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Sammanfattning/Abstract

Our theatre tradition has a long history where men have written most of the plays. If we want 

that the theatre should be a place, which should be built as much around womens experience 

as mens experiences, how can we relate to the canon? This is a study based on questions 

around our theatre tradition. Three women dramatists have been asked questions like: What 

do you think about the classics? About the women roles? Do the classics inspire you, in your 

writing? Is there a difference in being a female dramatist than being a male dramatist? Femi-

nist theatre- theories have been used to guide us through the canon. Through the answers and 

reflection I have found that women writers still feel locked up in their sex, they always have 

to deal with the fact of being first of all women. The study has also given some answers about 

their relation to the classics and the women roles in them. We shall also see that it is a possi-

ble connection between the canon and some patriarchal conservative theatre institutions.
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Inledning/Bakgrund

Jag finner det intressant att fundera över varför teatern är så genomsyrad av föreställningen att 

vårt teaterarv är sådana storverk, som talar om människans villkor, människans existens och 

som har betytt så mycket för mänskligheten. Är det sant? Det finns en mycket berömd bok 

skriven av Aristoteles1, som heter Poetiken, i den artikuleras den process som vi känner som 

teater. Den feministiske teaterteoretikern Sue Ellen Case skriver att Aristoteles perspektiv 

fråntar kvinnan hennes tragiska kvaliteter, intelligens, kapacitet att reflektera och rätten att 

tala, vilket gör att hon utesluts från den dramatiska erfarenheten.2  Det kan vara nog så tufft att 

upptäcka att det som anses som det viktigaste vi har inom scenkonsten, skulle alltså vara en 

tradition som utesluter kvinnan. Då menar Case att den feministiska läsaren kan lära sig förstå 

den förbindelse som existerar mellan teater och patriarkala fördomar, och det kan i sin tur leda 

till strategier för att avslöja ’Kvinnans’ fiktion i klassiska texter.3  Kan det i förlängningen 

leda till att den feministiske dramatikern söker skriva mer sammansatta kvinnoroller? Om 

medvetenhet om begränsade kvinnobilder i klassikerna synliggörs, kan både skådespelare, 

regissörer och dramatiker bidra till förändringar. 

En kommitté för jämställdhet inom scenkonstområdet har år 2004 tillsatts av regeringen.4

Huvuduppgiften är att lämna förslag till hur ett genusperspektiv och hur jämställdhet kan bli 

en obestridd och påverkande kraft inom scenkonstområdet. Den rådande könsmaktordningen 

ska analyseras och förslag till hur dessa strukturer kan förändras ska lämnas. Utmaningen bör 

hädanefter vara att förändra kvinnors och mäns kvalitativa rättigheter och möjligheter, samt 

att synliggöra könsmaktordningen och angripa de strukturer som upprätthåller den. Man 

konstaterar bland annat att inom scenkonstområdet dominerar fortfarande män stort bland 

chefer, verksamma regissörer och manusförfattare, dirigenter, tonsättare och många andra 

konstnärliga kategorier. Även på högskoleutbildningarna brister jämställdheten. Också när det 

                                                                
1 Aristoteles, född 384, död 322 f.kr., grekisk filosof och naturforskare av stor betydelse för det medeltida 
västerlandets tänkande.
2 Sue-Ellen Case, “Traditional History: A feminist Deconstruction”,  i Feminism and Theatre (1988), s. 10f.
3 Ibid., s. 11.
4 Beslutet om en kommitté för jämställdhet inom scenkonstområdet togs vid ett regeringssammanträde den 25 
mars 2004. Kommittén arbetar under kulturdepartementet.
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gäller statliga bidrag till teater- dans- och musikändamål är fördelningen mellan kvinnor och 

män av betydelse för den rådande könsmaktordningen. Vidare skriver man i direktiven att 

gestaltandet på våra scener bör till lika stor del bygga på såväl kvinnors som mäns 

erfarenheter, kunskaper och värderingar. Den särskilda kommitté som tillsatts ska följa 

utvecklingen och ta tillvara erfarenheter från hela scenkonstområdet samt komma med förslag 

till lämpliga åtgärder som främjar jämställdhet. Förslag till hur rådande strukturer kan 

förändras, så att vi närmar oss jämställdhet, ska lämnas. 5

          

Det är tydliga direktiv från regeringen, och uppdraget som kommittén har fått, ska redovisas 

och vara regeringen tillhanda den 8 mars 2006. En genuskommitté är alltså nödvändig för att 

något ska förändras på våra scener. Nu återstår att se om regeringens initiativ kommer att, på 

sikt, få verkliga effekter. Jag kom i kontakt med arbetsgruppen (kommittén) första gången i 

form av en artikel som jag blev intresserad av. På grund av min bakgrund inom 

scenkonstområdet och min nuvarande utbildning på genusvetarprogrammet anser jag den här 

problematiken synnerligen intressant och angelägen. Efter funderingar kring olika teman 

utkristalliserades så småningom frågor kring vår teaterkanon och spänningen mellan den och 

nyskriven dramatik av kvinnor, som det mest intressanta att gå vidare med. Om vi på allvar 

vill att gestaltandet på våra scener bör till lika stor del bygga på såväl kvinnors som mäns 

erfarenheter, kunskaper och värderingar, hur ska vi då idag förhålla oss till kanon?

Syfte och frågeställningar

I den här studien kommer fokus att ligga på kvinnliga dramatiker, dock inte på föregångare i 

historien utan på de kvinnliga dramatiker vi har idag, år 2005. Det gör jag för att jag finner det 

intressant att undersöka spänningen och förhållandet som kan finnas mellan vårt dominerande 

manliga teaterarv och nutida kvinnliga dramatiker. Hur förhåller de sig till vår patriarkala 

litterära tradition? Hur ser de på olika klassiker, och kvinnoroller i vår kanon? Finner de 

inspiration i någon av klassikerna? Och, om vi har en sådan stark tradition av manliga 

dramatiker, 
                                                                
5 Kommittédirektiv, jämställdhet inom scenkonstområdet. Beslut tagna vid regeringssammanträde den 25 mars 
2004.  Kommittén är tillsatt av regeringen och lyder under Kulturdepartementet. 
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finns det plats för kvinnliga dramatiker? Behandlas de och deras dramatik annorlunda? Är den 

manliga dramatikern fortfarande en del av den centrala fåran i kanon? Jag menar att alla dessa 

frågor kan höra ihop och det är min intention att undersöka och söka svar på vilket sätt. Fokus 

kommer att ligga på kvinnoroller, och även heterosexuella relationer, som är det vi oftast ser i 

gestaltningen av våra klassiker idag. Det är ett val för att kunna avgränsa min studie.

Hélène Cixous (fransk författare, dramatiker och litteraturforskare) skrev i slutet på 

sjuttiotalet ett feministiskt teatermanifest där hon bland annat säger: Hur ska man som kvinna 

kunna gå på teatern utan att känna sig som en medbrottsling, utan att se sig inta offrets 

position i den patriarkala familjestruktur som teatern reproducerar i det oändliga? Att gå på 

teater är som att gå på sin egen begravning stod det också i manifestet.6 Konsekvensen av 

dessa tankegångar blev att hon själv slutade att gå på teater. När hon så småningom hittade 

tillbaka till teatern så var det för att genom politisk handling förmå förändringar. I en tidigare 

text, ”Medusas skratt”, från 1975 uppmanar hon kvinnor att ”ta plats i texten - liksom i 

världen och i historien - genom sin egen rörelse”. 7

Idag, i Sverige finns det flera unga kvinnliga dramatiker, det är glädjande, och kan ses som en

framgång. Jag menar att det ändå kan vara värt att studera kvinnliga dramatikers skrivande 

inom scenkonsten. En av mina förföreställningar är att det inte räcker med att du är kvinna för 

att gamla mönster i pjäser ska förändras. Kvinnor reproducerar också den manliga traditionen, 

eftersom vi alla är så vana att se världen ur ett manligt perspektiv. Det krävs ett medvetet val 

att vilja bryta dessa mönster. En annan är att ännu 2005 gäller inte samma villkor för en 

kvinna som skriver som för en man. Fortfarande är det den manlige dramatikerns verk som 

naturligt upptas i kanon. 

    

                                                                
6 Hélène Cixous, “Aller à la mer”, (1977), ingår i Richard Drain (red.), Twentieth Century Theatre: A 
Sourcebook (1990), s. 133. 

7 Hélène Cixous, ”Le rire de Medusa”, (1975), ingår i Johanna Essevald och Lisbeth Larsson (red.), 
Kvinnopolitiska nyckeltexter (1996), s.238. 
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Disposition.

Först kommer en övergripande reflektion kring teori och metod, som följs av avsnittet kring 

teoretiska utgångspunkter och historik. Ett avsnitt om kvinnliga dramatiker idag, och ett annat 

om forskningsläget följer på det. Därefter görs en redogörelse av studiens metodologiska 

utgångspunkter. Så följer analysdelen baserad på intervjuer förd med tre kvinnliga dramatiker,

och som avslutas med en kort reflektion av min egen roll som undersökare. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning och en slutdiskussion. 

Teori och metod

Avstampet kommer att ske i form av feministisk teaterteori. Jag kommer att hänvisa till olika 

kvinnliga forskare som skrivit om vår teatertradition. Då jag både önskar göra en studie kring 

vår kanon och dess påverkan på kvinnliga dramatiker idag, kommer historiken att spela en 

viss roll. Olika feministiska teaterforskare kommer till tals i min studie, för att vi ska få ett 

grepp om historien och kanon sett från ett feministiskt perspektiv. För att sedan gå vidare och 

få svar på mina frågeställningar kommer jag som metod välja att göra personliga intervjuer

med tre informanter. Min studie är kvalitativ, meningen är inte att komma med generella eller 

övergripande svar på kvinnliga dramatikers upplevelse av sin situation. Istället är den här 

undersökningens syfte att söka det specifika och personliga i var och ens upplevelse av sitt 

skrivande, för att på så sätt möjligen få syn på hur kanon påverkar dessa kvinnor, och även 

hur de ser på sitt skrivande. I arbetet med analysen anknyter jag bland annat till Foucaults 

tankar om makt, och Connells genusteorier. Även Judith Butlers performativitetsteori 

medverkar till att förstå komplicerade frågor. 
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Teoretiska utgångspunkter och historik

Vi har en lång tradition av klassiker som alla är skrivna av män, ända från antiken, genom 

romartiden, vidare i den elisabetanska teatern och in i 1900-talets teater. (Aischylos, Sofokles,

Euripides, Shakespeare, Strindberg, Brecht, Beckett, Tennessee Williams, Norén, för att bara 

nämna några.) Den gemensamma västerländska teaterhistorien tar sin början under antiken. 

Antikens teater, som är en samlingsbeteckning för både den grekiska och den romerska 

teatern, spänner över en tusenårsperiod. 

Den amerikanska teaterteoretikern Sue Ellen Case menar att det i det atenska samhället, under 

den här perioden, skedde en stor omvandling, till kvinnors nackdel. Kvinnornas roll i det

offentliga livet förändrades radikalt. Det var en stor socioekonomisk omvandling, där kvinnan 

förlorade sin ekonomiska och juridiska makt, de deltog inte längre i intellektets och 

andlighetens offentliga sfär utan var hänvisade till en värld av hushållsarbete, barnafödande 

och sexuella plikter. Teatern var en av många institutioner som samverkade till nedtryckandet 

av kvinnan. Den nya kvinnan konstruerades som mannens motsats. Teatern var alltså 

förbehållen mannen, men för att könskriget skulle kunna iscensättas måste även kvinnan 

representeras. En manlig skådespelare fick till uppgift att gestalta den kvinnliga rollen. Idén 

om kvinnan i dessa dramer härrör alltså från en manlig synvinkel, som är främmande inför 

kvinnors erfarenheter och istället reflekterar det andra könets perspektiv.8  

Enligt Case upprepas detta mönster i den elisabetanska teatern. Kristna traditioner gör att en 

helt igenom manlig teater återkommer. Den här gången sätts den klassiska fiktiva bilden av 

kvinnokönet i ett sammanhang av sexualitet. Denna konstruktion av kvinnan kopplad till 

sexualitet hade börjat redan i tidigare sekler. Kvinnor som uppträdde förknippades med 

prostitution. Den kvinnliga kroppen blev sexualitetens bärare. Är det de bilder som skapats 

kring kvinnan inom teatern, överförda även till den verkliga kvinnan i senare epoker, som 

visar på kvinnan som vara och objekt i en lång historia av affärer mellan män? Enligt Case är 

det i alla fall så att när kvinnor så småningom började spela på scenen så skrevs en gång för 

                                                                
8 Sue-Ellen Case, “Traditional History: A feminist Deconstruction” , i  Feminism and Theatre (1988), s.7f.
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alla fiktionen av den fiktiva kvinnan in i den verkliga kvinnan.9 Även statsvetaren Carole 

Pateman har hävdat att det sociala kontraktet i ett demokratiskt samhälle understöds av ett 

sexuellt kontrakt, som innebär att kvinnor underkastar sig män i privatlivet. Detta stämplar 

hela den liberala demokratin som ett broderligt socialt kontrakt, en överenskommelse mellan 

män.10

Hur var det då med kvinnor som åskådare? Det finns inga säkra svar på den frågan. Källorna 

under den grekiska teaterns storhetstid är bristfälliga. Det finns en lång forskningstradition 

kring frågan där några anser att de hade tillträde och några menar att så inte var fallet.11  I den 

senare romerska teatern har man hittat bevis för att kvinnor var närvarande som publik. Vad 

vi kan konstatera är att det var män som avbildade och skrev tragedier och komedier. 

Dessutom, menar den norska teatervetaren Live Hov, finns ett centralt metodproblem när 

undersökning av antikens kvinnor ska göras. Det är nämligen så att allt källmaterial – bildliga 

likväl som skriftliga – härrör från män. Det är mäns värderingar om vad som är värt att 

behandla och beskriva och vad som senare ska bevaras för eftervärlden.12

          

Alla dessa kvinnoroller från antiken, skrivna och spelade av män, vår teatertraditions första 

kvinnoroller, är de förebilder som inspirerat kvinnoroller i de flesta senare epoker. Live Hov 

anser att det främst är den romerska teaterns (200-talet f.kr.) kvinnotyp som har haft störst 

betydelse för senare tiders kvinnoroller. Den grekiska tragedin har visserligen varit en 

outtömlig inspirationskälla för världsdramatiken, den har också haft högst status, detta gäller 

även för tragedins kvinnoroller. Ändå så är det den mer stereotypa kvinnogestalten från 

romerska teatern som vi lättast känner igen i massan av dramatik på västerländska scener. Det 

gäller såväl dagens som tidigare tiders repertoar. I den romerska komedin får kvinnorollerna 

en långt mer begränsad rollfunktion och det är framförallt de unga kvinnorna som gestaltas. 

De definieras dessutom nästan uteslutande i relation till dramats män, ibland som döttrar men 

främst som kärestor eller älskarinnor. Kvinnorollernas erotiska potential framhävs och 

kvinnlig skönhet omtalas nu ofta i komedins dialoger.13  Dessa stereotypa kvinnogestalter har 

                                                                
9 Sue-Ellen Case, “Traditional History: A feminist Deconstruction” , i  Feminism and Theatre (1988), s. 14.
10 Carole Pateman, The sexual contract (1988).
11 Live Hov, “Kvinnorollerna i antikens teater – skrivna, spelade och sedda av män”, i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift ( Nr 2 1997 årg. 18), s. 6-7.

12 Ibid., s.7.
13 Ibid., s. 9f.
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vi sedan fått se i åtskilliga versioner gestaltade i beskäftiga mödrar, flinka tjänsteflickor, och 

de unga 

tilldragande kvinnorna. Mansrollerna har varit mer sammansatta, varierade och 

individualiserade. Kvinnorollerna har också rört sig i en privat sfär medan mansroller har 

omfattat alla typer av yrken och ställningar i samhället.14

Vad ska vi då ha dessa kunskaper om kvinnoroller under antiken till? 

”På en nivå är det spännande och givande i sig självt att tränga in i denna fjärran forntid, där 

kvinnoroller och kvinnoliv både liknar och avviker från vår egen verklighet. På en annan, mer 

fackmässig nivå är det intressant och viktigt att skaffa sig insikt i hur kvinnorollerna uppstått för 

att se hur de olika kvinnobilderna byggs upp på scen.”15

Just insikten om hur kvinnorollerna uppstått och den betydelse det fått för vad vi berättar från 

scenen, ända in i våra dagar, anser även jag vara av största vikt. Vi behöver teckna denna 

bakgrund i vår teaterhistoria, för att kunna förstå och använda det som en aktiv del, i en studie 

av hur kvinnliga dramatiker förhåller sig till olika klassiker och kanske framförallt till 

gestaltandet av kvinnor. Därför kommer jag att ytterligare delge några forskares syn på den 

klassiska dramatiken. En av de första som studerade och undersökte kvinnobilden i den 

klassiska dramatiken var Kate Millet. Hennes bok Sexual Politics (1970) initierade och 

inspirerade flera andra forskare till att börja undersöka och problematisera den manliga kanon 

inom teaterdramatiken. Millett visade hur man skulle få syn på och känna igen de misogyna 

dragen i den manliga litteraturens kvinnobild. 16

”Sexual Politics visade på ett sätt att läsa texter genom att skapa ett medvetande om hur könet 

gör sitt avtryck i dem, och genom att, som titeln antyder, framhäva idén att konst inte skiljer sig 

från politik.”17

                                                                
14 Live Hov, “Kvinnorollerna i antikens teater – skrivna, spelade och sedda av män”, i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift ( Nr 2 1997 årg. 18), s. 8ff.

15 Ibid., s.12.
16 Sue-Ellen Case, “Traditional History: A feminist Deconstruction” , i Feminism and Theatre (1988), s.5.
17 Ibid., s.5.
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Millett menade att sexualiteten har en ofta helt förbisedd politisk sida. Till sin hjälp för att 

belysa det, har hon uppmärksammat den viktiga roll som föreställningarna om makt och 

dominans spelar, i en del moderna litterära skildringar.18

Av grundläggande betydelse då man studerar kvinnobilden i klassiska pjäser är, som tidigare 

nämnts, att skilja mellan det privata och offentliga. Det offentliga har en privilegierad plats 

medan det privata förblir närmast osynligt. Denna avgränsning beror på könet:

”Det offentliga livet tillhör alltså mannen medan kvinnan är förvisad till den osynliga privata 

sfären. Som ett resultat av undertryckandet av verkliga kvinnor, uppfann kulturen sina egna 

könsbilder och det var denna fiktiva kvinna som uppträdde på scenen, i myterna och i den 

föreställande konsten, och som representerade de patriarkala värden som förbundits med könet 

medan den verkliga kvinnans erfarenheter, historier, känslor och fantasier undertrycktes.”19

        

Case hållning till klassikerna är mycket radikal, då hon anser att vi måste sluta spela grekerna 

och Shakespeare, eftersom konstruktionen av dessa kvinnoroller har skett utifrån manliga 

idéer om kvinnan och hennes roll, såväl i samhället som på scen. ”Varje kultur som betraktar 

det som värdefullt att återuppliva dessa klassiska pjäser deltar aktivt i samma patriarkala 

undertext som skapade ‘kvinnans’ roller.”20          

Frånvaron av kvinnliga pjäsförfattare är ett annat undersökningsfält feministiska forskare har 

intresserat sig för. Man har funnit att det knappast finns några bevarade pjäser skrivna av 

kvinnor före 1600-talet. Forskningen har fått koncentrera sig på epoker där kvinnliga 

pjäsförfattare dykt upp, (engelskt 1600-tal, amerikanska 1800-talet, och 1900-talets Amerika 

och Europa) och denna forskning har producerat flera antologier med pjäser av kvinnor och 

biografier av kvinnliga pjäsförfattare.21 Som exempel kan nämnas att under Strindbergs tid, 

fanns flera framgångsrika kvinnliga dramatiker i Norden, bland annat Anne Charlotte Leffler, 

Victoria Benedictsson, Emma Gad, Minna Canth, och Alfhild Agrell. Deras pjäser var mycket 

spelade och omtalade i slutet på 1800-talet. Margareta Wirmark, professor i 

litteraturvetenskap och särskilt inriktad på dramatik, har skrivit en bok om de kvinnliga 

dramatikerna under den här perioden. Där belyser hon och återupprättar dessa kvinnliga 

                                                                
18 Kate Millett, Sexualpolitiken (1971), s.7.
19 Sue-Ellen Case, “Traditional History: A feminist Deconstruction” , i  Feminism and Theatre (1988), s.6.
20 Ibid., s.8.
21 Ibid., s.5.
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dramatiker.22 Hon skriver bland annat, att formmässigt sås fröet till vår tids moderna drama 

under den här perioden (sena 1800-talet) - medvetenheten om vad Ibsen och Strindberg har 

bidragit med, gällande det moderna dramats framväxt är stor, men knappast någon 

uppmärksamhet har ägnats kvinnors bidrag till det nya dramats födelse. Av särskilt stort 

intresse menar Wirmark att Victoria Benedictsson och Frida Stéenhoff visuellt avancerade 

dramatik var.23 Hon menar också att flera av dessa kvinnliga dramatiker är lysande och skulle 

verkligen förtjäna en större uppmärksamhet. I litteraturhistoriska handböcker lyser de med sin 

frånvaro och till och med i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, andra delen Fadershuset (1993) 

förbigås det moderna genombrottets dramatik, endast några enstaka dramer dras fram i ljuset. 

Det står visserligen om dem som författare, då flera av de kvinnliga dramatikerna också skrev 

prosa och poesi, men deras dramatiska produktion tas, med några få undantag, inte upp till 

analys.24

Vad kan det bero på att dessa framgångsrika kvinnor i sin tid, numera är mer eller mindre 

bortglömda? Sandra M Gilbert och Susan Gubar25 har lanserat en teori, gällande kvinnliga 

författare, som handlar om att den engelskspråkiga modernismen tillkom som en maskulin 

kontrarevolutionär verksamhet riktad mot den kvinnofrihet som kvinnor uppnått i början på 

seklet (1900-tal) och som skrivande kvinnor var snabba att ta tillvara. Gilbert och Gubar 

menar att flera modernistiska manliga författare inte drog sig för att använda olika strategier 

för att oskadliggöra och förminska sina kvinnliga kollegor. Litteraturprofessor Ebba Witt-

Brattström skriver i sin bok om Moa Martinssons författarskap, att strategierna kunde vara 

många som t.ex. smäda dem i essäer och självbiografier, och ignorera eller undvika att nämna 

deras insatser i litteraturkritiska texter.26 Kvinnor hade börjat ta för stor plats på den litterära 

spelplanen. De var dessutom mycket framgångsrika och måste ha uppfattats som ett hot mot 

sina manliga kollegor. I Sverige, såväl som i Norden var 1880-talet en period då väldigt 

många kvinnor började skriva och de blev dessutom mycket populära. Många kvinnor krävde 

plats i offentligheten. Nästa boom av kvinnliga författarinnor var på 1930-talet, som också är 

                                                                
22 Margareta Wirmark, Noras systrar (2000).
23 Margareta Wirmark , Noras systrar (2000), s. 369.
24 Ibid., s. 11.
25 Sandra M.Gilbert & Susan Gubar,  professorer i Engelska i Kalifornien respektive Atlanta. De anses 
banbrytande för deras nya tolkningar av de kvinnliga engelskspråkiga författarna under bl.a. 1800-talet. Boken 
som skriver om detta heter The madwoman in the attic (1979).
26 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – skrift och drift i trettiotalet, (1988) s. 184. Witt-Brattström skriver där 
om Gilbert & Gubars teori, som kommer från deras bok Tradition and the female talent in Miller. The poetics of
gender (1986), s. 200.
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en period då kvinnliga författare slog igenom litterärt på bred front, men den officiella 

historieskrivningen talar nästan enbart om ”De fem unga”. 27 Kvinnor utesluts om igen från 

den centrala fåran i kanon. Teatervetaren och queerteoretikern Tiina Rosenberg uttrycker 

fenomenet på följande vis:

”Den europeiska kulturhistorien och därmed även teatern präglas av ett massivt manligt 

samförstånd. Kriteriet för att en regissör eller ett enskilt verk ska upptas i kanon är den mängd 

av manligt samförstånd det uppvisar. Teater kanoniserar med andra ord manligt samförstånd 

och manligt samförstånd kanoniserar manliga teaterkonstnärer.”28

Den svenska teatern är traditionellt mycket fäst vid både det egna svenska teaterarvet, och vår 

klassiska världslitteratur. På våra teaterhögskolor läggs stor vikt vid de Klassiska blocken, 

utan större kritiska ansatser, eller diskussioner kring förlegade föreställningar om kön och 

genus. Undantag finns, teaterhögskolan i Malmö ska i år arbeta med klassikerna ur ett 

genusperspektiv. Här vill jag tillägga att nyligen (2005-05-10) uttalade sig Birgitta Englin29, 

som är ordförande för den genuskommitté som tillsatts av regeringen (se inledning). Hon sa 

att de nu har hunnit undersöka lite hur det är ställt med genusperspektiv och jämställdhet på 

teaterhögskolorna och att det där finns stora brister. Att när det sker något i den riktningen så 

är det ofta studenterna själva som driver frågorna. Ledningen har oftast ett väldigt litet 

intresse, och lite kunskap kring dessa frågor. Englin talade om vikten av att det kommer in 

människor med intresse och specifik kunskap till ledningsgruppen.  

Judith Butler -  performativitetsteori

Performativitet betyder i dess enklaste form att göra. Att kön/genus inte är ett vara utan 

handlar istället om att göra. Ingen är kvinna eller man per automatik. Istället är genus en slags 

repetitiv stilisering av kroppen inom en bestämd ram som stelnar över tid och gör att den 

framstår som naturlig. När de flesta gör sitt genus enligt vissa normer så blir det en garanti för 

upprätthållandet av normerna. Butler är inte först med att ha analyserat hur femininiteter och 

maskuliniteter dagligen iscensätts, men det som skiljer Butler från andra tidigare forskare är 

                                                                
27 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – skrift och drift i trettiotalet (1988), s. 185ff. ”De fem unga” var Artur 
Lundkvist, Josef Kjellgren, Erik Asklund, Harry Martinson och Gustav Sandgren.
28 Tiina Rosenberg, Besvärliga människor – kommunikation till varje pris!/teatersamtal med Suzanne Osten
(2004), s. 22.
29 Birgitta Englin är regissör och teaterchef för Riksteatern, samt ordförande för genuskommittén. 
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hon hävdar att bakom detta gör finns ej något äkta vara.30 Genusidentiteter skapas av och 

genom språket, och det finns ingen identitet bakom det. Språket och diskursen gör genus.

R.W. Connell – Om genus

Connell ger i sin bok Om genus en slags översikt av genusforskningens centrala 

frågeställningar. Genus som nyckeldimension i våra liv. Genus görs och finns överallt tycks 

Connell utropa. Min användning av Connell i den här studien, sker främst med hans 

exemplifieringar av forskning kring vissa fenomen, som är relevanta för min analys. Jag syftar 

här på Foucaults teorier om diskursiv makt, och Lacans idéer om symboliska relationer. 

Kvinnliga dramatiker idag 

Flera nutida kvinnliga dramatiker har förhållit sig till klassikerna mycket medvetet och skrivit 

texter med utgångspunkt från en klassiker. Sarah Kane31 skrev en pjäs 1996 som heter 

Phaedra´s love där hon utgick från den klassiska Fedra gestalten. Många anser dessutom att 

Kane på flera sätt var influerad av föregångarna Shakespeare och andra jacobanska 

dramatiker. ”Kane för en dialog med Shakespeares passioner. ”Hennes byggstenar är de stora 

metaforernas eruptioner från klassisk dramatik”32 Man brukar tala om Kanes klassiska 

sensibilitet och att hon är mer intresserad av att på ett övergripande sätt förstå världen än av 

att skriva om lokala och realistiska händelser. Precis som Shakespeare lyckas hon förtäta stora 

teman som krig och mänsklig överlevnad ner till en serie starka minnesvärda teatraliska 

bilder.33 Även den försonande process som är typisk för klassisk tragedi, där en karaktär är 

gjord för att vinna insikt genom lidande, opererar genomgående i Kanes verk. Kane 

förknippas kanske ändå mest med den grupp engelska dramatiker som under slutet på 60-talet

och början på 70-talet gick under namnet ”New Jacobeans”. De är kända för sina teman - som 

oftast rörde sig kring våld, också fascinationen för det groteska – som ofta innehöll en 

mördande svart humor. 34 Den mest kände för oss i den gruppen är Edward Bond, som kan 

sägas tillhöra våra moderna klassiker

                                                                
30 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk Agenda (2002), s. 70ff.
31 Sarah Kane, brittisk dramatiker född 1971, skrev flera uppmärksammande pjäser, som översatts och spelats i 
flera länder. Hon dog 1999. 
32 Claire Armitstead, Guardian, (1998, 29april) ingår i Graham Saunders bok Love me or kill me – Sarah Kane 
and the theatre of extreme,s (2002), s.20.
33 Graham Saunder, Love me or kill me – Sarah Kane and the theatre of extremes (2002), s.20.

34 Ibid., s. 19.
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Elfriede Jelinek, författarinna och dramatiker som fick Nobelpriset år (2004) har sagt i en 

intervju: 

-“Om man får priset som kvinna, då får man det också som kvinna och kan inte glädja sig oinskränkt. 

Man får det som ställföreträdare för en förtryckt grupp. Om Peter Handke, som förtjänar priset mycket 

mer än jag, skulle ha fått det, ja, då får han det bara som Peter Handke”35

Trots detta konstaterande är det glädjande och viktigt att just Jelinek fått priset. Hennes texter 

handlar i mycket om maktstrukturer och vilka konsekvenser det får för människan, och i vissa 

av texterna, specifikt vad det gör med kvinnan.  

I Sverige har, bland annat, Suzanne Osten tillsammans med Per Lysander skrivit Medeas barn

som berättar den klassiska historien om Medea, men utifrån barnets perspektiv. 

Forskningsläget/tidigare forskning

Som jag redan visat finns en hel del forskning kring kvinnobilder/kvinnoroller i vår klassiska 

teatertradition. Feministisk forskning inom teater har drivits sedan början på 70-talet. Sue 

Ellen Case, Live Hov och Kate Millett har nämnts som tre viktiga personer inom forskningen. 

Tiina Rosenberg är en viktig teaterteoretiker här i Sverige, som gjort flera undersökningar 

inom teatern utifrån ett feministiskt och oftast queerperspektiv. Dessutom finns forskning 

kring kvinnliga dramatiker i historien. Flera internationella studier har gjorts där ett gediget 

sökande i arkiven gjorts för att hitta dramatik skriven av kvinnor. I Sverige och Norden är 

dock den forskningen eftersatt och där finns mycket kvar att undersöka.36

Någon svensk forskning kring nutida kvinnliga dramatikers förhållande till klassikerna har 

inte hittats. Det finns forskning i England kring Sarah Kanes förhållande till den elisabetanska 

och jacobanska teatern (se ovan: Kvinnliga dramatiker idag). Även undersökningar kring 

skillnaden på representativitet bland kvinnliga respektive manliga dramatiker på 

teaterscenerna har gjorts i England. I en studie gjord 1993/94 och som behandlat situationen 

för kvinnor inom alla yrkeskategorier på teatern, finns siffror som talar för att det faktiskt 

blivit sämre för kvinnliga dramatiker (i en jämförelse med 80-talet). 

                                                                
35 Dagens Nyheter – Kultur ( 7 Oktober 2004).
36 Margareta Wirmark, Noras systrar (2000), s. 366ff.
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“Productions written, devised or adapted by women, or from books by women, account for only 

20% of all work performed in 1994. In 1985/6 the figure had been 22%. Out of the 417 plays 

produced during 1994 (this involves not only building-based theatres but also touring compa-

nies and annual clients) only 83 were by women.”37

I Sverige finns ett nätverk/organisation som kallar sig Plural, de har bland annat undersökt hur 

många pjäser skrivna av kvinnor som satts upp på Dramatens stora scen. De säger vidare att 

80% av statens kulturstöd går idag till att visa verk med manliga upphovsmän. ”Det tycks 

nästan så att ju mer bidrag en kulturell verksamhet kräver, ju större är sannolikheten att 

verksamheten ägnar sig åt att sätta upp verk av medelålders Europeiska män”.38

De har för övrigt skapat ett pris, Plurals kulturelitpris, det kommer årligen att delas ut till en 

makthavare i kultursverige, som under året gjort sig mest förtjänt av att främja föreställningar

om att det finns olika fin kultur, och att den allra finaste är den som är skapad av medelålders 

vita män.

Kvalitativ metod

Objektiv kunskap finns inte, menade man i början på 70-talet och protesterade därmed mot

uppfattningen om en objektiv, i bemärkelsen säker sanning. Forskaren ska istället klargöra 

sina värderingar och intressen. Denna vetenskapsteoretiska position, som kom från 

vänsterrörelser och marxismen, var ett angrepp mot den renodlade positivismen. När den 

marxistiska oppositionen så småningom dog ut märktes en tillbakagång till det gamla, det vill 

säga positivismen. Allt sedan dess har de som vill undersöka något utifrån ett annat

vetenskapligt perspektiv blivit ”de andra” i förhållande till positivisterna som förblivit det 

första och namngivna. Positivismen är det samlingsbegrepp som står för ett brett spektrum av 

vetenskapsteoretiska positioner, och som menar att man kan och bör producera säker (giltig) 

kunskap.39 Karin Widerberg betonar dock att inom de humanistiska disciplinerna har inte det 

                                                                
37 Jennie Long, What Share of the Cake Now?, ingår i Cristine Roberts, “Desperate Acts – The role of the audi-
ence in the process of playwriting”, som ingår i Roberta Mock (editor), Performing processes –Creating Live 
Performance (2000).
38 Plurals hemsida: www.plural.se Om kultureliten.
39 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (2002), s.24-25.
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positivistiska haft lika stor dominans, utan där har det istället funnits möjligheter att utveckla 

andra perspektiv som betonar tolkningens betydelse och roll i en kunskapsproduktion. 

          

Hermeneutik är ett av de begrepp som visat sig vara användbart inom humaniora och 

samhällsvetenskapen. Det är en tolkningslära som baserar sig på ett antal grundläggande 

antaganden eller förutsättningar, och som bildar en slags ryggrad i analysmetoden. Ordet 

hermeneutik betyder att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga. Hermes, i den gre-

kiska mytologin, var guden som skulle sändas ut till människorna för att översätta gudarnas 

budskap till människorna. Hermeneutiken har i mycket influerat och påverkat samhällsveten-

skapen, ändå har den inte fått den status som kvantitativa och positivistiska forskningsmeto-

der har.40

Något som även utmärker den kvalitativa forskningen är att man försöker införliva och 

synliggöra det kvalitativa led som utgörs av forskaren som människa. Ens ontologiska 

förståelse betyder att man uppfattar människan som unik och att vi därför måste hitta metoder 

som är anpassade till människan som studieobjekt. ”det är denna människosyn (ontologi) som 

ligger bakom och utgör förutsättning för den kvalitativa forskning och dess kunskapsteori 

(epistemologi).”41  Mycket av det som Widerberg tar upp i sitt inledningskapitel finner jag 

relevant för min undersökning. Jag kommer även att ta fasta på det som Widerberg uttrycker i 

sin text på följande vis:

”Det som gör den kvalitativa forskningen så spännande och berikande är just att angreppssätt 

och metoder handlar om analyser. När man tillåts att använda sig själv, blir man kreativ, och det 

är då man gör ”upptäckter”. Kvalitativ forskning är en chans att lära sig något om en själv och 

andra.”42

Egna föreställningar kring ämnet och en förförståelse införlivas i undersökningen. Tanken är 

att redan från början redovisa öppet den process jag som undersökare går igenom. 

                                                                
40 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (2002), s.26.
41 Ibid., s.28.
42 Ibid., s.31.
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Intervju som metod.

Intervjuerna hade karaktären av ett samtal, mer än att jag följde en given mall. I 

förberedelserna hade jag sammanställt en frågemall, som fanns med vid intervjutillfället, men 

den fungerade mer som en checklista, för att kontrollera att jag fick svar på de frågor som 

förberetts. Efter intervjuerna tog ett transkriberingsarbete vid. Noggranna utskrifter gjordes 

eftersom jag ansåg det viktigt att få syn på nyanser som kan dölja sig, om endast en 

sammanfattning görs. När jag sedan använde citat från intervjuerna valde jag att göra en 

förfining av deras talspråk så att det blir ett mer korrekt skriftspråk. Det var ett medvetet val 

då jag anser att det gör informanten mer rättvisa, och att det som är intressant är att fokusera 

på vad informanten säger. Eftersom det empiriska materialet är intervjuer och därmed 

informanternas röster och svar, så har jag i analysdelen valt att skriva det sagda som repliker. 

Jag har även valt bort att skriva fotnoter på det informanterna sagt.

Urval

Mina informanter är tre unga och etablerade kvinnliga dramatiker. De har alla erfarenhet av 

att arbeta på institutioner såväl som på fria scener. Alla tre har genomgått Dramatiska 

institutets manuslinje. De är födda 1968, 1975 och 1975. Det var inget slumpmässigt val och 

jag hade tur med att de tre som jag önskat intervjua, också ställde upp. Jag har valt att 

fokusera på kvinnliga dramatiker av den anledningen att jag finner det intressant att det just 

nu finns många kvinnor som skriver dramatik. Vi har en lång tradition av manliga dramatiker. 

Teatern är överhuvudtaget starkt mansdominerad på de ledande posterna, vilket kan ha 

betydelse för skrivandet, men valet av kvinnliga dramatiker har lika mycket med mitt 

personliga intresse att göra. Här bör tilläggas att det lika gärna kunde ha varit nutida manliga 

dramatiker som fått stå i fokus. Min åsikt är att kvinnliga såväl som manliga författare eller 

dramatiker kan synliggöra och bryta gamla patriarkala konstruktioner. Det handlar om vilja 

efter det att en insikt och ett medvetandegörande har gjorts. Valet av kvinnliga dramatiker har 

mer att göra med upplevelsen av att tillhöra en mansdominerad yrkesgrupp och vilken 
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betydelse det kan ha haft för ens skrivande. Jag har valt att låta mina informanter vara 

anonyma då det inte är individen i sig som står i centrum för analysen. Det gäller istället att 

närma sig individen som bärare av sociala mönster. Metoden kommer som tidigare angetts 

vara personlig intervju. Under en timme kommer jag och informanten samtala kring olika 

frågor om skrivande, klassiker, olika kvinnobilder och kvinnoroller. 

Analysmetod/Hur intervju blir till text

I valet av analysteman från den insamlade informationen finns tre olika sätt att gå tillväga. Att 

utgå från empirin, (ett empirinära förhållningssätt) från teorin, (ett teorinära förhållningssätt) 

eller att låta framställningsformen bestämma valet av teman. Det är vanligt att använda sig lite 

av alla tre förhållningssätten.43 Själv började jag i framställningsformen, då jag efter 

intervjuerna, hade en vision om helheten som jag önskade förmedla, och även hur jag skulle 

kunna göra det. Mitt förhållningssätt är sedan framförallt empirinära, men även ett teorinära 

förhållande.  Man skulle kunna säga att det är en fråga om en slags pendling mellan delarna 

och helhetsperspektivet, ett starkt förhållningssätt inom just hermeneutiken. Karin Widerberg 

talar om att hon anser det viktigt att ta tillvara på helhetsbilder om man har sådana.44 Att det är 

viktigt att våga lita på dem, det är något som jag har tagit fasta på. Det var nödvändigt för mig 

att få börja i den änden. 

                                                                
43 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (2002), s. 144f.
44 Ibid., s. 151.
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Analys.

Analysen är uppdelad på fyra olika teman, Klassikerna som arv och inspiration, kvinnoroller i 

kanon, kopplingar mellan klassiker och arbetsplats, att var kvinna och dramatiker, och 

slutligen en kort reflektion av min egen roll.

Klassikerna – vårt teaterarv 

Den första frågan mina informanter hade att ta ställning till var en väldigt bred och öppen 

fråga: Vad tycker ni om klassikerna? Alla kände sig ganska obekväma inför frågan mycket för 

att de inte tyckte sig kunna mycket om det. Intresset för klassiker har inte heller varit någon 

stark drivkraft Ändå så kom mycket material fram utifrån den frågan, också kring det som 

berör förhållande till klassiker och eventuell inspiration. De kom framförallt i kontakt med 

olika klassiker under utbildningen. 

- ”Jag har ett ganska nytt förhållande till klassiker. Bara några år gammalt. Jag har tänkt på det 

där hur jag började med teater, det var inte via klassikerna. Det var först på DI, eller när jag gick 

på Biskops-Arnö innan. Då förstod jag vad en teatertradition var. Jag hade ingen koll på det, jag 

hade inte läst någon teaterhistoria, teatervetenskap. Oj, det finns verkligen ett arv.”

Ovanstående informant tycker att hennes eget förhållande är kluvet, ”dels finns det en massa 

värderingar och normer som bor i de här klassikerna, som är grund för hela vårt sätt att tänka, 

hela samhällsgrunden liksom”. Samtidigt menar hon att exempelvis grekerna skrivit ganska 

häftiga historier och häftiga kvinnoporträtt och hon tar Medea som exempel. Jag finner att det 

går att koppla ovanstående kommentarer och om vikten av dessa gamla värderingar, som 

började och bygger på ett manligt maktövertagande vid tiden för teaterns födelse.

”Den athenska teatern skapade en politisk och estetisk arena för ritualiserade och kodifierade 

könsbeteenden, och förband dem med medborgerliga privilegier respektive restriktioner. Denna 
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könsprincip upphöjdes till ”klassisk” status och blev paradigmatisk för teaterhistorien, där den 

innebar att kvinnan förvisades från kanon och från idealet.”45

Inspiration av klassiker

- ”Det finns ju vissa klassiker jag tycker mer om, typ Beckett ,Tjechov, tycker jag ganska 

mycket om, Tjechov är sådär så att jag kan gå,  jag har några böcker hemma som jag kan gå till, 

läsa bitar, Tre systrar, Onkel Vanja, jag tycker att det är kul och inspirerande, och Beckett 

uppskattar jag för att han är så otroligt auktoritär och jobbar så starkt med bilder och metaforer, 

men, ja, så jag, och någonstans så finns det väl vissa klassiker som man blir himla trött på 

också, för att de hela tiden sätts upp, och för att de räknas så djupt som referenser, om man har,

det känns ibland som att man borde ha vissa klassiker som väldigt stark referens och ingång, i

sitt konstnärskap, tycker jag, det kan kännas sådär utifrån, att det är mer begripligt att ha Brecht 

som ingång, till ett stycke, eller liksom som fader nånstans, i sitt konstnärskap, än att ha en 

författare som Kristina Lugn som förebild eller ja, andra sorts referenser som kanske inte ens är 

dramatik utan ,som är prosa eller poesi, men det är ju också, ja, klassikerna är ju oundvikliga, 

det går ju liksom inte att fly undan dom”

Informanten uttrycker här en frustration över klassikernas status och att det värderas högre att 

ha Brecht som ingång till sitt konstnärskap än exempelvis Kristina Lugn. Kanon är full av 

”fäder” att välja mellan, men inga ”mödrar”. Här finns en vetskap, en erfarenhet som den 

kvinnliga konstnären måste bära med sig och förhålla sig till. Längre fram ska vi se att det 

inte heller är okomplicerat för en kvinnlig dramatiker, att jämföra sig med manliga genier. 

Något som däremot är självklart för en manlig dramatiker. 

De olika informanternas preferenser inom klassikerna skiljer sig, men gemensamt är att de 

alla blivit berörda av Beckett. Ingen av informanterna hämtar dock medvetet inspiration från 

klassikerna. En av informanterna har den amerikanska författarinnan Kathy Acker som en stor 

förebild, och berättar om henne, hur hon medvetet arbetat med olika klassiker och skrivit om 

dem.

                                                                
45 Sue-Ellen Case, “Traditional History: A feminist Deconstruction” , i  Feminism and Theatre (1988), s.8.
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- ”Kathy Acker, hon använder i hela sitt författarskap, hon var framförallt prosaist, men också 

dramatiker, hon använder sig utav klassikerna på ett sätt som jag beundrar mycket och som jag 

tycker är häftigt, hon var också otroligt, hon hade också verkligen läst alla klassiker, hon var 

professor i litteratur och, hon tog klassiker och skrev om dem, helt enkelt, på sitt sätt och det 

tycker jag, det är verkligen ett häftigt sätt att förhålla sig till klassikerna.”

När jag så undrar om hon inte tänkt att hon vill göra likadant, då skrattar hon och menar att 

Acker gör det så bra och så ger hon en referens till hur särskilt män ofta skriver utifrån gamla 

klassiker i en slags beundran för varandra. 

- ”[…]och liksom förstår varandra ur olika perspektiv, medan Acker är skoningslös, alltså hon 

skriver inte i beundran, hon skriver i konflikt med klassikerna, och hon gör det på , ja, ett 

utmanande, intressant, roligt, och ofta ganska svårläst, men det, man kan verkligen gå tillbaka 

till hennes böcker”.

Här ser vi problematiken igen, den långa manliga litterära traditionen och det ständiga 

manliga samförståndet som vi kan läsa genom hela kanon. Detta manliga samförstånd som är 

en demonstration i vilka som har makten, vilka som bestämmer vad som är kvalité och vad 

som inte är kvalité, det som både Tiina Rosenberg (se citat ovan sid. 12) och Gilbert och 

Gubar i deras forskning visar.  

En annan informant berättar om hur hon har inspirerats av olika manliga karaktärer som finns 

i klassikerna, som Richard III till exempel.

- ”Jag kan absolut identifiera mig med, väldigt mycket med, både med Richard III och andra 

figurer, hatiska, manliga eller inte manliga, själva figuren, som visar hat, bortstött av sin 

mamma och, eller Oidipus också, det finns ju, jag tänker nog, jag tänker kanske inte på dem 

som män, även om jag kan se att det finns ett, den här, det manliga lidandet och den manliga 

depressionen, som är stort inom klassikerna, åtminstone i de moderna klassikerna. Det manliga 

självbedrägeriet och allt det där, det gjorde att jag åtminstone till en början, tror jag, hade lättare 

att skriva manliga karaktärer, nu tycker jag inte att det är så längre, nu tycker jag att det är lika 

svårt, och nu kan jag också göra kvinnliga karaktärer som har den typen av lidelse, så jag har 

tänkt över det, tänkt på det, från början tror jag att man kopplade till lidande män, även om jag

kunde känna igen mitt eget lidande i dem, eller egna drivkrafter, i de karaktärerna, om jag skulle 

skriva om det, kanske jag skrev det som en man, eller en manlig karaktär då.

- Men nu har du ändrat dig?
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- Ja, jag vaktar mig själv lite på det. Även om jag, jag menar självklart, det är ju också den 

manliga självbilden och det manliga sönderfallet och allt det, det är ju, det har jag ju läst, man 

har ju läst så fruktansvärt mycket sånt, så det är klart att det ändå sitter, och att så klart, det finns 

också en sanning i det. Män i det moderna samhället har en viss typ av skador eller trauman 

eller problem som vi förstås också har, som vi delar, men som vi framställer som ett manligt 

problem”.

De manliga huvudkaraktärerna i olika klassiker kan alltså vara både en källa till identifikation 

och inspiration. Informanten förklarar också att hon inte tänker på olika figurer som män, utan 

just som figurer som även hon kan identifiera sig med. Kanske är det så att de manliga 

huvudrollerna i klassikerna är de mer intressanta, och sammansatta, och därför mer naturligt 

att identifieras och inspireras av. Om vi tar en pjäs som Hamlet av Shakespeare, så är kanske 

Hamlet mer spännande som karaktär, än Ofelia. Såhär uttryckte en informant saken:

- ”Jag tycker inte man får sätta upp Ofelia, eller jag menar, du vet Hamlet, och Ofelia i 

negligé, med tuttarna fram och så, teatercheferna har ett ansvar, fråga sig varför, det är 

ju väldigt mycket sånt, särskilt här, på stora scenen är det mycket kvinnoförakt”

Ingen av informanterna brukar gå och se klassiker på stora scenen, uppsatt på ett traditionellt 

sätt. Det blir tydligt att enda gångerna de finner det intressant att se en klassiker är om det 

finns ett medvetet perspektiv. 

- ”Vad man kan göra när man ska sätta upp teater, det är ju faktiskt att då, i stil med Acker som 

griper sig an klassikerna från sitt eget perspektiv, likadant kan man göra med teater, det går ju 

att sätta upp dom, på ett kritiskt sätt o ställa sig i konflikt med klassikerna men det, jag tycker 

väl fortfarande, nu går inte jag så mycket på Stora scen teater och klassikerteater (skratt) men 

det jag har en känsla av är att det är sällan som man vågar visa den respektlösheten, eller rikta 

den kritiken mot klassikerna, det känns som att det fortfarande är mycket som ett arv då, såsom 

Staffan Valdemar Holm pratar om, det är ett arv som man ska förvalta, mer än ett arv som man 

ska kritiskt betrakta eller ställa sig i polemik mot, utan det är mer att man ska visa respekt för 

grekerna o Strindberg.

- Vad tycker du om det då?

- Jamen det är ju tråkigt, jag tror att det är ganska, det blir ju att man bara säger vad som redan 

har sagts, återbekräftar det redan sagda och bekräftar det arv som vi har och inte ifrågasätter det,

och så förändras inte så mycket.”
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Det här ovannämnda citatet anser jag stämmer väl överens med alla tre informanters 

inställning till klassikerna. Samtidigt finns det, paradoxalt nog, hos alla ett starkt försvar av 

klassikerna. När frågan kommer upp om vi kanske rent av skulle förbjuda vissa klassiker, så 

är det ingen som vill gå med på det. Å ena sidan kan alltså informanterna tycka att det är trist 

hur vi behandlar våra klassiker, och att dem innehåller både en ”sunkig människosyn och 

sunkig kvinnosyn”. Å andra sidan finns ett starkt försvar för dem, exempelvis att ”de skildrar 

också människor, väldigt mänskliga känslor och ibland även kvinnor på ett sätt som inte är 

helt åt helvete”. Eller att ”det reflekterar hur historien har sett ut och ett förtryck, ett samhälle, 

som har funnits”.  Med i bilden finns också att publiken efterfrågar klassikerna, och att man 

måste lita på att folk kan förhålla sig, vi vet ju att det är texter som är gamla. Att det finns ett 

starkt försvar för våra klassiker tolkar jag som att vi är alla så präglade av vårt kulturarv som 

något fint och värdefullt. Vi befinner oss alla i den diskursen. Den franske historikern och 

filosofen Michel Foucault hävdar att makt utövas diskursivt, genom vårt sätt att tala, skriva 

och skapa oss föreställningar. Makten är utspridd och utövas intimt och diffust. Denna diffusa 

men orubbliga makt har direkta effekter på människors kroppar i form av disciplin, liksom på 

identiteten och uppfattningar om ens egna plats i världen.46

Kvinnoroller i kanon

- ”Med klassikerna så kommer också ett klassperspektiv, de dumma och fattiga och dem, det 

finns andra saker också, som man kan ifrågasätta. Det ska bli intressant och se nu när de ska 

göra Tolvskillingsoperan hur de ska göra, det är så sunkig syn, så att man mår illa, med de här 

glada hororna och de, ja, jag fattar inte, de vet om det, och jag tror att de kommer att ta hänsyn 

till det, vilken förmåga de nu har att göra det, men hur ska de smita sig förbi de där glada 

hororna? Det är ju det som hela historien bygger på, det förstår jag inte

- Ska den sättas upp nu?

- Mm till hösten, den sålde tiotusen biljetter första dagen.

- Nähä

- Joo, och det är glada horor på affischen, eller det är en sån här reklambild. Men det är en 

väldigt bra fråga det där, vad man ska göra med de här klassikerna.

                                                                
46 R.W Connell, Om genus (2003), s.82.
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- Tolvskillingsoperan är ju också en klassiker, vad ska man gör med den då ?

- Jaa…

- Ska man spela den?

- Mmm, ja, men det är också som med böcker, man kan inte ställa undan alla böcker utom 

Judith Butler, och säga nej, vi ska inte läsa dom här nu, längre, alltså det blir jättekonstigt”

Här får vi bevis för att klassiker säljer. Informanten menar att förbud inte är den rätta vägen, 

viktigt är istället att alla som arbetar med pjäsen måste ha en medvetenhet. Teatern som 

arbetsplats måste ta ansvar. Att till exempel gå in i repsalarna och titta på vad som 

reproduceras där. Även på kostymavdelningarna, mask och peruk, vad sitter de och 

reproducerar? Vart i processen skulle vi kunna lyfta fram nåt annat? Inga förbud alltså, men 

ett medvetandegörande och ifrågasättande. Det visade sig att, precis på samma sätt som 

klassiker inte var a priori för mina informanter, var intresset och kunskapen om specifika 

kvinnoroller i kanon ganska svagt. Diskussionen kom snarare att handla om vad stereotypa

kvinnoroller gör med oss. En viktig men svår fråga var den om kvinnan som offer. En av 

mina informanter talade om den uppsättning roller och den dramaturgi som har upprepats 

tusentals gånger, och som reproduceras i all media. Hon menade att det är bättre att förhålla 

sig till de stereotyperna, att reflektera över ordningen och arbeta medvetet med dramaturgin i 

pjäser. Men det betyder inte att man kan säga, att nu ska vi skriva om en god kvinna, med en 

positiv utveckling, man måste gå längre än så. Avslöja stereotyperna, avslöja kvinnorollerna i 

klassikerna och hur de har använts genom historien. Bearbeta historier, alltifrån grekerna,

Strindberg, filmklassiker, och böcker. Allt det som  präglat oss genom historien.

- ”Om man tittar på en såpa eller extreme makeover så får man ny påfyllnad av de där rollerna 

och dramaturgin, och jag känner ett behov att ta itu med det, för det där har präglat mig i alla 

fall, mycket, och man internerar de där bilderna, och vad kvinnans placering är, i alla de här 

historierna. Det går inte bara att förneka och säga nej, jag har alltid varit en stark person och nu 

skriver jag om en super positiv, om en stark tjej som det går bra för, för så, det är mer 

komplicerat än så, tycker jag, och jag känner ett behov av att deala med de romantiska 

historierna och svagheten, destruktiviteten, för det är inte så att det inte existerar eller att 

historier står fria från verkligheten, det är både något som speglar en verklighet och något som 

präglar en verklighet.”



26

Här beskrivs ett sätt att vara upprorisk och möjligen förskjuta ordningen i den rådande 

diskursen. Jag finner Judith Butlers performativitetsteori47 relevant när vi diskuterar 

upprepningen av kvinnoroller. Informanten ovan beskriver precis det, hur vi iscensätter vårt 

kön om och om igen, och hur den kroppsliga könsskillnaden skapas kulturellt. Bakom detta 

görande finns dock inget äkta och sant vara. Könsidentiteters sociala stabilitet vilar på de 

upprepningar vi hela tiden gör. Men just för att det inte går att kopiera eller imitera något 

exakt likadant varje gång, finns möjligheter till stora eller små förskjutningar. Normerna 

upprätthålls när de flesta beter sig i enlighet med genusnormerna, medan genusparodier 

radikaliserar föreställningar om att det finns ett original.48

Informanterna talar om ett krav de känner från omvärlden, att de borde skriva kvinnoroller 

som ska fungera som starka förebilder. Men är det enda möjligheten för att bryta med 

reproducerandet av könsidentiteten? Att ta itu med olika kvinnobilder, behöver inte 

nödvändigtvis betyda att man ska skriva goda kvinnor intill dumhet, att det då snarare blir att 

man jobbar med patriarkatet. Men om vi för en stund tänker oss att genus är performativitet, 

en effekt av olika handlingar (som Butler menar), så kanske att just teatern har möjlighet att 

konstruera subversiva kvinnokaraktärer, även om det måste ske inom diskursen. 

Kopplingar mellan klassiker och arbetsplats

Ju längre vi trängde in i frågan om klassikernas vara eller inte vara, desto mer drogs slutsatser, 

att utan medvetna val i tolkningen av klassikerna, där intentionen är att inte reproducera 

misogyna kvinnobilder, så borde de slutas spelas. Två av informanterna sa såhär:

- ”Man ska inte producera klassiker, om man inte har en extremt bra viktig anledning, och 

speciellt bra tolkning, den här chefen som är här tror inte jag frågar regissören, som ska jobba på 

stora scenen, vad är deras tolkning, innan de får sina kontrakt, det tycker jag kanske man skulle 

kunna kräva, så det var ju väldigt bra idé du fick där.”

                                                                
47 Judith Butler, Gender Trouble (1990).
48 Tiina Rosenberg Queerfeministisk agenda (2002), s. 74f.
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- ”Lutar mot att vi ska förbjuda klassikerna. Att man spelar det som är gammalt betyder ju att 

det var bättre förr, kvalitetsbegrepp, det här är verklig kvalité för kvalité har överlevt historien. 

Nästan en religiös idé om vad som är bra och vad som är dåligt. Jag tror att man kan spela 

klassiker då man är medveten om de strukturer, så att man inte bara går rakt in i dem.”

Vi kommer in på hur det ser ut på arbetsplatserna och att mycket av arbetet med att 

medvetandegöra måste ske där. En av mina informanter som har arbetat på institutionerna 

beskriver hur patriarkal och konservativ miljön är. 

- ”Dom lever i en väldigt borgerlig teatertradition, det ser man ju om man är i kantinen, med 

dom stora skådespelerskorna och de stora manliga regissörerna som är här och jobbar, som går 

runt och svansar, och så tjejerna, och mycket kvinnliga skådespelare springer också runt och 

svansar, det är som att åka tidsmaskin ibland att se dem. Det är särskilt mycket dom som jobbar 

på stora scenen tycker jag, och då kommer det en sån publik.”

En annan beskriver de maktstrukturer hon fick syn på när hon var på en större 

institutionsteater. Hur män fortfarande går runt och klappar kvinnor i häcken, att det skulle 

kunna vara möjligt med anmälningar varannan vecka för sexuella trakasserier, och att det är 

inbyggt i hela systemet. Hur man fortfarande blir klappad på kinden och kallad lilla gumman, 

hur manliga skådespelare kallas genier, skriker och domderar i korridorerna. Hur kvinnliga 

skådespelare försöker behålla ”flicklooken” så länge det bara är möjligt. Jag tycker att mer 

skrämmande är kanske ändå att flera manliga skådespelare utövar våld och det finns en 

tillåtande attityd till det. Informanten beskrev även hur hon själv stängde av, för att hon kände 

hur hon kunde bli uppäten av det, av att hela tiden slåss mot de här strukturerna. 

- ”Jag upptäckte att ju mindre energi jag lägger på det, desto mer energi får jag över att lägga på 

viktigare saker. För man kan ju säga ifrån och så, men det är jobbigt om det äter upp en alltså, 

det är lite det där med strukturerna. Jag tänker att om jag gör det jag gör, så hjälper jag till att 

förändra strukturer över huvudtaget, det kanske inte är så att jag behöver gå och JO-anmäla 

varje gång någon kallar mig lilla gumman. Förstår du vad jag menar, det kan man göra också. 

Jag vet folk som har gjort det, men jag känner att jag har inte tid med det. Jag vill jobba!”

Connell tar i sin bok Om genus olika dimensioner av genus. Bland annat så skriver han om 

symboliska relationer, där den mest kända modellen härstammar från den franske 

psykoanalytikern Jacques Lacan. Lacan menar att språket är fallocentriskt, ett system där 

auktoriteten, den privilegierade subjektiviteten alltid är maskulin. Att det bara går att utmana 
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de patriarkaliska innebörderna genom att överge det förhärskande språket. Kritiken mot 

Lacans idéer har 

varit att han inte ger något utrymme för motstånd, endast till flykt. Connell menar ändå att den 

dikotomiska genusstrukturen i kulturen är viktig, och att Lacans förhållningssätt visar oss 

varför patriarkaliska genusarrangemang är svåra att bryta.49  Jag får uppfattningen att det 

gäller att finna en strategi för att hantera de konservativa patriarkala strukturer som 

fortfarande verkar så levande på teaterscenerna. Den här informantens väg blir en slags 

pendling mellan att fly och att göra motstånd mot genusordningen. Det kan efter dessa 

beskrivningar kring arbetsplatsen finnas anledning att fundera över hur och om det hör ihop. 

Kan det finnas en koppling mellan inställningen till klassikerna och den konservativa och 

borgerliga miljö där de reproduceras? Jag menar att på dessa arbetsplatser upprätthålls 

könsordningen, med klara könsidentiteter och en stark könsmaktordning, där männen har den 

reella makten och kvinnorna underordnar sig. Ytterligare en aspekt är den längtan som finns 

efter att återskapa en idealvärld, och att klassikerna fungerar som någon slags idealbild och 

möjlighet att få återupprätta den gamla ordningen. 

En av mina informanter beskriver den borgerliga teatern på ett intressant sätt.

- ”Jag skulle jättelätt kunna skriva en pjäs med våpet och direktören men det är mer, det där 

känns som, tycker jag personligen, mer som borgerliga figurer, jag vet inte, men det kan hända 

att det också går tillbaka till grekerna, men jag känner mycket att det borgerliga dramat, med de

instängda hemmafruarna och de sinnessjuka kvinnorna eller dom shoppinglystna, alltså det 

finns väldigt många borgerliga stereotyper, dem är ju otroligt lätt tycker jag att reproducera. De 

dyker upp hela tiden.”

Just de här stereotypa karaktärerna är dem som Live Hov talar om och som enligt henne går 

tillbaka ända till den romerska teatern. Det är kvinnor som är lätt igenkännliga versioner från

den romerska komedins stereotypa kvinnogestalter. Kvinnor som har få funktioner utanför 

den privata sfären.50

                                                                
49 R.W Connell, Om genus (2003), s. 90.
50 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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Att vara kvinna och dramatiker

- ”Eftersom jag är ung och kvinna och dramatiker så skriver gärna recensenter om det, vilket jag 

tycker i sig är ett problem, att vad jag än skriver så, vad än en ung kvinna skriver, så tolkas det,

som utifrån hennes kön, precis som problemet för invandrare, som ska, invandrare inom 

citations tecken som skriver böcker, då tolkas det också, då tolkas det också utifrån deras, man 

antar att det är någon kultur i bakgrunden. Samma sak med kvinnor, så antar man att det finns

nåt mystiskt kön bakom som påverkar deras dramatik, vad de skriver, så jag har en känsla av att 

det spelar ingen roll vad jag skriver, för det kommer ändå alltid tolkas utifrån att jag är kvinna, 

vilket, jag tycker, de flesta gånger, anser jag att det är ointressant vem jag är, överhuvudtaget, 

man får lust att skriva under pseudonym som på 1800-talet, så att då kanske folk bara skulle se 

det, om de inte visste vem jag var, var jag kommer ifrån, då kanske det istället skulle se det för 

en text, ett konstverk, och läsa det utifrån vad dom faktiskt ser.”

Den här upplevelsen att alltid bli hänvisad till sitt kön är något som alla tre informanterna 

erfar och som de alla kan uppleva som begränsande. En informant berättar också om hur hon 

som kvinna ofta antas skriva självbiografiskt. Som om alla pjäser skulle handla om henne 

själv, istället för att hon vill berätta något om samhället vi lever i. ”Men det är aldrig någon 

som frågar Lars Norén om han har varit missbrukare.” Också att det överhuvudtaget är okej 

att fråga, bara för att du är kvinna. ”Det blir det där, att det inte handlar om världen, det 

handlar om en själv, det tycker jag är djupt kränkande faktiskt” Eller som en informant 

berättar, att om du har en teatergrupp där bara kvinnor är med, då är du en feministisk 

kvinnlig teatergrupp och då kretsar alla frågor media ställer kring det. Men om det är en 

manlig kommunistisk grupp så är det ingen som lägger tonvikten på just det manliga. Andra 

skillnader mina informanter tar upp är att manliga dramatiker ofta hänvisar till tidigare stora 

manliga dramatiker och jämför sig med dem. 

- ”Han känner identifikation med dem, det är inga dåliga författare, det är det ju verkligen inte, 

men han kanske kan känna mycket mer i sin kropp att han är nedstigande led från dom, det kan 

jag som kvinna inte göra, det finns inga kvinnliga dramatiker, innan oss känns det som, det finns 

några generationer, men det är ju inte många generationer, inte som spelas, kanske därför som I 

Lusthuset var så himla härligt, på Unga Klara, den kändes som en klassiker skriven av en 

kvinna, i en annan tid.”
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Bland män skapas det här naturliga generationsövertagandet som inte alls är lika självklart för 

kvinnliga dramatiker. Här menar jag att vi ser tydligt ett av de centrala problemen med kanon 

och vad den gör med oss. Författarinnan Virginia Woolf skrev i sin skarpsinniga essä om det 

kvinnliga skrivandets villkor. Hon antydde att man hellre än att teckna emancipationens egen 

utveckling, borde man istället skriva om männens opposition mot kvinnornas emancipation.51  

Som kvinna och skrivande finns möjlighet att identifiera sig med en manlig författare, men 

samtidigt är det inte lika självklart för en kvinna att offentligt gå ut och jämföra sig med ett så 

kallat manligt geni. Det skulle ses som konstigt.

- ”Tänker också män som skriver idag, vilken plats de får i förhållande till kvinnor som skriver?

- Jag vet inte det, det är kvalité också, det går ju efter kvalité, men det är klart att när Lucas 

Svensson kom fram, att det fanns ett jättestort sug efter ett ungt manligt geni, som dessutom, 

såsom jag aldrig skulle göra, och om jag skulle göra det skulle det inte bli den effekten, 

identifierar sig, nu med Botho Strauss har han skrivit, och så Ingmar Bergman har han skrivit 

om, Stig Dagerman har han skrivit om, och, vad heter han nu då, Jean Genet, alla manliga 

genier. Så man söker sig väl till eller ska spegla sig, i ett material, nu känner jag honom inte, det 

är bara vad jag kan se utifrån, men skulle jag vara såhär,  jag och Botho Strauss, och jag och, det 

skulle betraktas som konstigt,  och kanske inte bli tagen på allvar, men med honom ser dom väl 

direkt kopplingen, jaha, han lägger upp det, titta här jämför mig med Botho Strauss och så gör 

folk det.”
Informantens upplevelse och det hon berättar bekräftar än en gång det som Tiina Rosenberg 

så bra har sammanfattat. Hur den europeiska kulturhistorien präglas av ett massivt manligt 

samförstånd.52 Som kvinnlig dramatiker får kanske identifikationen med ett manligt geni ske i 

det tysta. 

Slutligen i analysen vill jag tala kort om min egen roll. Jag har genomgående i uppsatsen talat 

om att jag vill undersöka hur kvinnliga dramatiker förhåller sig till klassikerna. Jag har varit 

tydlig med att förklara att jag anser att såväl manliga som kvinnliga dramatiker kan synliggöra 

och bryta gamla patriarkala konstruktioner. Att valet av kvinnliga dramatiker har mer att göra 

med att de tillhör en mansdominerad yrkesgrupp och vilken betydelse det kan ha haft. Jag har 

även betonat ett personligt intresse för just kvinnors skrivande. Man skulle kunna säga att det 

                                                                
51 Virginia Woolf, A room of ones own (1925).
52 Tiina Rosenberg, Besvärliga människor – kommunikation till varje pris!/teatersamtal med Suzanne Osten
(2004), s. 22.
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jag undersökt är upplevelsen av att vara kvinna i en manlig tradition. Jag skulle vilja påstå att 

det finns både en medvetenhet, från början hos mig, men också ett stråk av omedvetenhet. En 

av informanterna berättade om hur en stor svensk dagstidning ringt och frågat om de fick göra 

en intervju med henne. De ville ställa frågan: Hur känns det att vara kvinnlig dramatiker? Hon 

tackade nej till intervjun med orden att hon var så trött på att hela tiden bli relaterad till sitt 

kön och inte för det hon skrev. 

- ”svårt att var instängd i det där, försöker i möjligaste mån komma ut ur det, med det är ju inte, 

det måste hända nåt med kritiken och journalistiken för det är mycket där det odlas vidare, ger 

en blick hur man ska läsa.”

Informanterna kunde återge flera sådana historier där de upplevt att de aldrig kan komma ur 

det, att vara sitt kön först och främst. Vad jag menar är att trots min ingång så har jag förbisett 

att jag också sett på dessa dramatiker utifrån kön. Jag inser och medger att jag till exempel 

förväntar mig andra saker av mina informanter för att de är kvinnor. Jag hade i bakhuvudet att 

de var mer medvetna om strukturer och också mer förbannade över det. Med manliga 

dramatiker hade det kommit fram andra saker. Det är fortfarande något som jag tror, men det 

visar i alla fall att jag redan från början styrt in mig på vissa idéer kring mitt 

undersökningsområde. Det är ett medvetet val och därför är det kanske fel att säga att jag 

stänger inne mina informanter i deras kön, det är också skillnad på att alltid behandla den 

kvinnliga dramatikern utifrån sitt kön, och att medvetet vara intresserad av att just det kan 

tänkas komma fram i en sådan här undersökning. På något sätt vill jag ändå vara ärlig mot 

materialet, och det gör att jag anser att jag till viss del glömt att även jag bidrar till att markera 

och fråga: hur är det att vara kvinnlig dramatiker?  
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Sammanfattning och avslutande diskussion

Syftet med uppsatsen har varit att föra en diskussion kring klassikerna och huruvida vi bör 

fortsätta spela dem på våra scener om vi vill uppnå jämställdhet. Fokus har kommit att ligga 

på kvinnliga dramatiker som skriver idag och olika frågor har ställts kring klassikerna. Dels 

vad de tycker om dem, dels vilken relation de har till dem och om de inspireras av dem. Vi 

har även diskuterat eventuella skillnader mellan att vara manlig eller kvinnlig dramatiker. 

Som teoretisk ram har feministiska teaterteoretiker presenterats och använts. Utifrån deras 

forskning har jag tecknat bakgrunden i vår teaterhistoria, så att vi ska kunna förstå och 

använda det som en aktiv del, i den här studien av kvinnliga dramatikers förhållande till olika 

klassiker och deras upplevelse av sitt skrivande. Butler och Connell har använts som hjälp i 

analysen.

Metoden i det här arbetet har varit att genom intervju söka svar på frågeställningarna. Det har 

varit en kvalitativ studie där hermeneutiken är det begrepp som inspirerat. Den har fungerat 

som verktyg baserat på ett antal grundläggande antaganden eller förutsättningar, och som 

bildat en slags ryggrad i analysmetoden. Ordet hermeneutik betyder att tolka, översätta, 

förtydliga, klargöra och utsäga. Intervjuerna kom att ha karaktären av ett samtal, mer än att 

jag följde en given mall. Efter att intervjuerna var klara och det var dags för analys av 

materialet, började jag med att se framställningsformen, då jag efter intervjuerna, hade en 

vision om helheten som jag önskade förmedla, och även hur jag skulle kunna göra det. Mitt 

förhållningssätt har sedan framförallt varit empirinära, men det har funnits en pendling mellan 

empiri, teori och helhetsperspektivet.

Vad har då kommit fram i studien? Har jag fått svar på mina frågeställningar? Informanternas 

intresse för klassikerna visade sig vara ganska svalt. Varken att hämta inspiration från dem, 

eller skaffa sig gedigen kunskap om dem, verkar vara prioriterat. Det fanns också en 

frustration över att de betyder så mycket som referensram. Ingen av dem var intresserade att 

gå och titta på klassikerna, på en institutionsteater, stora scen, tolkad på ett traditionsenligt 

sätt. Ändå fanns ett starkt försvar mot klassikerna. Dem försvarades som vårt kulturarv och 



33

med att det är vår historia. Så småningom ändrade sig två informanter, de tyckte att vi skulle 

sluta spela dem om det inte fanns en klar och tydlig tolkning som frångick en misogyn 

kvinnosyn. En annan anledning var att dem signalerar att det var bättre förr, ett konservativt 

borgerligt värdesättande av förlegade både mans- och kvinnoroller. Min tredje informant sa 

aldrig rakt ut att vi ska sluta spela klassiker, men hon talade nästan oavbrutet om klassikerna i 

förhållande till att gå i konflikt med dem. Intresset för specifika kvinnoroller i klassikerna var 

också svagt, även kunskapen. Det som var intressant för dem var stereotyperna, som 

reproduceras ständigt. Kvinnotyper som vi ser överallt, på teatern, i film och TV. Kravet på 

att skriva positiva och starka kvinnoroller upplevde de som orimlig. De anser att det skulle 

snarare vara att gå med patriarkatet. På frågor kring eventuella skillnader mellan kvinnliga 

och manliga dramatiker kom det fram att som kvinna är du alltid först och främst ditt kön, 

men som man är det främst verket som fokuseras.

Slutdiskussion.

Materialet har alltså, bland annat, tydligt visat att mina tre informanter finner det ointressant 

med klassiker som sätts upp på ett traditionellt och konserverande sätt. Klassiker kan vara 

intressanta om det finns ett perspektiv där man snarare ifrågasätter dess legitimitet. Dock vill 

ingen av informanterna gå så långt som Sue Ellen Case, förbjuda dem. Mina informanter 

tycker att de har ett visst värde och att det ändå är vår teaterhistoria som förtjänar att föras 

vidare till nya generationer. Men om vi, om och om igen, tolkar olika klassiker på samma 

upprepande vis utan att kritiskt granska misogyna kvinnoroller, så deltar vi också i att 

överföra bilder och idéer som innehåller patriarkalt förtryck. Dessutom bidrar det till att 

samma kvinnoroller reproduceras även i nyskrivna pjäser. Jag menar att vi ska sluta bejaka 

strukturer där mannen är det suveräna subjektet och kvinnan är det vackra objektet. Vi ska 

också sluta se på, hur mannen står i centrum av världen, medan kvinnan rör sig i den lilla 

sfären, oftast hemmet. Är vi inte trötta på att kvinnorollen ska ha en erotisk potential, och för 

alltid är förknippad med sexualitet. Den fiktiva kvinna som uppstod i teaterns begynnelse, och 

främst den begränsade kvinnobilden som uppstod under romerska teaterns födelse, är den som 

alla kvinnor måste förhålla sig till, såväl på teatern som i verkligheten. Om vi vill slippa ifrån 

det idealet så är teatern ett viktigt forum att starta den processen i. 
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Det har i materialet visat sig att det möjligen finns ett samband mellan försvaret av 

klassikerna, och en arbetsplats som har en stark konservativ patriarkal struktur. I det här 

materialet har det kommit fram att några stora institutionsteatrar främjar denna struktur. Med 

stor tydlighet har informanterna visat på hur könsmaktordningen upprätthålls på dessa 

arbetsplatser. ”Utmaningen bör hädanefter vara att förändra kvinnors och mäns kvalitativa 

rättigheter och möjligheter, samt att synliggöra könsmaktordningen och angripa de strukturer 

som upprätthåller den.” står det att läsa i direktiven för jämställdhet inom scenkonsten. Ja, här 

finns mycket kvar att göra. Teatern som arbetsplats behöver rannsaka sig själv och ta itu med 

de strukturer som upprätthåller könsmaktordningen. Vidare om vi vill att gestaltandet på våra 

scener till lika stor del ska bygga på kvinnors som mäns erfarenheter, kunskaper och 

värderingar, krävs en stor medvetenhet och ansvar för alla inblandade vid en uppsättning.  

Materialet har också visat hur kanon påverkar kvinnor som skriver. De kan inte på samma 

självklara sätt jämföra sig med tidigare stora författare, för det skulle, som en av 

informanterna uttrycker det, betraktas som konstigt. Och även om en kvinnlig förebild kan 

betyda mycket för den kvinnliga dramatikern, får den aldrig samma betydelse i världen enligt 

den diskurs som råder. Tecken på högsta kvalité är en manlig författare eller dramatiker. Det 

manliga samförståndet igen. Jag tänker på Elfriede Jelinek som sa att hon fått priset i 

egenskap av kvinna och som en slags ställföreträdare för en förtryckt grupp. Informanterna 

uttrycker frustration över att alltid bli förknippade med just sitt kön. Det finns en trötthet inför 

det faktum att aldrig bli läst, bedömd, beundrad eller kritiserad för det verk som skrivits. Som 

kvinna och skrivande är det svårt att bryta sig loss från könet. Alla dessa skilda delar visar 

tydligt att du som kvinna hålls underordnad den överordnade manliga normen. Vi ser här hur 

makten, både den organiserade institutionella makten och den diskursiva makten opererar på 

flera plan. 

Vad dramatiker, såväl kvinnliga som manliga, kan och har makt att göra, är att iscensätta och 

skapa nya karaktärer. Subversiva identiteter som kanske inte heller behöver vara så fast 

kopplat till två stabila kön, istället har dramatikern gåvan att bryta mönster och kanske leka 

med alla möjliga iscensättningar av roller. 

Jag anser att det är dags för nya historier. Historier som bryter och bråkar med gamla 

föreställningar. Vi ska ifrågasätta vår teaterkanon och vad som är kvalité och vad som inte 

längre har på våra stora scener att göra, och då menar jag först och främst ur jämställdhetssyn-

punkt.    
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Hélène Cixous får avsluta med hennes hyllning till det kvinnliga skrivandet, vilket inte ska 

förväxlas med att det måste vara en kvinna som skriver.  

Det är omöjligt att definiera ett kvinnligt sätt att skriva, en omöjlighet som kommer att bestå eftersom 

man aldrig kommer att kunna teoretisera det, stänga inne det, koda det, vilket inte innebär att det inte 

existerar. Men det kommer alltid att överskrida den diskurs som det fallocentriska systemet behärskar; 

det äger rum och kommer att äga rum på andra platser än i de territorier som är underkastade det 

filosofisk-teoretiska herraväldet. De enda som kommer att kunna göra sig en föreställning därom är de 

individer som upphäver automatismerna, de gränsridare som ingen myndighet någonsin kuvar.


