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Abstract

This thesis discusses how a historic woman is represented on stage today. The woman in mind 

is Sabina Spielrein, and she is portrayed in a play called: Name: Spielrein Sabina. She was 

born in the late 19th century and made a significant impact on the development in psycho-

analysis. Since her letters, diaries and fragments was found 1977, and later on in 1982, nu-

merous of people have been fascinated regarding her life, especially with her relation to Jung 

and Freud. One of my arguments is that there could be another story to tell, as she is living in 

a context when women were organized and struggled for their rights on many levels. It is a 

period when a new type of women is formulated, with new visions on society, morals and 

sexuality. This New Woman discourse was intense all over Europe.

With representation as a theoretical instrument it was possible to see how this play challenges

several typical women images. By using the character Sabina I have looked at (stereo) types 

such as: the good daughter, the mad woman, the genius, the mistress, the wife and the mother. 

Putting Sabina Spielrein in focus has also made it possible to discuss around cultural power, 

how it works and the importance of who is in charge. 

(keywords: Sabina Spielrein, representation, women in history, psychoanalysis, cultural 

power, stereotypes and types )
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1 Inledning

Det seglivade kvardröjandet och reproducerandet av föreställningar kring bland annat kvinnan 

gör att utövande konstnärer kan uppleva sig som låsta. Låsta i en lång tradition av ett slags 

metaberättelse av den fiktiva kvinnan, i film, teater, litteratur, konst och i princip all media.  I 

teatern (som är mitt fokus) är det lätt att bli fånge i ett återupprepande mönster av ett fåtal 

kvinnobilder som man egentligen inte längre vill vara med om att reproducera. 

Fiktiva kvinnobilder påverkar i sin tur verkliga kvinnors identitetsskapande. Det vi ser och 

hör påverkar vårt identitetsskapande och således hur vi skapar kulturell och social mening i 

våra liv. Inom senmoderniteten brukar man tala om ett slags upplösning, det vill säga att vi

inte längre är särskilt bundna av traditionsbundna sociala strukturer. Vi upplever en ökad 

frihet i skapandet av identitet. Ingrid Lindell som i sin avhandling Att se och synas -

filmutbud, kön och modernitet gör en stor kvantitativ och kvalitativ studie av film utifrån ett 

könsperspektiv, menar att film är kulturellt meningsskapande. I film signaleras det ut vad och 

vem som ska få synas, på vilket sätt, och vad som exempelvis är normalt och var gränserna 

går för att vara kvinna, man, flicka och pojke. Hon menar (likt även jag) att i media (film, TV, 

reklam, teater, m.m.) är typerna begränsade, och att variationsrikedomen bland verklighetens 

människor är långt mer variationsrik.1 Då kan man tycka att det är viktigt vem som sätter 

agendan för vad som ska påverka oss, människor. Här finns en klar maktaspekt. De som 

innehar kulturell makt bestämmer vad vår kultur ska diskutera och förhandla om, det i sin tur 

innebär i förlängningen att vissa företeelser normaliseras medan andra marginaliseras. Jag vill 

med detta resonemang lite tillspetsat påstå att vi alla är produkter av det som media och 

rådande samhällsklimat sänder ut till oss. Vi kämpar alla inom den diskurs, i den kontext som 

tillhör vår tid, och vi bygger våra identiteter därefter. 

Med dessa funderingar kring villkoren för gestaltningar och representationer, kring vem som 

sätter agendan, kring reproducerandet på scen och i verkligheten vill jag gå vidare i den värld

                                                                
1 Ingrid Lindell, Att se och synas - filmutbud, kön och modernitet, 2004.



5

vi kallar teatern. Då och då dyker pjäser upp som eventuellt lyckas bryta med vissa invanda 

mönster. Ett exempel på en sådan pjäs menar jag är Namn: Spielrein Sabina. Den är skriven 

av Kerstin Perski och regisserad av Mikaela Granit och spelades på Stockholms Stadsteater år 

2005. 

1.1.1 Syfte och frågeställningar

Mitt syfte är att söka se hur, och på vilket sätt Sabina Spielrein representeras/framställs i 

föreställningen Namn: Spielrein Sabina på Stockholms Stadsteater år 2005. Min ambition är 

att dels undersöka vad som bryter normer i representationen av kvinnan, dels fundera på vad 

som eventuellt går förlorat på grund av tidigare nämnda kulturella makt. Slutligen vill jag gå 

in på svårigheterna med att göra upp med seglivade föreställningar av kvinnobilder. 

När jag såg Namn: Spielrein Sabina så slogs jag av att här fanns brott mot olika normer om 

kvinnan och kvinnans roll. Även kunde jag se att representationen/framställningen skiljde sig 

från de stereotyper av kvinnokaraktärer vi ofta följer på teaterscenen. Det var glädjande. Där 

startade min tanke om att titta närmare på vilket sätt de (dramatikern, regissören och 

skådespelerskan) lyckas bryta med normer. Samtidigt så såg jag något annat, nämligen att 

Jung och Freud fick ta väldigt stor plats. Jag tänkte att trots en säkerligen grundlig research så 

är det just samröret med dessa båda herrar som tornar upp som det viktigaste i Spielreins liv. 

Men jag visste också att den här tiden (tidigt 1900-tal) då Spielrein levde, var en period av 

ständiga diskussioner om Kvinnan och det fördes en kamp för förändringar. Det fanns starka 

kvinnorörelser igång i hela Europa. Kvinnor möttes och diskuterade över gränserna. Och jag 

kunde inte låta bli att tänka att jag skulle vilja se den historien, där Jung och Freud endast blir 

bifigurer bland kvinnliga intellektuella. Jag insåg inte förrän långt senare, när jag redan börjat 

med uppsatsen, att den pjäs som hade satt igång alla dessa funderingar trots allt är en historia. 

Att fokusera på en önskan om en annan historia kändes plötsligt som en alldeles för svag 

utgångspunkt. Därför har jag fått tänka om, vilket inte betyder att dessa tankar kring 

osynliggörandet i historien är oviktigt. Min frågeställning rör sig således kring funderingar 

som: Vem är Spielrein idag, på vår teaterscen? Skiljer sig representationen av kvinnan 

Spielrein från de mer gängse kvinnorepresentationer vi ser på scenen? I så fall, på vilket sätt? 
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Vilken betydelse spelar kanon för hur Spielreins historia gestaltas? Vilka är konsekvenserna 

av att mycket av kvinnors gärningar har osynliggjorts i historien? 

1.2 Teori

För att kunna genomföra analysen av pjäsen Namn: Spielrein Sabina, om Sabina Spielrein, 

och mer specifikt karaktären Sabina i uppsättningen, kommer jag att använda mig av några 

kulturanalytiska begrepp. Representation kommer att stå i centrum för att både belysa hur 

Sabina Spielrein framställs på en teaterscen idag och för att vidare belysa kulturell makt. I 

analysen kommer jag att delvis tala om stereotyper, vilket därmed också kommer att förklaras 

i nedanstående avsnitt. Vidare ett avsnitt om senmodernitet, identitet och makt. Genom att 

även komma in på intersektionalitet önskar jag förstärka frågor kring kulturell makt. Slutligen 

presenteras psykoanalysens födelse och därmed även Sigmund Freud.  

1.2.1.1 Representation

Representation är ett begrepp som har etablerats inom det kulturanalytiska fältet, dit bland 

annat cultural studies räknas. Idag menar man att representationer å ena sidan vidmakthåller 

samhälleliga normsystem, å andra sidan är representationer med och skapar nya uttryck och 

föreställningar, det vill säga att normernas innebörd förskjuts i ständigt pågående 

meningsprocesser. Just detta faktum innebär att det finns en emancipatorisk potential då den 

medvetet feministiske konstnären (dramatikern, regissören, och/eller skådespelaren) kan 

arbeta med att bryta etablerade representationer. Även den icke-feministiska konstutövaren 
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verkar faktiskt i en meningsprocess där innebörder förskjuts, och sociala konventioner bryts.2

Med hjälp av representation i kulturanalytisk mening, som både beskriver och producerar 

kulturella föreställningar, är det ett bra verktyg för att analysera pjäsen Namn: Spielrein 

Sabina.

Ordet representation betyder i dess enklaste mening avbildning eller framställning. När en 

pjäs ska sättas upp handlar det mycket om att avbilda eller framställa något eller någon utifrån 

verkligheten. Samtidigt ger fiktionen frihet att välja hur detta ska framställas, alltså hur det 

ska representeras. På grund av de normer, värderingar och sociala konventioner som styr oss i 

skapandeprocessen, upprepas och reproduceras mönster och roller i den fiktiva världen, såväl 

som den verkliga världen. Intressant är då, med tanke på det redan ovan nämnda, hur 

konstnären kan arbeta medvetet med att bryta gamla mönster. Teatern kan således sägas vara 

en praktik som både är meningsbärande och meningsskapande. 

Den brittiske kultursociologen Stuart Hall, menar att istället för att söka en mening som är 

”sann” för en representation, är det riktigare att söka efter preferred meanings, det vill säga 

den betydelse diskursen verkar föredra. Hall tar hjälp av Roland Barthes när han talar om 

dessa föredragna betydelser, genom att belysa att det både är bild, text, ljud och dialog som 

tillsammans bildar betydelse. Intressant är detta att Hall även markerar att det som kan se ut 

som en positiv representation, kan när vi tittar närmare på det visa sig vara tvärtom.3 Han 

menar då att skälet till detta är att den representerade redan är positionerad i kulturen, 

exempelvis som marginaliserad. Vidare, de som skiljer sig från majoriteten, de som uppfattas 

som dom och inte för vi, tycks bli representerade genom kontraster och polariseringar: 

bra/dålig, civiliserad/primitiv, ful/vacker och de är ofta bärare av dessa båda egenskaper

samtidigt. Hall kallar dessa delade figurer för representationella troper. Barthes benämner 

dessa konnotativa kluster för metabudskap eller myter. Enligt Hall är dessa märkta av 

skillnad.4 Mening skapas genom, och är beroende av skillnader i form av, motsatser. Genom 

dessa binära oppositioner så kan vi se hur det bildas maktstrukturer, och att det ingalunda är 

några neutrala motsatser vi talar om. Skillnad är ett begrepp som ursprungligen kommer från 

                                                                
2 Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer – modernitetens litterära 

gestalter i mellankrigstidens Sverige,  2002, s. 29.
3Ingrid Lindell, Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet, 2004, s.27f.  
4Ibid., s. 28.
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lingvisten Ferdinand Saussure.5 Han menade att skillnad är fundamentalt för producerandet av 

mening. Hans enkla motsatstänkande har dock väckt kritik.6  Frågan om skillnad och 

annorlundaskap har dock fått en allt mer betydelsefull roll, och Hall skriver att skillnad måste 

ses ur både en positiv och en negativ synvinkel, det finns alltid en ambivalens. Vi behöver 

skillnad för att kunna producera mening, samtidigt är det hotfullt, där finns en farlig sida, av 

negativa känslor, splittring och aggression mot den Andra.7  Utifrån ett feministiskt perspektiv 

så innehåller Saussures modell två problem förutom den dikotoma tankefiguren. Det ena är att 

det saknas ett perspektiv på språket som social praktik, det andra är fastlåsningen som blir i ett 

binärt tänkande.8 Det gör  att vi i Saussures modell, hela tiden  faller tillbaka på en struktur 

som bygger på hierarkier.

Inom scenkonsten tycker jag mig se att det finns möjligheter till att aktivt förskjuta en 

innebörd, eller en uppfattning om, låt oss ta som exempel, kvinnan. Det går att skapa nya 

meningsbetydelser, även passivt, vilket då gör att det finns en emancipatorisk potential. Här 

presenteras kort några begrepp jag finner intressanta att bära med in i analysen. Teresa de 

Lauretis som är en feministisk teoretiker använder sig av begrepp som ”habit” och ”habit-

change”. Dessa begrepp kommer från början från en semiotiker vid namn Charles Sanders 

Peirce. Han verkade under samma historiska period som Saussure. Han trodde inte på den 

dikotoma teckenteorin, och skapade istället en tredelad modell, där det tredje tecknet är inter-

pretanten. Vad Lauretis gör är att hon betonar uttolkarens roll, jagets roll, den som Peirce 

kallade interpretanten. Subjektet arbetar således interaktivt med kontexten och den växelver-

kan som sker skapar mening och strukturerar de händelser som sker i omvärlden. Habit som 

kan översättas med vana, är den levda effekten av språket och syftar främst till tecknens 

upprepade och dess upprepande effekt på subjektet. Vana är det som leder fram till det som 

Lauretis vill kalla erfarenhet. Genom erfarenheter placeras och placerar man sig i något slags 

social verklighet. 
Med den subjektiva erfarenheten finns även potential till habit-change som kan översättas 

vane-förändring. Enligt Peirce är vaneförändring en ”förändring av en persons tendenser till 

handling, vilket är resultatet av tidigare erfarenheter eller tidigare ansträngningar”.9 En 

                                                                
5 Levde mellan 1857-1913. Han är känd som ”fadern över modern lingvistik”. 
6 Stuart Hall, Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, 1997, s. 31.
7 Stuart Hall, Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, 1997, s. 238.
8 Kristina Fjelkestam, ”Benämnandets makt”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 1-2, 2003, s. 106.
9 Ibid., s. 108, citatet är i sin tur taget från Teresa de Lauretis.
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representation ger i sin individuella form konkretion åt uttolkarens tidigare erfarenheter. 

Samtidigt tillför den något nytt och ger nya insikter, som i sin tur förskjuter ens tidigare 

uppfattning om innebörden av representationen. Här finns alltså möjligheten till att skapa nya 

meningsbetydelser och etablera nya tecken.10 Lauretis talar om det subjektiva ansvaret, det går 

att påverka etablerade tecken. 

1.2.1.2 Typer och stereotyper.

En representationspraktik är det vi kallar stereotyper. Stereotyper är ett sätt att reducera 

människor till några få enkla grundläggande karaktärsdrag, som representeras som fixerad av 

naturen.11 Typer skiljer sig från stereotyper. Typer behöver vi för att överhuvudtaget kunna 

göra världen begriplig. ”Vi förstår världen genom att referera individuella objekt, personer

eller händelser i vårt huvud till generella klassificerande scheman i vilka de, enligt vår kultur, 

passar in”.12 Att dela in exempelvis personer (vilket är mitt fokus i analysen) i typer är 

nödvändigt för produktionen av mening. Hall tar hjälp av Richard Dyer när han skriver om 

typer respektive stereotyper. Dyer diskuterar kring hur vi alltid delar in i olika kategorier, som 

vilken grupp någon tillhör, vilken klass, vilket kön och så vidare. Skillnaden mellan typer och 

stereotyper är att de senare får endast några enkla karaktärsdrag, lätta att komma ihåg och 

lätta att känna igen, De är alltid förenklade och överdrivna, och de fixeras i evighet utan 

möjligheter till att förändras eller utvecklas.13

Inom teatern och i framställningen av en karaktär arbetar man hela tiden med typer och 

stereotyper. Feministiska forskare inom teatern tycker sig ha sett hur ofta vi genom 

reproducerande av fiktiva kvinnor rör oss med några få och ofta stereotypa kvinnobilder.14 I 

min undersökning är det olika kvinnotyper som kommer att stå i centrum. En utgångspunkt är 

                                                                
10 Kristina Fjelkestam, ”Benämnandets makt”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 1-2, 2003, s. 108f.
11 Stuart Hall, Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, 1997, s. 257.
12 ibid.,s. 257, “We understand the world by referring individual objects, people or events in our heads to the 

general classificatory schemes into which – according to our culture – they fit”.
13 ibid., s. 259.
14 Se exempelvis Live Hov, “Kvinnorollerna i antikens teater – skrivna, spelade och sedda av män”, i 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, Nr 2, 1997, årg. 18.
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att se hur de fungerar, representeras i förhållande till termer som typ och stereotyp. Även då 

det bryter mot dessa båda.

1.2.1.3 Senmodernitet, identitet och kulturell makt.

Modernitetsteori som kopplar ihop kulturanalyser med den moderna människans 

identitetssökande, för att kunna analysera vad könsrepresentationen i scenkonsten betyder, är 

ytterligare något att ta fasta på. Då jag talar om modernitet menar jag främst senmoderniteten, 

det vill säga den period som tar sin början efter andra världskriget.  Jag har låtit mig inspireras 

mycket av Ingrid Lindells avhandling Att se och synas – Filmutbud, kön och modernitet. Där 

målas en kulturteoretisk ram upp som jag menar även kan fungera i min analys. Hennes syfte 

är att med hjälp av vissa begrepp förstå hur senmoderniteten, och dess bilder av kön, visar sig 

i människors vardagsliv.15 Det intresserar även mig i den här undersökningen, att få syn på 

vilken betydelse fiktiva karaktärer av kvinnor och män har förhållande till individen. Kort kan 

sägas att senmoderniteten kännetecknas av en ökad globalisering och medialisering. Det här 

betyder också att vi alltmer lever i en värld som baseras på representationer. Senmoderniteten 

utmärks även av en upplevelse av att gränserna för identiteten upplöses och man kan säga att 

den senmoderna kulturen flyter. På grund av denna upplösning så är det möjligt att uppleva en 

viss kulturell förvirring och den hanterar vi på olika sätt.16  Den livsvärld som den kulturella 

moderniseringen inneburit har skapat en upplevelse av större osäkerhet och tvivel kring den 

egna identiteten. Ingrid Lindell tar i sin genomgång upp några teoretiker som menar att det 

inte är så att vi ensidigt manipuleras av massmediala bilder, och de tar alltså avstånd från en 

så kallad överföringsmodell. Forskningsprojekt har visat att exempelvis ungdomar producerar 

egna erfarenheter och uttryck som ett slags motståndsstrategi. Lindell vill dock i sin 

undersökning ändå poängtera hur stark den kulturella makten är och hon talar om 

filmutbudets upprepande drag i könsrepresentationen och hur den dominerande 

könsordningen reproduceras. Vidare önskar hon argumentera för att kulturell makt har en 

                                                                
15 Ingrid Lindell, Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet,  2004, s.17.
16 Ibid., s.18. 
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central betydelse för ett senmodernt identitetsskapande.17 Detta är något som även jag vill ta 

fasta på och som jag menar gäller även inom scenkonsten. 

1.2.1.4 Intersektionalitet

Intersektionalitet är ett annat kulturteoretiskt begrepp. Det fungerar som ett redskap för att 

synliggöra och problematisera olika sammanlänkningar som är konstitutiva för maktutövande

och bevarande av ojämlikhet. Begreppet används för att beskriva en analys som innebär 

samverkan mellan olika maktasymmetrier, baserade på kategorier såsom genus, sexuell 

preferens, klass, profession, ålder, nationalitet etc. Intersektionalitet hjälper oss att se hur 

maktasymmetriernas olika dimensioner är oupplösligt förbundna med varandra, genom en 

dynamisk interaktion. Jag har tagit fasta på en teoretiker vid namn Charles Tilly, för min 

undersökning. Han menar att ojämlikhet reproduceras med hjälp av, bland annat, ett begrepp 

som han benämner möjlighetsansamling. Möjlighetsansamling uppstår när en kategoriell 

grupp (läs här: vita män) är de som vinner tillträde till en värdefull resurs (läs här: 

scenkonsten) som kan monopoliseras i syfte att förstärka gruppens position. En utestängning 

för andra kategorier från värdefulla materiella och symboliska resurser uppstår, och 

ojämlikhet skapas i relationen mellan olika grupper. Det sker i ständiga processer av dels 

berövandet av resurser och dels exkludering från makt och inflytande.18

En viktig fråga är hur de här ojämlika processerna institutionaliseras och blir accepterade i 

vårt samhälle. Tilly använder två begrepp: efterlikning och anpassning, för att förklara hur 

underordnade grupper blir en del av en ojämlikhetsstruktur som skapar dess underordning. 

Efterlikning liknar begreppet hegemoni (Gramsci), som handlar om att dominansförhållande

inte bygger på våld och tvång utan istället på kulturell och ideologisk acceptans av 

maktordningen. Alltså att underordnade grupper reproducerar dominansförhållandet, och att 

det inte är säkert att en underordnad position medför en emancipatorisk ideologi. Förtryck 

leder inte per automatik till motstånd. Anpassning och efterlikning visar att underordnade är 

aktiva aktörer som genom sina strategier snarare förstärker maktordningen och multiplicerar 

                                                                
17 Ibid.,s.19f.
18 Paulina de los Reyes och Diana Moulinari Intersektionalitet –Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap 2005, s. 35f.
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dess effekter. Tilly menar vidare att det inte är förekomsten av patriarkala och rasistiska 

värderingar som kan förklara ojämlika förhållanden mellan grupper. Det är istället strukturella 

relationer som möjliggör exploatering och marginalisering av etniska minoriteter, och av 

kvinnor, som bildar grunden för en ojämlik ordning.19

Jag finner att det går att applicera dessa tankegångar på scenkonsten och på vad som i 

förlängningen leder till kulturell makt. Det finns en maktordning som ständigt reproduceras, 

och dessutom försvaras. Dominansen av vita heterosexuella män i ledande positioner försva-

ras också ofta med att det inte finns så många kvinnliga dito, vilket förstås inte är sant.  Jag 

menar att det inom scenkonsten upprätthålls en konservativ syn på manligt och kvinnligt.  

Kanske är även acceptansen för den rådande maktordningen här större än på många andra 

områden. Det är i så fall på sätt och vis förödande då vårt behov av att skapa en självidentitet, 

går genom fiktionens värld av senmoderna förebilder.    

1.2.1.5 Psykoanalysens födelse – Sigmund Freud

Då Sabina Spielreins kontext så mycket handlar om psykoanalysen menar jag att det är 

nödvändigt att jag kort presenterar psykoanalysens framväxande och mannen bakom, 

nämligen Sigmund Freud. Jag väljer att inte ge någon biografisk presentation kring Freud utan 

kommer att koncentrera mig på att presentera själva psykoanalysen, och framförallt dess 

början. Det är lätt att drunkna i alla texter om psykoanalysen och Freud, men jag ska försöka 

göra denna sammanfattning så tydlig och så kort som möjligt. 

Sigmund Freuds tänkande och handlande födde och formade psykoanalysen. Freud studerar 

medicin och fysiologi och blir så småningom forskare i neurologi. Han ägnar sig under flera 

åt neurologiska studier med flera lyckade resultat. Men det som snart kommer att bli Freuds 

väg är hans stora intresse för människans dolda sidor, på hur det omedvetna manifesterar sig. 

Så kom det sig att Freud 1885 reste på stipendium till Paris för att besöka sinnessjukhuset La 

Salpetrière och då i första hand dess neurologiska laboratorium. Här började dock Freud att gå 

på Charcots föreläsningar om hysteri, och hans uppvisningar av patienter som hypnotiserades 

för att suggerera fram hysteriska symtom, Dessa var öppna föreläsningar och snart fanns ett 

                                                                
19Ibid.,, s. 36ff.
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stort intresse och fenomenet fick en allt större publik. ”Charcots drastiska uppvisningar kom 

för Freud att innebära ett massivt belägg för hypnosens kraft och det omedvetnas välde”20  

Hysterin är det som blev inkörsport till en hel vetenskap – psykoanalysen. Det finns ett fall 

som anses vara avgörande för psykoanalysens början och det är fallet om Anna O. Anna O 

som egentligen hette Bertha Pappenheim var patient till Dr Josef Breuer som var en av Wiens 

mest begåvade läkare. Freud beundrade Breuer och tillsammans kom de att skriva boken

Studier över hysteri (1895). Anna spelar en avgörande roll för metoden som till en början kom 

att kallas Breuers metod. Själv döpte hon den till ”talking cure”. Hon ville möta någon som 

kunde lyssna utan att döma eller ge råd, därigenom skulle hon bli hjälpt med att de olika 

delarna i hennes personlighet skulle få kontakt så att hon kunde helas. Psykoanalysen skulle 

på sitt sätt tillmötesgå denna längtan. Ur studiet av Anna O och de andra patienter som finns 

beskrivna i Studier över hysteri växer så centrala psykoanalytiska begrepp fram, såsom 

”bortträngning”, ”drift”, ”censur” och ”det omedvetna”. Under den här perioden var det 

fortfarande hypnos som var metoden för att hjälpa patienten. Så småningom såg Freud att det 

inte handlar om att suggerera bort ett smärtsamt minne utan att målet är att medvetandegöra 

inte radera ut medvetande. 

Det specifika för den psykoanalytiska metoden skulle bli att söka översätta de övriga 

språkformerna till verbalt språk. Däri ligger analysens kraft, eftersom denna översättning 

innebär speciella möjligheter till medvetandegörande, bearbetning och kommunikation.21

Freud ville söka en grundläggande gemensam utgångspunkt för neuroserna och han fann den i 

sexualiteten. Sexualdriften i motsatsställning till jagdrifter eller självbevarelsedrifter. Freud 

beskriver barnets utvecklingsgång genom de så kallade partialdrifterna, sekvensen: oral-anal-

fallisk-genital. Dessa sekvenser har förblivit central i psykoanalysens beskrivning av den 

tidiga personlighetsutvecklingen. I neurosen har barnet drabbats av en hämning i något av 

stadierna istället för att ha lyckats sublimera sig till högre själsliga funktioner och underordna 

sig mogna genitala strävanden. Som de flesta vet så är Freuds kanske mest kända begrepp den 

om oidipuskomplexet, som handlar om barnets begär efter föräldern. Och rädslan för 

kastrationen. Helt kort kan denna Freuds teori beskrivas på följande sätt: I den lilla pojkens 

utveckling kommer en fas som innebär rädsla för kastration, av fadern, och därför vänder 

                                                                
20 Lars Sjögren Sigmund Freud – Mannen och verket, 1989, s. 45.
21Lars Sjögren, Sigmund Freud – Mannen och verket, 1989, s. 55.
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pojken sig från sin första förälskelse – modern, för att istället börja identifiera sig med fadern. 

Där istället flickans utveckling skulle vara att upptäcka att hon saknar penis och därmed 

drabbas hon av avund mot detta andra organ, som framstår som mycket mer värdefullt än 

hennes eget. 

Medan kastrationskomplexet i pojkens fall leder till att han ger upp sina incestuösa önskningar 

och anammar ett överjag, är flickans utveckling i detta avseende praktiskt taget det motsatta 

eftersom hon i egenskap av redan kastrerad saknar tvingande motiv att överge sitt 

Oidipuskomplex.22

Psykoanalysens födelse och Freuds tankar skapades i början på förra århundradet. Freuds 

teorier har sedan fortsatt att utvecklats bland annat av Jacques Lacan och Julia Kristeva. 

Psykoanalysen är en humanvetenskap som ständigt kritiseras och diskuteras på nytt, inte 

minst bland feministiska forskare som Judith Butler och Luce Irigaray. Sabina Spielreins hela 

liv kom att präglas av psykoanalysen. På grund av sina upplevelser i barndomen kom hon 

tidigt i kontakt med psykoanalys. Hon var själv analysand i en ännu ganska outvecklad 

psykoanalys. Hon utbildar sig till analytiker, och trogen Freud utvecklar hon senare teorier 

inom psykoanalysen. Hon är kanske på sätt och vis både psykanalysens offer och dess pionjär.

Vad vet vi då om Sabina Spielrein? Låt oss titta lite närmare på hennes historia.

1.2.2 Sabina Spielrein

Tänk er Sabina Spielrein (1885-1942), psykoanalytiker, judinna och kvinna. Hon lever i en 

period av starka patriarkala system. Vi har dels psykoanalysens barndom med dess 

fadersfigurer, dels totalitära statsbyggen; nazismen och stalinismen. Tänk er också ett Europa 

i en spännande och turbulent tid, då kvinnor aktivt kämpade för sina rättigheter på flera olika 

plan. Spielrein levde och verkade i en tid då Europas kvinnor aktivt sökte upp varandra, 

brevväxlade, träffades och läste varandra. En period fylld av både intellektuella och genialiska 

kvinnor, som hon möjligen var i kontakt med. 

                                                                
22 Jurgen Reeder, Begär och etik – Om kön och kärlek i den fallocentriska ordningen, 1990, s.209.
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Sabina Spielrein är född 1885 i Rostov, vid Don. Hon var äldsta barnet i en rysk-judisk 

köpmannafamilj. Både Sabina och hennes tre bröder fick en bred utbildning, där flera språk 

och musikundervisning ingick.23 Vid nitton års ålder (1904) visade hon tecken på att vara psy-

kiskt labil (vissa skriver om henne att hon var psykiskt sjuk, fick en psykos, medan andra mer 

talar om psykiskt labil, se nedan) och åkte tillsammans med sina föräldrar till Schweiz för att 

söka hjälp. Hon lades in på Burghölzli sjukhuset som leddes av Eugen Bleuler, den moderna 

psykologins grundare. Där blev hon C.G. Jungs första psykoanalytiska patient. Jung arbetade 

på sjukhuset som assistent och hade börjat intressera sig för den freudianska metoden. 

Frågan kring Spielreins sjukdom och vilken diagnos som är den rätta är komplicerad. Bleuler 

beskrev henne som nervös med hysteriska symtom, medan Jung i sina anteckningar 

dokumenterar henne som obehärskad med hysteriskt beteende och som skapar konflikter 

bland personalen och honom själv. Hysteriska utbrott och kroppsliga symtom är annat som 

Jung skriver. Senare ändrar han diagnosen till hysterisk psykos och ytterligare senare har 

jungianen Aldo Carotenuto gett henne diagnosen schizofren. Andra talar snarare om en 

ungdomskris (Von Richebächer, 2001).24 Spielrein var inlagd på sjukhuset i cirka ett år, men 

redan i slutet av sin sjukhusvistelse påbörjar hon sina medicinstudier. Hon hyr ett rum i en 

pension i Zürich och 1911 avslutas studierna med en avhandling. Jung är hennes handledare. 

Under hela den här perioden har hon ett förhållande till Jung som är av central betydelse. 

Deras relation innefattade allt, lärare-elev förhållande, en djup vänskap, en intressegemenskap 

och en kärleksrelation. Jung gjorde ett djupt intryck på henne likväl som hon påverkade Jung i 

hans idéutveckling.

Hon skrev flera vetenskapliga texter varav den kanske mest kända är Om destruktionen som 

blivandets orsak, den fick stor betydelse för bland annat Freuds vidare arbeten. I den texten 

resonerar hon ”kring frågan varför den sexualdriften vid sidan av njutningen också ger 

upphov till negativa, destruktiva känslor, oro och äckel.”25 Hon menade att varje skapelseakt 

innehöll också en förstörelseprocess. Fortplantningsinstinkten innehåller både livs – och 

                                                                
23 Uppgifter från programmet som gick att köpa vid föreställningen Namn: Spielrein Sabina av Kerstin Perski. 

(2005) s.6.
24 Agnes Mesterton, “Sabina Spielrein psykoanalytisk pionjär”, ur Divan 1-2/2002, s. 41.
25 Ibid., s.43.



16

dödsdrift. De destruktiva krafterna är en del av kärleken och skapandet och därför en del av 

livet och existensen. Hon exemplifierar med patienter, men främst hänvisar hon till mytologin 

och kulturhistorien.26 Agnes Mesterton skriver vidare att Spielrein var inspirerad och påverkad 

i sitt tänkande av den ryska symbolismen, den ryska 1800-talslitteraturen och Nietzsches 

filosofi.27 Nietzsche var för många kvinnor i början på 1900-talet en stark inspirationskälla. 

Här i Sverige vet vi att exempelvis Ellen Key och Edith Södergran tagit starkt intryck av 

Nietzsche. Det nya seklets kvinnor såg möjligheter med Nietzsches filosofi som menar att du 

själv skapar din egen identitet, i ett nu, och du är inte beroende av någon historia. Det gör att 

du kan lämna den historiska tideräkningen som definierat dig som maktlös kvinna i 

förhållande till det förflutna. Ellen Key menar exempelvis utifrån Nietzsches skrifter att de

Nya kvinnorna kan bli de som visar vägen in i framtiden. Den Nya kvinnan och 

Övermänniskan blev varandras dubbelgångare för många av det nya seklets kvinnor.28

1912 återvänder Spielrein till Rostov, där hon träffar den rysk-judiske läkaren Pawel Scheftel. 

De gifter sig och flyttar till Berlin, året därefter föds deras första dotter och de flyttar åter till 

Zürich. Under perioden fram till 1923 då de flyttar till Moskva ägnar sig Spielrein åt att skriva 

flera artiklar och hon föreläser om psykoanalys och uppfostran vid Rousseauinstitutet. Hon tar 

även emot patienter. I Moskva är hon med om att öppna det första psykoanalytiska institutet i 

Sovjetunionen. Hon kommer att mer och mer intressera sig för barnanalys och barnets 

språkliga utveckling. 1926 lämnar hon Moskva och flyttar igen, den här gången tillbaka till 

Rostov där en andra dotter föds. Efter Trotskijs fall förbjöds så småningom psykoanalysen 

1933. Hennes senare öde är grymt och brutalt.  I juli1942 efter att ha fråntagits möjligheten 

till arbete av Stalin, arkebuseras hon och hennes två döttrar i hemstaden Rostov av nazisterna.
29 Sabina Spielrein är en av de tidiga kvinnliga pionjärerna inom psykoanalysen. Hela hennes 

liv är djupt präglat av 1900-talets omvälvningar.30 Länge var hon beskriven som den 

ryskjudiska psykoanalytikern som fick en fotnot hos Freud. 

                                                                
26 ibid.,s.43.
27 ibid.,s.43.
28 Ebba Witt-Brattström Ediths jag- Edith Södergran och modernismens födelse, 1997, s. 205ff.
29 Agnes Mesterton, “Sabina Spielrein psykoanalytisk pionjär”, ur Divan 1-2/2002,s.43f.
30 Ibid., s.41. 
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1.2.3 Tidigare forskning

Sabina Spielrein tillhörde alltså länge den mängd kvinnor som tycks försvinna ut ur historien. 

Men så hittades 1977 en låda med personliga papper i källaren på Palais Wilson i Geneve.

Den innehöll Spielreins dagbok, brev skrivna till Jung och Freud, men även brev från dessa 

båda män. En jungiansk analytiker vid namn Aldo Carotenuto, hade 1976 i en bok redan 

spekulerat i att Spielrein varit mycket viktigare för Jung och Freud än vad som tidigare 

kommit fram. Det fanns dock mycket få bekräftade uppgifter om henne, innan lådan med brev 

och dagböcker fanns. Då Carotenuto varit den som börjat intressera sig för Spielreins öde, 

blev det han som fick ta hand om lådan. 31  Han publicerade så 1980 Diario di una segreta 

simmetria, en engelsk version kom 1982, A Secret Symmetry: Sabina Spielrein between Jung 

and Freud. Fler lådor har senare hittats bland annat 1982 i Edouard Claparèdes familjearkiv. Där fanns 

bland annat handskrivna fragment av Spielreins dagböcker 1907 och 1908. En bibliografi av 

hennes trettioen essäer, publicerade mellan 1911 och 1931, är också gjord av Carotenuto.32

Efter dessa fynd har så flera studier gjorts. Böcker om hennes liv och öde har skrivits, oftast 

nära kopplat till Jung och Freud, där kanske den viktigaste är John Kerrs A Most Dangerous 

Method: The Story of Jung, Freud, and Sabina Spielrein. Han menar att det inte är en slump 

att Spielrein försvann bort från historien och han skriver att: ”Of all important people who 

later wished Spielrein forgotten, none had  so desperately pressing reasons as did Jung”.33 Det 

är, som jag ser det, överhuvudtaget en  kritisk bok om herrarna Freud och Jung. En annan bok 

som kan nämnas är Aleksandr Etkinds En omöjlig passion – psykoanalysen i den ryska 

revolutionens tid. Den har ett långt kapitel om Sabina Spielreins historia. Jag får för övrigt en 

känsla av att Kerstin Perski som skrivit Namn: Spielrein Sabina har inspirerats och använt just 

denna bok mycket. 

                                                                
31 John Kerr, A Most Dangerous Method: The Story of Jung, Freud, and Sabina Spielrein, 1993, s. 12.

32 Linda Munk, i en recension av Ronald Haymans, A Life of Jung, publicerad i University of Toronto Quartely,

Volume 72 Number 3, Summer 2003.
33 John Kerr, A Most Dangerous Method: The Story of Jung, Freud, and Sabina Spielrein, 1993, s. 13.
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Intresset för Spielrein har växt med åren. Förutom litteratur så har det bland annat gjorts en 

dramadokumentär om henne Mitt namn är Sabina Spielrein  i regi av Elisabeth Márton. 

Filmen bygger till stor del på de upphittade breven och gestaltas av ett fåtal personer. Det 

kompletteras av journalfilmer, dokumentärt material och fotografier. Relationsdramat mellan 

Sabina Spielrein, Sigmund Freud och Carl Gustav Jung får även här en framträdande roll. Det 

är en vacker och poetisk film. Jag förstår det även som att regissören haft en önskan om ett ge 

en bredare bild av Sabina Spielrein, vilket hon delvis lyckas med. Trots det finns många spår 

kvar av henne som hysterisk, ytterst känslig och kärlekstörstande. 

Det finns ytterligare en pjäs om henne som är en musikalisk monolog. Den skrevs i Norge av 

Liv Hege Nylund (2001) och regisserades av Leo Cullberg. Sedan sattes den upp även här på 

Riksteatern (2003) med samme regissör och med skådespelerskan Marika Lagercrantz, som 

gestaltar alla femton rollerna i texten. 

När jag gått igenom det som skrivits och iscensatts om henne, så kommer några viktiga saker 

fram. Det är svårt att finna fakta kring hennes liv, vilket säkert delvis är skälet till att Jung och 

Freud alltid så starkt förknippas med henne. I de böcker som jag studerat så har jag aldrig sett 

att hon förknippas med andra kvinnor i den tiden. Etkind tar dock upp hennes enorma 

påverkan av Nietzsche. 

Spielrein citerar ymnigt Nietzsches drömmar om den ständiga återfödelsen – övermänniskans 

fysiska återfödelse efter sin död – vilka åtskilliga tillskyndare i den ryska kulturen, från 

Fjodorov till Merezjkovskij, och hon skänker dem en ny, psykologisk mening.34

Jag förstår att det till stor del kan bero på att böckerna velat hålla sig till fakta och inte 

spekulationer. Jag anser dock att det är dags att presentera några kvinnor som kan ha haft 

betydelse för henne. Intressant är även det motstånd som denna Nya kvinna möttes av.

                                                                
34 Aleksandr Etkind En omöjlig passion – psykoanalysen i den ryska revolutionens tid, i svensk översättning av 

Lars Erik Blomqvist, 2001, s. 246.
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1.2.4 Tidens kvinnor och dess motståndare. 

I början på 1900-talet fanns det ett imponerande europeiskt nätverk av inflytelserika kvinnor.  

Kring sekelskiftet 1900 var den ”Nya kvinnan” ett faktum. Denna Nya kvinna var inte en 

sorts kvinna utan hade en mångfacetterad identitet. Det som den Nya kvinnan främst 

representerade var förändring. Det gällde förändring av könsrollerna, förändring av det sociala 

kontraktet och förändring på den offentliga arenan.35 Den Nya kvinnan positionerade sig själv 

i modernitetens frontlinjer lika mycket som andra nya fenomen (socialism, dekadens och 

homosexualitet) vid sekelskiftet 1900. 

Som ett mantra hos tidens kvinnosakskvinnor upprepas att kvinnorna kommer med det nya, att 

kvinnans närvaro i kulturen representerar en ny tid.36

Framtiden var kvinnans. Det var den hon som skulle visa vägen in i framtiden. Det var en 

framtid som också krävde en Ny man, en man som skulle se kvinnan som sin jämlike, som 

yrkeskvinna och intellektuell, men även ett subjekt som bejakar sin sexualitet. Alla dessa

komponenter stämmer väl in på Spielreins livsval.

Dessa starka röster, dessa visioner om kvinnans nya aktiva roll i samhällsbyggandet, kvinnan 

lika med en bättre framtid, upplevdes av många som väldigt hotfulla och anarkistiska. 

Motståndet bland manliga intellektuella lät heller inte vänta på sig. En maskulin 

modernitetsdiskurs med tydliga misogyna drag växer fram. Nu sattes krafter in för att med 

hjälp av vetenskapen bevisa att kvinnan var av annan sort. En sort som inte passade för det 

offentliga rummet, en svagare människotyp som behövde behålla alla sina krafter för 

reproduktionen och fostrandet av barn. Vetenskapen blev en del av det motstånd som männen 

producerade för att hindra kvinnors frammarsch. Kampen om kvinnligt och manligt förflyttas 

till naturen, till det biologiska könet. Från och med nu kopplas allt som associeras till 

kvinnlighet med kvinnans kropp. 

Enligt Karin Johannisson finns tre tolkningsmodeller av kvinnans natur kring sekelskiftet; den 

anatomiska, den gynekologiska och den neurologiska. Alla formulerade i biologiska termer 

                                                                
35 Claudia Lindén, Om kärlek- litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, 2002, s. 108.
36 Claudia Lindén, Om kärlek- litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, 2002, s.109.
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och till för att förklara och stadfästa kvinnans svaghet.37 Vetenskapen skulle således bevisa att 

kvinnor inte var kapabla att göra samma saker som män gjorde. Det var inte bara kroppen som 

var svag, framförallt var kvinnans hjärna mindre än mannens och saknade samma grad av 

intelligens som mannens. Alltså: När kvinnan hävdade att hon hade samma rätt till utbildning, 

på grund av att hon hade samma del av rationalitet som mannen, svarade vetenskapen med att 

motbevisa det genom att säga att kvinnans hjärna var en annan, mindre och sämre sort.38 I 

början av pjäsen om Spielrein finns en scen då hon skriver ett testamente, där donerar hon sin 

skalle och sin hjärna till vetenskapen. Då är hon 19 år. Vem vet, hon kanske ville bevisa att 

hennes hjärna nog var lika bra som en mans? I varje fall kan nämnas att det väckte det stor 

uppståndelse när man 1891 vid obduktionen av matematikern Sonja Kovalevskys hjärna 

upptäckte att den var lika logisk i sin struktur som en mans.39

Jag ska nu nämna några av de kvinnor som i denna historiska tid gjort starkt intryck på 

många, såväl kvinnor som män, men som senare mer eller mindre försvunnit ur vår 

historieskrivning. Den första är Lou Andreas Salomé som liksom Sabina Spielrein föddes i 

Ryssland. Efter en gedigen författarbana utbildar hon sig till psykoanalytiker i Freuds skola. 

Salomé är född 1861, tjugofyra år före Spielrein, hon växer upp i Petersburg och studerar i 

Petrischule, en fin flickskola (för övrigt samma skola som Edith Södergran skulle gå i trettio 

år senare).40 Insatt i filosofins grunder reser hon 1880 till Zürich för universitetsstudier i 

teologi, filosofi och konsthistoria. Hon drabbas dock snart av tbc och tillbringar därmed våren 

1882 i Rom hos skriftställerskan Malwida von Meysenbug. Där träffar hon de bägge 

filosoferna Paul Rée och Friedrich Nietzsche som båda blir djupt hänförda av Salomé och 

Nietzsche friar men blir avvisad, om vilket det sägs att han aldrig kommer över. Under 

följande år reser Salomé runt i Europa och hamnar alltid i händelsernas centrum. Bland 

filosofer och senare i konstnärskretsarna i Berlin, Paris och Wien. Hon etablerar sig som 

skönlitterär författare och skriver också artiklar och recensioner för sitt uppehälle. Hon gifter 

sig också (något förvånande) 1887 med en forskare i orientaliska språk vid namn Friedrich 

                                                                
37 Karin Johannisson  Den mörka kontinenten, kvinnan, medicinen, och fin-de siècle, 1994, s. 28f.
38 ibid, s. 44f.
39 Claudia Lindén, Om kärlek- litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, 2002, s. 117.
40 Lou Andreas Salomé, Erotik och narcissism, urval Cia Wedin och Ebba Witt Brattström, 1995, s.13.
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Carl Andreas. Salomé finner så småningom ett sätt att vara kvar i äktenskapet, hon reser långa 

perioder och återvänder då och då till maken för att arbeta.41

Många är de som uttalat sig om hennes skarpa intellekt och hon var en redan berömd kvinna i 

hela Centraleuropa när hon 1911 på allvar blev intresserad av psykoanalysen och bad Freud 

om att få studera för honom42 Det innebär alltså att Salomé började hos Freud samtidigt som 

Spielrein var klar med sin avhandling. Vänskapen med familjen Freud höll livet ut och när 

Anna, dottern, utbildar sig handleder Salomé henne. Senare arbetar de tillsammans kring 

utforskandet av barnfantasier. Det finns en långvarig brevväxling mellan Freud och Salomé 

bevarad. Hon hade alltså likt Spielrein personlig och långvarig kontakt med Freud. 

I nutida forskning (det lilla som finns) anses både Spielrein och Salomé ha påverkat Freud 

och psykoanalysens utveckling mer än vad som tidigare erkänts.43  Jag har inte hittat något 

bevis för att de båda kvinnorna någonsin träffas, men att Spielrein hört talas om Salomé tar 

jag ändå för givet, då hon redan var en berömd kvinna då hon dök upp i psykoanalysens 

Wien. Spielrein studerade visserligen i Zürich men hennes avhandling Om det psykologiska 

innehållet i ett fall av schizofreni (Dementia praecox) publicerades 1911 i den 

psykoanalytiska årsboksserien (jahrbuch).44 Det förefaller troligt att de kände till varandra, 

också med tanke på att det inte fanns många kvinnliga psykoanalytiker och att de verkade i 

samma tid, trots åldersskillnaden. Spielrein var vid den här tiden den andra kvinnan som 

invaldes i den psykoanalytiska föreningen i Wien. 1912 publicerades dessutom hennes mest 

kända text Destruktionen som tillblivelsens grund, även den i årsboksserien.  

                                                                
41 Ibid., s.15ff.
42 Ibid., s. 21. 
43 Vad gäller Lou Andreas Salomé se exempelvis Rose-Maria Gropp Lou Andreas-Salomé mit Sigmund Freud. 

Grenzgänge zwischen Literatur und Psychoanalyse, Berlin 1988. Där hävdar Gropp bland annat ”att Salomés 

bild av det spaltade oenhetliga jaget har påverkat psykoanalysen i stort, och att hennes insikt att subjektet bär den 

andre i sig överskrider Drömtydning” vilket mycket väl kan ha påverkat Freud, något han inte erkänner förrän 

senare.  Citatet taget från Lou Andreas Salomé Erotik och narcissism urval Cia Wedin och Ebba Witt Brattström 

1995, s.25.
44 Jahrbuch für psychoanalytische und psychopatologische Forschungen, (Nr 3 1911). 
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Vad vi vet är att Salomé å sin sida hade kontakter med intellektuella feminister över hela 

Europa och ett exempel är Ellen Key. De båda var särartsfeminister och förstod kvinnans 

särart som hennes viktigaste tillgång. Ellen Key var internationellt känd och föreläste på olika 

platser i Europa. Det var på en av dessa många resor som hon träffade Lou Andreas Salomé, 

(kanske redan 1896 i Berlin) för första gången. Salomé hade recenserat Keys Missbrukad 

kvinnokraft (1896) och Key beundrade Salomé. I sak var de överens: kvinnosakskvinnorna 

som kämpar för lika rättigheter förstår inte att kvinnans särart är hennes största och viktigaste 

tillgång.45 De brevväxlar och besöker även varandra i deras respektive hemländer. Deras 

vänskap sträcker sig över ett kvarts sekel. 

Man kan säga att feminister som Salomé och Key använde den manliga misogyna 

biologistdiskursen och vände den till en fördel. Kort sammanfattat: Kvinnan som annorlunda 

mannen, är bättre, och mannen måste lära av henne för att bygga en bättre värld. Keys och 

Salomés tankar om kvinnans särart är naturligtvis inte endast en motstrategi utan även resultat 

av deras eget tänkande kring kön.

Anna Freud som är Sigmund Freuds dotter är en annan av de kvinnor som befann sig i kretsen 

av kvinnor som gjort stora och banbrytande insatser för psykoanalysen. Hon föddes 1895, tio 

år efter Sabina Spielrein. Hon kom att arbeta, utveckla och studera psykoanalysen, mycket 

genom sina studier och sitt arbete med barn och ungdomar. 1938 tvingades hon fly till 

London där hon öppnade en institution för barnpsykologi.46 Hon var vän till Salomé och de 

gjorde även arbeten tillsammans. Anna Freud intresserade sig för barnets utveckling, precis 

som Spielrein. 

De som också kan tänkas ha haft inverkan på Sabina är alla de framgångsrika ryska kvinnliga 

författare som debuterade runt sekelskiftet och under de första decennierna av 1900-talet. 

Deras världsåskådning stämde väl in i tiden. Den Nya kvinna som de skriver om, har 

anstrykningar av Nietzsches övermänniska, och är en kvinna som går sin egen väg och vägrar 

att anpassa sig till gamla kvinnoroller eller till mannens krav. Ofta avvisar hon honom för att 

                                                                
45 Lou Andreas Salomé, Erotik och narcissism, urval Cia Wedin och Ebba Witt Brattström 1995, s. 19.
46 Se exempelvis: Anna Freud, Jaget och dess försvarsmekanismer,1976, översatt och med förord av Gösta 

Harding.



23

istället kunna ägna sig åt arbetslivet.47 Dessa författarinnor gavs ut i massupplagor, tilltalade 

studenter och unga kvinnor och sålde bättre än Tolstoj. Typiskt för den här tidens kärlekslyrik 

är att förutsättningen för att kunna tänka klart är att mannen inte är närvarande, för så länge 

han är fysiskt närvarande så är sinnena omtöcknade. Kollontaj har kallat problematiken för en 

atavistisk böjelse, nämligen att bli mannens ”skugga”, eller hans eko. Det finns en ambivalens 

inför mannen, som författarinnorna dessutom genomskådar som kärlekslös, och som svikande 

den Nya kvinnan.48   

Det går att hävda att Sabina Spielrein är en Ny kvinna. Hon uppnår mycket av det som den 

Nya kvinnan kämpar för. Jag menar att det är viktigt att komma ihåg att Spielrein är barn av 

en tid där kvinnan ständigt och vilt diskuteras och dissekeras. Det stora temat från slutet av 

1800-talet fram till första världskrigets början, inom vetenskapen och medicinen, i 

samhällsdebatten, i litteraturen och dramatiken och vidare in i psykoanalysen är kvinnan. Mo-

derniteten är ständigt upptagen av könsskillnadens hierarkier vilket Rita Felski visar med 

övertygelse i sin bok The Gender of Modernity.49 I den kontexten verkar Spielrein, Jung och 

Freud. Ebba Witt- Brattström skriver i inledningen till boken Erotik och narcissism att Salo-

mé har som intellektuell:

fallit ner i den kvinnliga begåvningens massgrav. Tillräckligt mycket talar i kvinnans sak i 

hennes skrifter för att de idag ska vara bortglömda, banaliserade och svåra att få tag på.50  

Det citatet beskriver väl hur historieskrivningen ofta ser ut för intellektuella kvinnor och hur 

de systematiskt osynliggörs. 

                                                                
47 Ebba Witt-Brattström Ediths jag- Edith Södergran och modernismens födelse, 1997, s. 109, som i sin tur 

stöder sig på en antologi av Temira Pachmuss och även på Aleksandra Kollontajs artikel ”Den nya kvinnan” från 

1913.
48 Ebba Witt-Brattström Ediths jag- Edith Södergran och modernismens födelse, 1997, s.115ff.
49 Rita Felski, The Gender of Modernity, 1995.
50 Lou Andreas Salomé, Erotik och narcissism, urval Cia Wedin och Ebba Witt Brattström 1995, s.9. 
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2 Analys

Analysen har för avsikt att undersöka olika representationer av kvinnotyper/kvinnobilder. Jag 

syftar här på de fiktiva gestaltningar som reproduceras om och om igen på scengolvet. 

Analysen indelas i typer/bilder som presenteras under olika rubriker. I pjäsen Namn: Spielrein 

Sabina gestaltas bland annat Sabina som barn/dotter, som hysterika/sinnessjuk, som älskarin-

na, hustru, moder och som intellektuell. 

Även andra tecken i föreställningen går att ses som ett slags språk, något som sänder ut 

budskap genom representation. Alla kulturella uttryck innehåller tecken och mening. Kläder 

till exempel är tecken, vilka ges mening i våra sociala koder. Stuart Hall tar hjälp av 

lingvisten Saussure för att förklara. Saussure analyserade tecknet och i ett viktigt steg delade

han upp det i två delar. Dels har vi formen (det faktiska ordet, bilden, eller fotot) som han 

kallar signifikant. Vidare finns idén eller konceptet i ditt huvud som formen associeras med, 

det är signifikat.  Varje gång du ser eller hör signifikanten (exempelvis en skidjacka) så 

relateras det med signifikatet (det koncept du redan har klart i huvudet om vad en skidjacka 

är). Båda är satta att producera mening, men det är relationen mellan de båda, fixerat av våra 

kulturella och lingvistiska koder, som bär representation. Relationen är arbiträr, med det 

menas att det inte finns någon naturlig relation mellan signifikanten och signifikaten. Tecken i 

sig kan inte fixera mening. Allt bär på tecken och mening, som vi sedan tolkar utifrån de 

kulturella och sociala konventioner som vi lever och ordnar vår förståelse utifrån.

 Analysen utgår främst från vad som gestaltas i pjäsen men även den historiska kontexten är 

viktig eftersom pjäsen också handlar om en viss tidsperiod. I Sabina Spielreins liv var 

psykoanalysen ständigt närvarande, det blir därför viktigt att även relatera till psykoanalysen 

då och till viss del även i förhållande till nu.
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Jag väljer att inte redogöra för pjäsens handling, då berättelsen i mångt och mycket är den om 

hennes liv. (Se ovan 1.2.2) Inledningsvis kommer nu en kort redogörelse för hur Namn 

Spielrein Sabina mottogs av pressen. Sedan går jag vidare med att kort beskriva hur

Spielreins berättelse är upplagd i den här föreställningen. Därefter börjar undersökningen av 

de olika representationer av kvinna vi kan se gestaltas.

I pjäsen finns två Sabinor närvarande. De gestaltas av Gunilla Röör ”den eviga Sabina” och 

Jessica Liedberg ”Sabina 2”. Jag kommer hädanefter att använda dessa två termer, eftersom 

det är så de presenteras i manus. Olika omdömen om pjäsen har gjorts, bland annat att just 

representationen av kvinnan är annorlunda. ”Det är en storartad kvinna vi får möta”.51

Sabina Spielrein blir här två. Gunilla Röör spelar en död berättar-Sabina, en som har hela 

erfarenhetsmassan och genomskådar alla lögner. Jessica Liedberg gör den levande Sabina som 

tjurigt håller fast vid kärleken till Jung.52

Pjäsen om Sabina Spielreins liv visar en kvinna som tar plats och det är hon som är i centrum 

av berättelsen. Frågan är hur Sabina Spielrein faktiskt står i centrum. En kritik som har 

funnits är att det blir ett falskt centrum som hon placeras i. Att det ändå är på grund av hennes 

samröre med Jung och Freud som gör att hon står där på scenen. ”Hennes eget arbete, 

forskningen, skrivandet, patienterna – vad hon faktiskt gjorde – förblir oklart eller allmänt i 

just den här uppsättningen”.53 Dessa kommentarer bidrar till att det finns flera orsaker till 

varför det kan vara intressant att undersöka representationen av Sabina Spielrein. Mot 

bakgrund av att vi har att göra med en föreställning som i mycket, förmodligen bryter med 

normer och stereotyper av kvinnan, menar jag att det är intressant att uppmärksamma just det.

Vidare att resonera kring möjliga orsaker till varför representationen ibland även kan kännas 

frustrerande.

                                                                
51 Pia Huss, DN, 050920.
52 Lars Ring, SvD, 050919.
53 Nina Asarnoj, Kulturnytt, 050919. 
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2.1.1 Namn: Spielrein Sabina.

Den första vi får träffa på scenen är ”den eviga Sabina”. Hon är sedan med, har huvudroll 

genom hela pjäsen. Hon har många funktioner i pjäsen, som barnet Sabina, som galen, 

älskarinna, hustru, psykoanalytiker, mor, och som berättare och iakttagare av sitt eget liv. Hon 

kommenterar också sådant hon skulle önska att hon kunnat förhindra, dumheter hon inte 

borde ha gjort, fällor som hon inte borde ha trampat i. Hon har dessutom möjlighet att lyssna 

på Jung och Freuds dialoger om henne, och hon slås där av hur nedlåtande de kunde låta och 

hur uppblåsta de kunde vara. Hon driver med dem, men kan samtidigt inte gripa in och 

förändra något i vad som sker under berättelsens gång. Den eviga Sabina för också en dialog 

med ”Sabina 2”. Greppet att använda Sabina som en för länge sedan död, som kommer 

tillbaka för att berätta och se tillbaka på sitt liv, ger en spännande dramaturgi. Det ger många 

poänger och möjligheter att leka med karaktären. Den eviga Sabina får också i dialog med 

Sabina 2 gestalta den mer rationella, förnuftsmänniskan medan Sabina 2 gestaltar den mer 

emotionella passionerade sidan, vilket jag återkommer till.

2.1.2 Barnet/Dottern

Skolflickan Sabina frågar: 

Magistern, var kommer barnen ifrån?54

Vi befinner oss i Sabinas hem, mor och far är där och magistern och morbrodern. Mamman 

har varit ute och handlat och visar upp sina köp. Bland annat en vit romantisk klänning till 

                                                                
54 Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005, s. 19.
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Sabina. I den här korta lilla scenen med klänningen säger modern: ”Idag måste du bestämma 

dig, Sabinotchka. Vem älskar du egentligen, morbror Adolf eller din magister? Du vet att man 

inte får älska två”.55 Detta är egentligen riktat till henne själv, och som en lek eller ett spel 

mellan de vuxna. Modern har nämligen också handlat något till morbrodern och en 

morgonrock till magistern. Hon retas med maken, pekar på magistern och säger ungefär: En 

sån här karl skulle man ha! Hon har dessutom inget köpt till maken vilket han också 

poängterar. Vi kan se att han är sårad. Sabina är iakttagare av det som sker och så säger hon:

”var kommer barnen ifrån”?56 Alla blir nervösa, men mest modern och fadern, som försöker 

tysta ner henne. Det triggar Sabina och hon utbrister: ”Alla gör det. Hundarna. Hästarna. 

Grisarna. Och de tycker om det!”57 Det hela blir värre och värre, Sabina provocerar, de andra 

blir mer och mer upprörda. 

Till slut är fadern och Sabina ensamma i rummet. Nu ska Sabina bestraffas med slag.  Fadern

manar: ”Vem är en elak liten flicka, vem är en skamlös liten gris?”58 Sabina ber fadern att 

inte slå och snart byter fadern taktik och kräver istället av Sabina att hon kysser hans hand. 

Hon vägrar först. Det går så långt att fadern hotar med att ta livet av sig om hon inte kysser 

hans hand. Hon ska kyssa handen två gånger och sedan lova att vara snäll. Det klarar hon inte, 

att lova vara en snäll och lydig flicka, så hon blir olydig igen, börjar fnissa hysteriskt och 

bråka. Fadern tar då Sabina och tvingar henne att ligga över hans knä och så slår han henne, 

om och om igen. Slagen övergår i en slags njutning. Och hans lust blandas med hennes och 

det uppstår en intimitet och närhet, kropparna sammanflätas där på golvet. Det pågår tills 

fadern släpper taget, reser sig och spottar på Sabina, visar äckel. Fadern går därifrån och 

lämnar flickan Sabina där med skam. Han ger barnet skulden för sina handlingar. Hon lämnas 

ensam. Hon talar om fågeln som vill ut. Längtar. Krossa och spränga. ”En kniv skulle inte ha 

skurit djupare. Och ju djupare det skar, desto mer älskade jag honom”59, säger hon och 

fortsätter:

                                                                
55 Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005, s. 17.
56 ibid., s.19.
57 ibid.,s.21.
58 ibid., s.23.
59 ibid., s. 26.
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 ”Desto tjockare blev bandet/navelsträngen. Ärren. Sammanväxningarna. Jag kröp ner i mig 

själv, som i en underjordisk grotta. Flydde människorna. Skydde dagsljuset. Gömde hans 

bultande skam i mitt röda mörker. Vaktade den som en fruktansvärd, glänsande sten.” 60

Den eviga Sabina beskriver känslorna här utifrån berättarperspektivet.

Bilden av Sabina som barn i föreställningen visar en flicka som är nyfiket, har stark fantasi 

och intelligens. Vi får också en känsla av att hon tidigt uppfattar de sexuella spänningar som 

rådde mellan föräldrarna. Dessutom en intelligens att utnyttja situationen att tala om detta i en 

situation när det är förbjudet och där hon, uppfattar jag det, medvetet vill provocera. Samtidigt 

kan hon förstås inte ana konsekvenserna av sina handlingar, att det ska gå så långt. Eller är det 

dit hon vill, till det skamfyllda men ändå närhet som hon upplever och längtar efter, med 

fadern? Här finns en ambivalens och scenen där fadern slår dottern och där deras kroppar 

liksom sammansmälter är svårtolkad. Freud hade i sina teorier och fallstudier uppfattningen 

att det incestuösa draget mellan föräldrar och barn alltid finns. Oidipuskomplexet som står för 

att alla små pojkar vill gifta sig med mamma och döda sin pappa och att alla små flickor vill 

gifta sig med pappa och ser mamma som en rival. Numer när psykoanalysen utvecklats så 

menar vissa att oidipuskomplexet kan vara en slags metakategori på hur man kan se en 

grundstruktur för relationer överhuvudtaget. Gestaltningen i pjäsen av de eventuella erotiska 

känslorna mellan Sabina och fadern utgår mer från en tidig psykoanalytisk idé om begäret 

mellan barn och förälder. Jag menar att det är svårt att avgöra om man valt att gestalta det så 

för att visa på tidsandan, hur Freud såg på begäret och drifterna. Eller om man har velat visa 

en allmän syn på psykoanalys. Eller om man ansett (efter research) att mellan Sabina och 

hennes far är det troligt att det var just såhär.  

Vid ett av samtalen mellan Jung och Sabina, när hon befinner sig i behandling, hon är då 19 år 

och inte längre ett barn, går hon tillbaka i tankarna till barndomen. Vi får veta att Sabina hade 

en lillasyster som dör. Den erfarenheten gör att hon inte vågar sova ensam på nätterna. Hon 

börjar också längta efter ett eget barn så mycket att hon blir sjuk och får feber. Barnet i hennes 

mage är en fågel, som vill komma ut genom munnen. Av detta förstår vi att Sabina, barnet, 

ännu inte vet allt om hur barn blir till och var de kommer ut. Hon beskriver en stark längtan 

efter ett syskon. Hon hör röster som grälar. Rösterna existerar numera bara i Sabinas huvud, 

det är plågsamt för henne med dessa gräl. Det är modern och fadern hon hör gräla. De grälar 

                                                                
60Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005, s.26. 
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om obalansen i deras sexliv. Det är mamman som inte vill ha sex med maken. I scenen när 

hon börjar prata om det här, börjar hon se faderns händer och det gör henne hysterisk. Jung 

pressar på med att ge henne ord att associera till: 

JUNG

 Far

Sabina kan inte finna ett svar och det börjar rycka i henne  

JUNG

Lyda

JUNG

Lyda, Sabina    

SABINA

Hand61

Sabina invaderas av röster och hallucinationer. Röster/kör förkunnar: Be om förlåtelse, 

Sabina!62 Om och om igen. Jung försöker lugna Sabina och så småningom försvinner spökena 

sakta.

Det här är två scener som berättar något om Sabina som dotter och barn. Sabina blir slagen av 

fadern som barn, det blir hon för att hon är olydig och elak (enligt fadern). Det existerar en 

ritual kring faderns övergrepp på dottern. En slags uppbyggnad där Sabina ska be om

förlåtelse för sin olydighet. Vi förstår att det är en olydnad som egentligen handlar om 

intelligens och nyfikenhet, samt en vilja att förstå sin omvärld. Sabina är heller inte en snäll 

och en fin flicka. Straffet för sitt uppförande är förödande. Hon ska tvingas be om förlåtelse 

för sin dynamiska känsliga och nyfikna karaktär, bland annat med att kyssa faderns hand, 

vilket hon inte står ut med och därför blir hon slagen av samma hand. Hur ritualen så övergår i 

något erotiskt laddat och slutligen att hon ska skämmas. Övergreppen har sadomasochistiska 

laddningar. Hon blir lämnad ensam med alla sina frågor. 

Barnet Sabina får härbärgera mycket smärta inom sig. Hon får tidigt uppleva situationer som 

hon omöjligt kan förstå och som skapar skuld, smärta och skam. Sabina stänger sig för 

                                                                
61 Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005, s. 35f.
62 ibid., s.37.
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omvärlden (i sin inre grotta), och lämnas ensam med alla frågor och alla känslor hon hyser.

Hon är även vittne till föräldrarnas gräl som ofta handlar om sexuella spänningar dem 

emellan. Man kan säga att hon tidigt får erfarenhet av vuxnas sexuella konflikter och perversa 

drifter. Att hon förlorade en lillasyster, har också stor betydelse för Sabinas känslomässiga 

utveckling. Något som man i pjäsen visar har avgörande betydelse för hennes trauma och 

psyke, vid framförallt den period då hon, vid nitton års ålder läggs in på sinnessjukhus. 

Där finns dock även en annan viktig påverkan, den som kommer från morfadern. Morfadern 

som är en mycket högt ansedd rabbin, med profetiska gåvor, säger till Sabina i en scen att hon 

ska uträtta något stort, något riktigt stort. Det gör att Sabina känner sig utvald. Hon vet att hon 

inte är som alla andra. Hon är speciell och har en uppgift, ett kall och ett öde. Det är mycket 

viktigt. På sätt och vis är det dessa två motpoler som formar Sabinas liv. Dels styrs hon av sitt 

känsloliv, som är färgat av traumatiska upplevelser i barndomen och som förföljer henne hela 

livet, dels styrs hon av den starka tron på att hon är satt till världen för ett speciellt kall. 

Om vi ska utgå från det normerande kring flickan/dottern, så kan vi tydligt se att såväl texten 

som gestaltningen av Spielrein som flicka och dotter skiljer sig från de stereotypa bilder vi har 

av den goda dottern/flickan. Hon bryter mot reglerna för fina flickor. Intelligent, 

handlingskraftig, olydig och provocerande. Samtidigt så ser vi hur hon får betala för det. En 

elak flicka ska tuktas och förr eller senare straffas hon för sitt beteende. I Spielreins fall leder 

det till trauman och depression och till slut psykisk labilitet, i tiden kallat hysteri, som gör att 

hon måste läggas in på sinnessjukhus. Det som är viktigt är att se att det inte är hennes vara, 

det vill säga, det som gör att hon bryter normen för vad en fin flicka är och bör vara, inte är 

det som leder till psykisk labilitet, utan istället faderns roll i barnet Sabinas liv. Det är hans 

och delvis även moderns problem som gör att den sensibla Sabina (paradoxalt, just den sen-

sibla, som är ett tecken på goda dottern) blir sjuk. Så hur går det fram i pjäsen? Förstår vi att 

Sabinas psykiska kris är en följd av handlingar och brott som begåtts mot henne i barndomen? 

Ja, det är tydligt. Man kan säga att det är dels på grund av att Sabina var ett intelligent, olydigt 

och nyfiket barn, som hon straffas, då hon inte var den normativa goda dottern. Dels att det är

de sexuella och bisarra uttryck som bestraffningen innehåller som gör att hon till slut blir sjuk. 

Freud påstod att hysterins grund alltid var att hysterikern som barn varit utsatt för ett sexuellt 

övergrepp. Det har kommit att kallas för Freuds förförelseteori. I Till hysterins etiologi (1896) 

skrev han att han ansåg att i samtliga fall av hysteri, arton stycken, hade det existerat ett 
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sexuellt övergrepp i barndomen. Fadern var mestadels förövaren. Senare tog han dock tillbaka 

sin upptäckt, vilket har lett till många ansett att Freud svek sanningen.63  Som jag ser det, är 

det ett sexuellt övergrepp Sabina bland annat utsätts för. Det är så det framställs på scenen.

Det är en logisk konsekvens av hennes uppväxt. Det är faderns perversitet och makt som 

ligger till grund för Sabinas senare psykiska problem.

Jag har dock funderat mycket över scenerna där fadern bestraffar Sabina och där även Sabina 

tycks känna någon slags njutning. Här gestaltas som jag tidigare nämnt en ambivalens. 

Dottern som vägrar att kyssa faderns hand, som vägrar lyda, in i det sista, men som sedan i 

själva bestraffningen upplever njutning. Här tycker jag att det finns en kliché. Att det mellan 

far och dotter skulle finnas någon slags längtan att uppgå i varandra, att sammansmälta. Där 

på scenen gestaltas det av fadern och dottern tätt sammanslingrade och kråmande mot var-

andra. Barnet som vill gifta sig med sin förälder av det motsatta könet. Samtidigt är det kan-

ske ett uttryck för Sabinas längtan efter fysisk närvaro med fadern. Med kontakt, längtan efter 

kärlek, att bli sedd, att bli älskad. Jag menar att det inte är tydligt vad som man önskar gestal-

ta. 
Förlusten av systern är förödande och en utlösande faktor till att Sabinas psykiska symptom 

förvärrades och fadern ansåg det nödvändigt att skicka henne till den klinik där hon lades in. 

Sabina längtar så mycket efter ett syskon, eller ett eget barn, att hon får feber och börjar yra 

om att hon har en fågel i magen som ska komma ut genom munnen. Sabina tycks återigen bli

lämnad med många frågor. 

Om vi undersöker andra tecken i gestaltningen som kan härleda oss till vår förståelse av 

Sabina kommer kläderna att ha en viss betydelse. I gestaltningen av Sabina som barn sker ett 

växelspel mellan den eviga Sabina och barnet Sabina. Gunilla Röör gestaltar dem båda. De

demoner som förföljer henne. Det som möjligen saknas i framställningen av Sabina som barn 

kan vara en logisk konsekvens av hur man har valt att framställa Sabina i sin helhet. Genom 

att det finns en evig Sabina som går in och ut i skeendena så har valet blivit att berättarrösten 

blir ganska dominant. Om vi tittar på kostym och mask till exempel så är Sabina klädd i en 

svart, långärmad, höghalsad och fotsid klänning i ett ganska tjockt ylletyg (ser det i alla fall ut 

som). Till det ett par svarta rejäla skor. Hon har en lång stram fläta, allt hår tillbakadraget i 

flätan. Ett ”rent” ansikte, utan smink. Det som kläder sänder ut till oss, vilka koder vi 

                                                                
63 Lars Sjögren, Sigmund Freud – Mannen och verket, 1989, s. 57ff.
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förknippar med dem är vad som omvandlar kläderna till tecken som här, menar jag, signalerar

allvar, strikthet, seriositet, och intelligens. De signalerar också en tidsaspekt. Som att säga, så

här såg modet och kläderna ut under här perioden och kanske än mer i Ryssland, vilket man 

dock kan fråga sig om det gjorde. Kanske finns även en tanke om att vilja ha en neutral 

klädsel. Vad som är klart är att valet har varit att formmässigt använda ett uttryck i kostym, 

som kan fungera genom hela pjäsen. Det gör att den eviga Sabina behåller en viss dominans 

även när hon går in i rollen som sig själv, som barn till exempel. 

Vad händer då med dottern/barnet i gestaltningen? Jag menar att den eviga Sabina med den 

fotsida stränga klänningen tar över och vi får egentligen aldrig riktigt se barnet Sabina. Barnet 

Sabinas kropp och fysik försvinner och blir inte gestaltat. Det är kanske inte heller meningen. 

Valet är en berättarsabina och en kropp. I så fall menar jag att vad vi får veta, vad som 

presenteras för oss och vad som dominerar är bilden av en kvinna, strikt och välstruken. Och 

att den bilden förstärks genom att den blir så dominant, då denna enda kostym får gestalta alla 

åldrar och alla möten och alla situationer. 

I gestaltningen av flickan Sabina finns alltså en hel del som bryter upp normen om den fina 

flickan/den goda dottern. Sabina som barn i föreställningen ger dock en ganska skrämmande 

bild av vad som händer med en alltför intelligent, fantasifull och olydig flicka. Det positiva i 

att vara en nyfiken, intelligent och olydig flicka får vi inte alls ta del av. Visserligen så 

kommer Sabina i vuxen ålder att skriva nydanande texter inom psykoanalysen, vilket om 

något är ett slags bevis för att olydiga flickor kan göra storverk. Här finns en paradox, som jag 

vill påstå är lätt att hamna i, just på grund av kvardröjande föreställningar kring flickor. Pjäsen 

vill visa fram en intressant och fascinerande kvinna, samtidigt visar den också hur besvärligt 

och jobbigt det är att inte tillhöra normen. Här kan vi ta fasta på det som Hall beskriver, att 

Sabina i pjäsen är en person som skiljer sig från majoriteten, Hon blir det andra, det som inte 

är vi. Hon skulle då med Halls ord bli representerad genom kontraster som bra/dålig, 

civiliserad/primitiv, ful/vacker och vara bärare av dessa båda egenskaper samtidigt, vilket jag 

finner är riktigt. Dessa delade figurer kallar Hall representationella troper Dessa kan även 

kallas för metabudskap eller myter(se ovan 1.2).  Jag menar även att det som i en första tanke 

kan se ut som en positiv representation, resulterar vid en närmare betraktelse vara negativt.

Många skulle nu protestera och mena att vi inte kan ljuga, det var såhär det var för henne, hon 

fick lida för sin olydnad, hon fick lida för sin starka fantasi och intelligens. Ja, det kanske hon 
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fick, men jag hävdar att det hade varit möjligt att även visa vad som är positivt med att ha 

dessa egenskaper. Om Spielrein hade varit en man så hade det negativa med exempelvis en 

pervers far och en frånvarande mor varit en del av berättelsen, men förmodligen hade 

tonvikten legat på hur fantastiskt det är att han kunde bli en sådan framstående vetenskapsman 

trots de traumatiska upplevelserna i barndomen. Jag är medveten om att det är en 

generalisering, men karaktärer som dyker upp i den fiktiva sfären är ofta typer och ibland 

även stereotyper. 

Frågan är hur pjäsen hanterar den här problematiken? Jag menar att den inte riktigt lyckas ta 

oss ur den seglivade föreställningen om den intelligenta och olydiga flickan som får ett 

tragiskt, tungt och svårt liv. Det är säkert inte vare sig författarens, regissörens eller 

skådespelarens intention, utan här handlar det igen om strukturer och nedärvda och seglivade 

föreställningar kring flickor. Här menar jag att vi kan se hur normer, värderingar och sociala 

konventioner styr oss i skapandeprocessen, vilket gör att förlegade bilder av kvinnan uppre-

pas. Som jag ser det, går det här att fundera över kulturell makt. Dominansen av vita män som 

har satt agendan har betydelse för hur förskjutningar och förändringar av kvinnoroller sker. 

Om fler kvinnor exempelvis hade funnits kvar i vår kanon, såsom dramer skrivna av kvinnor, 

då hade spektrat av kvinnobilder varit bredare. Det finns en maktordning och jag menar att

inom scenkonsten upprätthålls en konservativ syn på kvinnligt och manligt.  

Även koderna som kläder sänder ut kan ha en viss betydelse. Kläderna i pjäsen utstrålar, som 

jag redan nämnt, inte fantasi och positiv energi, snarare mörker och stränghet. I dess yttersta 

konsekvens skulle man kunna säga att kläderna bidrar till att säga: det är inte bara svårt att 

vara en intellektuell kvinna, det är tråkigt också. Inte heller moderns sätt att vara framställs 

som attraktivt. Sabina säger i pjäsen under ett samtal med Jung då hon ska beskriva sin mor, 

att modern är hysterisk. Modern som verkar gilla flärd, som försöker göra sin tillvaro mer 

glamorös, och som intresserar sig för det estetiska genom färger och material. 

Sidenmorgonrocken hon köpt till magistern får dessutom symbolisera hennes längtan efter 

lyx, efter sensualitet och till friheten att göra vad hon vill. Men låt oss gå tillbaka in i pjäsen 

och titta närmare på hur Spielrein framställs i sin sinnesjuka period. 
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2.1.3 Den sinnessjuka

Jag tänker inte bli frisk! skriker Sabina till vårdaren när hon haft ett hysteriskt anfall och 

vägrar att göra som vårdaren säger. Hon är upprorisk, suicidal och aggressiv. Hon skriker och 

blir onåbar i vissa stunder. Hon upplevs hysterisk. En människa i kris. Så småningom ser vi 

även kraftiga utbrott när hon i samtal med Jung kommer in på fadern och hans händer (se 

ovan s. 20). Allt som är förknippat med fadern ger ångest, men även grälen mellan 

föräldrarna. Det högljudda som ibland överröstar alla andra röster. På scenen ser vi Sabina 

ömsom skrika, ömsom krypa ihop och kvida, till synes onåbar. Fysiskt far Sabinas fingrar och 

händer runt munnen och i munnen. Hon uttrycker skam för sina tankar som rör sig kring att 

hon är ful, vidrig och smutsig – en slinka, en snuskig liten slinka och hon skriker till Jung: 

”Titta inte på mig! Jag har inte rätt att finnas!” Hennes utbrott och inre röster i ett upplöst 

språk är kopplat till sexualitet och drifter. 

Emellan de scener av utbrott vi får se, finns scener där Jung ger Sabina möjligheter att arbeta 

och assistera då han tidigt ser att hon har ett skarpt intellekt. Sabina å sin sida ger prov på 

hennes psykoanalytiska förmåga genom iakttagandet av en annan patient, Fröken Kaufmann 

(som senare kommer att bli hennes patient). Vi ser också att framstegen till att bli återställd, 

går ganska fort där Jung är ljuset.

Eviga Sabina:

Han var en uppenbarelse. Ett starkt och tydligt ljus vid grottans öppning. 

När han var i rummet kunde jag se var jag slutade och världen började. 

Men så fort han försvann…64

Framställningen av Sabina som sjuk liknar mycket i vad som skrivits om den hysteriska

kvinnan inom psykoanalys. Ur viljan att förstå hysterins språk så växer psykoanalysen fram. 

Såhär skriver Lars Sjögren när han försöker svara på varför just hysterin skulle bli inkörspor-

ten till en vetenskap som gör anspråk på att omfatta människans hela själsliv: 

                                                                
64 Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005, s. 29. 
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hysterikern med sin livsdramatik och sin förmåga till variationsrik symbolisering gav ett 

inspirerande stoff till en man, vars historiska uppgift var att hävda den psykologiska tolkningen 

i en psykiatri som dittills varit dominerad av ett biologiskt och mekanistiskt synsätt.65

Hysterikern, ansågs ha en tendens att gå in i ”hypnoida tillstånd” (som ett slags trans eller 

djup försjunkenhet) och hon blir i dessa tillstånd djupt mottaglig för suggestion. I det berömda

fallet om Anna O (som kan ses som en jämförelse till Spielrein) finns beskrivningar där det 

går att se att det i hennes uppfostran till att vara en fin flicka, en god dotter, finns ett 

rollmönster som redan från början är fastlagt. Ett sådant påtvingat levnadssätt gav många 

möjligheter till att gå in i ”hypnoida tillstånd” där hon kunde få utlopp för erotiska lustar och 

raseri, känslor som måste trängas bort, eftersom det sista omvärlden väntade sig av en ung 

dam var att hon skulle vara arg eller erotiskt upphetsad. Det är i studier av bland annat Anna 

O som Freud kommer fram till psykoanalytiska begrepp som ”bortträngning”, ”drift”, 

”censur” och ”det omedvetna”.66

När hysterikern blivit ”sjuk” skulle man kunna kort kunna beskriva det så, att ett trauma 

utvecklats, som sedan patienten lyckats hålla avskiljt från sig själv. Den hysteriska patienten 

blir en person med ett kluvet själsinnehåll. När hallucinationerna kan spåras med symtomen 

och symtomen i sin tur förknippas med ett första minne, så kan patienten nå fram till minnet 

och då upphör både symtomen och hallucinationerna. I gestaltningen av Sabinas möten med 

Jung och deras samtal, kan vi förstå att det är just den utveckling som sker. I pjäsen har man 

valt att framställa Spielrein med hallucinationer, det är dock oklart om det var så för den 

riktiga Sabina Spielrein. I journaler om henne finns ingenting skrivet som tyder på att hon 

hallucinerade.67

Jag har redan varit inne på Sabinas uppfostran och hur hon haft svårt att anpassa sig till 

mallen för den goda dottern. Jag menar att det mycket väl kan ha bidragit till hennes 

sjukdomstillstånd. Dock kan antas att det är faderns övergrepp som främst leder fram till att 

Sabina blir sjuk. Freuds diagnoser relateras alltid till begär, sexualitet och komplexa relationer 

ofta kopplade till modern eller fadern. En traumatiskt eller skräckinjagande händelse i barn-

domen, ofta kopplat till sexualitet kan förträngas för att senare i livet uppkomma i fysiska 

symtom, såsom tics, spasmer och förvirring. 

                                                                
65 Lars Sjögren, Sigmund Freud – Mannen och verket, 1989, s. 40.
66 Ibid., s. 48f.
67 Agnes Mesterton, “Sabina Spielrein psykoanalytisk pionjär”, ur Divan 1-2/2002 s. 41.
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Jag förstår det som att man i pjäsen har velat följa psykoanalysens tankar kring hysterin. Som 

jag tidigare nämnt så rör sig Spielreins utbrott mycket kring känslor av skam och utplånande 

av sitt jag. Hon ser sig själv som den skyldige, den som är skamlös och en lysten liten djävul. 

Hon uttrycker förbjudna begär och förbjudna njutningar. 

Här tvingas jag att stanna upp, och reflektera över några av psykoanalysens bärande idéer 

kring sexualitet. I en essä av Toril Moi finner jag en del nycklar till den psykoanalytiska 

förståelsen av sexualitet. Freud tycks mena att vi aldrig kan befria den mänskliga sexualiteten 

från bortträngningar, då det inte existerar någon ren och fritt svävande mänsklig sexualitet. 

Det kommer alltid, även i de mest välvilliga sammanhang, i alla former av sexuella uttryck att 

finnas konflikter och förskjutningar. Sexualiteten tycks hela tiden sätta krokben på sig själv 

och det beror dels på att det slutgiltiga objektet aldrig fullt kan ersätta det ursprungliga 

kärleksobjektet, som är modern eller fadern. Dels för att den sexuella driften har tvingats 

förtränga vissa ursprungliga element. Där det viktigaste är driftens koprofila aspekter –

”sjukligt” intresse för exkrementer och avföring. Vi lär oss att tränga bort våra koprofila 

böjelser men det skapar en konflikt i oss, det civiliserade överjaget instruerar oss att älska det 

rena och oskuldsfulla, medan de lägre instinkterna dröjer vid det fula, äckliga, och mörka. 

Freud menar att det beror på att genitalierna och det sexuella är intimt knutet till det 

exkrementella, genom sin placering. Vår anatomi och våra biologiska behov gör psykiska 

konflikter oundvikliga. Det existerar ingen konfliktfri och otvetydig mänsklig sexualitet, lika 

lite som ett enhetligt och konfliktfritt psyke, tycks Freud mena.68

Jag finner att dessa, (till viss del, då det för mig är omöjligt att i den här uppsatsen omfatta 

djupa och fullkomliga resonemang kring psykoanalysen) kanske grundläggande betydelser av 

Freuds tankar om den psykoanalytiska förståelsen kring sexualitet, ligger till grund för hur vi 

kan förstå Spielreins psykiska sjukdom där på scenen.  Representationen av den sjuka

Spielrein följer den tidens psykoanalytiska förståelse av drifter och begär. I text hör vi hur

Spielrein är fixerad vid rumpor och barnstjärtar, i sina utbrott. Den ambivalenta relationen till 

fadern är ytterligare tecken på att representationen av den sjuka Spielrein styrs av

psykoanalytiska teorier.

                                                                
68 Toril Moi,  ”Är anatomin ödet? Freud och biologisk determinism”, kap 8 ur What is a Woman, 1999.
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Det är igen svårt att veta huruvida psykoanalys som stark referens, är vald utifrån att 

Spielreins liv så mycket präglades av psykoanalys, eller om dramatikern valt att utgå från 

psykoanalytiska teorier som därför blivit bestämmande för hur den psykiskt sjuka Spielrein 

ska gestaltas. Möjligen är det en kombination. Det är mycket svårt att svara på den frågan, 

men texten är förstås skriven utifrån medvetna val. 

Det finns även scener där författaren driver med psykoanalysen. Här finns anledning att 

koppla tillbaka till Lauretis. Jag menar att här har dramatikern aktivt arbetat med att från en 

annan uttolkares horisont, tagit den tolkningen och använt den till att göra något nytt, för att 

ge oss en ny innebörd och mening. Så skapas nya meningsbetydelser och nya tecken kanske 

lyckas etableras. Här den eviga Sabina som letar bland sina böcker hon har i en koffert. Hon 

häcklar texter som skrivits om henne, och om hennes relationer till Jung och Freud.

Den eviga Sabina

Här! Enligt Freud hade fixeringen av min libido tidigare haft en omedveten form. Nu hade jag 

överfört den på Jung. I sin känsla för mig manifesterade han sina egna problem, den så kallade 

motöverföringen. Det är här hans polygama böjelser kommer in69.

Hon letar fram en annan bok och fortsätter:

I den där stod det visst något bra.

”…därför kan man förmoda att Sabina Spielrein  i Jung omedvetet sökte efter den goda modern, 

vilket motsvarades av hans omedvetna sökande efter den goda modern i henne.”70

Hon tar upp ännu en bok.

”Jungs analys av Spielreins faderskomplex lade tonvikten på hennes masochistiska fantasier inte 

på faderns utnyttjande…71

Det finns denna idé kring Sabina Spielrein att hon skulle vara ett brådmoget sexfixerat barn 

med masochistiska fantasier. Dessa rader är säkerligen tagna ur verkliga böcker skrivna om 

henne. Om vi igen går tillbaka till kontexten, det vill säga den tid som Spielrein levde i och 

                                                                
69 Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005, s. 46.
70 Ibid., s. 47.
71 Ibid., s.47.
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den tid då psykoanalysen föddes, så kan vi se att synen på sexuella övergrepp då ser lite 

annorlunda ut. Freud har i den som brukar räknas till hans första fallbeskrivningar, berättelsen 

om Dora, fått veta av sin patient att hon funnit det obehagligt att en manlig vän till familjen 

tryckt sitt kön mot henne. Freud menar då att flickan redan är neurotisk, och att hon då redan 

som fjortonåring var helt och hållet hysterisk, och skriver vidare att en sund flicka hade känt 

en genital förnimmelse istället för en olustkänsla kopplat till matsmältning och slemhinnor.72

Här har alltså Freud svikit sin egen förförelseteori. I pjäsen menar jag dock att fokus ligger på 

faderns utnyttjande som grund för Spielreins kris.

Ytterligare en aspekt är att vi igen kan ha att göra med seglivade föreställningar kring den 

galna kvinnan. Det kan också ha haft betydelse för framställningen. Psykoanalysen har haft 

stort inflytande på litterära och teatrala kvinnokaraktärer. Iréne Matthis skriver i texten ”100 

år av hysteri” att denna narcissistiska och hysteriska kvinna väckte mäns åtrå. Hon citerar 

Freud:

Dessa kvinnors betydelse för människors sexualliv måste rankas mycket högt. Sådana kvinnor 

utövar den största lockelse för männen, inte bara av estetiska skäl, därför att de vanligen är de 

vackraste, utan också på grund av en kombination av intressanta psykologiska egenheter.73

Själv tycker jag citatet är som taget ur en text av August Strindberg, och flera andra manliga 

författare från början på 1900-talet. Samtidigt är det ljusårs avstånd mellan gestaltningen av 

Spielrein och till exempel Fröken Julie. Om vi ska utgå från detta citat för att resonera lite 

mer kring Spielreins gestalt så finns uppenbarligen detta att hon utövar lockelse på män, i det 

här fallet Jung och Freud. Jung är uppenbart attraherad och fascinerad av Spielrein. Han 

fångas av hennes intellekt och psykologiska egenheter såväl som för hennes fysik. 

Antaganden om att även Freud ser Spielrein som en attraktiv kvinna finns med i pjäsen. ”Jag 

måste säga att jag förstår er. En intelligent flicka. Och ganska söt.” säger han vid ett tillfälle.

Dock har föreställningens ansvariga valt att inte spela på Spielreins kropp och yttre skönhet. 

Tvärtom som jag tidigare nämnt så existerar Spielrein nästan inte alls som kropp. Jag menar 

att signaler om att kroppen här är ointressant sänds ut till oss, kanske mest tydligt i valet av

kostym. Där bryter pjäsen med normen om hysterikan. Här läggs ingen tonvikt på skönhet och 

kvinnokropp. Ingen skälvande barm visas upp, ingen kropp reser sig i en båge vid hysterins 

                                                                
72 Lars Sjögren, Sigmund Freud – Mannen och verket, 1989, s. 88f.
73 Iréne Matthis, ”100 år av hysteri”, som ingår i volymen På Freuds divan, 1994.
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utbrott. Könet blir faktiskt på det sättet oviktigt. Det finns mycket få om ens några 

anspelningar på att visa oss kvinnokropp och dess sensuella eller sexuella laddningar. Det är 

befriande. Problemet är om man börjar problematisera det. Då hamnar man igen i frågor som 

handlar om: Måste man välja? Måste kroppen tas bort för att inte bli det objekt som 

kvinnokroppen så ofta får spela? Är kvinnokroppen för laddad med mäns drömmar om 

kvinnan? Måste vi göra kroppen osynlig för att slippa hamna i föreställningar utifrån mannens 

blick och önskningar? Elaine Aston skriver i sin bok An introduction to feminism and theatre 

att det kan ses som en feministisk strategi på vilket sätt genuskostymen i relation till kroppen 

kan kommenteras. Hon menar att det finns tre sätt att göra det på: Överrepresentation, 

underrepresentation eller genom crossdressing. I den här uppsättningen har valet blivit att 

underrepresentera en kvinnobild. Sabina Spielrein gömmer sin kropp i kläderna. Valet av 

kostym spelar även betydelse i det jag nu kommer att diskutera kring den geniala Sabina 

Spielrein.

2.1.4 Geniet

Är det något som Sabina Spielrein redan i våra förföreställningar om henne representerar så är 

det intellekt. Redan innan vi kommer för att se föreställningen har vi en bild av henne som 

intellektuell. Vi vet att hon var psykoanalytiker och vi vet även att både Jung och Freud 

imponerades av henne, vilket i sin tur bygger på våra föreställningar om Jung och Freuds 

genialitet. Som redan nämnts är det Jung som föreslår att hon ska börja studera. Han anser att 

hon är återställd och att hon skulle bli en utmärkt psykoanalytiker. Spielrein börjar sina 

medicinstudier, flyttar från sjukhuset till eget boende där hon studerar och skriver. Det finns 

kanske inga konkreta scener som gestaltar hennes intelligens, men vi förstår både genom 

Jung, Freud och i samtal mellan de båda Sabinorna att hon är begåvad. Hon har högsta betyg 

på alla skrivningar och allt arbete hon skriver imponerar. Hon kommer även med nydanade 

tankar inom psykoanalysen. Det enda som stör hennes studier och raka bana till en geniets 

position är kärleken till Jung. I pjäsen är det under studieperioden som hennes verkliga kamp 

med känslorna för Jung tar vid. 

Det är alltså nu, vid perioden för studierna som Jungs och Spielreins förhållande till varandra 

förändras och det som tidigare varit några laddade möten dem emellan övergår nu till 
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handlingar. Jung har drabbats av Sabina och vill nu erövra henne. Han kommer hem till henne 

och talar i romantiska ordalag om sin kärlek och sitt begär efter henne. Sabina försöker stå 

emot, hon vill bara arbeta och studera, inte dras in i ett passionsdrama. Hon varnar honom för 

konsekvenserna. Förförelsen lyckas och Sabina måste kämpa med sina hängivna känslor och 

sin stora kärlek för Jung. I pjäsen får vi nu för första gången ta del av Sabina 2. I och med att 

Sabina 2 tar plats på scen, blir det dikotomiska som finns i gestaltningen av Sabina än 

tydligare. Hennes kamp med de starka känslorna, emotionella svängningarna kontra den 

förnuftiga som kan arbeta, som kommer fram med nya teorier inom psykoanalysen. I flera 

scener kring tiden för hennes utbildning, så får vi se de två Sabinorna brottas med det 

dikotoma i Sabina. Hur Jung igen lyckas påverka Sabina 2 så att hon rusig av lycka inte kan 

arbeta. Hur eviga Sabina tjatar på henne att hon ska arbeta. Det är en kamp som ingen av dem 

tycks vinna.

EVIGA SABINA

Ett schackspel.

Varje drag måste göras i mörker.

Och allt hänger på spelarnas skicklighet.

Men mitt övertag är att jag har sett motspelarens ansikte!

SABINA 2

Du tror att du vet allting.

Att du har sett och förstått allting.

Du är en död gammal gumma! 

Ett uttorkat fladdermusskinn!

Men jag brinner!

Jag arbetar, lever, älskar!

Utan rädsla för konsekvenserna!

Annars kan jag lika gärna vända tillbaka.

Krypa in i mörkret.74

                                                                
74 Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005, s. 92.
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När så Sabina 2 lämnar över sin avhandling till Jung protesterar den eviga Sabina, av rädsla 

att Jung ska stjäla hennes idéer, vilket också sker, såväl i verkligheten som i pjäsen. I pjäsen 

låter de oss förstå att det till slut är Freuds råd som får Sabina att gå vidare, att lämna Jung och 

fantasierna om ett gemensamt barn (Siegfried) bakom sig. I Freud känner hon igen 

morfaderns ord om att hon är något speciellt, om att hon har saker att uträtta, om att använda 

sin stora talang i arbetet, skapa något av betydelse. 

EVIGA SABINA

Bidra till vår sak. 

Freuds ögon var kloka och vänliga. 

Handslaget som morfars. Tryggt och fast. 

Hans ord gjorde mig starkare.

Jag ville ju inget hellre än att gå vidare. 

Skapa något av betydelse. 

Något som stannar kvar75

Representationen av Sabina Spielrein som geni eller intellektuell har både en central plats och 

en relativt liten plats i föreställningen. Å ena sidan så utstrålar Spielrein hela pjäsen igenom 

intellektuell, och det har igen med valet av kostym att göra, men också med framförandet av 

henne. Den eviga Sabina är en person som resonerar, som klokt reflekterar kring de dumheter 

hon själv och andra begår. Hur hon rör sig har också betydelse. Hon är ingen som trippar fram 

över scen, eller flyger lätt som vinden. Snarare går hon med rejäla kliv och hon rör sig 

ekonomiskt över scenen. Inga fladdriga rörelser i onödan, utan istället ett bestämt och rent 

handlingsmönster. Allt det som vi förknippar med intelligens och till viss del också ett typiskt 

rörelsemönster för en man, eller möjligen en kvinna med intelligens och därmed också 

okvinnlig. Jag menar då våra föreställningar kring kvinnligt och manligt.76 Rörelsemönstret är, 

skulle man kunna säga, inte typiskt för de kvinnobilder och kvinnoscabloner vi ofta ser på 

scen. Å andra sidan, i nästan alla scener där vi får ta del av Spielreins arbete, handlar det lika 

mycket om hur hon brottas med sina känslor för Jung och att arbetet blir lidande på grund av 

det. Hennes insatser inom psykoanalysen, hennes forskning och vad hon faktiskt gjorde har 

                                                                
75 Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005,  s. 65.
76 se exempelvis Yvonne Hirdmans Genus – om det stabilas föränderliga former, s.51ff.
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litet fokus i föreställningen. Här förstärks istället svårigheterna och kampen hon hela tiden för 

med sina känslor och sitt inre mörker.

2.1.5 Älskarinnan

Hela pjäsen igenom kämpar Sabina med sin kärlek till Jung. Hon blir aldrig riktigt fri från 

honom och den djupa påverkan han gjort på henne. Hennes bindning till honom kan delvis 

skyllas på just psykoanalysen. Tanken om förälskelsen till den som lyssnar, om överförda 

känslor och även motöverföringen som en förklaring för Jungs känslor för Sabina. 

Psykoanalysen som en akt av kärlek. Sabina blir, som tidigare nämnts, offer för den starka 

överföringskärleken som är typisk för psykoanalysen, det vill säga att analysanden förälskar 

sig i analytikern. I Agnes Mestertons text “Sabina Spielrein psykoanalytisk pionjär”77 kan vi 

läsa om en artikel Freud skrev som heter Iakttagelser om överföringskärleken (1915). Där står 

det att är analytikerns skyldighet att inte glömma sin uppgift och inte låta sig dras med i 

motöverföring, utan hålla överföringskärleken i ett fast grepp, se det som något som 

egentligen inte tillhör realiteten och istället spåra dess omedvetna ursprung. De emotionella 

band och starka känslor som Spielrein och Jung kände för varandra och som Freud fick ta del 

av genom brevväxlingen med Jung bidrog sannolikt till att Freud så småningom lyckades 

formulera sina teorier om överföring och motöverföringens plats i psykoanalysen.

Kärleken och bindningen till Jung förblir så stark eftersom han på sätt och vis är symbolen för 

den som räddar henne ur mörkret. 

Jung: Du har gjort oerhörda framsteg, Sabina. Dina symptom är nästan borta. Du får se. Några 

månader till och vi släpper ut fågeln.

Eviga Sabina: Tack vare dig!78

Jung utnyttjar så småningom sin position. Snart är det han som ber om hjälp, han är sjuk av 

kärlek till Sabina och han drömmer om deras gemensamma barn, deras fantasi om Siegfried. 

Han förför Sabina. Vi förstår att han är offer för motöverföringens kraft. Älskarinnan Sabina 

                                                                
77 Agnes Mesterton “Sabina Spielrein psykoanalytisk pionjär” ur Divan 1-2/2002 s. 45.
78 Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005, s. 40.
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är en hängiven och passionerad kvinna. Hon är fixerad vid honom och drömmer om ett barn 

tillsammans med honom. Deras kärleksbarn Siegfried. Det är en idé som de båda hängivit sig 

åt. Att sammansmälta och få ett barn, som ska sammanföra det judiska med det ariska. Deras 

fantasi kring barnet kommer till stor del från myten om Siegfried som Wagner komponerat en 

opera, ”Valkyrian”. Både Jung och Spielrein älskar operan och Wagner. Det handlar om den 

förbjudna kärleken. Siegfrieds föräldrar är syskon vilket de inte vet om, och modern Sieglinde 

måste dö för att föda honom. Men det som hos Jung fungerar som en motor för passionen och 

attraktionen till Spielrein, är för henne mycket djupare och en dröm hon kommer att ha hela 

livet och som periodvis gör hennes sjuk. Dock förhåller sig föreställningen öppen till frågan 

huruvida de faktiskt hade en sexuell relation eller inte. 

2.1.6 Hustrun/modern

Sabina gifter sig med läkaren Pawel Scheftel som också är jude. Han har varit förälskad i 

henne sedan gymnasietiden och Sabina är hans livs kärlek. Sabina är i förhållande till sin man 

inte alls den passionerade som vi sett henne vara med Jung. Istället förstår vi att Sabina 

fortfarande är bunden till Jung genom drömmar och samtal med den eviga Sabina, men också 

genom konflikter med Pawel. Vi förstår i gestaltningen att Sabinas val av man är ett mer 

rationellt val. Hon känner sig älskad, kanske längtar hon efter barn, hon vill glömma Jung.

SABINA 2

Det var du som gifte dig med honom

EVIGA SABINA

För att du envisades med att åka hem till Rostov.

SABINA 2

Det betydde inte att jag ville gifta mig med första bästa!

EVIGA SABINA

Det var ett bra läge. Pavel är ingen dålig man.
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Klok. Sympatisk.79

Jag vill påstå att känslan i pjäsen är att det finns en ömsesidig respekt mellan dem och att de 

möts på lika villkor. De får en dotter, dock fungerar äktenskapet dåligt då Sabina inte kan 

glömma Jung. Snart skiljs de åt och Pawel reser tillbaka till Ryssland. Sabina stannar med 

deras dotter Rakel kvar i Schweiz. Vid tiden för första världskriget lever Sabina ensam med 

ett barn. Hon säger dessutom upp sig från sitt arbete på klinik, hon vill nu utveckla sin 

konstnärliga sida och ger sig in i musiken istället. Eviga Sabina bråkar med den konstnärligt 

intresserade Sabina 2. Det finns en scen där Sabina 2 försöker komponera musik, starkt 

influerad av känslor, texter, tankar hon har haft med Jung. Här ges även en bild av Sabina som 

moder. Hon är upptagen av sitt arbete, sina tankar, och dottern Renate leker för sig själv. 

Emellanåt försöker Renate få kontakt, men lyckas inte, hon leker då vidare själv. Sabina som 

moder är här helt inne i sitt skapande. Vi får en känsla av att Renate ofta lämnas ensam i 

leken, samtidigt får vi inte känslan av att det skulle skada Renate. Snarare ser vi ett barn som 

är självständigt. Scenen slutar dock med att dottern som klättrat upp i ett fönster nästan faller 

ut, hon blir upptäckt i sista stund. Det ger oss en uppfattning om att Sabina kunde gå in i sitt

arbete eller i sina tankar så mycket att hon glömmer omvärlden. Det skulle i så fall vara ett 

tecken på att inte vara en ansvarsfull mor. Men så får vi i en annan scen se hur nära mor och 

dotter är varandra och hur Sabina verkligen finns där och är närvarande med Renate. Här en 

scen mellan de båda då Renate krupit upp i Sabinas säng.

RENATE

Nu pratade du i sömnen igen

EVIGA SABINA

Det är över nu

RENATE

Berätta varför jag fick heta Renate.

                                                                
79 Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005, s. 115f.
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EVIGA SABINA

Den historien har du hört så många gånger.

RENATE

Berätta ändå!

EVIGA SABINA

När jag väntade dig var jag mycket sjuk. Både i kropp och

Själ. Så sjuk att jag trodde att jag väntade ett annat barn och höll

på att förlora dig. Men du var starkare än alla sjukdomarna tillsammans.

Tack vare dig klarade vi det. Därför fick du heta Renate.

Pånyttfödd.

RENATE

Pånyttfödd.

Pånyttfödd.

EVIGA SABINA kramar om RENATE. Så bäddar hon ner henne och börjar sjunga en 
vaggsång på ryska.80

Demonerna, hennes fixering vid Jung och tankarna om deras gemensamma idé, barnet 

Siegfried är i föreställningen det som så småningom driver henne tillbaka till Ryssland. 

Kanske också till vis del, ekonomin, hon har svårt att få ekonomin att gå ihop i Schweiz. 

Tillbaka i Ryssland återvänder hon också till Pawel, som nu har en annan familj, med ett barn. 

Pawel väljer dock att flytta tillsammans med Sabina igen och de får ytterligare en dotter. Inget 

konventionellt äktenskap alltså. 

Hur representeras då Sabina som hustru och moder? Det är ingen stereotyp hustruroll som 

skrivits för Sabina Spielrein. Det hör säkerligen ihop med verklighetens Spielrein. Jag har 

redan tidigare påpekat att hon var en Ny kvinna på många sätt. I pjäsen är hon heller ingen 

                                                                
80 Kerstin Perski, Namn: Spielrein Sabina, 2005, s. 138f.
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typisk hustru i tiden som är hemma för att ta hand om sin arbetande make. Hon arbetar själv 

och vi får aldrig se henne passa upp på Pawel. Den traditionella hustrurollen på teatern är

annars just den hemarbetande, hon befinner sig oftast i den privata sfären, som hemmafru. Än 

mer om det handlar om en kvinna från förra sekelskiftet. Hustrurollen i stort sett alla våra 

kända klassiker är en kvinna som tar hand om man och barn, där modersrollen är stark. Enligt 

Live Hov så är det främst den romerska komedins stereotypa kvinnogestalter som vi lättast 

känner igen i massan av dramatik på våra västerländska scener. Vi reproducerar ständigt 

samma gestalter som ofta är lätt igenkännliga versioner av beskäftiga mödrar, duktiga 

tjänsteflickor och unga attraktiva kvinnor. Alla med mycket få funktioner utanför 

privatsfären.81 Här vill jag föra in en parantes, på grund av den kanon som vi har, har också 

kvinnorollerna stagnerat. Få pjäser har till exempel behandlat den här historiska perioden 

utifrån ett kvinnligt perspektiv. Om vi tittar på de pjäser, de så kallade klassiker som spelas 

och som handlar om den här tiden, så får vi uppfattningen av att det inte fanns några, eller 

mycket få kvinnor utanför den privata sfären. Här har man dock tagit till vara på att Sabina 

var en Ny kvinna. Kanske är det till och med här vi tydligast ser att Sabina är intellektuell, att 

hon inte underkastar sig en make, att hon kräver att få ta lika stor plats som hennes man, och 

att hon som moder inte är självuppoffrande och att hennes modersroll inte tar över. 

När så Pawel reser så stannar Renate hos Sabina. Trots det så fortsätter Sabina att arbeta. Hon 

lever den ensamståendes liv, vilket man får väl säga att det var ovanligt på den tiden. Hennes 

roll som moder är alltså inte heller den typiska bilden av modern. Moderskapet konstrueras 

ofta på två sätt. Det ena är modern som en vek, genomskinlig ängel som inte klarar några 

stora påfrestningar - ett tydligt borgerligt ideal. I denna kategori kan idylliska beskrivningar 

där modern arbetar i hemmet, men där detta arbete inte verkar alls ansträngande infogas. Det 

andra sättet att konstruera moderskapet visar en stark kvinna som arbetar i sitt anletes svett 

och som ser till att familjen inte faller sönder eller svälter. De två olika bilderna av modern 

har flera saker gemensamt. Moderligheten ses som det centrala i konstruktionen av kvinnan. 

                                                                
81 Live Hov, “Kvinnorollerna i antikens teater – skrivna, spelade och sedda av män”, i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift (Nr 2 1997 årg. 18), s. 12.
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Modern är passiv - visserligen är hon hemmets centrum, men det är mannen och fadern som 

sätter gränser för hennes agerande. Modern är även ofta självutplånande och icke-egoistisk.82

Varken den verkliga eller den fiktiva Sabina Spielrein verkar stämma in i en sådan bild. I 

pjäsen får vi uppfattningen av en mor som är stark, hon tar till största del hand om först 

Renate, men sedan även båda barnen. Hon är självständig, arbetar och sörjer för ekonomin. 

Samtidigt drar hon sig inte för att visa sina svagheter för barnen. Hon visar också upp tecken 

av att fullständigt gå upp i sitt eget arbete och sina egna tankar. Som jag ser det är bilden av 

modern såsom vi får den presenterad, en väl sammansatt mor som visar kärlek och respekt för 

sina barn, men som inte alls utplånar sig själv. 

2.2 Slutdiskussion

I centrum för min uppsats har personen Sabina Spielrein varit. Framförallt är det 

representationen av henne i en föreställning som analyserats. Jag fann det intressant att 

undersöka hur en historiskt spännande kvinna gestaltas idag. Jag tänker då på att gestaltningar 

på scen, på grund av just seglivade föreställningar om kvinnan, kan bli något helt annat och 

ganska tamt i förhållande till verklighetens kvinna. Det var en utgångspunkt. En annan var en 

slags fortsättning på vad det i så fall kan bero på att kvinnokaraktärer på scenen ofta känns 

förlegade. Där har jag önskat diskutera kring kulturell makt, om vem som bestämmer vad vår 

kultur ska diskutera och förhandla om, vad det i sin tur innebär i förlängningen att vissa 

företeelser normaliseras medan andra marginaliseras. Vidare att det har betydelse för hur vi 

alla sedan i vårt senmoderna samhälle bygger oss en identitet. Det som uppsatsen ändå främst 

fokuserar sig på, är på vilket sätt Namn: Spielrein Sabina bryter normer i sin representation av 

kvinnan, och här specifikt gestaltningen av Spielrein.  

Med representation som teoretiskt verktyg tycker jag mig kunnat se hur pjäsen lyckas bryta 

med vissa normer. Analysen har indelats i typer/bilder som presenterats under olika rubriker. 

Mina rubriker har varit: Barnet/dottern, Den sinnessjuka, Geniet, Älskarinnan, 

Hustrun/modern. Min ambition har varit att i alla dessa representationer dels upptäcka det 

                                                                
82 Jmf. Charlotte Tornbjer, Den goda modern. Nationell gemenskap i texter kring Mors dag i Sverige 1919-1950.
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som bryter, dels diskutera det, som jag ser det, reproducerar föreställningar. Ett exempel på 

det är den olydiga flickan, där jag tycker mig se det som Hall påpekar att det som kan se ut 

som en positiv representation, kan när vi tittar närmare på det visa sig vara tvärtom. Jag har 

även försökt visa på att kläder påverkar bilden, att kläder kan ses som ett slags språk, något 

som sänder ut budskap genom representation. Alla kulturella uttryck innehåller tecken och 

mening, som vi sedan tolkar utifrån de kulturella och sociala konventioner som vi lever och 

ordnar vår förståelse utifrån. 

I analysen har även psykoanalysen tagit stor plats. Sabina Spielreins hela liv präglades starkt 

av psykoanalysen, som jag berättat i inledande avsnitt. Det är något som också lyser starkt i

föreställningen, då pjäsen i mångt och mycket är pjäsen om hennes liv. Jag anser att det ibland 

har varit svårt att se när psykoanalys har valts utifrån att Spielreins liv så mycket präglades av 

den, och när det istället från dramatikerns sida varit ett val att utgå från psykoanalytiska 

teorier, och som därmed blivit bestämmande för hur den psykiskt sjuka Spielrein ska 

gestaltas. Jag tycker mig även se scener där författaren driver med psykoanalysen. Det visade 

sig, att psykoanalysen blev ett viktigt teoretiskt verktyg för att diskutera vissa scener. Därför, 

tvärtemot vad jag först tänkte, fick även ett avsnitt då jag kort presenterar Freud och psyko-

analysens födelse vara med. 

En av mina viktiga poänger med uppsatsen har varit att jag när jag såg pjäsen, första gången, 

blev både glad och frustrerad. Glad för att jag såg att den fiktiva Spielrein fick visa ett större 

register av vad en människa med en kvinnas kön kan vara. Frustrerad för att jag ändå tyckte 

att Jung och Freud fick ta för stor plats. Jag ville se en annan historia, eftersom jag visste att 

tiden då Spielrein levde var inte bara psykoanalysens födelse, utan även en tid full av aktivitet 

bland kvinnor. Det stora temat i början på förra seklet var ju kvinnan. Både bland kvinnor och 

män. Även en manlig misogyn motdiskurs tog fart och nu gällde det att bevisa att kvinnan var 

svag, på alla plan. En av Freuds positiva sidor, får man väl ändå säga, är att han åtminstone 

var djupt intresserad av att undersöka, och försöka förstå, kvinnans inre. Även om han sedan 

med universella anspråk trots allt bara sysslar med pojkens historia. Vi ska inte glömma att 

psykoanalysen började i hysterin, och hysterin började i kvinnokroppen. Det var viktigt för 

mig att ha med den diskussionen. Det är viktigt för att det kopplar tillbaka till maktaspekter, 

och till det ständiga osynliggörandet av kvinnors aktiviteter. Vad som har blivit historia och 

vad som sållats bort. Där är Sabina Spielrein ett verkligt exempel. Hon var länge en fotnot. Så 

hittades brev och dagböcker, och vi får syn på en historia om en fascinerande kvinna, och 
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speciellt intressant är det att hon stod Jung och Freud nära. Nu skrivs böcker om henne och 

relationen till de båda männen. Pjäser skrivs, det görs en film. Fortfarande lyser perspektivet 

på Spielrein i förhållande till andra kvinnor i tiden med sin frånvaro. Visst, kanske levde hon 

helt isolerad från andra intellektuella kvinnors påverkan, men det håller jag för otroligt. Hon 

var liksom många andra intellektuella kvinnor i perioden starkt påverkad av Nietzsche.

Det är alltså en aspekt av hur makt verkar för att osynliggöra. Om vi inte får läsa eller se 

historier om genialiska kvinnor som verkligen har funnits, då fortsätter vi att tro att de viktiga 

historierna är både skrivna och levda bland vita män. Därmed skapas även större möjligheter 

till att kvinnobilden fortsätter att reproduceras utefter den vite mannens tankar, drömmar och 

föreställningar. Det har sedan betydelse för skapandet av vår identitet. Dessutom som jag 

redan nämnt i mitt avsnitt om intersektionalitet, att om en kategoriell grupp vinner tillträde till 

en värdefull resurs och den monopoliseras i syfte att förstärka gruppens position, uppstår 

samtidigt en utestängning för andra kategorier från värdefulla materiella och symboliska 

resurser. Så skapas ojämlikhet i relation till olika grupper. Detta sker sedan i ständiga 

processer av dels berövandet av resurser och dels exkludering från makt och inflytande. Vad 

jag menar är att kulturell makt arbetar på flera plan vilket, bland annat, Sabina Spielrein är ett 

exempel på det. 
Så har Sabina Spielrein fått bli ett nav kring vilket många olika frågor som intresserar mig 

diskuterats. Till det mest glädjande hör, att jag i analysen av de olika Sabinorna, fann att hon 

bröt mot fler normer än vad jag till en början såg. I pjäsen och i representationen tycker jag 

mig även se medvetna förskjutningar. Med det menar jag att föreställningen arbetat aktivt 

med att ge nya betydelser av exempelvis en hustru eller en mor. Eller som dramatikerns text 

som driver med psykoanalytiska analyser av Spielrein och Jung. Överhuvudtaget har det varit 

övervägande positivt det som kommit fram. Kvar är egentligen bara det som var min 

ursprungsfrustration och som fortfarande gör mig så arg. Det och min starka övertygelse att 

det har betydelse för hur långt föreställningen Namn: Spielrein Sabina kunnat nå.   
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