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Sammanfattning/Abstract

This essay examine the femme fatal and the head character in the play Lulu Eine Monstretra 

gödie by Frank Wedekind. I have studied Lulu, who would be classified as a femme fatal, in 

terms to see what kind of woman’s portrait a femme fatal is. I will show with the theories of 

Judith Butler, Jacques Lacan and Joan Riviere how the femme fatal can be seen as a construc-

tion, a role done by men. As well as a strong self owned woman. I will also discuss other con-

cepts like femme-inism. My aim with this analysis is not to show one, but many different ways 

of looking at the femme fatal. 
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1 Inledning och bakgrund

Jag såg Lulu.  En monstertragedi på Dramatens lilla scen i Stockholm en höstkväll i oktober 

2006, en uppsättning av regissören Ole Anders Tandberg med Livia Millhagen i rollen som 

Lulu. Det är en föreställning som har etsats sig fast i huvudet på mig, eftersom jag inte kan 

komma på vad den vill. Några veckor senare läser jag ett utdrag som publicerats ur 

dramaturgen Lucas Svensson dagbok. Det står: ”Bemötande och missförstånd: 1. Lulu? Är 

hon naken pjäsen igenom? […] Det är vidrigt, varför ska man spela det där? Finns det inga 

positiva bilder av kvinnan? Måste vi reproducera ett redan existerande förtryck?”1 Det enda 

som snurrade i mitt eget huvud under Dramatens uppsättning av Lulu. En monstertragedi var 

just; varför måste hon vara naken hela tiden? En fråga som dramaturgen och regissören 

uppenbarligen visste att de skulle få, ett medvetet provocerande beslut. Men frågan återstår 

ändå.

Lulu. En monstertragedi skrevs år 1894. Den censurerades när den kom, men har spelats i 

flera versioner sedan dess. Rollfiguren Lulu har blivit något av en symbol för femme fatalen, 

den farliga kvinnan som med sin sexuella charm kan få män att gå i graven. När jag såg 

uppsättningen på Dramaten förundrades jag över hur det kommer sig att femme fatalen lever 

vidare? Vad är det egentligen för ett kvinnoporträtt man fortsätter att ge syre om och om igen? 

Jag var en av dem som reagerade i enlighet med den kritik Lucas Svensson hade väntade sig. 

Men inte för att jag vill se positiva bilder av Kvinnan, utan för att jag är trött på att se just 

bilder av Kvinnan. Kvinnan som stereotyp. Jag blev intresserad av att göra en feministisk 

läsning av Lulu. En monstertragedi och begreppet femme fatal. Det som intresserade mig var 

huruvida femme fatalen är en roll kvinnan får, eller om det är en verklig natur. För mig väckte 

det  tankar om feminitet, konstruktion och om den manliga blicken. 

När jag forskade vidare om femme fatalen hittade jag framför allt två synsätt: dels den 

klassiska femme fatalen som skapades i slutet av 1800-talet och den moderna femme-inisten

som återfinns inom queerrörelsen. Den klassiska femme fatalen skapades av manliga 

konstnärer och poeter som ett uttryck för vad de såg hos kvinnor som hade börjat frigöra sig 

                                                                
1 Ariel, tidskrift för litteratur nr. 5-6 årg. 88  ( Tollarp 2006 ) s. 43



5

såväl sexuellt som politiskt.2 Inom dessa kretsar blev femme fatalen hyllad som en 

frihetskämpe och befriare. Hon blev en jämlike till mannen. Mot detta ställs det faktum att det 

är mannen som har skapat henne, att femme fatalen inte tagit sin sexualitet utan fått den. Man 

kan också se femme fatalen som en reducering av kvinnan till ett sexobjekt och en kropp, 

eftersom skönhet anses vara en av femme fatalernas främsta egenskap. Femme fatalen är i sin 

klassiska bemärkelse väldigt destruktiv i sin sexualitet. Definitionen av femme fatalen är en 

kvinna som med sin förförande charm lurar män in i farligheter och ibland till och med 

döden.3 Blir en fri kvinna en farlig kvinna? Ska man se det som att kvinnan blir destruktiv och 

farlig när hon blir en sexuell varelse som står på egna ben? Är det så att hon inte kan hantera 

sin lust och därför gör den till något smutsigt? Om det är så, blir undermeningen att det bästa 

är om mannen fortsätter att kontrollera och tukta henne. Är femme fatalen således ytterligare 

ett offer av patriarkatet? Eller är det en kvinna som dödar män och genom det ifrågasätter 

patriarkatet? 

I modernare tider, och i och med queerdebatten har frågan om femme fatalen kommit upp 

på nytt, men nu under namnet femme-inism. Den teorin ger ytterligare en förklaring till femme 

fatalen. Här handlar det om att vrida begreppet ett varv till, och att leka med roller. Femme-

inister är oftast homosexuella kvinnor som provocerar i valet av kläd och smink. Inte sällan 

ser de ut som den gängse bilden av prostituerade. Men femme-rörelsen har en vidare syn på 

skönhet. Det handlar om att ”värdesätta både spinkiga plankor och ljuvliga äppelrundade 

tjejer, den uppskattar såväl de välrakade femme-benen som de skäggiga damernas skönhet”4

De har alltså ett skönhetsbegrepp som till motsatts mot den klassiska femme fatalen vägrar 

låta sig begränsas. Femme-inister reducerar sig inte till sexobjekt. De lyckas ofta vrida sig ur 

den snäva skönhetsbilden som patriarkatet ger, eftersom de ibland använder sig av en så 

kallad transidentitet. Femme-inism handlar om att ta tillbaka det feminina och sexualiteten, 

samt vrida de ett varv till så att de inte längre är männens produkt. 

När jag orienterat mig bättre och upptäckt ytterligare teorier och begrepp inom området 

feminitet insåg jag att det finns ytterligare sätt att de på femme fatalen. Jag upptäckte att  

Judith Butlers tanke om performativitet, Jacques Lacan sätt att se på begär och Joan Riviere 

”Feminitet som maskerad”5  alla kunde tillföra något nytt i debatten om femme fatalen. Mitt 

                                                                
2 Virginia M. Allen, The femme fatal. Erotic Icon (New York 1983) “preface” s. ix
3 Ibid. s vii
4 Ulrika Dahl, “Femme-inism” Arenagruppen.se

5  Joan Riviere, “Womanliness as Masquerade” tryckt I The 
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syfte med uppsatsen blev att i ställe för visa vilket sätt som beskriver femme fatalen bäst, 

försöka beskriva henne på flera olika sätt. Med hjälp av i huvudsak Butler, Riviere och Lacan 

teorier vill jag visa på det dynamiska i femme fatalen och hur flera olika synsätt kan förklara 

henne.

                                                                                                                                                        

International Journal of Psychoanalysis (IJPA)” vol.10 (1929)
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2 Metoder

Jag har använt mig av i huvudsak tre synsätt: Butlers idé om könskonstruktionen. Rivieres 

mer klassiska teori om ”kvinnlighet som maskerad” och Lacans modernare tolkning av 

mannens blick. Att det blev just de tre beror på att de tillför olika synsätt kring just feminitet, 

begär och kön. Samt att alla mer eller mindre bottnar i Freud, som oavsett vad man tycker om 

honom har grundat de mest utförliga resonemangen kring sexualitet. Under avsnittet Lacan 

har jag sammanfört idéer ur Jurgen Reeders Begär och etik; om kön och kärlek i den 

fallocentriska ordningen och Slavoj Zizek Ideologins sublima objekt vilket beror på att båda 

är uttolkare av Lacans teorier.

2.1 Performitivitet och könet som konstruktion - Judith Butler

Judith Butler har fört vidare Simone de Beauvoirs tanke om att man inte föds till kvinna utan 

blir det. Hon analyserar hur det kommer sig att vi har skapat något som ”kvinnligt” och 

”manligt” och kommer fram till att det är något som skapas performativt. Det vill säga att man 

”spelar” eller ”leker” sitt  kön och att det inte finns några medfödda egenskaper som kvinna 

eller man.

Jag vill med hjälp av Butlers teorier påvisa hur Lulu är ett konstruerat kön och det 

intressanta i att hon anses vara en ”svag” kvinna, men att hennes ”kvinnlighet” egentligen är 

konstruerad. Enligt Butler är könet konstruerat, hon menar också att det inte ska spela någon 

roll vilket biologiskt kön man föds till; att det finns samma skillnader mellan en kvinna och en 

kvinna som mellan en man och en kvinna. Att använda sig av Butler utan att nämna 

queerperspektiv går inte, men detta blir snarare en parantes i den här analysen. Det har dock 

sitt intresse eftersom viss feministisk teori går emot queerteori; som i fallet femme-inism eller 

femme fatal. Vissa feministiska teoretiker menar att femme-inism en ”okritisk tillägnelse av 

könsrollsstereotyper ur heterosexualitets praktik” 6

                                                                
6 Judith Butler, “Feminismer” Red. Lisbeth Larsson (Lund 1996) s. 172
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Först och främst Lulu jag tittar på i Lulu. En monstertragedi. Men det faktum att hon enbart 

omges av män och en homosexuell kvinna gör att jag inte kan bortse från de som skapar 

henne, de som konstruerar henne. För Lulu är ett kärl som fylls med andras förväntningar och 

längtan. Männen ger Lulu hennes identitet. Att könet skapas genom språket är också något 

Butler har intresserat sig för. Hon menar att språket har en enorm kraft, och att ett mångårigt 

förtryck lever vidare just eftersom språket gång på gång upprepar förtrycket. Att titta på hur 

Lulu tilltalas och konstrueras av språket blir då även intressant ur ett femme fatal perspektiv.

2.2 Feminitet som mask- Joan Riviere

Joan Riviere utgår liksom Butler från det performativa, om ”maskeraden”. Men har ett mer 

freudianskt perspektiv. Riviere menar att feminitet är något spelat och används i syfte för att 

balansera i övrigt manliga egenskaper. Här handlar det återigen om blicken. För att bli 

godkänd och omtyckt måste man bli föremål för den manliga blicken; att få mannens 

bekräftelse. Rivieres exempel är kvinna som nätterna efter offentliga tillställningar, där hon 

har stått i centrum och fått uppmärksamhet för hennes arbete och hennes intellekt, led av svår 

oro. För att lindra sin oron, blir hon beroende av att få uppmärksamhet och komplimanger av 

de män som också arbetar inom samma projekt.7 Det visade sig att vad dessa män hade 

gemensamt var att de agerade fadersgestalter, och det var huvudsakligen två saker hon sökte 

hos dem; dels den direkta uppmärksamheten efter hennes framträdande, men också den 

indirekta bekräftelsen i form av sexuell uppmärksamhet.8  Det är i detta resonemang som man 

märker hur Riviere har det freudianska perspektivet, med bakgrund till den symboliska 

ordningen, och behovet av mannens blick. Riviere sammanfattar det här beteendet med att 

skriva: 

Analysis of her behavior after her performance showed that she was attempting to obtain sexual 

advances from the particular type of men by means of flirting and coquetting with them in a 

more or less veiled manner. 9  

                                                                
7  Riviere, “Womanliness as Masquerade” s. 2
8 Ibid. s. 2
9 Ibid. s. 3
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I anslutning till Freud skriver Riviere att analysen på kvinnan visade hur den oidipala 

rivaliteten till mamman fortfarande var mycket påtaglig, eftersom den inte hade blivit löst på 

ett tillfredställande sätt .10 Riviere menar att den oro som kvinnan kände efter att ha visat på 

typiska maskulina sidor, kommer ifrån hur hon som yngre hade identifierat sig med sin far 

och nu åter behövde en ”faders blick”, en bekräftelse för att kunna ta plats. Den bekräftelse 

får kvinnan genom att iträda en mer utstuderad kvinnlighet. Av detta drar Riviere slutsatsen 

att feminiteten är spelad; “både för att gömma männens äganderätt och för att hindra 

förväntade reprisalier om det visade sig att hon ägde den”.11 Vidare menar hon att man heller 

inte kan förklara vad som är genuin kvinnlighet (womanliness) och vad som är spelad, men att 

det inte spelar någon roll, eftersom de rymmer varandra. Att spela sitt kön är alltså att vara 

kvinna. Sin yttersta kvinnlighet är ett led i den symboliska ordningen eftersom man i och med 

den behöver mannens blick. Det är också där hon har stött på kritik av flera feministiska 

författare. Veronique Machelidon menar t.ex. att en sådan teori stödjer den fallocentriska 

ordningen, när man istället borde ifrågasätta den.12

Där skiljer sig Riviere från Butler, som menar att kvinnlighet är spelad eftersom det inte 

finns något genuint manligt eller kvinnligt.

2.3 Begär samt imaginär och symbolisk identifikation - Lacan 
och hans uttolkare Zizek och Reeder.

För att förstå Zizeks och Reeders betraktelsesätt, måste man börja med Lacan och den så 

kallade ”symboliska ordningen”. När Lacan skriver om den symboliska ordningen menar han 

att ”det ena könet måste som grund för sin identifikation ta bilden av det andra könet”13 I och 

med det skapas en hierarki där mannen står över kvinnan. Enligt Lacan hade flickan kunnat ta 

sitt eget kön som ideal om ” formeringen av subjektets sexuerade identitet blott [hade varit] en 

fråga om psykologiska processer utan förankring i en symbolisk ordning”.14 Men han menar 

är det inte så , och hur mycket man än skulle vilja ha könens lika värde som ideal, kan den 

                                                                
10 Ibid. s. 2
11 Ibid. s. 3
12 Veronique Machelidon, “Psychoanalyses/Feminisms”. Edit by Peter L Rudnytsk and Andrew M. Gordon 

(New York State university of New York Press 2000) s. 278
13 Jurgen Reeder, Begär och etik; om kön och kärlek I den fallocentriska ordningen (Stockholm 1994) s. 210
14 Ibid. s. 210
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symboliska ordningen endast producera en term, fallos. Det gör så att det inte finns någon 

symmetriskt utsageposition som ”motsvarar den som via fadersfunktionen tillkommer 

mannen”15. Det är inte nödvändigtvis mannen, men det är subjektet som har fallos. Den idén 

ligger till grund för teorin om begärssubjekt respektive begärsobjekt. När det handlar om 

kvinnans roll i den symboliska ordningen, instämmer Reeder med flera feministiska teoretiker 

som menar att kvinnan är ”anvisad en kvinnlighet”, en feminitet. Han menar att anammandet 

av en föreskriven roll som feminiteten är, ”inbegriper ett mått av tvång riktat mot hennes 

subjektivitet”16. Begärsubjekt och begärsobjekt handlar om att ta sig till den positionen där 

man kan begära, att hitta sin subjektivitet och på så sätt få en fallos. Enligt den symboliska 

ordningen är mannen  den enda som kan ge kvinnan en subjektivitet, eftersom det är han som 

har fallos. Om man utgår ifrån det, blir den manliga blicken viktig, eftersom den skapar 

förutsättningar för ett agerande. Tankar om begärsobjekt respektive begärssubjekt går tillbaka 

till idén om idealjag och jagideal. 

Eugénie Lemoine-Luccioni förklarar den symboliska ordningen genom den narcissistiska 

relationen med modern. Han  beskriver att den lilla flickan ser modern som sitt jagideal, och 

har svårt att komma ur den föreställningen17. För att bryta den relationen med sin mor, börjar 

flickan identifiera sig med fadern. Alltså en fallisk identifikation. När flickan inser att det är 

fadern som har fallos, förlorar hon intresset för modern, eftersom hon ser henne som 

kastrerad. Modern har alltså ingen symbolisk fallos och kan i och med det inte ge flickan 

någon ”utsageposition för hennes identitet”, alltså subjektivitet. 18Allt detta är viktigt att förstå 

om man ska kunna se hur kvinnan söker sin identifikation hos mannen. Reeder menar: ”att 

subjektiviteten i den fallocentriska ordningen med nödvändighet måste vara fallisk och att den 

strävar att resa sig som den Enda”19. När man förstår det kan man komma in på vad 

subjektivitet är, och hur det uttrycker sig. När Freud talar om att flickan har penisavund, 

förklarar Reeder att det egentligen handlar om att kvinnan har en ”önskan att som talande 

subjekt kunna erkänna sitt begär”20. Kvinna får alltså sin feminitet genom mannens begär. 

Feminiteten är skapad för att kvinnan ska kunna få mannens blick och uppskattning, och 

                                                                
15 Ibid. s. 210
16 Ibid. s. 211
17 Ibid. s. 212
18 Ibid. s. 214
19 Ibid. s. 214f
20 Ibid. s. 215
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genom det sin subjektivitet. För att förtydliga det ytterligare skiljer Zizek mellan vad han 

kallar imaginära och symboliska identifikationer:

imaginära identifikationer avser våra identifikationer med bilder av oss själva, där vi inför våra 

egna ögon framstår som mer älskvärda; med andra ord bilder som representerar det och den vi 

önskar vara. Symboliska identifikationer är däremot identifikationer med den position varifrån 

vi observerar eller betraktar oss själva i syfte att kunna framstå som älskvärda. 21    

Genom imaginära identifikationer försöker vi härma eller likna en person som vi ser upp 

till, medan vi i symboliska identifikationer tvärtom gör oss ojämförbara med denne.22 Ett 

exempel på en imaginär identifikation är t.ex. ungdomar som gör allt för att se ut som sina 

idoler. Medan ett exempel på en symbolisk identifikation är den lille pojken som visar sig 

svag och ynklig inför sin mamma, för att på så vis få hennes kärlek. 

Fortsatt så skriver Zizek att det är viktigt att se bakom de roller som man antar i och med 

en identifikation. ”För vem visar subjektet fram sig självt på detta sätt? Vilken blick står i 

centrum då subjektet identifierar sig med en viss bild?”.23 Att man i och med det letar efter 

den blick som man vill ska se en.

Det handlar alltså om blicken och hur vi skapar oss ideal att identifiera oss med för att 

framstå som de människor vi vill vara

                                                                
21 Slavoj Zizek, Ideologins sublima objekt (Göteborg 2001) s. 122
22 Ibid. s. 127
23 Ibid. s. 123
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3 Upphovsmannen och verket

3.1 Vem var Wedekind?

”Frank Wedekind är det kvinnliga släktets befriare”.24 Så presenterades Wedekind i samband 

med premiären av Lulu. En monstertragedi.  Med viss ironi kan man säga att han var en vän 

av kvinnor på flera sätt, eftersom han under hela sitt liv omgav sig med älskarinnor och 

prostituerade. Wedekind identifierade sig dessutom med an av karaktärerna i Lulu. En 

monstertragedi; ”Jag är Goll”25 uttrycker han i samband med sin 50-års fest, när hans vänner 

sjunger ”Jag är Menelaos den gode”, en nidvisa om en gammal kung och hans för unga fru. 

Något som han uppfattar som en pik mot honom och hans nästan 30 år yngre fru Tilly Weeds. 

En pik så kraftig att han lämnar Tyskland för Florens och så småningom Paris. Men kan han 

vara Goll, Lulus första man som beskrivs som en förtryckare, samtidigt som han är det 

kvinnliga släktets befriare?

Lulu. En monstertragedi kom till när Wedekind roade sig i Paris och är inspirerad av 

vaudeville, kabaré och ”glädjeflickor”, ett vilt nattliv under franska stjärnor. Det var 

surrealism och expressionism som inspirerade Wedekind och han kämpade genom sina texter 

mot naturalism under hela sitt liv. En av Wedekinds talesmän i hans pjäs Die junge welt

(1889) uttryckte det med orden ”din iver för realism har fått dig att glömma litteraturen”.26

Det är något som återkommer under hans författarskap. Han tyckte inte att en konstnär skulle 

vara vetenskaplig.

Frank Wedekind var en skandalomsusad man; först åtalades han för urversionen av Lulu. 

En monstertragedi. Det åtalet lades visserligen ned efter ett år, men sedan ställdes han inför 

rätta anklagad för ett majestätsbrott på grund av en satirisk dikt. Uppenbarligen provocerade 

han sin omgivning med sina texter. Att originalet till Lulu. En monstertragedi har varit så 

uppseendeväckande kan kanske vara svårt att förstå när man läser den idag. Är det slutet med 

                                                                
24 Ariel s. 14
25 Ibid. s. 20
26 Gerald N Izenberg, Modernsim & Masculinity; Mann, Wedekind, Kandinsky through world war 1 ( The Uni-

versity of Chicago Press 2000) s. 22



13

Jack the Ripper som är för magstarkt? Eller är det alla sexanspelningar och själva temat med 

femme fatalen som är för erotiskt?

I sin dagbok kommenterar Wedekind sitt liv och sina anteckningar som ”helt och hållet 

psykopatiska” . Det är en amatörmässig diagnos som han själv har gjort, men det är intressant 

att han beskrivs som ”kvinnosläktets befriare”, när han snarare ser sig själv som dess 

förtryckare (i och med dagboksanteckningen ”Jag är Goll ”) och dessutom tror att han är lite 

galen.

Wedekinds verk kännetecknas av motsättningar; antingen motsättningen mellan den fria, 

sunda sexualiteten och sadomasochism. Eller motsättningen mellan den friska kvinnans krav 

och längtan efter sex och femme fatalens destruktiva Han använde sig bland annat av en stil 

som senare kom att kallas för Aneinander-Vorbeireden där karaktärerna talade förbi varandra, 

snarare än med varandra vilket gjorde att dialogerna sällan liknade realistiska samtal.  Gerald 

N Izenberg beskriver i sin bok Modernism & Masculinity; Mann, Wedekind, Kandinsky 

through world war 1, Wedekinds verk som en “dissonant blandning mellan högt och lågt, 

logos och eros, klassiskt drama och vaudeville” som “belyser författarens olösta konflikt 

mellan det feminina och hans egen manlighet”.27

Wedekinds pjäser var ofta kontroversiella och väckte stor uppmärksamhet. Inte minst hans 

första storpjäs Frühlings Erwachen (1891), som handlar om några unga ungdomars pubertet 

och sexualitet. Pjäsen hyllade den naturliga sexualiteten, men blev skandal när den kom, 

kanske inte minst på grund av att den innehåller en onaniscen och ett självmord. Flera av 

Wedekinds andra pjäser innehåller också hans fria syn på sex; Elins Erweckung som kom 

1887 handlar om en prostituerad som trivs med sitt arbete. Das sonnenspektrum (1893-1894) 

hyllar och föreslår prostitution som en väg till lycka. Mot detta ställs att Wedekind också 

skrivit pjäser som Tod und Teufel (1905) där synen på den fria sexualiteten ersätts med tanken 

på att kvinnas längtan efter tillfredsställelse egentligen bara är uttryck för Sadomasochism.

I förordet till Wedekinds Die Tagebüchen: ein erotisches Leben skriver en engelsk 

översättaren att Wedekind är erkänd som en av grundarna till expressionismen, men att han 

under den tiden inte passade in i någon särskild skola. 

His uniqueness may be at least a partial cause of his continued obscurity, despite critical views 

that “he may perhaps be given credit for being the first writer in any language to identify an-

                                                                
27 Ibid. s. 23
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other obsessive feature of twentieth-century urban society: the part played in the consciousness 

of that society by sex and sexuality”28

Frank Wedekind föddes i Hannover 1864. Hans far hade tillbringat några år i San Fransisco 

eftersom hans politiska idéer som inte hörde hemma i Tyskland efter 1848 års revolution. 

Wedekinds mor var operasångerska, och det var hon som introducerade honom i den 

bohemiska världen. Han kom också att ha nära kontakt med flera av moderns vänner, en fick 

smeknamnet ”erotisk tant” vilket säger en del om hur det sexuella tidigt blev en del av hans 

liv. Redan som 14-åring skriver han i en dikt något som kom att följa honom resten av livet : 

”den erotiska kvinnan som det väsentliga i livet och människans oundvikliga, men tyngande 

gudomlighet efter Guds död”.29

Wedekind mötte både motgång och framgång i sitt liv. Under en tid försökte han sig på 

skådespeleriet och spelade bland annat Jack the Ripper i Lulu. En monstertragedi, en insats 

som beskrevs som katastrofal. Framgång hade han med kvinnorna och i sin kamp mot 

naturalismen. Samt från och till med hans pjäserna. Wedekind dog 1918 och lämnade efter sig 

ett arv med expressionistiska tankar och pjäser som dessutom lade grunden till den absurda 

teatern.

3.2 En introduktion till Lulu. En monstertragedi

Urversionen av Lulu. En monstertragedi heter Die Büchese der Pandora. Eine Monstretra 

gödie. Den skrevs år 1894, men censurerades. Wedekind fick därför arbeta om den i olika 

versioner och gav året därpå ut den som Der Erdgeist under pseudonym. Efter det bearbetade 

Wedekind pjäsen i flera versioner ända fram till år 1913, allt för att undgå censur och 

tillfredsställa den allmänna smaken. Lulu. En monstertragedi blev till två pjäser: Pandoras 

ask och Jordanden. Urversionen, som jag ska analysera, har inte spelats sedan 1894 på grund 

av censuren. Den har dock spelats i andra versioner fyra gånger tidigare i Sverige. Alban Berg 

har skrivit en opera av en version, som blivit mycket uppmärksammad. I en översättning av 

Göran O Ericsson är Lulu ett kvinnoodjur som måste hållas inspärrad i en bur, vilket kan vara 

                                                                
28 www.gradesaver.com/classicnotes/authors/about_frank_wedekind.html
29 Izenberg. s. 38



15

intressant eftersom den bilden gör femme fatalen till ett djur och förstärker bilden av den 

sexuella kvinnan som otämjbar.

Här följer en snabb sammanfattning av Lulu. En monstertragedi, men får att göra en mer 

allmän beskrivning är det en pjäs som handlar om en ung kvinnas kamp för sitt liv. Pjäsen rör 

sig mellan liv och död, med sexualiteten som drivkraft.

3.3 Handlingen

Vi möter Lulu första gången när hon står modell för en tavla som hennes man Dr. Goll har 

beställt. Konstnären Schwarz och en vän till honom Dr. Schöning fascineras av den vackra 

kvinnan på den halvfärdiga målningen, när Lulu och Goll gör entré. Schönings son Alwa som 

jobbar som teaterdirektör gör dem sällskap och tar sedan med sin far och Goll på ett genrep, 

vilket gör så att Schwarz och Lulu lämnas ensamma. Därmed utspelar sig en förförelse akt, 

där Lulu ingående och med sexuella undertoner berättar om hur hon brukar dansa för sin man. 

Redan då förstår man vidden av Lulus förförelsekraft. Hon eggar Schwarz, men vill ändå inte 

ställa upp på den kärleksakt han inbjuder till. Det slutar med att Lulu och Schwarz ertappas i 

famnen på varandra när Goll upptäcker dem. Vilket leder till att Goll får en hjärtattack och 

dör. I andra akten har Schwarz och Lulu gift sig och vi möter dem i äkta sängen, när Schwarz 

ber om Lulus kärlek. Han undrar om den fortfarande är besvarad och för att slippa undan 

Schwarz kropp och krav, berättar Lulu att hon bär hans barn. Schigolch gör entré och avbryter 

deras dialog. Schigolch presenteras som Lulus far, men om det verkligen är så framgår aldrig i 

pjäsen och olika påståenden står emot varandra. Mötet mellan Schigolch och Lulu  blir dock 

ett kärt återseende. Efter det gör Schöning entré och det avslöjas att Lulu och Schöning har 

haft en affär och en relation som sträcker sig tillbaka till innan Goll. Schöning vill nu sätta 

punkt för den relationen , eftersom han ska gifta sig med en annan kvinna. Lulu blir så 

förtvivlad av Schönings avvisande att hon inte kan dölja sin besvikelse för Schwarz. Han får 

reda på deras affär och tar sitt liv, genom att skära halsen av sig. 

I tredje akten är Lulu gift med Schöning och vi möter dem tillsammans med den 

homosexuella grevinnan von Geschwitz och Rodrigo Quast. I de första scenerna lyckas Lulu 

förföra Rodrigo och grevinnan uttrycker sin fascination över henne. Schöning kommer på 

Lulu i en kärleksakt med hans son Alwa, vilket leder till att Schöning bli ursinnig och en 

dödskamp mellan Lulu och Schöning leder till att Lulu skjuter Schöning i ryggen så att han 

avlider. Lulu grips av panik och flyr tillsammans med Alwa och Rodrigo till Paris för att börja 
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ett nytt liv. Fjärde akten börjar i Paris med en scen där Alwa, Rodrigo, Lulu tillsammans med 

Grevinnan Geschwitz och några andra står och utför ”samlagsrörelser”. Casti-Piani, en man 

Lulu har mött i Paris har skickat fotografier på henne till en bordell i Kairo, och hotar nu med 

att ta hennes liv om hon inte börjar jobba där. Som återkommande kontraster mellan liv och 

död bekänner grevinnan sin kärlek till Lulu i scenen efter. Något som dock inte gör Lulu 

lyckligare, utan snarare ännu mer förvirrad. Livet i Paris rör till sig än värre; Rodrigos krav på 

Lulu om pengar, fallet på aktien de har spekulerat i, gör tillsammans med Casti-Pianis hot att 

Lulu måste fly från Paris till London. Femte akten börjar med att Lulu sitter i trasiga 

underkläder på scenen tillsammans med Alwa och Schigolch. Lulu försörjer dem genom att 

sälja sin kropp till bland annat Kungu Poti, Dr. Hilti och slutligen Jack the Ripper som blir 

hennes död. Grevinnan Geschwitz följer Lulu i döden och hela pjäsen slutar med att 

Geschwitz kärleksförklaring till Lulu.
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4 Textanalys av Lulu. En monstertragedi i 
Lucas Svenssons bearbetning

4.1 Min kropp är lika med Lulu –Om hur hennes utseende 
skapar hennes identitet

Barbro Sigfridsson förtydligare i sin avhandling: Jagets plats. Gestaltningen av det kvinnliga 

subjektet i Katarina Frostensons Nilen, Traum, Sal P och Staden, hur den manliga blicken 

formar kvinnan till ett objekt:

Beauvoir argumenterar för att den andres blick, och kvinnans upptäckt av att vara sedd, skapar 

en spricka mellan upplevelsen av att vara ett subjekt och en ny insikt om att hennes kropp är ett 

objekt för mannen. Konsekvensen av detta blir att den egna kroppen framstår som ett objekt, 

också för kvinnan själv. Kroppen reduceras till en yta, till en kropp-för-andra som ska formas 

till att väcka behag och bekräftelse 30  

I första scenen får vi inte se Lulu, men vi får höra om henne och bilden av henne skapas 

enbart på grund av hennes utseende. Det är inte en kvinna vi får möta utan ett vackert skal; 

”vilka behag”31 och ”[d]en söta lilla varelsen”32, varje replik tycks vara kantad med sådana 

kommentarer. Det är redan här den manliga blicken som talar om kvinnan. När Schöning 

utbrister ”[h]är handlar det om mer än nakenhet” och får svaret, ”[e]ller mindre”33 får vi veta 

att även om det är något speciellt med Lulu, är hennes skönhet så starkt kopplat till hennes 

person, att de blir ett. En vanlig kvinnofälla, att inte kunna skilja på sin kropp och sitt 

intellekt. ”Kvinnan är den som fastställas i sitt kön, identifieras med sitt kön och hållas 

                                                                
30 Barbro Sigfridsson, Jagets plats. Gestaltningen av det kvinnliga subjektet i Katarina Frostensons Nilen, 

Traum, SalP och Staden (Hedemora 2003) s. 105
31 Frank Wedekind, Lulu. En monstertragedi, ( Dramatens spelversion 2006) s. 3
32 Ibid. s. 4
33 Ibid. s. 4
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inordnad i reproduktionens sfär”.34 Att alltid vara fast i något som är så förgängligt. Här tycker 

jag man kan ta in tanken om den symboliska ordningen, och se hur skönhet också kan låsa 

fast någon i en position som den andra, en objektsposition. När männen runt omkring henne 

bara kommenterar hennes utseende är det en form av tuktning och förtryck. Frågan är om 

Lulu, som Riviere påpekar kan använda sig av den identiteten, den feminiteten hon får. Eller 

har hon själv skapat den rollen. Det är den återkommande frågan: vem som har skapat rollen. 

Det är också den avgörande eftersom man i och med det kan se huruvida femme fatalen är fast 

i en roll som förtrycker henne.

 Lulus utseende växlar från att vara hela hennes identitet till att vara det som föder hennes 

identitet. Det blir som om det blir det ”andra” det som skapar och är en förutsättning för hela 

henne. Butler menar genom Hegel att subjektet bara kan lära känna sig själv genom en 

”andre”.35 Om denne ”andre” då blir skönheten och det otillförlitliga i ett utseende, betyder 

det i Lulus fall att hon lär känna sig själv genom andras kommentarer och tyckande. Hon blir 

helt enkelt en produkt av de andra, men de påstår sig inte på något vis känna Lulu och alltså 

blir hennes skönhet allt. Ett tydligt exempel på hur man konstruera ett kön och låser fast en 

kvinna i det. 

De män, Schöning och Schwarz, som i början tar sig rätten att kommentera henne, tar sig 

också rätten att fantisera om henne; ”[t]änk om det halkar ner för axlarna…”.36  De visar också 

på vilken tröst de finner i den vackra kvinnan: 

”SCHWARZ: (suckande) Det är sådant man vill måla! 

SCHÖNING: För att överlista döden!”37

På så sätt får vi reda på vilket behov hon fyller. Fast det är också här man förstår hur 

speciell Lulu är. Kan hon bara vara sitt utseende om hon väcker sådana känslor? Repliken 

”för att ”överlista döden” visar hur fylld med liv Lulu är.

  Att skönhet, utseende och lust bara är ett spel, en ”maskerad”, ett agerande i enlighet med 

tankar om det performativa eller Rivieres maskeradtanke blir tydlig när Schwarz berättar om 

                                                                
34 Anna Cavallin, “Androgynens kön – en feministisk läsning av C. J. L Almqvists Drottningens juvelsmycke.” , 

Feministiska litteraturanalyser 1972-2002 Red. Åsa Arping och Anna Nordenstam (Lund 2005) s.220
35 Sara Salih, Judith Butler (New York 2002) s. 26
36 Wedekind. s. 4
37 Ibid. s .5
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Lulus färgade hår under armarna. Bara det faktum att hon har färgat sitt hår under armarna 

visar på vilken produkt hon har blivit. Men det visar också på hennes medvetenhet gällande 

sitt utseende och skapar på så sätt en den relationen som hela pjäsen bygger på. Relationen 

mellan deras behov att skapa en kvinna och i och med det hennes behov av att bli skapad. 

Kanske är det där nyckeln ligger? Att det inte är en roll, utan en relation.

I Lulu. En monstertragedi står kroppen i fokus. Hennes eget förhållande till kroppen är 

kluvet. Hon vet att den är vacker och att hon uppskattas för den. Hon uttrycker en glädje och 

ser till att utnyttja den för att få vad hon vill ha, t.ex. det faktum att hon tycker om pengar och 

gärna vill bli rik  Samtidigt som hon uttrycker en längtan efter att vara ful, fast hon säger att 

hon ”inte mår bra om […] [hennes] kropp inte är sådan att man vill sätta tänderna i den”.38

Dubbelheten är tydlig, men den visar också var fokus ligger. Att männen runt omkring henne 

måste påpeka hur viktigt det är att hon är en kropp, visar på rädslan att hon ska upptäcka att 

hon kan vara mer. Som en tyst överenskommelse för att inte väcka den björn som sover.

4.2 ”Ellie. – Klä på dig” –Vad namnen har för betydelse

Judith Butler tar hjälp av Jacques Derrida och J. L Austin när hon beskriver hur ett subjekt 

skapas. Man skapas genom språket och hon menar att den som utför detta ”performativa 

yttrande” inte är en ”person som talar utifrån en universell subjektsposition utan snarare 

citerar redan befintliga, kodifierande yttranden.”39 Det betyder att det är en viss typ av 

uppträdanden och en viss norm som hela tiden skapas. I det här fallet skulle alltså männen få  

representera patriarkatet som för  vidare sina förväntningar på kvinnan genom att kommentera 

henne, eller ge henne namn. ”Språket tillhandahåller olika slags «tomma` former som varje 

talare som deltar i diskursen  gör till sin «person`, och i samma stund definierar hon sig själv 

som jag”.40  Jaget är alltså något som blir till i språket.

Visserligen Lulu heter Lulu i manuset, men hennes män ger henne dessutom olika namn 

beroende på omständigheterna. I och med det skapar de henne så  att hon ska passa den hon 

ska behaga. Första gången är det namnet Nellie som dyker upp. Det är det namn hennes första 

                                                                
38 Ibid. s.53
39 Feminismer s. 153
40 Èmile Benveniste ,Människan i språket (Stockholm 1995) s. 44
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man Goll har gett henne. Han säger  att  han ”döpt henne” och förklarar att han älskar det 

hjälplösa. 41

Publiken får genom det bekräftat att namnen som ges henne, har funktionen av att tukta 

henne eller ge henne en roll. Namnen hon får är; Nellie/Ellie, Mignon, Eva, Katja och Lulu. 

Den man som kallar henne Lulu är den man som påstås att vara hennes pappa, men som 

egentligen är den man som först  var tillsammans med henne. Alltså  den man som ”gjorde”  

henne först.  På så sätt får man aldrig reda på om hon haft något annat namn innan dess. 

Namnen hör ihop med sina älskare på samma sätt som hon hör ihop med dem ( se vidare i 

”Vad har du din lilla sockermun till!”).     

När Lulu efter Nellie och Mignon får namnet Eva är det i en förförelse akt, där hon visar ett 

visst motstånd. Förföraren Schwarz kanske tycks tro att genom att ge henne detta klassiska 

femme fatal namn också ge henne en sexuell lust till honom. En femme fatal roll som 

tillfredsställer honom just då. Det är som om männen runt omkring henne säger åt henne vad 

hon ska känna genom att byta namn på henne. Eva! - Var sexig!, Mignon! - Var söt och 

osjälvständig! Om man tittar på namnen som tecken, som något man ska tyda hittar man just 

olika roller i dem. Namnen är fyllda med symbolik, Katja betyder den rena och den kyska42, 

Mignon är franska för söt och Eva är som sagt ett genom tiderna belastat namn eftersom det 

sammankopplas med synd. Genom att hon får alla dessa namn blir hon konstruerad. Namnen 

bär också på en form av maskering, en form av förklädnad och när vi vet namnens olika 

betydelser, vet vi också att de bär på en feminitetsskapande. Kanske liknande den i hur ett kön 

blir till. Butler menar att man genom att säga ”du är en flicka” till det lilla barnet, gör man 

henne till en flicka.43 På samma sätt använder sig männen runt omkring henne för att skapa 

den kvinna de vill ha.   

Översättaren Ulf Peter Hallberg skriver om namnens betydelse och drar samma slutsatser 

om hur männen projicerar sina ”drömbilder” på henne. Men han skriver också att Lulu lyckas 

undkomma detta genom att hon är föränderlig och ”aldrig mister sin energi”.44 Alltså att hon 

med hjälp av sin livskraft, sin eros skakar av sig det som är jobbigt. Begreppet eros blev stort i 

samband med en kvinna vid namn Lou Andreas-Salomé. Hon beskrev eros som ett högre 

medvetande och att kvinnan i och med eroskraften skulle kunna uppnå en egen subjektivitet. 

                                                                
41 Wedekind. s. 10
42 Katja är en form av Katarina, som var ett berömt helgon
43 Feminismer s. 172
44 Ariel. s. 10
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När man menar att en kvinna har en stark eros, menar man att hon inte är så mån om 

bekräftelse, utan har en stark självkänsla.45

Det är ett tydligt att man kan se på femme fatalen på två olika sätt. Om man som Hallberg 

vill se hur hon är stark och lätt kan undgå männens projiceringar, kan man titta närmre på hur 

männen mår. Schwarz, Lulus andra man håller en monolog om hur olycklig han är, om hur 

kärleken till Lulu får honom att känna sig ”eländig till mods”.46 Hur han tvivlar på hennes 

kärlek och hur han i och med det tvivlar på sig själv och allt runt omkring honom. Sådana 

kval lider inte Lulu av, för henne är kärlek något hon kan, något lätt och motsatsen är döden. 

Efter att Schwarz har haft sin monolog om hur dåligt han mår försöker han lista ut vad det är 

med Lulu som gör henne till den hon är. Den dialogen som utspelar sig mellan Schwarz och 

Lulu visar på hur speciell Lulu är och att det inte bara är hennes utseende som är henne, utan

att det också måste vara något mer: 

SCHWARZ : Din skönhet? - Dina armar och ben? - Kroppens former….-Det är inte kroppens 

linjer som är sinnliga…[…] 

SCHWARZ: Det är... 

LULU: A-la-la-la-la-la…

 SCHWARZ: Du vet det…

LULU: - I så fall har jag ändå ingen makt över det och kan inte göra nåt åt det 47

I och med det avslöjas det att Lulu drivs av någonting annat än sin skönhet, något som är så 

starkt att hon inte kan göra något åt det. 

 Något som ofta återkommer i Lulu. En monstertragedi är hennes vånda att inte kunna klä på 

sig själv. Klä av sig går lätt men inte klä på sig; 

LULU Vem ska då klä på mig till danslektionen.

SCHWARZ Det kan ni väl göra själv. 

LULU Så väl känner jag inte mig själv.48

                                                                
45 Jessica Amorsken, ”Det finns gränser för vad en kvinna får förstå” En analys av den Nya kvinnan i Hjalmar 

Söderbergs DoktorGlas” ( c-uppsats, södertörn 2006)
46 Wedekind. s. 46
47 Ibid. s. 58f
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En replikväxling som gör det lätt att fortsätt tolka in hur hon blir förvirrad och osäker, när 

hon ska agera själv. Männen runt omkring henne känner henne bättre, men ingen känner Lulu. 

Inledningscitatet ”Ellie - klä på dig!” visar således ur två perspektiv både på 

identitetsskapandet. Återigen kommer tanken om feminitet som maskerad in; att hon använder 

sig av olika dräkter, som det visserligen inte står något i scenanvisningar om att vi ska få se, 

men som det ändå berättas om. När Lulu berättar om hur hon klär ut sig spär det återigen på 

idén om att hon spelar en roll. Alla sådana element som dräkterna och namnen förstärker 

tanken på rollen och hur hon använder sig av den på olika sätt.

4.3 ”Vad har du din lilla sockermun till!” – Relationen mellan 
Lulu och de omgivande männen

Genom att konstatera att människorna runt Lulu nästan bara uteslutande är män, och att Lulus 

agerande visar på den manliga blicken, kan det vara viktigt att fastställa ur vilken manlighet 

den blicken föds. Enligt Zizek kan man inte bortse ifrån ”att den imaginära identifikationen 

alltid handlar om en identifikation i relation till en viss blick hos den Andre”.49 Således kan 

det vara intressant att se vilka dessa andra är och hur de uppför sig.

Lulus första man Goll är betydligt mycket äldre än henne, och behandlar henne också 

därefter. Det vill sig säga att han inte litar på henne, och att han tror att hon är alldeles för naiv 

för sitt eget bästa. I första scenen vågar han inte lämna henne ensam med målaren Schwarz. 

Det finns underförstått i relationen mellan Goll och Lulu att alla vill ha henne och att hon 

utnyttjat sin skönhet. Det första som händer när hon blir själv med en man, är desamma som 

Goll befarar; hon förför och blir förförd. Hennes känslor angående den förförelseakten blir 

talande för vilken inställning hon har till män och sex; att hon både vill och inte vill.

 Först säger Lulu: ”Låt mig vara ifred - jag mår illa- -- ”  för att sedan vända om: 

 SCHWARZ: 

Låt mig klä av dig …

                                                                                                                                                        
48 Ibid.s.24
49 Zizek. s. 123
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LULU: Varför det? 

SCHWARZ: Så att jag kan älska med dig…

 LULU: Jag är din!50

 Det är som hon måste få en roll tilldelad för att hon ska kunna spela, hon måste veta vad 

som förväntas av henne och kan först då gå in i rollen och vila i den. Lulu får sin identitet i 

och med repliken” Jag är din!”. Just den repliken upprepas om och om igen som ett svar på 

alla Schwarz påståenden och frågor. Det verkar som om det är först då Lulu kan avstyra vad 

hon verkar ha lovat:

”SCHWARZ: Klä av dig då… LULU: Varför det? ... Jag är ju din!”.51

Det är som att säga att det inte är den fysiska kärleken det handlar om, utan att den fysiska 

kärleken alltid ska leda till ett ägande ”Om hon inte är vad du förställt dig, så gör henne till 

det!”52   

 Det resonemanget bottnar i Zizeks tanke om den andra, och om rollen. Zizek skriver om 

att man ska ta reda på ”vilken konkret andre det är som […] förkroppsligar den symboliske 

Andre” och i det här fallet rör det sig om männen Lulu är tillsammans med.53 Det blir då (som 

jag nämnt tidigare) en fråga om givande och tagande, där blicken blir den som formar och i 

och med det konstruerar personen. När Goll har dött och Lulu gifter sig med målaren 

Schwarz, händer också något som är intressant gällande blicken. I sitt förhållande till Schwarz 

hamnar hon i ett visst överläge, eftersom han hela tiden tvivlar på Lulus kärlek. Det gör så att 

Lulu börjar längta efter Goll och visar det med repliker som ” [i]bland drömmer jag 

fortfarande om-om Goll [sic]...Han var inte banal ” varpå hon får kommentaren ”[d]u längtar 

tillbaks till piskan”. 54 Antagligen är det precis vad hon gör, hon längtar tillbaka till piskan, 

eller till blicken som gjorde henne till någon. Zizek skriver att man ska ta reda på för vem 

subjektet visar upp sig, vem som är blicken.55 Lulu vill ha piskan som blick.

                                                                
50 Wedekind. s. 34
51 Ibid. s. 35
52 Ibid. s. 42
53 Zizek. s 123
54 Wedekind. s. 74
55 Zizek. s. 123
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På samma sätt Butler behandlar konstruktionen man respektive kvinna diskuterar hon 

också konstruktionen heterosexualitet. Att det är något som är lika påhittat som könen. Det 

blir därför intressant att den enda som inte lyckas förföra Lulu, är den homosexuella kvinnan 

som istället gör Lulu obekväm och nervös. Att Lulu blir obekväm är inte konstigt om man ser 

det ifrån Butlers perspektiv. Martha von Geschwitz ifrågasätter det sammanhang, där Lulu är 

någon. Hon har som kvinna lyckats undgå den heterosexuella diskursen, och det blir oerhört 

provocerande i ett sammanhang som bygger på det. Lulu är någon eftersom hon bekräftar den 

heterosexuella och patriarkatets maktordning. Hennes roll skulle alltså vara som undergiven 

kvinna, vilket då kan verka paradoxalt eftersom det är hon som har makten i och med att hon 

dödar. Men undergiven blir hon i sin roll som kvinna: ”- Jag kan ju inte vara annat än kvinna -

när du är här”.56 Samtidigt som hennes relation till männen är att hon sätts i centrum, och att 

hon med sin sexuella makt dompterar villkoren. Det är just i relationen till andra män som 

Zizek skriver om hur man kan hitta sin identitet genom att identifiera sig med någon annan på 

ett antingen imaginärt eller symboliskt plan. Han skriver:

bakom en extremt ´feminin´ imaginär identifikation kan vi således vanligtvis upptäcka någon 

form av maskulin, faderlig, symbolisk identifikation. Kvinnan utagerar en bräcklig feminitet, 

men på den symboliska nivån identifierar hon sig med en faderlig blick, för vilken hon vill 

framstå som älskvärd.57     

Om man tittar på Lulu och männen runt omkring henne blir det tydligt att vad de har 

gemensamt är att de inte ser henne på ett jämställt plan, att de alla skulle kunna vara 

fadergestalter för henne. Det blir också tydligt när Schigolch gör entré och under pjäsens gång 

växlar mellan att vara hennes far och hennes älskare. Om man ser det på det sättet handlar det 

om att samtidigt som Lulu lever ut sin feminitet ( om man anser att det är något man kan leva 

ut, och inte något som aldrig har funnits) betyder det också att Lulu identifierar sig med de 

män runt omkring henne. Att det i så fall skulle vara en kamp mellan jämlikar, och att femme 

fatalen skulle vara en kvinna som identifierar sig med män, men som också i enlighet med 

Rivieres tankar om feminiteten lägger på en roll, en mask som ultrafeminin. Det finns en 

tydlig motsättning i Lulu och femme fatalen, en tvetydighet som gör henne intressant. För 

samtidigt som hon visar upp en spräcklig, skör feminin yta så styr hon männen runt omkring 

                                                                
56 Wedekind. s. 53
57 Zizek. s.123
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sig med en (dold?) järnhand. Kan det vara så att Lulu har en manlig, faderlig blick och således 

en sådan symbolisk identifikation samtidigt som hon har en manlig och stark imaginär 

identifikation?  Att det är det som gör henne så speciell, att hon växlar mellan att vara blicken 

på sig själv och vilja ha den.

4.4 ”Du glöder av hat” – Femme fatalen

På vilket sätt ser vi att Lulu är en femme fatal? Hennes första offer blir hennes första man 

Goll som dör när han kommer på henne med Schwarz. Schwarz och Lulu gifter sig och han 

får sedan reda på att Lulu har en affär med Schöning varpå Schwarz tar sitt liv. Femme fatalen 

tar således i rask takt livet av sina två första män. De dör för att de tror att de inte kan leva 

utan henne. Det blir ironiskt utifrån resonemanget att de män som Lulu omger sig med skapar 

henne i tal och kommentarer kring, och till henne. De skapar alltså henne, för att hon sedan 

ska ta livet av dem. Hur går det ihop? Är det så att hon vrider sig ur deras grepp och inte 

längre är bilden de gett henne, och att det är det som dödar?

  Bevis på att hon är en femme fatal hittar vi dels genom hennes namn Eva. Den bibliska 

Eva beskrivs som en av de första femme fatalerna, eftersom hon biter i äpplet och får hela 

människosläktet på fall. Lulu får faktiskt tre män att dö. Hon lurar män i döden på grund av 

sin charm och erotiska utstrålning. Att hon har full kontroll på männen visar många av 

männens repliker på ”du har tänt en eld inom mig”.58

Att vägra bli mamma är kännetecknande för en femme fatal, och var något som visade på 

kvinnors självständighet och frihet. Lulu använder sig av den rollen i en scen med Schwarz 

när han försöker förföra henne och tvivlar på hennes kärlek. Hon berättar att hon är med barn 

och skyddar sig således mot hans kropp och hans behov genom att ”göra” honom till pappa. 

Hon blir alltså den som delar ut roller här och eftersom barnet aldrig mer kommer på tal var 

det antagligen en lögn, ett medel som satte henne i överläge. Freud presenterar idén om att 

kvinnans penisavund sublimeras i en stark längtan efter barn. Den idéen går inte att applicera 

på Lulu eftersom hon uttrycker en ovilja mot barn.                  .

Egentligen är hela Lulu fylld av kriterier som väl stämmer överens med den klassiska 

femme fatal bilden, Lulu är upphovskvinna till efterkommande såsom t.ex. Heinrich Manns 

Lola.

                                                                
58 Wedekind. s. 112
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4.5 “The professors and the students will say: It is 
astonishing!” – Slutet

Den enda som egentligen inte rår på Lulu är en mentalsjuk mördare. Är det i honom hon 

äntligen hittar sin överman och / eller jämlike? Innan vi introduceras med Jack the Ripper har 

Lulu repliken ” Jag skulle vilja råka i händerna på en lustmördare nån gång”.59 Att hon säger 

just lustmördare kan uppfattas som ironiskt eftersom hon själv använder lust som vapen. 

Det finns flera teorier om lustmördaren och lustmordet som förekom ganska frekvent inom 

litteraturen och konsten under den tid som Lulu. En monstertragedi skrevs. Oftast var det 

mannen som dödade kvinnan i samband med en sexakt, inte sällan var det prostituerade som 

blev offer. Maria Tartar skriver om lustmorden som en konsekvens av att krigsskadade män 

ville hämnas och gjorde det på kvinnor som till skillnad från männen ofta klarade sig bättre 

under krigen. Att det mentala skydd som en man i krig hade byggt upp fick honom att 

fortsätta kriget på hemmaplan, och att lustmorden då blev ett krig som männen kunde vinna. 

Eftersom ett lustmord till skillnad från vanliga mord bygger på att först förnedra kvinnan 

sexuellt för att sedan ta hennes liv, blir det också det ultimata könskriget och en otroligt 

förnedrande avrättning. Teorin om att efterkrigstidens män tog sin revansch på kvinnor i sin 

omgivning som tecken på krigsskadorna de fått, här framför allt samman med tiden för                                           

Weimarrepubliken. Lulu. En monstertragedi skrevs innan dess, men det är fortfarande en 

intressant tanke som kan appliceras på pjäsen eftersom den ger en teori om lustmördarna som 

svaga, skadade män som söker sin hämnd på kvinnan som i deras ögon överlevt utan 

nämnvärda skador. Enligt den teorin är det inga offer som mördas, utan kvinnor som är för 

omärkta av livet och således fortfarande starka. Jack the Ripper och Lulu möts i det som blir 

en symbol för könskriget. Att Lulu mördas kan, enligt Tatars teorier om lustmordet, ses som 

att hon är för stark för patriarkatet, att en kvinna som Lulu med sin sexuella kraft är för farlig. 

Tatar menar att det extraordinära med Lulu är att hon är ”begåvad med en omstörtande kraft 

som inte bara hotar det manliga subjektets integritet, men också stabiliteten hos hela den 

sociala ordningen”.60 I och med definitionen blir Lulu den som utmanar männen till skillnad 

från att hon är en konstruktion av männen. Då blir Lulu en egen kvinna, med en egen 

sexualitet. Man skulle kunna se det så att Lulu mördas för att världen inte är redo för henne. 

Tatar försvarar femme fatalen när hon citerar Dijkstra :

                                                                
59 Wedekind. s. 114
60 Maria Tatar, Lustmord: sexual murder in Weimar germany (Princenton University Press, cop. 1995) s. 11
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[w]hile most critics have emphasized how these images of seductive femininity [femme fatales] 

can be read as symptoms of male anxieties about female libidinal energy, about the unsettling of 

gender roles through emancipatory efforts, or about the loss of agency, they can also be seen as 

fueling those anxieties to a fever pitch.61   

Eftersom Wedekind låter Lulu dö på slutet visar han återigen hennes styrka, att hon är 

så stark att hon  måste mördas. Hennes livskraft, hennes eros är för farlig.

När Jack the Ripper skär sönder henne yttrar han repliken:

” I would never have thought of a thing like that. - This is a phenomen, which only occur 

every two hundred years”.62

Vad är det egentligen han upptäcker? Det ”stycke kött” han står med i sin hand är 

underförstått Lulus kön, men vad är det som är så märkvärdigt med hennes kön? Hela slutet 

kan ge en ny betydelse av Lulu beroende på vad man sätter in i ekvationen kön = x. Återigen 

kan ett queerperspektiv ge ytterligare ett sätt att se på femme fatalen. Är Lulu kanske oskuld? 

Eller androgyn? Eller är Lulu egentligen en man? En man är hon antagligen inte, eftersom 

hon tidigare i pjäsen uttrycker en längtan efter att vara det, och även om vi aldrig får se henne 

ha sex med någon av sina män, påstår hon att hon bör på Schwarz barn. Eftersom han litar på 

hennes påstående, visar det på att de åtminstone har  försökt göra barn. Således är hon inte 

heller oskuld. Lulu påstår dessutom tidigare i pjäsen, med förakt, att hon försökt lura i 

Schwarz att hon var oskuld när de gifte sig. Det lämnar oss kvar med alternativet androgyn. 

Hon kanske är både man och kvinna, vilket överens stämmer med en bild som ges av femme 

fatalen, en kvinna som också har traditionella manliga egenskaper, som stark sexdrift och 

maktbegär. Ett sådant synsätt motsäger dock Wedekinds sätt att förklara Lulu som en kvinna 

”utrustad med naturliga gåvor, som ett ´strålande exemplar av kvinnan´ för vilken det inte har 

satts några som helst gränser”.63

Slutet i Lulu. En monstertragedi förblir en gåta. Lucas Svensson anser att hon är en oskuld 

och motiverar det med att ”den här graviditeten är ju klart lögn”.64 Svensson tror alltså på det 

jag tycker mig kunna motbevisa, vilket kanske ännu tydligare klargör att slutet ska vara just 

mångtydigt. Lulu blir återigen möjlig att projicera olika bilder och förklaringar på.

                                                                
61 Ibid. s. 10
62 Wedekind. s. 257
63 Tatar. s. 11
64 Ariel. s. 41
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Det mest spännande är dock att det är just Jack the Ripper som mördar henne, och att hon i 

och med det aldrig kommer ur den manliga blicken. Det är den som slutligen blir hennes död, 

och befriar henne från såväl imaginära som symboliska identifikationer.
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5 Slutdiskussion

Att Lulu är en femme fatal är det ingen som har tvivlat på, men vad det egentligen är för ett 

kvinnoporträtt har det funnits delade meningar om. Är hon den oberoende kvinnan som fritt 

leker med de förutsättningar hon fått som kvinna. Är hon en kvinna som skapar sina egna 

roller hon fritt kan träda in och ut ur? Eller är hon ett offer som gjorts för att visa hur dåligt en 

kvinna klarar av en sexuell frihet eller frihet överhuvudtaget? Är femme fatalen en offerroll 

som skapats för att tukta kvinnan? Hur Wedekind såg på det hela spelar självklart in, eftersom 

det var han som skapade Lulu. Men nu när författaren är död, är det viktigt att ta reda på 

varför Lulu lever vidare.

Jag har med hjälp av Butlers teorier om hur könet konstrueras visat på hur man kan se 

femme fatalen som en roll skapad av män för kvinnor. Alltså ett sätt att konstruera en kvinnas 

”kvinnlighet”. När Lacan beskriver den symboliska ordningen ger det en möjlighet att se Lulu 

som någon som agerar utifrån det faktum, att hon är den ”Andre”. Det är en metod som 

förklarar mer varifrån och varför rollen uppstår. I samband med Rivieres tankar om hur rollen 

är en spelad identitet för att överleva i en värld där männen sätter villkoren, kan man också se 

det som olika symptom på den symboliska ordningen. Femme fatalen kan således ses på olika 

sätt beroende på om man vill se vad det är som skapar rollen, respektive om det är en roll eller 

ett naturligt beteende. I min textanalys visar jag på hur femme fatalen snarare lutar åt 

definitionen ”offer” eftersom jag tillsammans med de som har kritiserat t.ex. Rivieres tankar 

om att kvinnlighet som mask, tycker att det kan vara ett sätt att försvara den symboliska 

ordningen och i och med det ett patriarkat. Å andra sidan tycker jag att Lulu använder sig av 

just kvinnligheten som mask; hon spelar en roll för att det är det enda sättet hon tror att hon 

kan bli älskad på. Om man ska se Lulu som en symbol för femme fatalen så finns det ett

spännande samband när det gäller just femme fatalen, blicken och femme-inismen. För det 

avgörande som skiljer femme fatalen ifrån femme-inisten är enligt min mening blicken. 

Femme fatalen använder sig av blicken på olika sätt, antingen som imaginär eller symbolisk 

identifikation, men i Lulu. En monstertragedi är det blicken som skapar Lulus utrymme. Till 

skillnad mot femme-inster som ofta är homosexuella kvinnor som redan vänt bort 

bekräftelsebehovet, och således blicken ifrån männen. Ulrika Dahl bekräftar det genom att 
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skriva vad feminitet är för femme-inister ”[h]är är feminitet ett uttryck för ironi och humor, 

makt och njutning. Ett slags fallisk feminitet byggd på överflöd”.65

 En fallisk feminitet bygger på att blicken inte finns där, att man själv är i överläge. Jag 

ville titta på femme fatalen som ett kvinnoporträtt och har gjort det genom Lulu i en Lulu. En 

monstertragedi. Jag har visat på att det är en roll som föds via mannens blick på kvinnan. 

Huruvida det går att applicera på alla femme fataler låter jag bli osagt, men feminiteten som 

roll spelas på andra scener än Dramaten just nu.

                                                                
65 Arenagruppen.se
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6 Sammanfattning

Jag har skrivit om Lulu som är huvudrollen i Frank Wedekinds Lulu. En monstertragedi. 

Syftet med uppsatsen var att analysera rollfiguren Lulu eftersom hon är ett exempel på en 

typisk femme fatal och sedan med teorier av i huvudsak Butler, Riviere och Lacan visa på 

vilka olika sätt man kan se henne. Genom att studera Lulu och således femme fatalen ville jag 

ta reda på vad femme fatalen var för ett kvinnoporträtt. I min analys har jag hittat att man kan 

se femme fatalen på flera olika sätt; femme fatalen kan ses som en roll kvinnan antingen blivit 

tilldelad, eller valt själv. Det kan vara en konstruktion enligt Butler eller en användning av 

feminitet som en mask enligt Rivieres tankar. Jag har också tagit upp och diskuterat huruvida 

blicken kan försätta kvinnan i subjektsposition, enligt den symboliska ordningen. Genom att 

tydligt dela in analysen i kortare stycken, där jag tillämpat de olika synsätten har jag visat hur 

de olika teorierna inte tar ut varandra, utan snarare berikar varandra. Att de alla kan tillföra 

något eftersom det inte finns något rätt sätt att se på Lulu eller femme fatalen. Jag har visat på 

hur blicken sätter Lulu i olika roller, och hur hon använder sig av såväl en imaginär identitet 

som en symbolisk identitet. Jag har analyserat hur belägenheten att försätta Lulu i dessa roller 

har yttrat sig i såväl olika namn som i kläder. Jag har också visat på vilket sätt Lulu är en 

femme fatal. 

 På slutet har jag jämfört femme fatalen med femme-inismen eftersom det är två olika sätt 

att använda sig av sin sexualitet. Varpå den senare syftar på att använda sig av en fallos, 

eftersom den står utanför männens intresseområde. Min uppsats har genom Butler, Riviere 

och Lacan visat på hur man kan studera en rollfigur i ett drama och samtidigt leta efter vidare 

kopplingar till en stereotyp som förekommer även inom andra pjäser och områden.
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