
259 

Teater Ja:La:Da och den interkulturella barnteatern 
Hjältinnan av Al-Basrah

CHRISTINA SVENS 

Numera kan teaterpubliken möta skådespelare från andra kulturer både på 
institutionsteatrarna och i de fria teatergrupperna. Det vore konstigt om 
inte scenkonsten, likt samhället i stort, anpassade sig till och påverkades av 
att inflyttningen till Sverige har ändrat karaktär under de senaste decen-
nierna.1 Samtidigt möter migranter hinder att komma in i samhället, så 
även på teatern där professionellt utbildade utomeuropeiska skådespelare 
haft särskilda svårigheter att etablera sig. Teatern har haft svårt att närma 
sig, undersöka och anamma interkulturalitet på scenen, något som delvis 
hänger ihop med det talade scenspråket.  

Under de senaste decennierna har teatern till skillnad från tidigare, haft 
en renlärig inställning till svenska språket.2 Denna inställningar har på 
senare år börjat luckras upp, men svenska utan brytning har även fortsätt-
ningsvis utgjort en barriär som varit svår att ta sig förbi. Det har i sin tur 
medfört besvärligheter för skådespelare med annat modersmål än svenska 
att få arbeta i sitt yrke och utvecklas i sitt konstnärskap. Där den språk-
träning som konkreta uppdrag på den svenska teatern skulle ge och som 
behövs för att utveckla sin profession är utom räckhåll på grund av språk-
brister, vilket medfört fortsatt exkludering från möjligheter till arbete. År 
1997 beskrev den kurdiska skådespelaren Dana Marouf detta som en upp-
levelse av att gå i cirklar, vilket krymper hans värld.3 

Marouf var under en period verksam inom den fria gruppteatern som 
har utgjort en arena där inflyttade skådespelare haft vissa möjligheter att 
arbeta i sitt yrke. Det är mot den scenen och specifikt Teater Ja:La:Da som 
denna text vänder blicken.  

År 2013 startar Teater Ja:La:Da i Malmö och deras avsikt är att på 
konstnärlig grund engagera scenkonstnärer från olika kulturer med skift-
ande modersmål i sina produktioner. Ensemblens sammansättning och ut-

1 Jfr Willmar Sauter, ”Etnicitet och schablon”, i Teater i Sverige, red. Lena Hammergren m.fl. 
(Hedemora: Gidlunds förlag, 2004), s. 241. 
2 Sauter 2004, s. 242. 
3 Dana Marouf, ”Teater på invandrarnas egna språk. Erfarenheter, problem och fram-
tidsutsikter”, Invandrarrapport nr 1 (1997), s. 21f. 
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gångspunkter gör att den sticker ut på teaterkartan, samtidigt som gruppen 
bygger vidare på en linje som inte synliggjorts i någon större utsträckning i 
svensk teater. 

Teatergruppen tar sig an samtidsaktuella frågor och ämnen, såsom jäm-
likhet (genus, ras och klass), mänskliga rättigheter och kulturkonflikter som 
de bearbetar i olika genrer.4 Gruppen spelar främst för barn men pro-
ducerar även föreställningar för ungdomar och vuxna samt är involverade i 
ett flertal samproduktioner och sociala projekt. I detta smälter de väl in i 
bilden av frigruppsteater i landet.5 

Aktuell på repertoaren innevarande spelperiod är bland annat den egen-
skrivna berättelsen Hjältinnan av Al-Basrah (Hjältinnan av Basra): en sann 
historia från Irak. Den är baserad på verkliga händelser då bibliotekarien 
Alia Mohammad Baker räddade en stor del av Basra centralbiblioteks delvis 
historiska boksamling från att förstöras under kriget 2003. Produktionen 
riktar sig till barn från 5 år och jag utgår från en inspelad föreställning.6 

Det är främst språk- och kulturöverskridande dimensioner i gruppens 
ansats som jag undersöker närmare i relation till det scenkonstnärliga ut-
trycket. Det handlar om hur kulturella element och flerspråkighet fungerar i 
deras gestaltning. För att teckna gruppens speciella profil placerar jag 
slutligen deras verksamhet i teaterforskningens diskussion om interkulturell 
teater i Sverige. 

Om Teater Ja:La:Da 
Ensemblen bildas av regissören Rayam Al Jazairi och dramatikern Vanja 
Hamidi Isacson. Inför en av deras tidiga produktioner Parazid berättar Al 
Jazairi om dels vikten av flerspråkig barnteater som skapar möten mellan 
kulturer, något som teatergruppen prioriterar högt, dels ambitionen att 

 
4 Se Teater Ja:La:Da, u.å., https://www.jalada.se hämtad 2019-09-20. 
5 Jfr Karin Helander, Från Sagospel till barntragedi. Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets 
svenska barnteater, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 65 (Stockholm: Carlsson 
Bokförlag, 1998). Se vidare Statens Kulturråd & Svenska Assitej, Och nu då? Barnteatern inför 
2000-talet (Stockholm: Kulturrådet, 2000). 
6 Hjältinnan av Basrah, odaterad inspelning publicerad 2018-12-24, https://www.you 
tube.com/watch?v=tPVc9qS3dqo&feature=youtu.be hämtad 2019-09-20. Manus och regi: 
Rayam Al Jazairi, Skådespelare: Alaá Rashid och Anna Röing Hellberg, Musik: Shathir band, 
Dramaturg: Majid Alfahdi, Scenografi och kostym: Maria Ekelund och Ranin Souliman, 
Miniatyrer: Bassma Zeke, Kamerateknik: HAZA film pro, Fotograf: Khaleel Kassab, Producent: 
Hanna Olsson och Karin Vestlund. 
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integrera språk, kultur och konstnärliga stilar i sitt uttryck.7 Hamidi Isacson 
formulerar å sin sida viljan att inkludera och tilltala människor som är 
flerspråkiga; något som hon börjat utforska redan under sin utbildning vid 
Teaterhögskolan i Malmö.8 

Gruppens namn härleder ur olika språk vilket speglar deras intresse; det 
första ledet ja är svenska, det andra ledet la är arabiska för nej och det tredje 
ledet da är slaviska för ja. Namnet relaterar på ett underfundigt sätt till den 
hållning som svensk teater överlag har haft till att ta interkulturell teater på 
allvar och se möjligheter i kulturblandade ensembler på scenen och i mötet 
med publiken. 

Många fria teatergrupper har sedan 1960-talet likt Teater Ja:La:Da riktat 
sig till den unga publiken. Samtidigt är ensemblen unik genom att inter-
kulturaliteten är genomförd i de teatrala verkningsmedlen. Ensemblen pro-
filerar sig genom att ta utgångspunkt i barns flerspråkiga verklighet som en 
interkulturell resurs och förankrar sin verksamhet i mötet med en poten-
tiellt flerspråkig publik. Ett av deras argument är att det i dagens skola talas 
cirka hundrafemtio språk utöver svenska, vilket gör det till en naturlig del 
av många barns vardag att blanda och växla språk.9 Parallellt pekar teater-
gruppen på att det i samhället finns svårigheter och missförstånd kopplade 
till flerspråkighet som kan försvåra barns möjligheter att utveckla och 
använda alla sina språk. Därtill menar teatergruppen att samhället värderar 
vissa språk lågt och att diskriminering utifrån språk och kulturell bakgrund 
utgör reella hinder för barn och unga i samhället. 

Flerspråkigheten kombinerar Teater Ja:La:Da konstnärligt i en stil som 
smälter samman element från olika kulturer. Gruppen strävar på det sättet 
efter att bejaka olika kulturella särdrag så att de kompletterar varandra i 
eklektiskt inspirerade sceniska gestaltningar. Hur kommer detta till uttryck 
i Hjältinnan av Al-Basrah? Jag börjar med att undersöka hur anslaget 
etablerar publikkontraktet, det vill säga hur berättelsen ska gestaltas, vem 
som är i rummet och hur relationen till publiken ser ut.10 

7 Intervju med regissör Rayam Al Jazairi, ”Tyst Rayam Interview”, publicerad 2014-10-23, 
https://www.youtube.com/watch?v=m5dVeJKp528 hämtad 2019-09-20. 
8 Intervju med dramatiker Vanja Hamidi Isacson, ”Vanja Interview”, publicerad 2014-03-15, 
https://www.youtube.com/watch?v=D2-noKqYlv4 hämtad 2019-09-20. 
9 Se Teater Ja:La:Da. 
10 Ellen Karoline Gjervan, ”Lekens dramaturgi – nye muligheter for barneteatret?”, Nordic Early 
Childhood Education Research Journal 6:9 (2013), s. 3.  
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Anslag och publikkontrakt 
Skådespelaren Alaá Rashid väntar på scenen då barnen kommer in i teater-
rummet och sätter sig på kuddar på golvet. Han hälsar barnen välkomna till 
teatern som handlar om en saga, och meddelar att det har uppstått ett 
problem eftersom berättaren är sen. Han föreslår allsång av Imse Vimse 
Spindel så länge de väntar, vilket publiken omedelbart bejakar med till-
hörande rörelser så att han får haka på. De hinner med några strofer då 
skådespelaren Anna Röing Hellberg skyndar in med andan i halsen och ber 
om ursäkt för sin försening på engelska, franska och spanska. 

Röing Hellberg hälsar på Rashid genom att kasta sig fram och krama om 
honom. Han blir överrumplad och ryggar tillbaka stel som en pinne i 
kroppen. Hon hejar också på publiken och vänder sig åter mot Rashid som 
nu sträcker fram handen och presenterar sig som bibliotekarien Amin. Hon 
tar hans hand och artikulerar övertydligt att hon heter R-o-s-m-a-r-i och 
jobbar som sagoberättare. 

Amin är på väg att sätta sig bland barnen då Rosmari upptäcker att fel 
material står förberett på en bokvagn i vänsterkant på scenen. Det har inte 
upptäckts eftersom den är övertäckt. För att inte behöva avblåsa sago-
stunden letar de efter den berättelse som matchar materialet, men förgäves. 
Rosmari föreslår då att eftersom Amin är en bibliotekarie från Basra så får 
de hjälpas åt då hon inte kan den aktuella berättelsen så bra. Amin tvekar 
men publiken hejar fram honom. Anslaget placerar teaterhändelsen på ett 
bibliotek och situationen skulle kunna vara en av många sagostunder som 
brukar äga rum där. Det klargör vidare att Rashid förutsätts kunna och 
också kan berättelsen, medan Rosmari, som är den som brukar berätta, 
behöver stöd för att kunna genomföra sagostunden. 

Rosmari kliver ut på scengolvet framför bildskärmen i fonden. Hon 
etablerar ett nytt berättarplan genom att tända en strålkastare, iklä sig en 
tunika och ur fickan ta fram miniatyrdockan Alia Mohammed Baker. Hon 
presenterar Alia, men betonar namnet fel. Amin avbryter och rättar Ros-
mari som gör flera försök innan hon lyckas, delvis med hjälp av några barn i 
publiken. Rosmari ställer dockan i handen på Amin, och medan hon 
berättar att Alia är bibliotekarien som tar hand om alla böckerna i Basras 
bibliotek lyfter hon skynket av bokvagnen. Där står en miniatyrmodell av en 
stad. En kamera framför modellen förstorar bilden på skärmen i fonden och 
publiken ser husfasader och fönster samt andra invånare i form av små 
dockor ute på gatan. Alia vandrar in i miljön och där börjar sagoberättelsen. 
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Via skärmen följer publiken dockorna i den dockskåpslika miljön. En 
sagovärld befolkad av dockor är ett vanligt inslag i barnteatern, även den 
som inte är renodlad dockteater. Dockscener används ibland som en 
förtätning av en berättelse där vuxna skådespelare i andra scener gestaltar 
samma karaktärer som dockorna.11 Så är inte fallet i Hjältinnan av Al-
Basrah, då Amin och Rosmari inte tillhör persongalleriet i sagovärlden. 

Föreställningen gestaltas alltså på flera plan, dels hos Amin och Rosmarie 
på biblioteket, dels i modellen som utgör sagovärlden, vilken i sin tur för-
höjs ytterligare på bildskärmen. I jämförelse kan skärmen som berättar-
medel eventuellt vara mera bekant för många barn än att gå på teater, 
medan inramningen i en sagostund på biblioteket kan skapa igenkänning i 
själva teaterhändelsen. Teater Ja:La:Da laborerar på detta sätt med ett täm-
ligen avancerat formspråk och pekar tillbaka på teaterföreställningen som 
en lek med hur de spelar den. Det avancerade upplägget med ett flertal 
berättarplan överskrids därtill under föreställningens gång i grepp som för-
tydligar att de leker. 

I publikkontraktet ingår förutom överenskommelsen om flera berättar-
plan ett interaktivt publiktilltal. Redan den gemensamma sången i början 
inbjuder till aktivt deltagande i gestaltningen. Barnen antar genast erbjud-
andet och bistår även Amin att hjälpa Rosmari med uttalet av Alias namn. 
Den gemensamma fiktionsram som anslaget etablerar utgör en dramatisk 
lek genom att skådespelarna låtsas att de leker.12 Amin och Rosmari som på 
hennes initiativ leker med varandra, möter direkt kulturella olikheter i sättet 
att hälsa och i språket. Medan språket föranleder dem att stanna upp i situa-
tioner som gör barnpubliken delaktig, lämnas hälsningsproceduren okom-
menterad, om än tydligt synlig i sammanhanget.  

Kulturmöten och lek 
Skådespelarna ömsom berättar, ömsom gestaltar sagan. På skärmen följer 
publiken livet i staden och ser hur skådespelarnas händer leker med dock-
orna allteftersom fler karaktärer gör entré i sagovärlden, till exempel guver-
nören, restaurangägaren på andra sidan gatan samt andra grannar. Parallellt 
fogas ytterligare miniatyrscener till den ursprungliga husfasad som minia-

11 Jfr Christina Svens, Regi med feministiska förtecken. Suzanne Osten på teatern, diss. Umeå 
(Hedemora: Gidlunds förlag, 2002), s. 146–149.  
12 Gjervan 2013, s. 2. 



KULTURMÖTEN 

264 

tyrmodellen består av. Kameran växlar då vinkel och visar nya rum på 
skärmen.  

Sagoberättelsens linjära handling utvecklas organiskt enligt en klassisk 
dramatisk dramaturgi men bryts emellanåt upp så att berättarplanen glider i 
varandra. Dessa ögonblick fokuserar leken mellan Amin och Rosmari som 
iscensätter både kulturmöten och -krockar. 

I en scen spelar deras olika kulturer en avgörande roll, nämligen den där 
Alia besöker guvernören och ber att få flytta biblioteksböckerna i säkerhet så 
att de inte ska förstöras i kriget. På skärmen möter publiken guvernören i ett 
tjänsterum med irakiska flaggan på bordet och en bild av diktatorn på väggen. 
Scenen inleds med att Rosmari föreslår att Amin ska spela Alia och iklär 
honom sin sjal. I lek söker hon en lösning på hur scenen kan iscensättas. 
Rosmari verkar vilja luta sig dels mot Amins kulturella erfarenheter, dels mot 
att han och Alia båda är bibliotekarier, vilket avslöjar Rosmaris osäkerhet och 
okunskap. Hon är å ena sidan bra på att berätta men å andra sidan främ-
mande för kulturmiljön i sagan. Hon inser dock att förslaget innebär att hon 
behöver spela guvernören, och tvekar då hon inte vet hur en sådan rör sig och 
pratar. Hon menar att det är för svårt för henne att spela en endimensionell 
karaktär med en annorlunda politisk agenda från en annan kontinent. Amin 
svarar att hon bara behöver tänka på en man med makt. Då förstår Rosmari 
och läser utan problem guvernörens repliker, vilka till delar är på arabiska 
som hon sedan översätter till svenska, medan Amin gestaltar Alia i dialog 
med guvernören på skärmen. 

En annan scen anspelar på ett liknande vis på Amins kulturella erfar-
enheter. På skärmen möter publiken Basras invånare som bunkrar vatten, 
mjöl och stearinljus. Här stannar Rosmari, som inte förstår varför de samlar 
just dessa varor, upp spelet i sagoberättelsen för att fråga om det, varpå 
Amin förklarar att de förbereder sig för kriget. I deras gemensamma lek blir 
Amins erfarenheter en utgångspunkt som stärker mötet mellan dem. Sättet 
på vilket de bemöter varandra föreställer jag mig förtydligar Amin som en 
länk mellan sagovärlden och biblioteket. Amin som ett ankare i karak-
tärernas dramatiska lek har på sätt och vis en motsvarighet i Rashids in-
ledande välkomnande av barnpubliken. Ett sätt att tolka skådespelaren 
Rashids utseende och uppenbara rötter i Mellanöstern är att detta förstärker 
Amins erfarenheter som ett värdefullt kulturkapital. Ett annat är att en-
semblen anspelar på en ”autenticitet” i karaktären genom att specifikt skapa 
sådana associationer. 

I ytterligare en scen som utspelar sig under kriget leker skådespelarna 
fram ljud av flygande bombplan och biblioteksbyggnaden står i brand. På 



TEATER JA:LA:DA 

265 

skärmen flammar ett lågande ljus på husets övervåning och in i modellen 
rullar en miniatyrtank med soldater. På engelska anklagar de grannarna på 
gatan för att ha stuckit huset i brand. Invånarna hävdar att så inte är fallet 
och talar upprört med varandra på arabiska. Några barn i publiken över-
sätter spontant vad dockorna säger till andra barn som inte verkar kunna 
arabiska. 

Alia förstår att böckerna som hon flyttat in i restaurangen inte är säkra där 
fastän ägaren bär vapen. I den sista scenen flyttar hon därför hem böckerna 
till sig med lastbil. Kameran följer skådespelarnas lek med lastbilen som kör 
ut ur miniatyrmodellen och fram mot barnpubliken på golvet. 

Ur bokvagnen lyfter Rosmari en bokrad och vänder fram en miniatyr-
modell av Alias hem. Den ställs på golvet framför barnen och bildskärmen 
visar dockan bära in och fylla sitt hem med böcker. Avslutningsvis berättar 
Amin att Alia drömmer om att ett nytt bibliotek ska byggas. Till Amins 
trummande sjunger Rosmarie om detta kunskapens hus. 

Sagoberättelsen är befolkad av dockor och handlingen utspelar sig i ett 
annat land i en annan kultur. I skådespelarnas lek med varandra, i över-
gångar mellan eller inne i scener, som bibliotekarien Amin och sagoberät-
taren Rosmari blir de yrkesroller som barnen skulle kunna möta i sin 
vardag. Det är också på detta berättarplan som olika kulturer genom deras 
möte får huvudsaklig betydelse i föreställningen. 

Påfallande är att Rosmaris föreställningar om den andra kulturen, som 
exempelvis kommer fram i guvernörsscenen, bleknar i mötet med Amin. 
Rosmari utvecklas som karaktär tack vare sin osäkerhet och att hon frågar 
upp sånt som hon inte förstår eller markerar att hon inte tror sig klara. 
Mötet med Amin förändrar hennes utgångspunkter, medan Amin som har 
relevanta kulturkunskaper blir den som kan förklara. Hans kunskaper som 
hon är beroende av för att kunna delta i sagoberättandet fullt ut, vilket hon 
inser redan från början, kommer i ett annat ljus. I och med att Amin 
berättar och förklarar blir han tydligare som en värdefull kunskapskälla, 
vilket hanterar risken att framstå som en platt representant för en annor-
lunda kultur. Det inledningsvis smått påflugna mötet mellan dem får andra 
proportioner då de börjar leka och visar varandra ömsesidig respekt i leken. 
Detta sätt att gestalta kulturmötet mellan dem bygger därtill ett publiktilltal 
som närmar sig barns sätt att förhålla sig till livet. 
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Musik, språk och interaktivitet 
Musiken binder ihop scenövergångar och förstärker stämningar. I en gatu-
scen ser publiken Rosmaris händer hantera dockor som möts och pratar 
med varandra, medan Amin som trummar och sjunger en arabisk sång står 
intill. Efter ett tag kliver Rosmarie fram i helfigur på scenen och faller in i 
sången, för att strax därpå återvända till sin plats bakom miniatyrmodellen 
för att manövrera dockorna i en ny scen.  

Trummor av olika slag ackompanjerar sånger som melodiskt kan börja 
hos Rosmari nynnande på en melodi som låter som Vem kan segla förutan 
vind, vilken sömlöst övertas av Amin som nynnar vidare och utvecklar den 
med orientaliska melodislingor. Greppet förstärker stämningen i scenen. I 
gestaltningen i sin helhet sker glidningar mellan arabisk och svensk musik 
utan skarvar och i sången följer språket lättare med än i de talade replikerna. 

Smidigheten i att växla mellan språk i replikerna varierar beroende på 
berättarplan. Då Röing Hellberg spelar Rosmari uttalar hon de arabiska 
namnen fel, men då hon hanterar dockorna och läser deras repliker talar 
hon flytande arabiska. Skådespelaren som gestaltar Amin växlar mellan 
svenska med brytning och arabiska under berättelsens gång. I språksvårig-
heter blir de jämlikar. Detta öppnar även för publikinteraktivitet då barn i 
publiken spontant hjälper både karaktärer i berättelsen och varandra. 

Svenskan dominerar som scenspråk, men olika språk används och 
skådespelarna växlar språk sinsemellan. Inslaget då Amin rättar Rosmaris 
uttal bekräftar kanske upplevelser som barn i interkulturella miljöer kan 
känna igen oavsett modersmål, även om korrigeringen här eventuellt blir 
motsatt då Rosmari som talar majoritetsspråket blir rättad. Hennes över-
drivna uttal av sitt namn i anslaget ger associationer till allmänna anta-
ganden om att människor från andra kulturer i allmänhet inte förstår 
svenska så bra. Föreställningens blickfång ligger dock inte där, utan på hur 
språket används för att underlätta kommunikationen mellan dem, vilket 
tydliggör flerspråkigheten som en tillgång. Olika kulturer och modersmål 
skapar inte olösbara kommunikationsproblem utan finns där att förhålla sig 
till. Det gör Amin och Rosmari genom att leka med varandra, vilket bidrar 
till att fördjupa deras möte. Karaktärernas olika kulturer inverkar på detta 
möte, och ställer redan inledningsvis till problem för dem. Amin är ovan 
vid att hantera Rosmaries framfusiga sätt att hälsa med en kram. Han ryggar 
tillbaka. Hon märker det kanske knappt, men det synliggör en maktobalans 
mellan dem. 
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De kan ändå mötas i en gemensam teaterlek om Alia. Skådespelarna 
leker fram handlingen med dockorna alternativt kommer överens om hur 
nästa steg i den ska tas. Lekens framträdande plats betonar både att det leks 
och hur det leks på scenen.13 Denna dramatiska lek gestaltar både vad som 
berättas i sagan men också hur Amin och Rosmari berättar den. Formen 
bidrar till att centrera språk och kultur i tilltalet av publiken där det uppstår 
ett interkulturellt möte som tar fasta på olikheter som en tillgång för för-
djupad kontakt mellan människor. 

Interkulturalitet i Teater Ja:La:Das produktioner 
Repertoaren under innevarande höst (2019) bekräftar ensemblens använd-
ning av flerspråkighet och interkulturalitet. Vilka scenspråk som är aktuella 
anges i samtliga uppsättningspresentationer.14 Det är alltifrån svenska, 
arabiska, engelska, italienska, gammalegyptiska och tibetanska som i Jakten 
på den största skatten, som har målgruppen barn mellan 6 och 9 år, till 
svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska som i Drömmarnas väg, 
en genreöverskridande musikteaterföreställning för ungdomar från 13 år, 
eller till svenska och arabiska som i Tyst, för tre- till femåringar. Därtill för-
tydligar ensemblen att produktionerna kan förstås av såväl fler- som en-
språkiga, vilket hänger samman med att deras konstnärliga uttryck och 
användning av teaterns verkningsmedel stöder förståelse av gestaltningen 
oavsett modersmål. 

En linje i deras konstnärliga uttryck är, likt i Hjältinnan av Al-Basrah, att 
bygga in och leka med kulturkrockar mellan människor som lär sig förstå 
varandra på ett annat sätt än om de stannade vid konstaterandet att de 
andra beter sig annorlunda och obegripligt. I detta fungerar de olika 
språken som en av de olikheter som karaktärerna delar. Ämnesmässigt kon-
centrerar ensemblen sig på vardagliga livsproblem och existentiella frågor 
som barn och unga kan känna igen. 

Exempel på det är Trottoarer, en pjäs för barn från 10 år som är fritt 
baserad på intervjuer med gatubarn i Tunisien, Egypten och Sverige. 
Samma sak är det med den redan nämnda Drömmarnas väg, där publiken 
möter afghanska, somaliska och irakiska flyktingbarn i ett familjehem 
någonstans i Skåne. I båda dessa är det flerspråkiga upplägget inbyggt i val 
av innehåll och utgångspunkt, och de behandlar existentiella frågor. 

13 Jfr Gjervan 2013, s. 6f. 
14 Se Teater Ja:La:Da. 
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Produktionen Tyst handlar om pojken Nader som möter Nadja. Berät-
telsen tematiserar mötet med ett nytt språk, en ny kompis och vad som 
händer om man lyssnar istället för att prata. 

Två andra produktioner, Calamillo och nattens port, för tio- till tolv-
åringar, och Jakten på den största skatten, är framarbetade med hjälp av 
skolelever i olika årskurser som deltagit i produktionsprocessens alla delar, i 
idéarbetet såväl som i iscensättningar. De utgör delar av projektet ”fler-
språkiga barns delaktighet i scenkonst” som Teater Ja:La:Da bedrivit. Cala-
millo handlar om tre barn som med hjälp av en magisk penna blir tillfreds 
med sig själva. I Jakten följer publiken med bästisarna Olivia och Snövit 
som reser genom dödsriket på ett lekfullt äventyr under vilket de samtidigt 
möter de stora frågorna om livet, döden och kärleken. 

Interkulturaliteten är en inarbetad hållning i Teater Ja:La:Das samlade 
produktion som ställd i relief mot den fria gruppteaterhistorien tydliggör 
hur ett arbete med skådespelare från olika kulturer tillsammans kan gestalta 
sig. Hur faller det in i den bild teaterforskningen tecknat av hur fri grupp-
teater har handskats med interkulturalitet genom åren? Begreppsmässigt 
har forskningen använt etnicitet istället för kultur för att svara mot skåde-
spelarnas eget behov att vrida sig ur kulturaliserande och exotiserande 
grepp som majoritetskulturen kopplat om dem för att kategorisera och 
markera tydliga gränser mellan grupper av människor. Etnicitet, som inte 
kan likställas med kultur utan utgör en aspekt av en social relation, ger 
individen en större egenmakt att urskilja sig även i avseende på klass, genus, 
ålder och osv.15 Processerna som särskiljer ”vi och dem” är därtill röriga för 
att begreppen sammanblandas och ibland bär tillbaka på utseende, det vill 
säga rasifiering.16  

 

 
15 Jfr Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism (Nora: Nya Doxa, 1993), s. 21f. 
16 Jfr Alexander Motturi, Etnotism. En essä om mångkultur, tystnad och begäret efter mening 
(Göteborg: Glänta produktion, 2007), s. 23–29. Motturi lyfter fram hur begreppen förväxlas i 
politiskt syfte för att poängtera skillnader. Jfr Jonas Stier, ”Etnisk identitet”, i Migration och 
etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle, red. Mehrdad Darvishpour & Charles Westin 
(Lund: Studentlitteratur, 2008), s. 63f. Stier noterar hur kulturbegreppet flyttat fokus från essens-
domäner till det sociokulturella fältet men fortfarande har kvar gamla länkar till ras. Det ger en 
betydelseglidning som kommer till uttryck i människors associationer av utseende till etnicitet 
samtidigt som de hänvisar till kulturskillnader. 
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Fria teatergrupper och mångkulturell förvirring 
Den fria gruppteatern växer fram under 1960-talet och under följande 
decennier grundas etniskt profilerade teatergrupper på fältet.17 Men i jäm-
förelse med exempelvis finska teatern har de utomeuropeiska skådespel-
arna, med andra spelstilar och teatertraditioner än de vedertagna, ändå haft 
svårt att etablera sig. Arenan erbjuder likväl öppningar till arbetsmöjlig-
heter, men villkorar dem enligt mångkulturpolitiska incitament som i en 
bakvänd välmening tycks tro att migranter förlorar fotfästet om de inte 
stärker sin egen kulturidentitet. Skådespelarna blir i första hand hänvisade 
till teaterprojekt på det egna språket för sina landsmän. 

Genom åren har man från politiskt håll satsat på mångkulturella teater-
projekt, exempelvis genom Stadsteatern överfaller Tensta (1996) och Mång-
kulturåret (2006). Förlagda vid institutionsteatrar i Stockholm förverkligar 
dessa satsningar ett mångkulturpolitiskt upplägg som bejakar många kul-
turer vid sidan av varandra, men som samtidigt uppfattar identiteter som 
hotade om de utstakade kulturgränserna överskrids. 

Denna mångkulturella teater har sin bakgrund i en offentlig debatt och 
politik som är snårig. Otaliga rapporter och utredningar avslöjar svårighet-
erna att överbrygga glappet mellan den politiska retoriken, som betonar en 
öppen och tolerant samhällsgemenskap, och den effektiva särskiljningen av 
människor, som i praktiken sker med utgångpunkt i kulturskillnad.18 Med 
den politiska retorikens vokabulär, där mångkultur glider över i kulturell 
mångfald, följer skilda tanketraditioner som blivit nersmälta i en råddig 
tankefigur där olika betydelser flyter in i varandra.19 Det underlättar inte för 
de fria teatergrupperna att tvingas hantera en förvirrad situation, och det 
har noterats att dessa begrepp både rest hinder och frågor om huruvida de 
skapar samhörighet eller definierar skillnader mellan kulturgrupper.20 Det 

17 Jfr Sauter 2004, s. 241f. 
18 Se exempelvis Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006, Agenda för mångkultur. 
Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006, delbetänkande (SOU 2005:091). Jfr 
Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Integrationens svarta bok. 
Agenda för jämlikhet och social sammanhållning, slutbetänkande (SOU 2006:79). Se även Oscar 
Pripp, Andrej Markiewicz & Farnaz Arbabi, Mångfald i kulturlivet (Tumba: Mångkulturellt 
centrum, 2004). Vidare Alexandra Ålund & Carl-Ulrik Schierup, Paradoxes of Multiculturalism. 
Essays on Swedish Society (Aldershot: Avebury, 1991). 
19 Dan Lundberg, Krister Malm & Owe Ronström, Music, Media, Multiculture. Changing 
Musicscapes (Stockholm: Svenskt visarkiv, 2003), s. 33–44, diskuterar begreppen mångkultur och 
kulturell mångfald utifrån dess olika tanketraditioner och hur begreppen används politiskt. 
20 Jfr Lena Hammergren, ”Samverkan, mångkultur och historia: nya strategier för dansen”, i 
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är en träffsäker iakttagelse och för den teater som vill reflektera över den 
sociokulturella komplexitet och rikedom som finns i blandningen av män-
niskor i åtminstone de större städerna i landet, skapar den ett utmärkt 
incitament till att utforska sätt att skapa kulturmöten mellan människor.21 

Hur mångkulturpolitiken begränsat de fria teatergruppernas möjligheter 
till kulturmöten är en sak, en annan är hur de utomeuropeiska skåde-
spelarna själva initierat försök att komma förbi uppställda begränsningar. 
En sådant ansats är att profilera sin etnicitet till skillnad från kultur.  

Etnisk, minoritets- och interkulturell teater 
Några etniskt definierade fria teatergrupper som varit verksamma i kortare 
eller längre perioder sedan 1970-talet utgör Latinamerikanska Folkteatern, 
Kurdiska teatergruppen och Kvinnoteatergruppen Medya.22 Under 1990-
talet var minoritetsensembler såsom Judiska teatern och Samiska teatern 
verksamma. Samma årtionde såg därtill interkulturella teatergrupper såsom 
Riksteaterensemblen Shikasta samt teatergruppen Gnistor, där bland annat 
Marouf arbetade, dagens ljus. Ett senare exempel utgör Arabiska teatern 
som startar under 2010-talet i Stockholm.23 De spelar på arabiska för en 
arabisktalande publik samt betonar behovet av teater på det egna språket 
och bekräftar i och med det hur mångkulturella incitamentet fortfarande 
återverkar på ett fält som är komplext.  

Det varierar hur grupperna definierar sig själva, och grovt sett kan man 
tala om etniskt profilerade ensembler, minoritetsteatrar eller interkulturella 
teatergrupper. Det kan ge intryck av att det är vattentäta skott mellan dessa 
kategorier, men i realiteten har etniskt profilerade scenkonstnärer etablerat 
ensembler där skådespelare från olika kulturer från början eller längs vägen 
kommit att arbeta tillsammans. Ibland har inflyttade skådespelare, ibland 
har svenska skådespelare varit i majoritet. 

Teaterforskningen har likaså noterat mönster i vilka funktioner de etniskt 
definierade teatergrupperna har haft.24 Ett centralt drag för några av dessa har 

— 
Teater i Sverige, red. Lena Hammergren m.fl. (Hedemora: Gidlunds förlag, 2004), s. 255.  
21 Jfr Guillermo Verdecchia, ”Seven Things About Cahoots Theatre Projects”, i Ethnic, Multi-
cultural and Intercultural Theatre, red. Ric Knowles & Ingrid Mündel (Toronto: Playwrights 
Canada Press 2009), s. 106. 
22 Sauter 2004, s. 241f. Jfr Christina Svens, ”Främlingen” på scenen. Kurdisk-svenska skådespelare 
gestaltar identitet (Möklinta: Gidlunds förlag, 2015), s. 39–74. 
23 Se Arabiska teatern, u.å., http://www.arabiskateatern.se/ hämtad 2019-09-20. 
24 Sauter 2004, s. 242. 
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varit att i Sverige upprätthålla den egna kulturen som hotats av fascism i 
hemländerna.25 Minoritetsensembler har genom att spela på sitt eget språk 
velat skapa en motvikt till den överordnade svenska kulturen.26 Ett annat drag 
har varit strävan efter att belysa politiska situationer i hemländerna alternativt 
att belysa särskiljande strukturer och mekanismer som stänger in scenkonst-
närerna i etniska ”reservat” med en tydligt avgränsad uppgift i Sverige.27 I de 
sistnämnda fallen blir möjligheten att spela på svenska för en svensk publik 
avgörande för att nå utanför den egna folkgruppen. 

Nämnda teatergruppers olika strategier har en gemensam nämnare i att 
de skapar arbetstillfällen åt skådespelare.28 Inbyggda ekonomiska förutsätt-
ningar räcker dock inte på långt när till för att försörja sig i sitt yrke då ak-
tuella kulturbidrag inte garanterar lön för arbetet. 

En annan iakttagelse som teaterforskningen gör är att då skådespelare 
med främmande brytning väl syns på de svenska scenerna så ges de olika 
funktioner. Ibland sammanfaller det främmande med rollens karaktär, så 
att exempelvis en kurdisk skådespelare erbjuds en roll som kurd.29 Greppet 
syftar kanske till att ge rollen en viss ”autenticitet” så att publiken uppfattar 
karaktären som representativ för den etniska grupp som vederbörande 
företräder.30 En annan variant av det är att skådespelare från andra kulturer 
kontrakteras i uppsättningar som så att säga utspelar sig i ”deras” miljöer, 
såsom Mångkulturårsprojektet Sultanens hemlighet på Dramaten. I sämsta 
fall betonar detta det avvikande eller kan till och med leda till stereotypa 
gestaltningar av andra etniciteter.31 Inte heller interkulturell teater står fri 
från dylika risker.32 Den klangbotten i Rashids arabiska bakgrund som 
sammanlänkar sagoberättelsen och gestaltningen av Amin kan tolkas som 
att den tillför rollgestaltningen ett autentiskt skimmer. Amin och Alia har 
samma yrke och delar kulturella rötter men i förgrunden iscensätter teatern 
hur Rosmari och Amin leker sig förbi hennes föreställningar om Amin som 

25 Sauter 2004, s. 242. Latinamerikanska folkteatern arbetar idag på Aliasteatern som utgör en 
gästspelsscen för scenkonst, performance och dans. 
26 Sauter 2004, s. 242. 
27 Svens 2015, s. 11–23. Jfr Verdecchia 2009, s. 106. 
28 Sauter 2004, s. 242. 
29 Svens 2015, s. 120. 
30 Sauter 2004, s. 243. 
31 Sauter 2004, s. 243. 
32 Jfr Julie Holledge & Joanne Tompkins, Women´s Intercultural Performance (London and New 
York: Routledge, 2000), s. 110–119. Holledge & Tompkins beskriver tre olika föreställ-
ningsgenrer i förhållande till hur interkulturell scenkonst konstruerar sitt publiktilltal (s. 110–
150). 
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avvikande från majoritetskulturen. Deras möte och kommunikation hjälper 
till att sudda ut detta i leken om hur en hjältinna räddar böcker. 

Teatern kan givetvis inte kontrollera vad publiken i sin roll som mot-
tagande part uppfattar och ser. Den kan däremot reflektera över sina an-
satser för att medvetandegöra sig om inbyggda risker och val av dramatisk 
tyngdpunkt. I det större fältet av fria teatergrupper är det förhållandevis få 
ensembler som arbetar med problematiken på det genomgripande sätt som 
Teater Ja:La:Da gör. 

Avslutning  
Teater Ja:La:Das interkulturella produktion av Hjältinnan av Al-Basrah 
iscensätter kulturkomplexitet och flerspråkighet på ett avancerat men sam-
tidigt okomplicerat sätt. Kulturskillnaderna finns där, men de hamnar i 
bakgrunden då leken och sagoberättandet står i förgrunden. Istället används 
kulturskillnaderna som teatrala verkningsmedel, exempelvis för att drama-
turgiskt knyta ihop berättarplan. Den risk för autentiskt skimmer som följer 
med skådespelaren Rashid nertonar ensemblen genom Amins och Rosmaris 
dramatiska lek som står i centrum och där de handlar och förhandlar med 
varandra i sitt gemensamma projekt att berätta sagan. Produktionen kan 
sägas vila på en bredare uppfattning av kultur med fokus på människors 
gemensamma synsätt och erfarenheter utifrån andra kvaliteter än nation-
ella, etniska eller religiösa kulturer.33 Om detta vittnar redan publikkon-
traktet där Rosmari erfar att de behöver hjälpas åt för att klara uppdraget att 
berätta sagan. Den interaktiva inbjudan till medverkan av barnpubliken i 
början gör att även de tar del i berättandet under vägen, framförallt vad 
gäller språket. 

Amin och Rosmaris möte är ett viktigt berättarplan där de leker och 
resonerar om leken. Kulturkrockar i deras handlingar synliggörs i vardag-
liga händelser och lämnas okommenterade. De leker sig förbi situationer 
som uppstår på grund av kulturskillnader, och teaterföreställningen har 
siktet inställt på att mötet utvecklar deras vänskapsrelation. Den avancerade 
dramaturgiska strukturen, dialogen och musiken gestaltar hur kulturmöten, 
där parterna vågar mötas bortom förutfattade meningar, skapar fördjupade 
möten mellan människor. I detta verkar karaktärerna trygga och självklara; 

 
33 Jfr Lotta Björkman, ”Om att förstå vad vi inte förstår för att bättre kunna förstå – så att vi kan 
nå dit vi vill – egentligen”, i Normkritisk pedagog. Perspektiv, utmaningar och möjligheter, red. 
Lotta Björkman & Janne Bromseth (Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 154. 
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de vågar visa sig för varandra trots viss osäkerhet i den dramatiska leken. 
Rosmari har liten kunskap om Amins kultur och blottar ibland förutfattade 
meningar som Amins svar nyanserar. För publiken blir det tydligt att de har 
olika makt i situationer som uppstår. I den ojämlikheten finns även motorn 
som ger dem energi till att verkligen mötas. 

Teater Ja:La:Da förankrar resurser som kulturskillnader och flerspråkig-
het i en lekande hållning, det vill säga i en för barn igenkännbar vardags-
praktik där de karaktärer barnen möter på scenen skiftar både ledigt och 
mödosamt mellan språk. Föreställningen tilltalar härigenom barn oavsett 
kultur samt gestaltar perspektiv på förmågan att förstå sig själv och sin 
situation. Teater Ja:La:Da bejakar olika kulturella erfarenheter och språk 
samt utmanar genom det uppfattningar om kulturell homogenitet som 
kommer till uttryck i föreställningar om andra kulturer och i etablerade 
mönster för hur människor handlar utifrån dessa. Det är som om den 
dramatiska lek som gestaltas i Hjältinnan av Al-Basrah iscensätter andra 
möjliga svar än gängse föreställningar gör på frågor om vem som har en 
annan kultur eller vem som behöver kulturmöten för att lära sig av vem. 
Det hör fortfarande inte till vanligheten att en fri teatergrupp tar ut sina steg 
i den riktningen. Interkulturalitet i denna mening gestaltar kultur som 
handling och aktion istället för ett positionerat tillstånd. Då kan det inter-
kulturella mötet mellan Amin och Rosmari samt scenen och barnpubliken 
bidra till att utmana ojämlika maktstrukturer mellan i detta fall en svensk 
majoritetskultur och en arabisk minoritetskultur.34 
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