurs, konstens regler 
och konventioner samt traditionens manuskript, varför fri
heten egentligen är mycket begränsad. Frågor som vad det 
innebär att vara människa, kvinna och man är eviga frågor, 
likväl besvaras de sociokulturellt, historiskt och teaterhisto- 
riskt inte alltid med vad och hur dessa faktiskt är, utan oftare



med vad och hur de bör eller inte bör vara. Det finns således 
ett antal identiteter att laborera med, vilket ur ett genusper
spektiv genast blir problematiskt beträffande representation 
och presentation, både pä och bakom scenen. Detta berör 
genusdikotomin och det historien tillskriver de fiktiva såväl 
som de reella männen och kvinnorna, liksom vilka tolkningar 
som är gångbara i tid och rum.

♦ ♦ ♦

man kan tala om genusprojekt som kontraproduktiva, men sortie 
på gott och ont. I det här fallet hade det, i vissa delar valhänt, 
implementerade projektet till en början en effekt som vat- 
tendelare. En slags polarisering uppstod på flera plan, och 
jag upplevde att de åsikter man redan hade, förstärktes och 
förenklades snarare än problematiserades. Antagonister tog 
tillfället i akt, och som intäkt för sina åsikter debatterade de 
det vanskliga begreppet genus i termer av något obskyrt, som 
fokuserade på skillnader i negativ bemärkelse och som för
klarade krig mellan könen. Vitsen med detta var i deras ögon 
obegriplig:« Män och kvinnor skall inte ställas mot varandra 

— vi behöver ju varandra!«. Vissa som välkomnade projektet 
försökte å andra sidan ta mig i anspråk som språkrör för de
ras upplevelse av all möjlig orättvisa: »Se här, äntligen en 
som kan föra vår talan!« Genusprojektet, och jag med det, 
kom — åtminstone symboliskt och till en början - att användas 
ställföreträdande av olika grupper och personer för vitt skilda 
syften. En viss besvikelse med dito yttringar kunde anas när 
det visade sig att jag betonade forskning och inte aktivism, 
samt föredrog undersökande diplomati före sanningssägande 
provokationer. Om kontraproduktiviteten var av ondo eller 
av godo är dock svårt att säga. Ur ett forskningsresultatinrik- 
tat perspektiv kan man säga att de tydliga skillnader mellan 
åsikter som så drastiskt blev synliggjorda och förstärkta var



tacksamma, men i relation till den ursprungliga idén med 
projektet som medvetandehöjande och problematiserande 
såg det ut som ett nederlag. Ett fältarbete är tentativt och 
kräver flexibilitet. Medan vi gled omkring i olika resonemang 
om hur vi <borde ha gjort istället> växte, trots tvivel i kri
tiska lägen, min övertygelse om den etiska dimensionen - att 
mycket tydligt stå för projektets intention men också öppet 
erkänna och diskutera problemen med detta. Avhandlingen 
är ett resultat av detta.

Ater-vända: Det är nästan fullt i »teatern« på Teaterhögskolan. Studenter,

Genusdag 2005 lärare och övrig personal är bänkade på läktaren denna

obligatoriska genusdag. Fyra studenter har, under ledning 

av den pedagogiske utvecklingschefen, utarbetat ett program 

och redogör för dagen. En manlig och en kvinnlig student hål

ler var sitt inledande anförande om det mest grundläggande 

beträffande genus. Efteråt - som för att komplettera, eller 

positionera sig - riktar sig en av de manliga studenterna på 

åhörarplats ut i salongen och uppmanar alla att läsa Anti-patri- 

arkalt manifest av Maria-Pia Boëthius. Så är det dags för den 

manlige föreläsaren som inbjudits att föreläsa. Han har skrivit 

en avhandling om jämställdhetsarbete inom akademin och en 

bok om könsmedveten pedagogik. Han är lång och reslig, och 

talar kvickt och humoristiskt till publiken om sin feministiska 

övertygelse - något han delvis grundat i ett övergrepp han va

rit utsatt för. Feministisk pedagogik, säger han, handlar bland 

annat om att vända på de traditionella rollerna, exempelvis att 

låta publiken ta föreläsarens plats och vice versa. Snabbt place

ras vi alla på scengolvet, medan han själv sätter sig på läktaren. 

Jag, som tänkte mig observera, blir också uppmanad att delta. 

Så introduceras en värderingsövning: ett antal frågor presente

ras för deltagarna att ta ställning till genom att placera sig på 

en imaginär skala mellan <ja> vid ena änden av scengolvet, <kan- 

ske> och <vet ej> i mitten, samt <nej> vid den andra änden. När



frågorna besvaras sprids deltagarna över skalan och många 

olika uppfattningar uppdagas. Spännvidden av åsikter och 

upplevelser synliggör skillnader och en kvinnlig lärare utbrister 

upprört att detta splittrar kollektivet. Vid frågan om deltagarna 

tyckte att utbildningen var jämställd placerar sig alla mer eller 

mindre självkritiskt och insiktsfullt från mittens <kanske>, <vet 

ej>, till <nej> - alla utom en manlig tekniklärare. Han ställer sig 

utan tvekan på <ja>. Vid diskussionen som bryter ut visar det sig 

att läraren hade tänkt utifrån sin egen, personliga undervisning, 

medan de flesta tänkte i ett större intersektionellt perspektiv, 

det vill säga teater- och utbildningtraditionens relation till kön, 

etnicitet, ålder, funktionshinder etcetera. »Jag erbjuder alla 

detsamma - det är ingen skillnad« sa läraren och flera studen

ter nickade medhållande..

Efteråt delas vi upp i grupper för diskussion och för att blicka 

framåt med hjälp av konkreta förslag. Vid redovisningen passar 

en av de manliga studenterna på att kritisera genom att de

monstrera makt. Det är en uppvisning av hur en man med makt 

tar studenters tid och uppmärksamhet i anspråk: dels genom 

att kalla dem oförberedda till ett möte, och där hålla dem på 

halster genom ett inledande allmänt, vagt yttrande och sen en 

läng tystnad. Till detta ett arrogant kroppsspråk. Det är träffsä

kert och efteråt ger en av ledningspersonerna uttryck för oro: 

»Man vet inte hur man ska sitta eller röra sig efter detta ... «

Alla verkar mer eller mindre engagerade och en manlig 

student bland åhörarna påpekar att han som man upplever sig 

förtryckt i sin grupp. En kvinnlig lärare vänder sig till mig och 

viskar att denne student har ett så stort behov av att vara 

i centrum att han alltid känner sig åtsidosatt, oavsett uppmärk

samhet. Synd ändå, tänker jag, att det var så problematiskt att 

filma enligt projektet Kön på scens ursprungliga intentioner; 

just sådant som denne students upplevelse versus fakta hade 

kunnat synliggöra och skapa insikter. En manlig student häv

dar också att han önskar sig en förändrad syn på relationen



man - kvinna i dramatiken. »Oftast ska mannen liksom höja sig 

över kvinnan, det tycker jag man ska ändra på ... « En kvinnlig 

lärare säger dels att det tycks vara en generationskonflikt och 

att de <gamla> får väl försöka revidera sina uppfattningar om 

gestaltning för att de ska kunna komma på samma bog. Men 

hon säger också att så fort det kommer in kvinnor i dramatiken 

handlar det om den ojämlika relationen och inte om det mänsk

liga. Om man vill slippa genus och tänka människa får man gå 

till dramatik utan kvinnor, »könlös« , som till exempel I väntan 

på Godot. Jag blir groggy - hur ska man som genusobservatör 

förhålla sig till ett sådant påstående?

Den här gången avstår jag från att följa med ner i restaurang

en efteråt, jag har med mig en egen liten matlåda. En manlig 

medarbetare kommer fram och vi hälsar varandra med en varm 

kram. Han frågar mig lite retsamt - väl medveten om den akil- 

leshäl han trampar på och apropå att jag lagt mig i diskussio

nen vid några tillfällen - om jag är klar med avhandlingen? I ett 

försök att vara lite avväpnande klappar jag honom på magen 

och han undrar lätt insinuant hur det skulle ha sett ut om situa

tionen var omvänd, det vill säga om det var en manlig forskar- 

student som klappat en kvinnlig medarbetare på magen. Den 

här gången är det jag som känner viss oro. Han konstaterar så 

att jag inte ska äta med de övriga och vänder sig i stället med 

en kram till en annan doktorand och de vandrar bort mot kor

ridoren. Jag går ensam ner för trapporna och ut genom porten 

medan jag tittar ner på mig själv för att hålla kontrollen: jag har 

säkrat mig själv från den trehövdade personan genom att ta 

på mig en observatörströja, ett linne med två ögon som stint 

obevekligt blickar rakt framåt. De sitter där de ska: mina bröst 

är mina ögon - mina ögon är mina bröst. Jag är en seende, 

talande, tänkande kropp, utan ögon i nacken.

Cirkusprinsessan fanns där någonstans djupt i mitt medve
tande, men att hon på allvar var en så betydelsefull del av



min personlighet var omtumlande. Lika omtumlande, som 
insikten om denna omedvetna kraft, var kraften i diskursens 
förmåga att locka fram den förbjudna Genuskvinnan samt 
annektera och transformera mina hemliga alter egon genom 
det (själv)stigmatiserande epitetet Genustanten. Krocken 
var smärtsam pä mänga plan och även om jag inte helt kan 
jämföra denna dramatiska apokalyps med andra teaterhög- 
skoleaktörers obönhörliga metamorfoser antar jag, att här i 
ligger ett frö till någon slags sanning om platsen. Samtidigt 
som jag tillskrevs en identitet blev jag avklädd en annan, men 
detta smärtsamma och utelämnande möte med mig själv och 
arbetets villkor följdes på något outgrundligt sätt av värme 
och kärlek. Jag kände tillit mitt i alltihop och drogs som av 
en magnet till platsen; en lätt masochistisk självutplåning 
kan man tycka, men detta kanske är metamorfosens och den 
följande apokalypsens signum - jouissance. Upplevelsen var 
mångfacetterad och identiteten paradoxalt flerschatterad.Jag 
var en historiskt och platsspecifikt situerad kvinnokropp, en 
situation, anvisad till en specifik kulturell position på en gång 
inskriven och utanförställd. Jag var ett kluvet subjekt, un
derkastad den symboliska ordningen, men samtidigt i kuslig 
kontakt med det abjekta. Jag var min kropp, men också något 
o(be)gripbart,som förkroppsligade inre bortträngningar och 
materialiserade tillfälliga diskursiva formationer.

Projektets vetenskapliga och emancipatoriska karaktär 
innebar, att jag som dess representant naturligtvis fick en 
specifik roll i sammanhanget och därför inte helt rättvist kan 
användas i allmängiltigt syfte. Var och ens resa är relativ, men 
jag tror att mina erfarenheter i viss män är överförbara till den 
identitetskonstruktion som pågick:

Analyserar vi persona, så upplöser vi masken och finner att det
som löreföll individuellt i grunden är kollektivt, med andra
ord att persona bara var en mask för kollektivpsyket. Persona



är i grund och botten ingenting »verkligt«. Det är en kom- 
pross mellan individen och samhället i avseende på »vad man 
föreställer« [...] Persona är ett sken, en tvådimensionell verk
lighet, skulle man skämtsamt kunna säga.63

Och medan masken upplöses, skingras även det genuskultu- 
rella rotsystemets makt och myter en aning. För mig harper- 

sonan varit ett fruktbart (be)grepp tören diskussion om genus, 
men det har också varit vanskligt. Likaså begreppet rotsystem. 

Gång på gång har dessa (be)grepp närapå övermannat(!) mig, 
och jag har ständigt tvingats påminna mig om att begreppet 
rot i detta sammanhang är högst flyktigt och godtyckligt. Ett 
rotsystem i den här meningen finns egentligen inte, det är inte 
en fysisk substans utan en mental, social och historiografisk 
konstruktion; en serie upprepade akter som ger sken av sub
stans. »Det handlar i själva verket om en illusion förbunden 
med språkets betydelseutveckling, språkbruket, och vi bör 
misstro den« , för att citera Lacan.64 Det är en fantasmagori, 
och att dekonstruera en fantasmagori innebär i själva verket 
att ha deltagit i konstruktionen av den.
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SUMMARY

this dissertation concerns a certain experienced (sub)- 
reality, a reality which emerged from something in between, 
from a confluence of factors - the project Gender on Stage, 
a particular actor education programme and myself in the 
role of the observer. The project Gender on Stage started as an 
interdisciplinary, collaborative study between the National 
Academy of Mime and Acting in Stockholm and the De
partment of Theatre Studies and the Department of Nordic 
Languages at Stockholm University. It was supported by the 
Swedish Research Council, and its purpose was to investigate 
gender in actor education. Although the school today has an 
equal number of women and men, the condition of being an 
actor student is affected by socio-cultural traditions, aesthetic 
conventions and cultural heritage. Actor education is situa
ted between traditional theatre history and trends about the 
future, between aesthetic ideals and a commercial market. In 
addition, as was described in the outline of the project, actor 
education must deal with a long history of male dominance.

Hie aim of the project was to generate gender discussions 
in actor training, but the task also challenged traditional 
methodological and theoretical research models. Hence, a 
participant observer with a deep concern for gender troubles 
must address the eternal question of objectivity versus subjec
tivity. Fieldwork results emerged from something “in between”



- from the encounter between field and observer, between an
thropology and aut(h)obiography, between different domains 
of meaning. Subsequently, the model of a positivist empiricist, 
identifying the “truth” from some neutral, transparent posi
tion, needed to be thoroughly questioned in a study like this. 
My contribution employs the phantasmatic perspective of 
a theatre scholar, working as a participant observer over 14 

months. Ethnography, the method in which a participant ob
server takes field notes, does interviews and makes recordings 
for the purpose of “writing culture” (James Clifford & George 
Marcus), is in itself a theoretical method. The method imp
lies a stance against “objective” ethno- and anthropology, by 
emphasising the position of the observer and the transference 
of empirical material to a text. It involves conceptualising the 
experiences of the field, i.e. how to make sense of extensive 
empirical material through selection, interpretation and crea
tive writing - to make “true fictions” as Clifford & Marcus 
express it. In my observations, reality and fiction collapse into 
one, as a result of the artistic practise of illusive characters, 
poetic stories and plays.

A socio-cultural organisation like the National Academy 
of Mime and Acting is a delicate mix of discursive power 
relations and explicit hegemonic power. Discourses, site-spe
cific metaphors, symbols and epithets both reveal and create 
an organisation’s socio-cultural (hi)story. Implicitly - on a 
sublevel - an organisation like this is basically ruled by root 

metaphors, i. e. metaphors lying at the bottom of discourses. 
Those significant root metaphors are double-acting: on the 
one hand, they work as the expressive signifiers of a certain 
socio-culture, and on the other hand they more or less navi
gate individuals as well as collectives on an unconscious level. 
Cultural hegemonies are made up of ideolog}7 and rhetoric, 
consensus and a sense of “the assumed we”. The hegemonic 
condition in actor education is a “deal”, an acceptance of a



hierarchical master-apprentice tradition with certain effects. 
When site-specific metaphors, theatre historiography, corpo
real acts and the semiotics of stage settings were combined, 
a cultural root system came to light, marked by the notion of 
phallus. Phallus is a symbolic and metaphoric signifier which 
represents difference - between mother and child, woman and 
man - but it also represents desire.

To be an actor student is to be carried away by dreams 
and surrounded by myths. As a member of this specific so
cio-culture, a student is inscribed and locked up in historical 
discourses of sex and gender, ruled by aesthetic conventions. 
However, since students explicitly deal with conventions, this 
aesthetic practise makes the construction visible - gender as 
the result of mental, social, historical phantasms. Hypotheti
cally, and to a certain limit, actor students are privileged to play 
a game with gender, and to more or less transgress the norms 
of everyday reality. While embodying gender, they are able to 
experience it consciously, which differs from gender-making 
in everyday life. However, to be “free” and at the same time 

“locked up” in hegemonic culture carries a risk. The paradoxi
cal situation, along with the overwhelming metaphorical and 
symbolic - but veiled - power of phallus, turned out to have 
deep implications for gender in actor education.

While the leadership of the acting academy explicitly pur
sued a radicalisation oi pedagogical issues and gender patterns, 
1 became increasingly interested in the dynamics between 

‘overt and covert’, and the interaction between discourse 
analysis and psychoanalytic theories. Underneath layers of 
powerful discourses — old as well as new — the notions of 
theatricality, hermeneutics and psychoanalysis interact in my 
discussion of gender.

Because ol ethical and confidentiality concerns and given 
the large collection of empirical material, I had to make very 
pragmatic choices. This is why much of the material is “in-



visible”, although it forms the basis ot the analysis. The field 
could be visualised as the epitome of a cultural gender produc
tion, a site where one has to deal explicitly with discourses of 
body and language, male and female, self and other, memories 
and emotions, pleasure and desire. I have stressed the no
tion of gender in actor education as deeply interrelated with 
socio-cultural discourses of acting as well as gender, theatre 
historiography, cultural heritage, myths, and unconscious the
mes. Along with certain gender theories, the study invokes 
post-structural notions of “present absence” and “difference”, 
as well as Freud’s ideas on repression and projection in terms 
of “the uncanny”. Stanislavsky’s theories of fantasy emotion 

and Brecht’s Verfremdung and Gestus are also taken into con
sideration. To resolve problems of confidentiality and ethics, 
I discuss certain significant observations, considering them 
to be unique situations, but also representative and symbolic 
acts. To highlight the construction of gender, I put myself 
into play in the role of observer — a certain persona — as a 
kind of converse representative, and a “faceted mirror of the 
invisible”.

In Chapter I, “Gender Trouble”, I account for gender trou
bles in different contexts and also discuss the implications of a 
gender perspective in scholarly writing. Different theoretical 
perspectives are put into play, but for the interpretation of 
the field I mainly use the theories of Judith Butler, Simone 
de Beauvoir and Julia Kristeva. Butler, as well as Beauvoir, 
conceives gender as iteration - a repeated, performative act. 
To show how men and women are gendered and conside
red superior versus subordinated, Beauvoir emphasises the 
human presuppositions resulting from historical, technical 
and biological conditions, expressed as “lived experience”and 

“the body as a situation”. In her world, women - captured in 

assumptions of the female body — are and have always been 
the second sex. Instead, Butler, in her discussion of bodies



and gender, uses the concept of “materialisation” (by discourse, 
language and the unconscious) to abolish the sex/gender dis
tinction. To her, “sex” should not be regarded as something 
corporeal on which gender is artificially imposed, but as a 
cultural norm which governs the materialisation of bodies. 
In turn, Kristeva wants to cancel the male-female dichotomy, 
and considers art and artistry to take place at the crossroad 
between “the mother’s body and the father’s law”. For her, the 
artist is the best witness of the conditions of human beings, 
intersected by nature and culture, chaos and order, and the 
subject-abject-object oscillation.Together these theoreticians 
are relevant tor the analysis ot gender production in the cul
tural hegemony of actor education.

In Chapter II, “Roots”, I search for some possible roots of 
educational practise. Starting with the feminist Sue-Ellen 
Case’s critical deconstruction ofWestern classical theatre and 
a brief reading of Plato’s and Aristotle’s opinions on art as 
well as the sexes, I turn to mythical discourses about actors, 
especially female actors. Case criticises the Western cultural 
heritage with a deconstruction of the practise of ancient tra
gedies, where only men were allowed to perform. While men 
performed as women, they also constructed them, she argues. 
She turns to Aristotle, who emphasises the importance of 
appropriateness in tragedy, showing how men have replaced 
actual women with “the masks of patriarchal production”. 
When women later became actresses on their own, they re

produced these masks of femaleness.To Case, the suppression 
of the female gender starts and is legitimised in the practise 
ofWestern classical theatre.

However, by looking back historiographically, the theatre 
works paradoxically and on several levels. A play commu
nicates with its actors, as well as with its audience in ways 
which cannot be rigorously controlled, and the potentiality in 
fiction is actualised by each actor and spectator. The author’s/



director’s intention somehow gets lost in the performative act 
on stage and the interpretative process of theatricality. Since 
fiction and performing are about illusion, they seduce and 
- because they are artificial — reveal. When gender is explicitly 
constructed artificially, it self-deconstructs.

While the ethereal theatre is paradoxical, so are the cha
racters of actors. Turning to history, many contradictions 
and interesting conflicts between insiders (actors), outsiders 
(theoretical scholars) and ordinary people arise. Actors trans
gress social norms and conventions; they are everywhere and 
nowhere, coming from different social classes; they play with 
identities and are impossible to categorise. Ever since the in
decent mime performances of ancient Rome, actors have been 
regarded as a suspect societal category - they have been social 

“abjects”, both disturbing and attractive.Their presence evokes 
hidden, uncanny feelings. While male actors lent themselves 
to disguise — a promiscuous, “feminine” practise, selling their 
bodies to the audience - female actors shamelessly captured 
a traditional male profession and position.

When women in the 15th and 16th century entered the 
stage as professional actors, they became confused with earlier 
mime actresses and prostitutes, eroticised by the male gaze. 
Yet they also had a job of their own, a salary and a public voice 
in a world where women otherwise used to be marginalised. 
In that respect, they were dubious; by using their bodies they 
could live like privileged men. As these actors transgressed 
and rejected the otherwise fixed positions of subject-object, 
they became borderlines - abject. Since women per se have al
ways been culturally marginalised and regarded as deviations 
from the norm — identities at the intersection of nature/body 
and culture/soul, as Beauvoir and Kristeva put it — female 
actors became abject raised to the power of two.

Chapter III, “Tie Uncanny”, deals with the uncanny no
tion of acting by regarding the body as a cultural metaphor



as well as a symbolic system.Hie historical and deeply rooted 
cultural ambivalence towards actors seems to have affected 
the students and teachers in this educational programme un
consciously. I felt it strongly like an absent presence, which 
1 came to materialise in the role of the observer, like actors 
materialise fictive characters. Although discursive didactics 
on acting never touched the female-erotic-abject (uncanny) 
dimension of the art, but rather the noble-ethical-Classical 
notion of being an actor, 1 as an observer became a target of 
projections. The disturbing presence of a gender scholar pro

voked inconvenient feelings, which I came to embody. The 
notion of a collective memory and a collective unconscious 
became most obvious when I visited a student farce.The per
formance dealt both ironically and unconsciously with the 
cultural heritage of actors, and the erotic sense of acting was 
explicitly put into play. There was a giant vagina placed in the 
middle of the curtain, like the entrance to the art of acting, and 
the students were masked as sperms in a ritualised act of in
tercourse. The vagina represented the feminine connotations 
of theatre practise, the conception of sperms represented the 
encounter between female and male, and the sexual metaphor 
showed the creative, sensual, bodily pleasure of acting. It was 
a symbolic act showing the actor in its abject sense: at once 
whole and impure, at once raised to noble love and lowered 
to vulgar sexuality.

In Chapter IV, “Doxa”and Chapter V, “The Root System”, 
I discuss the notion of cultural hegemony in terms of hege
monic masculinity. The historical stigmatisation of actors as 
borderline identities and social abjects seems to have had 
specific effects from a gender perspective. Hegemonic culture 
is flexible, open to changes and constantly challenged to 
make new constellations. R.W. Connell discusses hegemonic 
masculinity as a conception which serves to explain the com
plexity of gender patterns. The ideals of “woman” and “man”



have changed throughout history. Hegemonic masculinity 
describes the kind of maleness which at the moment serves 
the legitimisation of maintaining patriarchy. Just as there are 
low-status men, there are high-status women; still, men hold 
the ruling power. Whether high or low, in essence, men are 
always winners in the system, according to Connell.

To Freud there is guilt at the foundation oi hegemonic 
culture, according to the myth of the ancient primitive and 
almighty father, who was murdered by his sons - the brother’s 
herd - in order to gain access to power and women. Howe
ver, the murder caused the brothers many troubles. They had 
to establish rules among themselves - subject themselves to 
law - and establish a prohibition against incest.

They also had to replace the father with a totem to redeem 
the crime, i.e. the origin of religion. In this symbolic order, 
women became objects of male exchange. Arguing from a 
gender perspective, Kristeva perceives Freud’s myth as a result 
of his own repression of an authoritarian mother. Instead of 
the murder of the father, Kristeva argues that the early repres
sion of a powerful mother — the abjection of the mother’s 
body - is what constitutes culture.This analysis highlights the 
repression of women in culture, which is due to an ambivalent 
dependence on the mother. To be autonomous, one needs to 
get rid of the mother, but separating from the symbiotic mot
her-child dyad means pain. Tie tense position between the 
need for autonomy and strong dependence is a corporeally af
fected situation. One can only get rid of the mother by making 
her an object of disgust, by “spitting her out”, i.e. abjection. 
However, breaking through the symbiotic relationship means 
repressing parts of oneself- an ambivalent repression which 
causes affection. This affection is what constitutes abjection: 
contempt towards what disturbs the alienation of the subject. 
From Kristeva’s perspective, this drama of the unconscious 
can explain the cultural gender order, but she also applies the



notion of abjection to explicitly ritualised exclusion of certain 
societal categories. While cultural hegemonies are flexible 
and unstable, self-critical and up-to-date, this deeply inter
nalised cultural phenomenon (the abjection of the mother’s 
body) seems to function like a doxa. Ever since Plato, “the 
feminine” and the feminine body have been suspect phantas- 
matic objects in the collective unconscious ol society.
To be an actor is to play with abjection. It is to act on the 

borderline between the semiotic, pre-verbal world and the 
symbolic order.To be an actor is to make a deep human condi
tion visible: the oscillation between the subject-abject-object 
positions.That disturbs the symbolic order and the notion of 
being a subject. Thus, from the point of cultural hegemony 
and hegemonic masculinity, one can presuppose complexity 
in being a male actor.

The subversion of stable identities in acting and the sugges
tive elements of theatre recall emotional and affective ties: to 
the mother’s body, but also to pre-verbal, polymorphic, “anar- 
chistic”pleasures. While this is a fact, within the actor-specta
tor relationship, it seems to have had very special implications 
in the corporeal practise of actor training. To work from the 
semiotic is to get in contact with the body from the outside 
as well as from the inside, which in certain cases in the study 
generated confusion. When the transgression between female 
and male through bodily sensations in practise seriously th
reatened the “normal” gender pattern, the concept of phallus 
came to light: the more abject, the stronger the need was on 
the behalf of the male students to manifest difference, most 
likely due to their ambiguous societal position. In fact, this 
obviously “feminine” practise unintentionally became troub
led by misogyny. In turn, this implies the complexity of being 
a female actor student.

In Chapter VI, “Paradoxa” and Chapter VII, “The Conve
nient”, I returned to Plato and Aristotle to understand this



complexity. Following Aristotelian theory, “tacit knowledge” 
is the ruling epistemological discourse in actor education, 
but what does such a concept actually address? One talks 
about experience, sensitive intuition and emotional talent,but 
these categories are very difficult to recognise since they are 
of a subjective, contingent character. Tacit knowledge, in this 
sense, is cultivated in cultural hegemony, rooted in the Clas
sical antique, where notions of power and knowledge, art and 
quality are closely interrelated.

The concept of tacit knowledge is vague; it tends to construe 
the actor as merely an instinctive, emotional and sensual hu
man being. This is a problem in Western culture, which appre
ciates scientific reason and rationality. Acting, like dreaming 
of being a famous star, is also problematically connected to 
narcissism. This predicament, together with ambiguous preju
dices against actors throughout history, actually seem to have 
produced a somewhat unexpected discourse. Thus, instead of 
emphasising Aristotle and tacit, corporeal knowledge, some of 
the teachers emphasised Plato and the dialectic conversation. 
Plato, as we know from history, did not appreciate illusive art, 
especially not theatrical acting. He thought it seduced people 
dangerously; the sensuality of theatre appealed to lower aspects 
of human beings, and acting itself could seriously destabilise 
the identities of actors. It was all about illusion, far from truth. 
To reach the truth,one had to keep ones mind clear, continu
ously questioning ones prejudices through challenging dialo
gue. Applying philosophical discourse in actor training seemed 
to both serve as a method to make students resistant to the 
narcissistic and seductive dimensions of acting and to work as a 
defence against the historically rooted,“abject”notion of actors 
as an ambiguous, tricky category, loaded with prejudices. It also 
seemed to work as a method to help prevent students from 
confusing themselves with fictive characters and - something 
very important — to help them handle subjection.



While Aristotelian theory is normally the more convenient 
way to apprehend acting, it paradoxically has certain impli
cations for gender. In Aristotle’s sense and from a didactic 
point of view, one can speak of acting as a path to insight and 
knowledge. It is a sensitive, corporeal - though fictive - ex
perience of being another. While male students did not seem 
to have any problems with that, female students were often 
criticised for confusing private emotions with professional 
ones. Actually, they seemed to embody a conflict, as a result 
of historical notions of fictive characters and hegemonic ideas 
of suitable characters - a conflict with several dimensions. 
To be “suitable” is to correctly fit into a fiction by embodying 
a character, which often brought painful experiences in the 
study of being the second sex in life. Socialised in typical 
hegemonic culture, “suitable” girls are expected to act and 
react emotionally and empathically, with a certain accepta
ble bodily vocabulary. Women are stuck to their bodies and 
emotions, so to speak. This learned femaleness is seriously 
challenged in acting practise, where students are supposed 
to handle themselves and their bodies with critical and prag
matic distance. Actually, to be blunt, in order to be a suitable 
female actor student, one has to behave like a man in learning 
to act. Problematically, in their socio-cultural everyday life (off 
stage and back stage), they again are expected to act like nice, 
emotional, empathie “real women”.

To handle the situation, different examples of resistance 
were manifested. However, the theatre per se could be re
garded as a kind of resistant, marginal phenomenon, albeit 
in terms of a legitimised anti-structure in society. Therefore, 
the choice of being an actor could be a revolt against the for
ceful symbolic order on the behalf of men. In contrast, on the 
behalf of women who already exist as marginalised, the posi
tion as actor in a sense became tautological. Woman in cul
ture, as Lacan notes, is already the imagined object of desire -



a position which the actor, to a certain extent, represents. Since 
one cannot represent or signify something one already is, the 
situation turned out to be a dilemma. Frustration, affection 
and complaint were the result.This is what is addressed in the 
final chapter, Chapter VIII, “The Resistance of Aesthetics”. 
As mentioned before, female students needed to reverse their 
position as cultural objects; they actually needed to conquer 
the position of subject in order to act as fictive objects. Ac
cording to Lacan, women as the cultural objects of desire 
mask themselves with femininity, which serves to maintain 
the illusion of gender dichotomy. Conquering a subject posi
tion in this sense actually means de-masking oneself. In turn, 
this means that even men turn out to be masked, but masked 
in masculine virility to hide their limitation. The situation in 
this study sharply revealed the gender construction as well as 
the deep implications of a mythical dichotomy. To follow Sue- 
Elle Case, historiographical discourses legitimise the implicit 
erotic, feminine notion of theatre by insisting on its symbolic, 
artificial character. From that aspect, transvestism intensifies 
the artificiality', while actual women lower the art of theatre 
to corporeal vulgarity'. That is why the androgyny of men se
ems best suited to the stage, and that is why a modern actor 
education today calls for the androgyny of female students in 
their professional attitude in order to make them able to act as 
women on stage. Finally, despite all the subversions, the doxa 
of masculine superiority versus feminine subordination seems 
deeply rooted, språkgranskning: Susan Long
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Teori
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Scenlramställning (olika typer)
Redovisningar
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Förberedande spexmöte 
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Teaterresa till annan ort
Resa till Teaterbiennalen
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Bilaga 1

Antal noterade pass 
Observationer vid olika 
prover under två 
antagningsprocesser samt 
fortlöpande samtal med 
jury, sökande och 
motläsande studenter
4 
6
5 
4 
2 
16 
77 
12 
4
1
3
21
27
2
2
1
1
1
1

Antal noterade pass betyder observationsanteckningar från samtal, undervisningspass, 
alternativt hela specialdagar eller resor. Det betyder att jag deltagit vid ytterligare lektioner 
och evenemang men utan att anteckna.
Beträffande ämnet scenframställning och dess omfattning så ingick en hel del direkt 
relaterade rörelse- o/e röstpass, vilka jag här valt att samla under den gemensamma rubriken. 
Utöver dessa noterade pass bygger diskussionen även på många nedtecknade reflektioner vid 
’vegeterande’ i restaurangen i perioder av så kallad intryckströtthet. Material från åtta långa 
bandade samtal med studenter, lärare och övrig personal ligger också till grund lor arbetet. 
För att styrka analysen av studentspexet har jag även använt befintlig videodokumentation.



TEATER
HÖGSKOLAN
i STOCKHOLM

Btrgkta Prejborn

NATIONAL ACADEMY OF MIME AND ACTING

2006-03-23

Genus- och jämställdhetsarbete på Teaterhögskolan (en sammanställning till Ulrika 
von Schantx)

Efter genusdagen som anordnades varen 2001 fanns arbetet med genus och jämställdhet 
under de närmaste läsåren mest med i det ”vanliga”, dagliga arbetet i form av att vi 
ansträngde oss att verkligen vara observanta på detta. Vi reviderade jämställdhetsplanen 
och atgärdsprogrammet mot trakasserier p.g.a. kön, vi skrev en likabehandlingsplan, vi 
gjorde lönekardäggning och löneanalys och vi valde slutprodukuonspjiiser och 
-regissörer med tanke pä innehåll, kön, jämbördiga rolluppgifter för kvinnliga och 
manliga studenter etc.

Under höstterminen 2004 anordnades en föreläsningsserie där fyra skådespelare (två 
kvinnor och tvä män) berättade om sin bakgrund, sina arbetsmetoder m m. Någon 
medveten fokusering just pä jämställdhetsfrågor fanns inte i samtalen; man kunde dock, 
bade dä och i efterhand, märka att studenterna var fullt klara över de olika villkor som 
gäller för manliga och kvinnliga skådespelare, och över vikten att ta itu med frågorna! 
Man beslöt att det övergripande temat för vårterminen 2005 skulle vara Genus och 
jämställdhet.

KU-nämnden tillsatte under hösten också en arbetsgrupp (2 studenter och 2 personal) 
som bl.a. förberedde den genusdag som anordnades i februari 2(X)5; där deltog 
studenter, lärare och övrig personal. Bl.a. föreläste Fredrik Bondestam frän Uppsala 
Universitet om könsmedveten pedagogik; i föreläsningen ingick också praktiska 
övningar. Andra föreläsare under vårterminen var medieforskaren Anja Hirdman som 
talade om medias kvinnobilder, Stephan Mendel-Enk som talade om manlighetsmyter 
mom framför allt sportjournalisdken, socialantropologen Fanny Ambjörnsson som 
utifrån sin bok I en kjass för sig redovisade unga kvinnors syn på kön, sexualitet och 
relationer samt representanter för JämO, som informerade om sin myndighets arbete.

Under våren 2005 besökte representanter för Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet 
skolan för ett s.k. fördjupande samtal efter den enkät man hade tillställt alla konstnärliga utbildningar. I 
samtalet deltog representanter för lärare och studenter samt rektor och skolans 
jämställdhetshandläggare.

Höstterminen 2005 hade temat Varför?, och även här präglades föreläsningarna i stor utsträckning av 
genusfrågan. En av föreläsarna var dramatikern Gertrud Larsson, som ofta med ett queerfeministiskt 
perspektiv skildrar samtiden. Skolan bjöd också in den samnordiska teatergruppen Subfrau att visa en 
föreställning, som följdes upp av ett seminarium med gruppens skådespelare. Subfrau presenterar sitt 
sätt att arbeta så här: Vi vill undersöka de närmast mytiska "sanningarna ” om vad en kvinna eller en
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man är for något. Vi ifrågasätter den plats och det utrymme en kvinna tillåts ta på scenen eller i en 
he rättelse och vi vill med vårt arbete peka på de mänga alternativ som finns.

Teaterhögskolan har 1 tillsammans med de övriga tre teaterhögskolorna i landet (Malmö, 
Göteborg och Luleå) lämnat in en första ansökan om bidrag för ett framtida projekt 
kallat Att gestalta kiiri till Kulturrådet.. Frän Kulturrådet söker högskolan medel för att 
genomföra en gemensam forprojektering. Ansökan kommer att gå vidare till fler 
instanser under våren 2006 för att vi ska kunna nå full finansiering av projektet. Alt 
gestalta kon är tänkt som ett ettårigt projekt som planeras under läsåret 06/07 och 
genomförs läsaret 07/08. Projektet handlar om att: studera och arbeta med 
läroprocesser 1 relation till könsrollsnormer mom ramen för skädespelarprogrammct.
Projektets syfte är att kartlägga, analysera, ifrågasätta och arbeta med de normativa 
föreställningar och strukturer kring kön och genus som förmedlas i undervisningen pä 
teaterhögskolornas skådespelarprogram. Målen med projektet är flera:

Att öka framför allt studenternas men även lärarnas kunskaper i genusorienterade frågor såväl 
teoretiskt som praktiskt. Alla som medverkar ska genom projektet fä verktyg för art analysera och göra 
medvetna val när det gäller gestaltning av kön/genus, vilket ger en mängd olika alternativ till de 
normer som idag råder kring kropp och kön.

Att göra den förvärvade kunskapen till en del av grundutbildningen inom ramen för 
teaterhögskolornas programutbildningar i framtiden.

Att på olika sätt sprida den kunskap och de erfarenheter som erövrats till andra lärosäten, till aktörer 
mom kulntrbranschen och till den övriga omvärlden.
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