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Abstract 

Titel: “None of them were really interested in her but both were interested in him” An 

analysis of gender and masculinity in the novel Egenmäktigt förfarande by Lena Andersson 

and the adapted theater.  

Author: Charlotte Hedenstedt 

Supervisor: Maria Wahlström 

Term: Spring 2017 

 

The purpose of this essay is to examine what significance gender has in the novel 

Egenmäktigt förfarande, written by Lena Andersson, and in the adapted theater. The 

springboard for the essay topic is a debate about the so-called ”kulturmannen” which took 

place in the Swedish literature field a couple of years ago.  

 

My aim has been to shed light to the relationship between the main characters Ester Nilsson 

and Hugo Rask, to analyze what role their different gender plays. Further I have studied the 

masculinity of Hugo Rask. The analysis is based on Yvonne Hirdman’s gender theory, 

Raewyn Connell’s masculinity theory and an adaption theory by Linda Hutcheon. The 

methods that have been used is literature- and performance analysis of certain selected parts 

of the novel and theater. The result of my analysis indicate that gender influences the 

relationship between the two main characters. The male character Hugo Rask has a superior 

position in relation to Ester Nilsson which can be derived to his gender. Furthermore, I have 

concluded that Hugo Rask’s masculinity is hegemonic. The theater, which shown in the 

performance analysis, has an expressed comic image which stresses the unequal interest Ester 

Nilsson and Hugo Rask have for each other.   

 

 

 

Key words: Gender, masculinity, adaption, fiction, literature, performance analysis, literature 

analysis 

Nyckelord: Genus, maskulinitet, adaption, skönlitteratur, föreställningsanalys, 

litteraturanalys.  
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1. Inledning och bakgrund 

 
Några månader efter utgivningen av Lena Anderssons roman Egenmäktigt förfarande tog en 

debatt angående den så kallade ”kulturmannen” fart. Språngbrädan var den manliga 

huvudkaraktären Hugo Rask som Åsa Beckman, skribent på Dagens Nyheter, ansåg vara 

typexemplet för en så kallad kulturman. Beckman menade att kulturmannen var på utdöende 

och hennes artikel blev startskottet för en långvarig och hetlevrad debatt som skapade tydliga 

läger (Dagens nyheter 2014-04-27). Kulturmannen beskrevs av Beckman som en 

schablonfigur som har gått igen under historiens gång i kända framstående män, i män som 

Ingmar Bergman och Ernest Hemingway. Detta är en person som beskrivs vara uppfylld av 

sin egen förmåga, ämnad för att skapa odödlig konst och livnär sig på sina beundrarskaror. 

Med Beckmans egna ord:  

Man kan säga att Kulturmannen har ett heligt motto: allt för konsten! Hela livet står i konstens 

tjänst. Hans lyskraft blir därför stor, som alla som är hängivna en uppgift, och han har därför 

åtnjutit stor respekt i offentligheten (Dagens nyheter 2014).  

 

På andra sidan Åsa Beckmans resonemang fanns de som hävdade motsatsen: Kulturmannen 

låg inte alls för döden utan var i allra högsta grad levande. Han fanns närvarande på 

kulturmingel, gick in i relationer med unga kvinnor och var tätt åtföljd av beundrare som 

lyssnade tillgivet på hans självcentrerade haranger (Witt-Brattström 2016, s. 17). I ljuset av 

detta blir Hugo Rask en högst intressant karaktär att syna i sömmarna – vilket leder in på 

föreliggande uppsats. 

 

Min ambition med uppsatsen har varit att närma mig vilken påverkan genusstrukturer har på 

relationen mellan Hugo Rask och Ester Nilsson i romanen Egenmäktigt förfarande, samt 

vilken roll Hugos maskulinitet spelar. Att utreda maskulinitet är viktigt för att synliggöra och 

problematisera mannen som normbärare och kvinnan som begränsad till sitt kön (Mellström, 

Hearn & Pringle 2014 s. 5). Då kvinnliga karaktärer, till en mycket högre grad än manliga, 

varit föremål för genusinriktade litteraturanalyser föll sig mitt val att studera den manliga 

huvudkaraktären naturligt. 

 

Ur ett didaktiskt perspektiv är Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande en roman som 

fungerar som ett utmärkt underlag för vidare diskussioner angående könsroller och 

identitetsskapande. Att diskutera hur genus konstrueras i en samtida klassiker uppmuntrar 

eleverna till ett kritiskt förhållningssätt vid skönlitterärt läsande och också ett ökat 
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engagemang i samhällsdebatten. Dessutom kan diskussioner ledas in på hur identitet skapas i 

relation till ens könstillhörighet samt ett problematiserande av normerna relaterade till detta.  

 

I läroplanen för gymnasiet (Lgy11) uppmanas elever uttryckligen till läsning av litteratur med 

både manliga och kvinnliga författare (Skolverket 2011), vilket på ett konkret sätt aktualiserar 

Lena Anderssons roman. Vidare står följande i ämnesbeskrivningen för svenskämnet:  

 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna 

till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Skolverket 2011).   

 

 

Elever förväntas knyta an till litteratur på ett personligt plan och använda denna för att förstå 

sig själva och andra bättre. En aspekt av att förstå andra bättre kan vara att tillägna sig en 

fördjupad förståelse för hur genusstrukturer påverkar människors handlingsmönster och hur 

asymmetriska maktrelationer kan te sig. Detta kan tydliggöras med hjälp av skönlitteratur. 

Ovanstående citat ger också underlag för teaterföreställningens relevans pga. dess betonande 

av att elever ska uppmuntras att använda olika medier. En direkt koppling till män och 

kvinnors olika villkor finnes i värdegrunden i förskola och skola då jämställdhet mellan könen 

är ett av de värden som ska ligga till grund för skolverksamheten (Skolverket 2016).  

 

1.1 Genusvetenskapens framväxt 

För att kontextualisera genus, vilket används som analysverktyg i uppsatsen, följer här nedan 

en kortfattad historisk överblick över genusvetenskapens utveckling och de frågor som har 

dominerat genusdebatten.  

 

Under 1960- och 1970-talen växte feminismen tillsammans med genusvetenskapen fram inom 

den akademiska världen. Sedan dess har mycket skett och genusforskningen har breddats med 

nya perspektiv, vilket har inneburit olika teorier och metoder. Utifrån detta har olika 

inriktningar utformats inom den genusfokuserade litteraturvetenskapen, bland annat 

narratologisk genusteori, queerstudier och marxistisk feminism. Inom dessa inriktningar finns 

ytterligare förgreningar med varierade metoder och forskare. Det som samtliga genusforskare 

inom litteratur delar är intresset för att undersöka genus och dess roll i litteraturhistorien, samt 

hur denna har värderats och diskuterats (Andersson & Cavallin 2013, s. 7). Andersson och 

Cavallin (2013) framhåller att den feministiska litteraturteorin har erhållit en given plats inom 

den akademiska utbildningen men att fokus för genusanalysen har legat på kvinnor i 
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litteraturen. Bland annat handlar det om diskussioner gällande kvinnliga författares 

begränsade representation inom den litterära kanon och närläsningar av kvinnliga 

karaktärsbeskrivningar. Detta har följaktligen lett till att kvinnan utsatts för en fortsatt 

andrafiering vilket indirekt har stridit emot genusforskningens syfte (ibid s. 8). 

 

Vidare refererar Andersson och Cavallin (2013) till debatterna gällande benämningarna kön 

och genus som har utspelats under åren. Vilken terminologi som ska vara vedertagen inom 

genusvetenskapen har varit föremål för hetsiga diskussioner länge. Kön representerar det 

biologiska medan genus härrör ur föreställningar om manligt och kvinnligt, socialt och 

kulturellt konstruerat. Ett separerande av dessa två gjordes för att synliggöra de skillnader 

som fanns mellan det biologiska kön man har och det kön som konstrueras socialt. 

Ursprungligen användes begreppen inom den medicinska världen då man talade om 

människor med odefinierad könstillhörighet, som transvestiter och transsexuella. Feminismen 

tillvaratog denna terminologi och använde den för att problematisera den bestämda 

föreställningen att kön bestäms utifrån biologi. Feminister menade att kulturen spelade en 

betydande roll i förståelsen för vad som kodas som manligt respektive kvinnligt (Andersson & 

Cavallin 2013, s. 11). Redan år 1949 hävdade Simone de Beauvoir i sin bok Det andra könet 

att man inte föds till kvinna utan att det är något man blir (Arping & Nordenstam 2010, s. 7).  

Under årens gång har urskiljandet av termerna kön och genus kritiserats och Judith Butler har 

gått i spetsen för detta. Butler menar att det är felaktigt att betrakta kön som något givet och 

naturgivet, det enda som existerar är tolkandet av kroppen, det vill säga genus (s. 11). Till 

skillnad från de Beauvoir menar hon att kön är något vi gör, snarare än något vi blir. Därtill 

ställer hon sig kritisk till den centrala roll heterosexualitet har i förhållande till både genus och 

kön (s. 12).  

 

Termen genus började användas i Sverige under sent 1980-tal och möttes då med viss 

skepticism. Idag riktas betydligt mindre fokus på valet mellan termerna kön och genus. Vissa 

forskare väljer att hålla sig till enbart det ena medan andra använder båda. Dock finns det en 

utbredd koncensus kring att kön är något man gör och inte något man är av naturen. De båda 

könen ska inte heller betraktas som avhängiga en åtskillnad utan vara delar av ett kontinuum 

där kroppar, sexualiteter och normer faller sig olika, med manligt och kvinnligt som riktmärke 

(ibid.) Forskare idag har ett större fokus på hur andra aspekter, som t ex klass, etnicitet, 

sexualitet och ålder, samspelar med genus/kön. Man behöver beakta att flera aspekter 

samverkar och påverkar hur mycket makt man har (Arping & Nordenstam 2010, s. 7).  
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1.2 Begreppsförklaringar 
 

Genus 

Genus bygger på uppfattningen att kön konstrueras socialt. Detta innebär att förståelsen 

sträcker sig bortom det biologiska könet och ser istället till hur strukturer i samhället, vår 

kultur, vårt sätt att samtala och bete oss skapar kön. Genom en användning av genusbegreppet 

kan man närma sig hur manligt och kvinnligt konstrueras och reproduceras (Hirdman 1988, s. 

51). Genusbegreppet myntades 1975 av Gayle Rubin, socialantropolog, och Joan Scott, 

historiker. År 1988 introducerades det i Sverige av Yvonne Hirdman (Arping & Nordenstam 

2010, s. 8). Till skillnad från tidigare kvinnoforskning så fokuseras inom genusstudier 

relationen mellan det maskulina och det feminina. Inte minst behandlas föreställningar och 

normer som finns angående olika genus och vilka effekterna blir (Nationalencyklopedin 2017 

”genus”). 

 

Kapital  

Pierre Bourdieu har utvecklat en begreppsapparat som är baserad på terminologin ”kapital”. 

Alla personer har olika kapital som utgörs av olika tillgångar som kan vara såväl materiella 

som symboliska. Det finns olika typer av kapital: socialt kapital (relationer till t ex vänner 

och släkt), kulturellt kapital (ett högklassigt språkbruk och anknytning till förnäm kultur), 

ekonomiskt kapital (det materiella ägandet och kunskap inom ekonomifältet), vetenskapligt 

kapital (tillhöra de lärda) och utbildningskapital (akademiska meriter) (Broady 1998, s. 8). 

Kapital värderas mycket olika från sammanhang till sammanhang.    

 

Det homosociala begäret 

Eva Kosofsky Sedgwick för ett resonemang kring en sammanföring av begreppen 

homosocialitet (relationer mellan ett kön som präglar ett specifikt sammanhang, utan sexuella 

undertoner) och begäret som tillför just det sexuella elementet i ekvationen (1985, refererad i 

Forslid 2006, s. 40-41). Sedgwick menar att homosocialitet och homosexualitet är i nära 

anslutning då de båda karaktäriseras av ”ett stort intresse för andra män.” (ibid, s. 41). Det 

homosociala begäret är således en utveckling av termen homosocialitet. Maskulinitetsteorier 

har ofta utgångspunkten att den manliga identiteten främst byggs upp genom relationer med 

andra män, homosocialt, snarare än i relation till kvinnor, heterosocialt (Fjelkestam, Hill och 

Tjeder 2013 refererad i Mellström, Hearn och Pringle 2014, s. 11).  
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1.3 Teatern – en multimodal konstform  

 
Teaterföreställningen är till skillnad från texten, som är monomedial, multimedial. Detta 

innebär att vi tolkar innehållet genom fler sinnen än när vi läser en text; både genom synen 

och hörseln. Till skillnad från texten är teaterföreställningen inte beständig och man har 

således inte möjlighet att stanna upp och fundera över innehållet utan att tappa förståelse för 

händelseförloppet. Det finns inte heller någon möjlighet till repetition. I jämförelse med 

exempelvis filmen då kameran styr vad som fokuseras, är det under teaterföreställningen upp 

till betraktaren var blicken koncentreras (Loman 2016 s. 113). Loman definierar teater som en 

konstform som sker i presens och uttrycker det som att teatern ”…skapas och konsumeras, 

blir till och försvinner i samma nu” (2016 s. 113).  

 

Därutöver produceras och konsumeras teatern av ett flertal människor med olika visioner och 

referensramar. De som är med och skapar en teaterföreställning kan t ex vara dramatiker, 

regissörer, skådespelare och scenografer. Samtidigt är publiken som bevittnar föreställningen 

också medskapare, i olika hög grad, likväl som de är konsumenter (Loman 2016 s. 115). 

Mycket av den anledningen kan man påstå att ingen teaterföreställning är den andra lik samt 

att det rör sig om en mycket mångbottnad konstform.  

 

2. Tidigare forskning 
 

Vid sidan av feminismen och genusforskningen har maskulinitetsforskningen utvecklats och 

denna aktualiseras i min analys av Hugo Rask. Maskulinitetsforskning har vuxit mycket under 

de senaste tjugo åren och Mellström, Hearn och Pringle (2014) framhåller att forskningen haft 

fokus på patriarkatet, att särskilja olika maskulinitetstyper och den sexuella identiteten (s. 6). 

Därav inleds min tidigare forskning med en genomgång av Raewyn Connells 

maskulinitetsteori, med fokus på de olika variationerna: hegemonisk, underordnande, delaktig 

och marginaliserad. Därefter följer en analys av huvudkaraktären Ester Nilsson som Ebba 

Witt Brattström gjort och sist redogörs för en genusteoretisk litteraturanalys som Åsa Arping 

och Anna Nordenstam ligger bakom.  
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2.1 Connells maskulinitetsforskning  
 

Raewyn Connells maskulinitetsforskningen utgår ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket 

i sin tur utgår ifrån att maskulinitet skapas i den sociala- och kulturella sfären. Andra väljer att 

se det ur en essentialistisk synvinkel och fokuserar det biologiska hos mannen (Forslid 2006, 

s. 16). Maskulinitet är ett svårdefinierat ämne och därmed också svårt att undersöka. Connell 

skriver: ”Maskulinitet är inget sammanhängande ämne som lämpar sig för en generaliserad 

vetenskap” (Connell 2008, s. 109). Connell menar dock att vi behöver vidga vår blick och se 

till hur maskulinitet utgör en del i ett större perspektiv. Det finns en större struktur där 

maskulinitet spelar en betydande roll vilket behöver uppmärksammas, bland annat genom att 

synliggöra olika maskulinitetstyper (ibid s. 109). Connell talar bland annat om vilken 

påverkan kroppen och dess rörlighet har på maskulinitetskonstruktionen. Att inneha en 

maskulinitet kan bland annat innebära att röra sig eller ha sex på ett visst sätt (Connell 2008, 

s. 94). Att utöva sporter och idrotta betraktas av många som typiskt maskulint och det är 

också den bild som projiceras från mediernas håll. Inom idrotten råder hierarkier mellan män 

då de tävlar mot varandra och på samma gång exkluderar kvinnor. Connell (2008) menar att 

genusstrukturer realiseras genom männens överordnande i fysiskt utövande. Av den 

anledningen blir genusstrukturen hotad när en man inte har förmåga att röra sig (s. 94-95). 

 

Connell (2008) delar upp genusstrukturen i tre delar eftersom relationer är byggda på aspekter 

såsom makt, produktion och emotionell bindning. Maktaspekten har att göra med relationer 

mellan män och kvinnor som karaktäriseras av att mannen har och har haft en överordnad 

position gentemot kvinnan. Denna position går under namnet patriarkat. Produktionen utgörs 

av hur genus styr arbetsfördelningen och följaktligen också lönerna. Den emotionella 

bindningen, också kallad katexis, handlar om hur den sexuella åtrån är genusbaserad och 

därigenom påverkad av mäns priviligierade sociala ställning (ibid s. 111–112).  

 

Vidare delar Connell (2008) in maskulinitet i fyra olika kategorier: hegemonisk, 

underordnande, delaktig och marginaliserad. Den hegemoniska maskuliniteten befinner sig i 

toppen av maskulinitetshierakin. Begreppet hegemoni står för den dynamik som möjliggör 

dominerande ställningar i samhället. Den hegemoniska maskuliniteten är formbar, föränderlig 

och inte begränsad till specifika uppsättningar personlighetsdrag. Mönster för vad som anses 

vara hegemonisk maskulinitet, förändras över tid, och är avhängigt kulturens skiftningar. Att 

tillhöra denna kategori behöver inte nödvändigtvis betyda att man innehar en maktposition. 
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Hegemoni inom maskulinitet utvecklas när det finns en tydlig relation mellan vad som 

kulturellt sätt anses vara eftersträvansvärt. Ett överordnande baserat på auktoritet är 

kännetecknande för den hegemoniska maskuliniteten (Connell 2008, s. 115). 

 

Den andra kategorien är den underordnande. Denna innehåller de maskuliniteter som är 

underordnade den hegemoniska, vilket främst innefattar homosexuella män. Då det finns 

inbyggda strukturer som understödjer de heterosexuella männens dominans innebär detta ett 

underordnande av homosexuella män. Dessa strukturer utgörs bland annat av ”politisk och 

kulturell uteslutning, kulturell smutskastning” (Connell 2008, s. 116). Connell nämner också 

olika typer av våld och diskriminering. Vidare förklarar Connell att förtrycket gentemot 

homosexuella är avgörande för deras låga position i patriarkatet. Därutöver finnes femininitet 

i denna kategori, vilket undervärderas med varierade glåpord som t ex morsgris, fegis och tönt 

(ibid, s. 116–117). 

 

Delaktighet är ytterligare ett mönster som kan urskiljas i Connells maskulinitetsteori. Detta 

karaktäriseras av män som tillgodoser sig de förmåner som härrör ur hegemonin, vilket 

möjliggör patriarkatet. De nyttjar den överordnade ställningen gentemot kvinnor. Dessa 

maskuliniteter erhåller de fördelar som kommer ur patriarkatet utan att för den sakens skull 

befinna sig på toppen av hierarkin.  

 

Den fjärde och sista maskuliniteten som Connell urskiljer är den marginaliserade. Till denna 

maskulinitet hör män som hamnar utanför ramarna för vad som räknas vara karaktäriserande 

för en man. Den marginaliserade maskuliniteten är centrerad kring den relation som finns 

mellan marginalisering och auktorisering, mellan de över- och underordnade grupperna. 

Över- och underordning av maskuliniteter kan ha sin grund i exempelvis varierad 

klassbakgrund, ålder och etnicitet. (Connell 2008, s. 119).    

 

Olle Widhe hävdar i sin artikel Som pojkar går och står Läsning, maskulinitet och genre i 

Ossian Elgströms pojkböcker (2013) att det kan vara svårt att använda Raewyn Connells teori 

om hegemonisk maskulinitet vid litterära analyser. Romören och Stephens (2002, refererad i 

Widhe 2013) menar att en skönlitterär text är fiktiv och därför inte kan likställas med en 

autentisk situation som kan undersökas ur sociologisk synvinkel. Därav kan en 

maskulinitetsanalys av en fiktiv gestaltad karaktär vålla problem. Enligt Romören och 

Stephens ska aspekter som: ”… hur relationerna mellan karaktärerna framställs, synvinkeln, 
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fokaliseringen och intertextualiteten…” (s. 33, 2002 refererad i Widhe 2013) fokuseras för att 

närma sig textkonstruktionen av hegemonisk maskulinitet. Det räcker inte att enbart se till det 

som står utskrivet i text utan man behöver också ta hänsyn till framställningen av verket. 

(ibid) Med denna kunskap som bakgrund har jag i min analys av karaktärerna valt att fokusera 

på hur relationen mellan Ester och Hugo framställs och också begrundat rollen som 

synvinkeln spelar i romanen samt föreställningen. Därtill ska tilläggas att jag i min analys valt 

att fokusera den hegemoniska maskuliniteten framför de andra kategoriseringar. Detta härrör 

ur att den är mest relevant i förhållande till Hugos maskulinitet.  

 

2.2 Witt-Brattström om Ester Nilsson 

I boken Kulturmannen ägnar Witt-Brattström (2016) ett kapitel åt att analysera Anderssons 

huvudkaraktär Ester Nilsson. Hon menar att Ester är föredömlig för kvinnor och mer specifikt 

vad gäller deras rättighet att bestämma över sina egna kroppar. Hon anknyter Esters 

resonemang, gällande att intimitet för med sig ett ansvar, till boken #prataomdet som tar upp 

sexuella överträdelser som sker mot kvinnor i det dunkla och pornografins påverkan. Ester 

vägrar att känna någon skam över sina känslor och vill att Hugo ska ställas till svars för sitt 

beteende. Hon finner sig inte att som kvinna behöva inrätta sig efter mannen som tar sig 

friheten att påbörja en sexuell relation och sedan inte följa upp. Detta är en ståndpunkt som tar 

avstånd från att kvinnokroppen ska kunna användas för att sedan slängas bort, allt för 

mannens njutning (Witt-Brattström 2016, s. 222-223). Vidare drar Witt-Brattström en direkt 

koppling till romanens titel och hävdar att Ester skulle ha definierat sexuellt utnyttjande för ett 

egenmäktigt förfarande, de har stulit från de kvinnliga offren. Utan godkännande har 

förövarna tagit kvinnors kroppar i besittning och utnyttjat, krossat självbilder och känslor av 

egenvärde. Det värsta av allt är att de har gjort detta utan konsekvenser i form av rättslig 

bestraffning från samhället (ibid. 225).   

 

2.3 En genusteoretisk analys  
 

Arping och Nordenstam (2010) gör i sin bok Genusvetenskapliga litteraturanalyser en 

närläsning av Ninni Holmqvists novell Kostymen med fokus på genus och sexualitet. 

Novellen utkom 1995 och har lästs flitigt, samt analyserats, framför allt just ur genussynpunkt 

(s. 125). I Arping och Nordenstams analys synliggörs bland annat de genuskonstruktioner 

som tydliggörs genom karaktärernas agerande och förhållningssätt. De refererar till Butlers 

teori som bygger på att genus görs och kopplar till de föreställningar som har 
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sammankopplats med kvinnan. De nämner egenskaper som passivitet, intuition, känslosamhet 

medan mannen identifierats som att vara förnuftig, logisk, intellektuell, aktiv och kulturell (s. 

129). Arping och Nordenstam lyfter att man inom genusforskningen velat belysa den 

hierarkiska struktur som råder mellan könen. I novellen Kostym blir dikotomin manligt och 

kvinnligt intressant. Den manliga karaktären kategoriseras av författarna, utifrån Connells 

maskulinitetsteori, som hegemonisk. I novellen betraktar huvudkaraktären mannen i 

inledningsskeendet. Utifrån jagets synvinkel får vi möta mannen och på ett klassiskt kodat 

manligt sätt får vi ett värderande av hans utseende. I detta fall är det således mannen som 

objektifieras. Dessutom är det berättarjaget som bryter isen mellan de två. Utmärkande för 

novellen är dock att vi inte får reda på vilken könstillhörighet huvudkaraktären, betraktaren, 

har (ibid s. 130). Ändock är det fruktbart att se vilka effekter en skiftning av ett könskodat 

beteende får. Detta kommer också till uttryck i Esters förhållningssätt till Hugo och deras 

relation, vilket jag kommer att utbrodera i min analys- och resultatredovisning. 

3. Syfte & frågeställningar.  
 

Mitt syfte är att utifrån genusteori tillika maskulinitetsforskning analysera karaktären Hugo 

Rask och relationen mellan honom och Ester Nilsson, i romanen Egenmäktigt förfarande. Jag 

undersöker också den adapterade teaterföreställningen för att undersöka hur 

huvudkaraktärerna framställs i jämförelse med romanen. Min förhoppning är att närma mig 

hur genus möjliggör och begränsar handlingsutrymme och beteende, i relation till 

maktbalansen mellan huvudkaraktärerna Ester och Hugo.  

 

Frågeställningar:  

- Vilken roll spelar genus i relationen mellan Hugo Rask och Ester Nilsson, i 

Egenmäktigt förfarande? 

- Hur kan karaktären Hugo Rask analyseras utifrån maskulinitetsteori? 

- Hur porträtteras Hugo Rask och Ester Nilsson i föreställningen baserad på romanen 

Egenmäktigt förfarande? 
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4. Teorianknytning 
 

I min teoriredovisning redogör jag för de teorier som ligger till grund för min uppsats. Jag 

inleder med att definiera adaptionsgenren utifrån Hutcheons teorier. Därefter presenteras ett 

exempel för att tydliggöra hur adaption kan användas för att framföra en viss tolkning och i 

förlängningen utgöra en samhällskritik. Sedan redovisar jag de delar av Hirdmans genusteori 

som jag har valt att ta på fasta på, isärhållandet av könen, mannen som normbärare och 

genuskontraktet. Dessutom redogör jag för Hirdmans tankar angående frihetens och 

symbiosens roll i genusordningen.  

 

4.1 Adaption  
 

En adaption är en text som tolkas i ett nytt medium, vanligen utgörs detta av en roman som 

görs om till t ex en film, en opera eller en teaterföreställning. Det har då skett en intermedial 

transformation (Hedling 2002, s. 229). Dock finns det, enligt Hutcheon, också adaptioner som 

inte har genomgått ett byte av skepnad, dvs adaptioner som tillhör samma medium som 

ursprungsverken (s. 170). Hutcheon framhåller att det i en adaption ska finnas element av 

både igenkänning och tillförande (2006, s. 4). Adaptionen är en nyproduktion av något för 

många redan känt och kräver både ett stort mått hänsyn till ursprungsverket och nytänkande. 

Hutcheon menar på att adaptioner kan förklaras på följande sätt: 

 

- An acknowledged transposition of a recognizable other work or works. 

- A creative and an interpretive act of appropriation/salvaging. 

- An extended intertextual engagement with the adapted work. 

(Hutcheon 2006, s. 8) 

 

Genom detta närmar sig Hutcheon de olika syftesbeskrivningar som kan ligga till grund för 

olika sorters adaptioner. Hon talar om ett införlivande av ett existerande verk men också om 

en kreativ tolkning av något redan befintligt; en slags tolkande återvinning. Hon beskriver 

också en utvidgning baserad på en intertextuell relation till det ursprungliga verket. (Hutcheon 

2006) Vidare behandlar Hutcheon vilka förändringar som sker när ett verk visas till skillnad 

från att berättas och vice versa. Det handlar mer konkret om när ett verk tolkas i ett nytt 

medium, vilket exempelvis kan vara fallet när en text visualiseras (s. 38). Den vanligaste 

sortens adaption är den som utgörs av en roman eller novell som dramatiseras. När ett verk 

dramatiseras behöver textens beståndsdelar som handling, karaktärer och teman omtolkas och 

beslut angående vad som ska fokuseras och inte måste tas (Hutcheon 2006, s. 40). Hutcheon 

(2006) refererar till en teateruppsättning baserad på Henrik Ibsens ”A Doll’s House” år 2003, 
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regisserad av Lee Breuer, då de bytte titel till ”Doll-house” för att markera adaptionsgenren. I 

denna pjäs gjordes ett aktivt val att de manliga skådespelarna skulle vara betydliga kortare än 

de kvinnliga för att på så sätt synliggöra och kommentera strukturer som framförs i originalet 

(s. 39). I detta fall fanns en tydlig agenda bakom att producera adaptionen.  

 

 

4.2 Hirdmans genusteori 
 

4.2.1 Mannen som normbärare och isärhållande av könen 

Hirdman menar att det finns två principer som stödjer underordnandet av kvinnan: 1) Mannen 

som normbärare och 2) Isärhållande av könen. Mannen som norm innebär att mannen är 

urformen av människan som allt annat ställs i relation till, däribland kvinnan. Mannen har en 

inbyggd upphöjdhet som finns djupt integrerad i vår begreppsvärld, kultur och historia. 

Mannen är först och främst människa; en individ, medan förståelsen av kvinnan är begränsad 

till könet (Hirdman 2003, s. 59–61). Att vara man innebär därigenom att ta ställning till olika 

föreställningar som finns inbyggda i samhällets strukturer. Hirdman uttrycker det som ”…den 

vita mannens börda” vilket resulterar i ”…förpliktelser, ansvarsområden och privilegier” 

(2003, s. 63). Förtrycket av kvinnor sker ofta i det subtila vilket t ex visar sig i löneskillnader 

och fler män än kvinnor i maktpositioner. Makten finns invävd i olika institutioner som utgör 

vårt samhälle och portioneras ut ofördelaktigt för kvinnor. Det finns en tydlig hierarkisk 

ordning och mannen befinner sig i topp (Hirdman 2003, s. 64–65).  

 

Hirdman talar också om ett tydligt isärhållande av könen: ”…att vara man är att inte vara 

kvinna” (2003, s. 65). Det har historiskt sett existerat ett underordnande av kvinnor och det 

har betraktats som skamligt för en man att ha ett kvinnligt kodat arbete. Spår av detta existerar 

ännu idag, då många yrken är tydligt mansdominerade och vice versa (ibid 66-68). Enligt 

Hirdman erkänns mannen som norm till följd av att könen hålls isär (1988, s. 51-52).  

 

Det finns strukturer som påverkar män och kvinnors olika handlingsmönster, vilket innebär 

både möjligheter och begränsningar. Detta kan ses ur en maktstrategi-synpunkt. Hirdman 

menar att människor motsägelsefullt strävar efter både symbios och frihet, oavsett 

könstillhörighet. Dock har det varit mer accepterat för en man att eftersträva frihet än för en 

kvinna. Kvinnan har istället sammankopplats med symbiosen, i relation till barnafödande och 

samhälleliga strukturer och begränsningar (Hirdman 1988, s. 55). 
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4.2.2 Genuskontraktet  

Hirdman (1988) refererar till Jürgen Habermas teori (1984) om reproduktionsprocesser vilka 

han delar in i tre nivåer: Kulturell överlagring, social integration och socialisering. Kulturell 

överlagring har att göra med tankefigurer som representerar våra olika föreställningar. Social 

integration handlar om de strukturer som stödjer en uppdelning av könen som t ex 

arbetsdelning och olika institutioner. Socialiseringen uttrycker Hirdman som en ”direkt 

inlärning” (1988, s. 53), dvs de värderingar baserade på könstillhörighet som människor 

internaliserar under sin livstid. De strukturer som dessa tre nivåer representerar är både män 

och kvinnor en del av att reproducera, vilket alltså innebär att kvinnor upprätthåller den 

ojämna maktställningen som gynnar mannen (ibid.)  

 

Mellan män och kvinnor finns ett outtalat kontrakt, som ärvs vidare från generation till 

generation, vilket gör sig gällande på alla de tre nivåerna. Inom den kulturella överlagringen 

finns de föreställningar som rör hur relationen mellan mannen och kvinnan ska se ut. Den 

sociala integrationen innebär t ex hur arbetsdelningen och olika institutioner är färgade av 

genuskontraktet. Också på socialiseringsnivå finns genuskontraktet tydligt representerat. 

Genuskontraktet kan beskrivas som ett osynligt mönster som styr normerna för hur män och 

kvinnor bör uppträda, klä sig och tala, för att nämna några aspekter. Viktigt att påpeka är att 

det ofta finns en tydlig åtskillnad mellan könen. I allra högsta grad handlar det också om hur 

män och kvinnor ska behandla varandra; t ex vem som ska ta initiativ till en kärleksrelation 

och de olika roller man ska spela i en relation (Hirdman 1988, s. 54). 

 

Hirdman menar att det centrala för genuskontraktet är: ”[…] det strukturella tvång som båda 

kön tyngs under, som av ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig […]” (Hirdman 2003, s. 

84). Genuskontraktet innebär olika förpliktelser, skyldigheter och rättigheter för respektive 

kön; normer som finns djupt rotade i vår kultur. Olika könstillhörighet för med sig olika 

förväntningar. Hirdman beskriver det stereotypa genuskontraktet som att kvinnan är skyldig 

att föda barn och laga mat medan mannen ska beskydda, försörja och bära huvudansvaret. 

Dessa skilda villkor för med sig olika möjligheter och begränsningar för män och kvinnor 

(Hirdman 2003, s. 84, 88).  
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5. Material och metod 
 

5.1 Material 
 

Mitt material består av Lena Anderssons roman Egenmäktigt förfarande (2013) och 

anteckningar från den adapterade föreställningen med samma namn, regisserad av Eva 

Dahlman. Föreställningen Egenmäktigt förfarande sattes upp på Scalateatern i Stockholm 

under våren 2017 och är baserad på Anderssons roman. Huvudrollerna spelas av Jessica 

Liedberg och Krister Henriksson, därtill spelar Ann Westin och Malin Cederbladh 

väninnekören, samt Dragan och Eva-Stina. Jag har utgått ifrån mina anteckningar vid 

analysen av föreställningen. Dessa är gjorda under de två tillfällen då jag tittade på 

föreställningen och den övervägande delen anteckningar nedtecknades vid det andra tillfället. 

Första tillfället betraktade jag pjäsen mer förutsättningslöst för att bilda mig en övergripande 

uppfattning. Ett mer omfattande material som stöd vid föreställningsanalysen, som t ex. 

manus eller videoinspelning, hade möjligtvis kunnat berika analysen. Dock har jag inte 

beviljats tillgång till ett sådant material vilket jag har försökt kompensera för genom att se 

föreställningen två gånger. Därutöver är det mina subjektiva intryck och antaganden som 

ligger till grund för analysen, vilken följaktligen inte är generaliserbar. 

  

5.2 Metod 

Den metod som jag har valt för att uppfylla mitt syfte är en närläsning av romanen och en 

analys av teaterföreställningen. I båda fallen har jag valt ut specifika delar som studerats på 

djupet. Anledningen till att jag valt att fokusera på några specifika delar är att analys- och 

resultatredovisningen i annat fall skulle ha blivit för omfattande. De förutsättningar som har 

legat till grund för urvalet har varit: 1) Att avsnittet innehåller en interaktion mellan Ester 

Nilsson och Hugo Rask och 2) Att avsnittet finns representerat också i föreställningen. För 

analysen har jag applicerat Hirdmans genusteori och Connells maskulinitetsforskning, samt 

adaptionsteori med Hutcheon som främsta utgångspunkt. Mitt val av teori har utgått från mitt 

syfte att vilja synliggöra vilken roll genus spelar i Esters och Hugos relation. Hirdman har ett 

utvecklat ramverk som redogör för mannens överordnande respektive kvinnans underordning 

vilket stämde överens med vad jag ville undersöka hos karaktärerna. I anknytning till detta har 

jag också analyserat Hugo Rask utifrån maskulinitetsteori för att närma mig vilken roll denna 

spelar i uppfattningen av honom. I detta fall valde jag att använda Connell eftersom att hon 
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tillhandahåller välutvecklade begrepp som är vedertagna inom maskulinitetsteori, i synnerhet 

hegemonisk maskulinitet. Hutcheon är ett väletablerat namn inom adaptionsforskningen vilket 

motiverade mitt val att använda hennes teori i anknytning till föreställningsanalysen. Detta har 

jag dock gjort i begränsad mån.  

 

5.3 Kortfattat om föreställningen 
 

I analys- och resultatredovisningen nämns de aspekter av föreställningen som jag anser vara 

relevanta i sammanhanget. Dessförinnan vill jag presentera en kortfattad, övergripande 

beskrivning av föreställningens iscensättning.  

 

Scenrummet är sparsmakat inrett och inredningen samt väggar går i röda kulörer. Det första 

man som åskådare får syn på är en djupröd vägg som belyses med stark strålkastare, över 

scenen och delvis över publiken regnar ett konfettiregn, som också det går i röda nyanser. 

Därefter står de fyra som ingår i ensemblen vid mikrofonstativ och presenterar sig. Under hela 

föreställningen spelas olika musikstycken som alla har en gemensam nämnare: de anspelar på 

kärlekstemat. Musiken används framför allt för att markera scenbyten och förstärka 

känslouttryck. Föreställningen har en slags metanivå som innebär att skådespelarna redogör 

för vad de respektive karaktärerna gör och säger, till skillnad från att gå in i rollerna och 

gestalta karaktärerna på ett realistiskt sätt.  

 

5.3.1 Ställningstaganden vid föreställningsanalysen 
 

Adaptionsteori har varit aktuellt då jag har analyserat teaterföreställningen. Förutom att jag 

tagit ut de delar som varit mest relevanta för min analys, har jag valt att fokusera på specifika 

element i föreställningen. Bland annat har jag kommenterat hur de återkommande talar direkt 

till publiken och går ur sina roller, sättet repliker framförs på och upprepas och förstärks samt 

skådespelarnas kroppsliga uttryck, som t ex auditiva tecken och kroppsspråk. Med auditiva 

tecken menas skådespelarnas val av ord och intonation (Loman 2016, s. 122). Jag kommer 

också att relatera till scenografin och ljud. Tilläggas ska också att jag har valt att fokusera på 

iscensättningen av pjäsen och därför inte beaktat vare sig tillblivelseprocessen eller 

mottagandet av den (Loman 2016, s. 111). Jag har, som tidigare nämnt, inte haft tillgång till 

varken manus eller videoinspelning av föreställningen vilket har inneburit att jag enbart utgått 

ifrån mina egna intryck.  
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6. Analys- och resultatredovisning 
 

I följande analys- och resultatredovisning kommer jag att presentera och analysera fyra 

utvalda avsnitt i romanen och föreställningen som av varierade anledningar tydliggör 

strukturer som kan härledas till genus och maskulinitet. Vid analys av föreställningen 

applicerar jag i vissa delar adaptionsteori. I de olika avsnitten har teman utkristalliserats och 

dessa har utvecklats genom mitt teoretiska ramverk, tillika tidigare forskning. Jag inleder med 

en kort genomgång av karaktärerna.  

 

6.1 Beskrivning av karaktärerna: 
 

Ester Nilsson 

Ester Nilsson är namnet på romanens protagonist. Hon är en framstående poet och essäist. 

Utmärkande för Ester är att hon är mycket intelligent, resonerande och envis. Hennes tankar 

upptas oftast av de stora filosofiska frågorna; det existentiella, och hon har mycket bestämda 

åsikter om den värld hon lever i. I inledningen av romanen beskrivs hon som både egensinnig 

och lekfull (Andersson 2013), vilket jag anser vara en träffande beskrivning av Esters 

kontrastrika personlighet.  

 

Hugo Rask 

Hugo Rask heter den andra huvudkaraktären, vilken Ester har en högst problematisk relation 

med. Han är en konstnär som är mycket uppskattad och därför ständigt omgärdad av hängivna 

beundrare. Därutöver har han en förkärlek för det ljuva i livet och spenderar många kvällar på 

kvarterskrogen med ett glas rödvin framför sig. Hugo har dessutom oerhört höga tankar om 

sin sociala förmåga och sitt intellekt. Hans hemförhållanden är mycket diffusa och mystiken 

späs på med hjälp av ett ständigt hemlighetsmakeri.     

 

Väninnekören och Dragan Dragovic 

Väninnekören är ett samlat begrepp för de råd och tips Esters vänner förgäves ger henne 

angående hur relationen med Hugo ska fortgå. Vännerna försöker övertala Ester att överge 

idéen om ett förhållande med Hugo, utan resultat. I föreställningen är väninnekören två 

specifika vänner som har intagit en viktigare roll och är delaktiga i att föra handlingen framåt. 

Främst används väninnekören för att förstärka och tydliggöra olika situationer. I romanen 



 

 

 19 

intar väninnekören inte någon konkret plats utan de gör sig gällande enbart genom de 

uttalanden som de görs och oftast i periferin.    

 

Dragan Dragovic är Hugos närmsta vän, följeslagare och rådgivare som beskrivs på följande 

sätt:”…känd för att vara den person som Hugo Rask dryftade världens tillstånd med, som 

påverkade Rasks tänkande och var hans överjag – fast tvärtom så att sådant Hugo eventuellt 

inte borde ha sagt och tänkt kom ut ocensurerat” (Andersson 2013, s. 22).  

 

6.2 Avsnitt 1. Kapitel som börjar på s. 17 
 

I romanen 

I detta kapitel äger det första mötet mellan Ester och Hugo rum och anledningen är ett 

seminarium som uppmärksammar Hugos konstnärskap. Ester har fått i uppdrag att hålla ett 

föredrag om Hugo, vilket blir mycket uppskattat av konstnären själv, som menar att han aldrig 

tidigare erfarit en sådan förståelse för sin person. Han uttrycker det som att: ”Aldrig har någon 

utomstående förstått mig så på djupet och med sådan precision” (Andersson 2013, s. 18). 

 

Ester lägger märke till Hugo när han äntrar seminarierummet och väljer att slå sig ned på 

stolen bredvid henne. Innan han sätter sig flyttar han på Esters rock. Sättet som denna gest 

utförs på tolkar Ester som ytterst sensuellt och ett bevis på tilltalande karaktärsdrag. ”I 

rörelsens mjukhet fanns en absolut vänlighet, en fulländad varsamhet fysiskt gestaltad” 

(Andersson 2013, s. 17). Följaktligen kan man hävda att denna mycket vardagliga och enkla 

gest spelar en betydande roll i Esters inledande perception av Hugo. Detta första möte speglar 

den struktur som råder mellan de två romanen ut, dvs det ojämlika intresset de har för 

varandra. En förutsättning för deras relation är den beundran de båda känner för honom. 

Hugos intresse väcks då Ester talar om honom, vilket det också gör för henne. Men inom 

henne har det redan påbörjats något innan deras första möte, då hon genom sina egna 

formuleringar skapat en idealperson som hon har förälskat sig i. Därav sker den initiala träffen 

på olika premisser för de två.  

 

Genuskontraktet  

Det finns föreställningar som styr både Esters och Hugos beteendemönster i deras möte, vilket 

kan analyseras utifrån genuskontraktet (Hirdman 2003). I situationen då Hugo flyttar på 

Esters kappa kan man spekulera i varför hon drar de slutsatser hon gör. På vilket sätt 
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signalerar Hugos sätt att flytta på hennes kappa att han har de aktuella karaktärsdragen? Detta 

kan härstamma ur föreställningar som Ester har gällande hur en man ska förhålla sig till en 

kvinna. Följaktligen kan detta ha sitt ursprung i uppfattningen om mannens omhändertagande 

av kvinnan, vilket är avgörande för genuskontraktet (Hirdman 2003, s. 85). På samma sätt kan 

Hugos tillvägagångssätt vara påverkat av de förväntningar han upplever finns ställda på 

honom i rollen som man. I enlighet med Hirdmans teori gällande genuskontraktet (2003) 

råder det ingen jämställdhet mellan de två parter som går under det så kallade kontraktet. 

Makten och tolkningsföreträdet befinner sig således på mannens planhalva (ibid.) Under 

seminariet yttrar denna struktur sig i Hugos makt att välja att antingen avfärda eller tillåta 

Ester att närma sig. Han har i denna situation all kontroll gällande hur situationen ska 

fortskrida vilket skapar ojämlika förutsättningar för de två. Hon är redan förälskad medan han, 

i rollen som man och utan känslor för henne, håller sitt avstånd men på samma gång är 

bekräftelsesökande.  

 

I föreställningen 

I föreställningen är situationen då Hugo lägger undan Esters kappa fokuserad. Hugo flyttar på 

kappan ytterst anspråkslöst, utan någon märkbar ansträngning eller extra finess. Men Ester 

reagerar med samma entusiasm som i boken, hennes tankar läses upp ordagrant ur boken. 

Därefter blir Hugo, i föreställningen, ombedd av väninnekören att göra om handlingen ett 

flertal gånger. Hugo gör som han blivit tillsagd men inte utan att se mycket oförstående och 

brydd ut. I föreställningen har man alltså valt att bygga ut den här situationen, troligtvis för att 

understryka absurditeten i Esters reaktion på den enkla gesten. Genom att syna denna 

handling upprepade gånger framstår den, om möjligt, ännu mer trivial vilket orsakar en 

komisk effekt. Dessutom tillskriver den Hugo andra personlighetsdrag, som nonchalans, än de 

som kan uttolkas ur Esters reaktion i romanen. I själva verket, enligt den tolkning som 

framförs i föreställningen, finns inget engagemang från Hugos sida.  

 

6.3 Avsnitt 2. Kapitel som börjar på s. 35  
 

I romanen 
 

”Varje gång hon kommenterade något blev det stumt. Hugo följde aldrig upp det Ester sa. 

Ester följde alltid upp det Hugo sa. Ingen av dem var riktigt intresserade av henne men båda 

var intresserade av honom” (Andersson 2013, s. 44).  
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Ester intervjuar Hugo för en tidning och i fokus står hans verk och han själv, i relation till 

ämnet Jag och Du. De befinner sig hemma hos Hugo och förlänger umgänget med fortsatta 

samtal och middag. Det blir mycket tydligt att de går om varandra i sina resonemang och att 

Hugo sällan når upp till Ester intellektuella nivå eller förstår hennes filosofiska tankegångar.  

Men hans självförtroende sviktar inte utan han behåller sin upphöjda position gentemot Ester; 

vilket hon uppmuntrar: ”Ester fick känslan att hon satte ord på vad han höll på med och vem 

han var, och att han i samma stund trodde att det var han som hade tänkt det” (Andersson 

2013, s. 40). En betydande faktor till att relationen mellan Ester och Hugo är komplex är att 

Ester möjliggör och t o m uppmuntrar Hugos överlägsna positionering, genom sin ständiga 

bekräftelse, medan han inte ger någonting tillbaka. Hon göder hans egocentrism och finner sig 

i hans tillkortakommanden, utan att för den saken skull tappa engagemang. Deras relation 

fortlöper endast pga. Esters outtröttliga tillgivenhet och tillhörande inviter men på samma 

gång är allt på Hugos villkor. Så fort Hugo inte känner att han får nog bekräftelse vädjar han 

till Ester för mer: ”Han såg på henne på ett annat sätt än tidigare, liksom vädjande och 

intensivt, och sa: Tycker du det? Tycker du jag sa något vettigt?” (Andersson 2013, s. 43). 

 

Hugos maskulinitet 

Hugo Rask är en övre medelålders man, heterosexuell, vit, överklass med hög 

socioekonomisk status som har ett generöst kulturellt bagage. Utifrån Bourdieus 

begreppsapparat (Broady 1998) angående kapital kan man dra slutsatsen att Hugo har ett högt 

kapital inom kultur, ekonomi och socialt. Huruvida han har ett högt utbildnings- och 

vetenskapligt kapital framgår inte lika tydligt. I de kretsar som Hugo rör sig i väger det 

kulturella- och sociala kapitalet tungt och med stor sannolikhet är ett högt ekonomiskt kapital 

en förutsättning för umgänget. I sammanhanget är därmed Hugos kapital högt, vilket kan 

översättas till mycket makt. Hans makt och auktoritet förstärks genom den uppskattning han 

får för sitt konstnärliga skapande. Hugo framställer dessutom sig själv som välbildad, någon 

som har goda värderingar och säger sig också ha hög moral. Ständigt har han människor 

runtomkring sig som lovordar honom, vilket är en förutsättning för hans privilegierade, i det 

närmsta ohotade positionering. Utifrån Connells maskulinitetsteorier kan Hugo Rasks 

maskulinitet klassas som hegemonisk. Den hegemoniska maskuliniteten är baserad på den 

idealbild som finns av mannen, vid en viss tidpunkt och plats, och maktaspekten är avgörande 

för klassificeringen. Hugo rör sig i den kulturella sfären där han har en priviligierad 
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positionering och i Esters närvaro blir hans hegemoniska ställning tydlig. Däremot är det 

sannolikt att hans hegemoni är begränsad till den kulturella arenan.  

 

Forslid (2006) menar att den idealbild som media skapar och reproducerar av mannen spelar 

en nyckelroll i värderingen av maskulinitet (s. 18). Att den så kallade kulturmannen 

(Beckman 2014) får mycket utrymme i den publika sfären är realitet. Vidare uttrycker Witt-

Brattström (2016) det som att kulturmannen är en ”…jätte bland dvärgar” (s. 20) och anspelar 

på kulturmannens hierarkiska positionering som realiseras i närvaron av de trogna 

anhängarna. Hugo Rask får mycket medial uppmärksamhet, det hålls föreläsningar i hans ära 

och artiklar skrivs om honom, vilket är en förutsättning för hans överordnade positionering.  

 

Objektifiering och kroppens betydelse  
 

”Hon tänkte att hans kalsonger såg ut att vara av den åtsittande typen…” (s. 36) Det finns 

tillfällen i romanen, vilket också porträtteras i föreställningen, då Ester genom tankar och 

handlingar objektifierar Hugo. Precis som i novellen Kostymen (Arping & Nordenstam 2010) 

är det mannen som blir betraktad och värderad, bland annat utifrån sitt utseende. Egenmäktigt 

förfarande berättas ur Esters synvinkel. Det som är anmärkningsvärt, på samma sätt som i 

Kostymen, är att Ester betraktar Hugos kropp och sexualiserar denna. Mannen, Hugo, 

definieras alltså utifrån Ester kvinnliga blick. Till skillnad från den nämnda novellen är 

Egenmäktigt förfarande inte skriven ur ett jagperspektiv utan ett tredje persons vilket leder till 

en viss distansering av det som betraktas. Det förtar dock inte uppfattning om vem som 

betraktar vem.  

 

Hugo Rask har en fysik som inte kan klassificeras som maskulint eftersträvansvärd utifrån 

gängse uppfattningar. Hirdman (2003) framhåller att mannen många gånger definieras utifrån 

det han inte är, dvs i första hand kvinna, men dessutom typiskt kvinnligt kodade egenskaper 

som mjukhet, känslostyrd, svag, etc. Attribut som sammankopplas med mannen är styrka, 

välutvecklat moraliskt omdöme, förståndig, bland annat. Kroppsligt ska mannen vara 

muskulös (ibid s. 48). Hugo bockar av de flesta punkter men fallerar på kroppskriteriet då han 

varken kan beskrivas som muskulös eller fysiskt stark. Hugo är mycket förtjust i både mat och 

dryck vilket har satt sina spår i hans kropp. Ester har ett annat kroppsligt ideal och springer 

för att underhålla sin form och hälsa.  
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Connell (2008) menar att kroppens fysik är centralt vid konstruktionen av maskulinitet (s. 97). 

Vid ett antagande att Hugo har en överordnad maskulinitet förutsätter man också att han 

använder kroppen såsom en man ska, enligt idealet. Detta är dock inte fallet utan det är istället 

Ester som idrottar, då hon löper, vilket går som en röd tråd genom boken. Hugo nämner vid 

flera tillfällen löpningen och talar om en skada som hindrar honom från att springa. Detta kan 

tolkas som en reaktion på sin otillräcklighet från Hugo då han vill att Ester ska uppfatta 

honom som någon som springer, fast det inte är så. Vid ett tillfälle insinuerar Hugo att han 

börjat jogga men fått avbryta pga. en skada i knät. ”Ester tänkte att han börjat jogga för att 

han märkt hur hon tittade på hans kropp och älskade” (Andersson 2013, s. 41).   

 

I föreställningen 
 

I scenerna ur föreställningen framställs samtalet mellan Hugo och Ester som mycket 

obalanserat. Uppfattningen som Ester har angående hur hon lägger ord i munnen på Hugo 

som han sedan betraktar som sina egna, är en välformulerad fingervisning i hur intervjun 

fortlöper. Dessutom ger Hugos repliker skenet av att vara ogenomtänkta och i jämförelse med 

Esters outvecklade, snudd på irrelevanta. Det han inte förstår av Esters resonemang möter han 

framför allt med tystnad. Dessutom har Hugo en ihopsjunken kroppshållning som utstrålar 

nonchalans. Till skillnad från Ester ter han sig vara oengagerad men stundtals glimtar en uns 

intresse fram. De sitter på stolar som står placerade mitt på scen, mittemot varandra. Ester 

sitter ivrigt upp medan Hugo är bekvämt bakåtlutad. Efter avslutandet av några repliker som 

han verkar märkbart nöjd med, blickar han ut över publiken och grimaserar självbelåtet. Han 

lyfter på ögonbrynen i en ryckning, blinkar och skrockar till. Persongestaltningen av Hugo har 

krävt en tolkning av de skeenden som beskrivs i romanen. I enlighet med Hutcheons (2006) 

resonemang behöver en adaption, i det här fallet en roman som blivit till en föreställning, både 

innehålla igenkännande element och nytolkning. Dessutom kräver dramatiseringen av en text 

ett omtolkande av bland annat karaktären för att återskapa eller förstärka budskapet (ibid, s. 

40). I skapandet av föreställningen har de valt att emfasera Hugos oengagerade inställning och 

självgoda framtoning. I romanens kapitel nämns att Hugo har en uttryckslös blick, gungar i 

sin stol och skrattar ett oinkluderande skratt vilket kan, bland annat, legat till grund för 

tolkningen av Hugo. Föreställningen förstärker känslan av att Hugo möter Esters gillande med 

ett svalt intresse.  
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6.4 Avsnitt 3. Kapitel som börjar på s. 75 

 

I romanen 
 

Romanens kapitel tar vid i efterdyningarna av Esters och Hugos första intima möte. Ester är 

orolig och tvivlar på Hugos intentioner men detta avtar med ens han hör av sig. Kort därpå 

träffas de, hon får inträda Hugos bostad för första gången och deras intimitet fortskrider. 

Därefter tar de sällskap till Seven Eleven där de äter en torftig frukost tillsammans och 

umgänget är trevande. Återigen ljuder varningsklockor hos Ester som hon väljer att 

åsidosätta. Ester konstaterar att de i och med intimitetens intåg har slutat prata. Hugo lyser 

sedan med sin frånvaro, tills de en kväll möts på en tillställning som slutar med att deras 

kroppar möts igen, i Anderssons formulering (2013). Denna gång har Hugo köpt hem frukost, 

vilket han påstår sig gjort för Esters skull.   

 

Symbios och frihet 

 
Hon tyckte att hon inte krävde något orimligt. Frihet var en dygd och den hyllade hon men frihet 

från närhet kunde hon inte tillhandahålla, däremot friheten att vara närmare henne än han 

kommit någon annan och friheten att slippa sin ensamhet. Vad kunde vara vackrare? (Andersson 

2013, s. 91).  

 

Egenmäktigt förfarande anspelar mycket på betydelsen av att vilja vara fri respektive ofri. I 

anslutning till en kärleksrelation kan en frihetsproblematik komma till uttryck på olika sätt. 

Det kan handla om en ojämn balans som är baserad på att man vill olika mycket: Den ena 

prioriterar sin frihet medan den andra känner sig ofri, som i ett känslofängelse. Det finns 

också relationer som bygger på en gemensam syn och värdering av frihet. Hirdman (1988) 

menar att alla människor har olika strävan efter att leva i symbios eller i frihet. Detta kan 

bland annat bottna sig i att symbiosen innebär trygghetskänslor medan friheten kan innebära 

att kasta sig ut i det ovissa; spänningen. De medför alltså olika förtjänster som värderas olika 

högt, vilket kan relateras till vilket genus man tillhör. Även om mannen utan vidare beviljats 

frihet medan kvinnor varit bundna till symbiosen har också kvinnor, otvivelaktigt, eftersträvat 

frihet på samma sätt som män har värdesatt symbiosen. Mannen har varit en möjliggörare för 

kvinnans frihet medan kvinnan har varit mannens förutsättning för ett liv i symbios. (Hirdman 

1988, s.). Det som har skilt de två könen åt är att mannen har haft mycket lösare tyglar och 

kunnat ha full kontroll över vilken riktning livet har rört sig, medan kvinnan i sin tur har fått 

anpassa sig. I romanen värdesätter Hugo sin frihet medan Ester eftersträvar ett liv i symbios 

tillsammans med Hugo. Men Hugos strävan är paradoxal då han törstar efter både närhet och 
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frihet. Han behöver närhet för att stilla sitt bekräftelsebehov samtidigt som han vill vara fri att 

göra vad han vill. Vidare är frihet något som tillhör den som vill minst i en relation i 

Anderssons roman. Ester uttrycker upprepande gånger att Hugo har en frihet som hon inte 

har, eftersom hon har känslor till skillnad från honom (Andersson 2013).  

 

Det homosociala begäret  

I Hugos skugga befinner sig bland annat Dragan Dragovic; Han är en förtrolig vän och 

samtalspartner som han avhandlar världsomspännande frågor tillsammans med. Dragans 

relation till Ester är ansträngd och deras möten färgas av Dragans kritiska blick. Hans 

nedlåtande kommenterar tyder på en strävan efter att förminska Ester och framför allt hennes 

kapacitet som poet. Han möter Esters svar om sitt författarskap med en mycket avmätt attityd. 

Hans förhållningssätt kan tolkas som ett skyddande av sitt revir: kamratskapet med Hugo. 

Denna gemenskap kan tolkas bygga på det homosociala begäret, vilken uppmärksammar det 

potentiella sexuella åtrå som kan ligga latent i vänskapsrelationer mellan män (Sedgwick 

1985 refererad i Forslid 2006, s. 41). De både männen har en nära relation som, till synes, inte 

övergår i romantik men samtidigt tenderar deras umgänge passera det typiskt vänskapliga. 

Framför allt uppvisar Dragan ett förhållningssätt till Ester som utan reservationer kan tolkas 

som svartsjuka, vilket Ester själv påtalar då Dragan ställer sig kritisk till artikeln Ester skrivit 

om Hugo (Andersson 2013, s. 47). Vid anblicken av Ester på en tillställning uttrycker han sig 

på följande sätt: ”Jaså du är här också…” (Andersson 2013, s. 89) Hans hälsningsfras är 

spydig och antyder en känsla av konkurrens; nu är han inte ensam om att ha ett intimt band till 

Hugo. Witt-Brattström (2016) stämmer in i att det finns ett homosocialt begär mellan Hugo 

och Dragan och menar att Ester fungerar som ett sexuellt alibi i sammanhanget. Ester behövs i 

mixen för att säkerställa den heterosexuella normen. (s. 20) 

 

I föreställningen 
 

Många betydelsefulla ögonblick i Egenmäktigt förfarande betonas i föreställningen genom de 

auditiva elementen. Den scen då Ester får reda på att Hugo har införskaffat frukostmat åt 

henne är mycket stark och utdragen i jämförelse med framställningen i romanen. Ester, 

tillsammans med väninnekören, dansar till och sjunger med i låten ”I believe in miracles” av 

musikgruppen Hot Chocolate. Det är en dans som markerar seger och glädjen skönjer inga 

gränser. Detta är ytterligare ett avsnitt i föreställningen som förstärker romanens, för att ge 

uttryck för Esters starka känslor. Man kan hävda att Esters utfall är okontrollerat, kontrasterat 
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till Hugos mycket kontrollerade framtoning. Hugo både talar och för sig på ett behärskat sätt. 

Ett traditionellt kvinnligt kodat beteende är passivitet (Arping & Nordenstam 2010), vilket 

Ester avviker ifrån. Det här är ett, av många, exempel i föreställningen då Ester går utanför 

ramarna för vad som är normen för ett kvinnligt handlande.  

 

6.5 Avsnitt 4. Kapitel som börjar på s. 171 

 

I romanen 
 

När romanen går in i sitt slutskede har Esters och Hugos romans blommat upp för att sedan 

vissna, åtminstone för den ena inblandade parten. Ester vägrar att böja sig inför Hugos 

avsvalnande intresse och försöker finna möjliga förklaringar till hans beteende, dvs sådana 

som inte kan härledas till avsaknaden av känsloengagemang. Hon har förgäves sökt kontakt 

flera gånger, fått svåranalyserade inviter från Hugo och nu har de av en slump stött på 

varandra på en julfest. I detta avsnitt hörs väninnekören som ett eko i Esters huvud och de 

kommenterar den konversation hon har med Hugo. ”Väninnekören hade flyttat in i hennes 

huvud och sa: Men fattar du inte att han inte vill, ni har inte haft något ihop på snart ett år. 

Vad håller du på med?” (Andersson 2013, s. 173).  

 

Under deras samtal lägger Ester stor vikt vid vartenda ord som Hugo yttrar och försöker 

avgöra hans sinnesstämning men framför allt hur hans känslor gentemot henne avspeglas i 

hans attityd:  

Han skämtade: Lovande. Hon skrattade högt, varpå han sken upp: Bra. Det avvaktande draget 

gav vika: Mycket bra. Men han bytte också stödben och såg sig om i rummet på ett sätt som: 

Mindre bra, vittnade om att han var obekväm och ville stå där med henne: Hemskt, han sökte 

skäl att gå, sökte flyktvägar: Katastrof (Andersson 2013, s. 173). 

 

Citatet är talande för hur maktförhållandet mellan Ester och Hugo ser ut. All makt tillhör 

Hugo som kan välja, beroende på dagsform, hur han vill bemöta Ester och hennes 

känsloengagemang.  

 

Isärhållande av könen 
 

En av grundprinciperna för Hirdmans genussystem är isärhållandet av könen (2003). Likväl 

som Hugo är en kulturman är Ester en kulturkvinna, men deras tillgångar värderas inte 

likadant och inte utifrån samma kriterier. För Hugo är kulturscenen hans domän och där 

befinner han sig i blickfånget. Ester är respekterad för sitt vidlyftiga kunnande och 

formuleringar i skrift men har ändå inte gjort sig ett namn, vilket klargörs redan i romanens 
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inledande stycke. Följaktligen rör de sig i olika arenor; Hugo befinner sig i den publika sfären 

och Ester i den privata. Därav sker ett isärhållande vilket ligger till grund för dikotomin 

mellan de två. Ester är marginaliserad i offentligheten vilket möjliggör Hugos överordning. 

För att återknyta till resonemanget angående kulturmannen så har han en självklar roll i det 

publika rummet (Beckman 2014) vilket inte kulturkvinnan har på samma sätt. En betydande 

aspekt av Hugos överordnad gentemot Ester är den uppmärksamhet han får av sina anhängare 

i det mediala sammanhanget. Därför är den isärhållande faktorn av stor betydelse gällande hur 

genus inverkar på relationen mellan de två.  

  

I föreställningen 
 

En markant skillnad mellan romanen och föreställningen är att väninnekören som i text fått 

representera de råd och uppmaningar som Ester mottar från sina vänner, i föreställningen 

blivit förkroppsligade. I den visuella framställningen av romanen representeras väninnornas 

röster av två skådespelare. Deras roll i föreställningen är framför allt att högröstat uttrycka sin 

frustation och ilska gentemot Esters envisa vägran att inse fakta, samt Hugos tvetydiga 

signaler. Således har deras utrymme i föreställningen utvidgats märkbart. Liksom i romanen 

vägrar Ester att ta till sig deras råd och går istället sin egen väg. Väninnekören kommenterar 

högljutt Ester och Hugos samtal och flertalet gånger tappar de fattningen. I det aktuella 

avsnittet, kapitlet som börjar på s. 171 i romanen, kommer väninnekören till uttryck. De bönar 

och ber Ester att lyssna till sitt förnuft och inse sitt eget värde. Den dialog som Ester för i sitt 

inre har således flyttat ut utanför kroppen och uppmaningarna flödar.  

 

En annan reflektion som tåls att framföras angående väninnekören är att de spelar flera roller, 

både manliga och kvinnliga, vilket kan tolkas på olika sätt. En tolkning kan vara att de vill 

hinta om ett genusöverskridande och plantera ett budskap angående genusstrukturerna i 

romanen. Detta kan i förlängningen uppfattas som ett motiv för adaptionen. Dessutom kliver 

väninnekören vid ett flertal gånger ur sina roller och tilltalar publiken direkt. De kommenterar 

situationen ur ett metaperspektiv och deras inställning blir tydlig: De känner en stor 

frustration över situationen Ester, kvinnan, befinner sig i.  
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7. Slutsatser och diskussion 
 

I denna uppsats har jag närmat mig hur genus konstrueras i den moderna klassikerstämplade 

Egenmäktigt förfarande och hur huvudkaraktären Hugos maskulinitet konstitueras utifrån 

maskulinitetsteori. Med bakgrund i de utvalda exemplifieringarna från romanen respektive 

föreställningen har adaptions-, genus- och maskulinitetsteori applicerats som analysverktyg, 

vilket har utmynnat i olika antaganden. De mest betydelsefulla antaganden som redogjorts för 

sammanfattas nedan.  

 

Det finns en tidlöshet i Egenmäktigt förfarandes handling då den är centrerad kring en 

kärleksrelation, vilket gör den ständigt aktuell. Dessutom kan den utgöra en tillfredsställande 

diskussionsplattform bottnande i konstruktionen av genus, vilket har framkommit i min 

analys.  

 

Esters underordning 
 

Egenmäktigt förfarande har en tydlig kärlekstematik men mellan raderna utspelar sig en 

maktkamp. En maktkamp som utövas med avstamp i huvudkaraktärernas olika genus. Precis 

som kvinnor är delaktiga i sin egen underordning (Hirdman 2003) är Ester medskapare i den 

ojämställda samvaron som hon delar med Hugo. Hirdman uttrycker det krasst som ”…vilken 

del har kvinnor i sitt eget förtryck?” (Hirdman 1988, s. 53). Egenmäktigt förfarande emottogs 

med skräckblandad förtjusning då många förfasades över Esters beteende och 

efterhängsenhet. Varför förstod hon inte vinken? Eller annorlunda uttryckt; varför beter hon 

sig inte som en kvinna ska? Den romantiserade bilden av mannens ihärdiga uppvaktande av 

kvinnan är alltså inte överförbart på kvinnan som uppvaktare, som istället uppfattas som 

obehagligt och pinsamt.  

 

Genom en närläsning av romanen blir det tydligt att Hugo och Ester inte har samma 

möjligheter och begränsningar pga. genusordningen. Det är Hugos kulturella kapital som 

värdesätts högst även om Ester har minst lika mycket, därtill har Ester mycket högre kapital 

inom bland annat utbildning och vetenskap, vilket tydliggör att deras kunskaper mäts med 

olika tumstockar. Dessutom är de färgade av föreställningar som kan härledas till 

genuskontraktet (Hirdman 2003). Att förminska det ojämlika förhållandet mellan Ester och 

Hugo till att endast handla om obesvarade känslor är att blunda för det uppenbara. Däremot är 
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det troligt att Ester väljer att inte avsluta relationen även om hon är medveten om att Hugo 

utnyttjar sitt manliga överordnande, pga. de känslor hon har.   

 

Hugos överordning 

Connell (2008) menar att den hegemoniska maskuliniteten realiseras i relationer. Hegemonin 

är inte statisk utan ska snarare ses som en positionering som gör sig gällande i olika relationer. 

Specifikt kan det handla om relationer mellan män (Connell 2008, s. 114). I Hugos fall är 

vänskapen med Dragan och relationen med Ester viktiga komponenter i skapandet av den 

hegemoniska positionen (samt de beundrare som rör sig i periferin). En drivkraft för Dragans 

och Hugos vänskap kan vara det homosociala begäret vilket understödjer en hierarkisk 

manlighet och gör Ester till ett behövligt alibi, som ett sexobjekt för Hugo (Witt-Brattström 

2016, s. 20). Vidare upprätthåller Ester Hugos överordning genom att lämna plats för hans 

kulturella kapital och ett ständigt stillande av hans hunger efter bekräftelse och beröm. De 

tillkortakommanden han har, tillhörande det manliga idealet, förringas i betydelse.  

 

Hur konstrueras genus i Egenmäktigt förfarande?  

I ”Egenmäktigt förfarande” tydliggörs kön som social konstruktion. Ester Nilsson antar, i 

vissa hänseenden, ett manligt kodat beteende och överskrider sitt kön, vilket understryker att 

det inte är något förutbestämt biologiskt utan socialt konstruerat (Hirdman 2003). På samma 

gång finns det en tydlig hierarkisk struktur som premierar mannen, vilken Ester i många 

hänseenden inrättar sig efter. Det finns ett isärhållande som sker pga. deras olika genus då 

Hugo intar domänen offentligheten med Ester får stå vid sidan av. Därutöver kan Hugo också 

ses som normbärare, i första hand människa medan Ester är ett kön. Hugo är en människa 

med beundransvärda egenskaper medan Ester begränsas till att vara kvinnan som trånar efter 

en relation med Hugo. Detta enligt Hirdmans två grundprinciper för genusordningen 

(Hirdman 2008).  

 

Vad tillförs i föreställningen?  

I föreställningen har man valt att ta tillvara på den underförstådda komiken i romanen. 

Skådespelarna går utanför sina roller och talar direkt till publiken vilket bidrar till en 

distansering från handlingen. Scenografin förstärker kärlekstematiken då kulisser, möblemang 

och annan rekvisita går i röda nyanser. Dessutom appellerar all musik som spelas på temat 

kärlek. I kontrast till detta porträtteras Hugos och Esters relation som mycket tafatt och 
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ensidig. Hugo framställs som självupptagen, bekräftelsetörstande och rent ut sagt ganska 

ointelligent, medan Ester uppfattas som känslostyrd, övertänkande och energisk. 

Kärleksyttringarna mellan de två skymtar bara fram vid några få tillfällen och därför skapar 

scenografin i kombination med framställningen av karaktärerna, en ironisk framtoning. I 

enlighet med adaptionsgenren är föreställningen konserverande, med vissa spår av 

omtolkande (Hutcheon 2006).  

 

I min teorianknytning nämner jag adaptionen av Henrik Ibsens teaterpjäs Ett dockhem, som 

sattes upp som en nytolkande pjäs, regisserad av Lee Breuer. Vid denna uppsättning gjorde de 

ett medvetet val då de lät de manliga skådespelarna vara mycket kortare än de kvinnliga för 

att nå fram med ett budskap. De försökte påtala det ojämlika förhållandet mellan mannen och 

kvinnan i den klassiska pjäsen (Hutcheon 2006, s. 39). Jag anser att det går att se liknande 

tendenser i adaptionen av Egenmäktigt förfarande då de också väljer att framhäva vissa 

aspekter och framställa Hugos och Esters relation på ett förlöjligande sätt. Det direkta tilltalet 

påverkar också uppfattningen av föreställningen då publiken uppmanas till engagemang. De 

förmedlar sin bild av romanen, likt en kommentar på den, och efterfrågar troligtvis eftertanke 

hos åskådarna.    

 

Vidare forskning 

För att utveckla analysen skulle man kunna vidga fokus från genus till intersektionalitet eller 

queerperspektiv. Att synliggöra hur andra aspekter som t ex. etnicitet, sexuell läggning och 

ålder möjliggör och begränsar handlingsutrymme skulle kunna vara fruktbart. Intressant 

skulle också vara att analysera bikaraktärerna mer djupgående. Därutöver skulle en 

undersökning av hur romanens karaktärer tolkas av gymnasieelever, utifrån exempelvis ett 

genusperspektiv, vara ett intressant komplement då det skulle tillföra en ytterligare dimension.  

 

8. Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka genus i anknytning till huvudkaraktärerna i Lena 

Anderssons roman Egenmäktigt förfarande, och den adapterade föreställningen. Dessutom har 

en analys av den ena huvudkaraktären Hugo Rask gjorts, med bakgrund i maskulinitetsteori. 

Mitt teoretiska ramverk har bestått av Linda Hutcheons adaptionsteori, Yvonne Hirdmans 

genusteori och Raewyn Connells maskulinitetsteori, med fokus på hegemonisk maskulinitet. 

Analysen av romanen respektive föreställningen har synliggjort strukturer i 
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huvudkaraktärernas relation, som kan härledas till deras genus. Hugo har en överordnad 

positionering gentemot Ester och utifrån Connells särskiljande av maskuliniteter tillhör han 

den hegemoniska, i synnerhet i relation till Ester. I analysen av föreställningen framkom det 

att den till skillnad från romanen har en uttalad komik, vilket leder till en viss distansering 

från innehållet. Ytterligare en slutsats som kunnat dras är att Hugo i föreställningen 

porträtteras som högst oengagerad i förhållandet med Ester, vilket inte har varit lika 

framträdande i romanen. Detta ger följden att det ojämlika intresset blir mer iögonfallande i 

föreställningen och därav påverkas perceptionen av både Ester och Hugo.   
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