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Abstract 
 

This paper is a qualitative study based on a phenomenological perspective. The 

purpose of the study has been to examine how the artistic work with a 

Community Theatre can visualize the beliefs held by young girls in Skellefteå 

today regarding the power structures that exist in their lives and how they affect 

them. Furthermore, the study aims to examine how the work of a theater can 

provide participants with the opportunity to visualize these structures of power 

to the public.  

Questions raised in the study concerns the power structures the young girls are 

experiencing in their daily lives, how they affect them, how to through a theater 

approach them in an artistic practice and how the participants' experience of 

existing power structures is influenced by the work of a theater.  

The study began with a focus conversation about the participants' view of power 

in different areas. Based on the conversation, we decided to revise and 

orchestrate a part of Shakespeare's Othello, focusing on jealousy and men's 

violence against women in intimate relationships. This was rehearsed and 

performed to an audience during Trästockfestivalen in Skellefteå. The study 

ended with a further focus conversation which concerned the work of the theater 

production and how it affected the participants' view of power.  

The results show that participants believe that it has been useful to work with 

the power structures in this way. In particular, they have appreciated the 

discussions and the opportunity of amateurs to work with the profession, and in 

this work get visibility to real-life, current issues for an audience. 
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1. Inledning  

Flickor tystnar. Flickor tystas.  

Många är de rapporter och vittnesmål som visar på att flickor någon gång under sin uppväxt 

tystnar. Det medför att de förlorar sin chans att argumentera för sin sak och stå upp för sin 

åsikt. Tydligt är också att flera av de flickor och kvinnor som trotsar tystnaden och ger sig in i 

debatten möts av ett starkt motstånd och ett hat som ibland övergår till rena hot. Jag anser att 

denna tystnad är ett pålagt förtryck. Jag anser också att detta hat och dessa hot är förtryck. 

Detta förtryck sker i den reella världen men en stor del sker också på Internet. Dåvarande 

Jämställdhetsminister Maria Arnholm och dåvarande EU-demokratiminister Birgitta Ohlsson 

är två av alla dem som uttrycker en oro för det näthat som riktas mot flickor och kvinnor 

(Expressen 20130905). Jag arbetar som teaterlärare på en gymnasieskola och tillbringar 

därmed stor del av min tid bland ungdomar och märker av det klimat de lever i. Flera av mina 

elever har berättat om situationer där de blivit förtryckta på grund av att de är just tjejer. 

Fagerström och Nilsson (2008) visar på de stereotyper och maktstrukturer som smyger sig in 

som naturliga delar av vår vardag. De tar bland annat upp hur reklam, dataspel och TV-

program påverkar oss i vårt identitetsskapande och i vår syn på andra. Personligen ser jag 

detta som ett problem.  

 

En förstärkning av detta problem är svårigheten att se maktstrukturerna tydligt då de ofta 

samverkar. Nina Lykke (2003) presenterar i sin artikel Intersektionalitet - ett användbart 

begrepp för genusforskningen begreppet intersektionalitet. Ordet kommer ursprungligen från 

engelskans ”to intersect” vilket betyder att genomskära, att korsa. Begreppet intersektionalitet 

innebär att olika maktuttryck interagerar med varandra. Det kan beröra olika områden såsom 

genus, sexualitet, ålder, klass, profession, nationalitet och så vidare. Dessa maktstrukturer och 

deras påverkan på den enskilde individen, den unga kvinnan, vill jag undersöka närmare.  Då 

jag kommer från en teaterbakgrund kommer jag att använda teaterns uttryck som medel för 

min studie. Jag inspireras bland annat av Boal (1977) som påstår att det allra viktigaste med 

teater är att den görs ur folkets perspektiv. Om föreställningen kan spelas offentligt för en stor 

åskådarskara är det jättebra, men det är bra nog om den kan spelas i någons hem och där nå ut 

till endast två personer. För att teatern ska vara ”folkets” måste den vara ”revolutionär”. Det 

blir den på bästa sätt om det är folket själv som spelar, när folket börjar vara producenter av 

teater istället för konsumenter.  
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Jag säger NEJ till ’de heliga skådespelarna’ som sedan barnsben 

förberetts för sin ’prästvärdighet’. Men jag säger JA till de tekniker som 

var och en kan ta hjälp av för att använda sig av teatern som gångbart 

kommunikationsmedel. (Boal, sidan 150). 

 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att genom arbetet med en Community Theatre synliggöra de 

föreställningar som finns hos unga tjejer i Skellefteå idag gällande vilka maktstrukturer som 

finns i deras liv och hur dessa påverkar dem. Vidare syftar studien till att undersöka på vilket 

sätt arbetet med teaterföreställningen kan ge deltagarna möjligheten att synliggöra dessa 

maktstrukturer för sig själva och för allmänheten. 

 

För att nå uppsatt syfte har fyra frågor formulerats; 

 Vilka är, enligt unga tjejer i Skellefteå, rådande maktstrukturer i deras liv idag? 

 Hur påverkar dessa maktförhållanden den enskilde individen? 

 Hur kan vi genom teatern närma oss dessa och hur gestaltas de i ungdomars 

konstnärliga praktik? 

 Hur påverkas upplevelsen av maktstrukturerna hos deltagarna genom arbetet med 

teaterföreställningen? 

 

 



  

3 

 

2. Projektets bakgrund och teori 

 

Community Theatre 

Jag planerar att starta ett större Community Theatre-projekt vilket är en form av teater som 

bland annat använts av den amerikanska frigruppen Cornerstone (Kuftinec 2003). De sökte ett 

nytt teatralt uttryck i en vilja att engagera fler människor då de upplevde att det i teater-

salongerna runt om i landet mest återfanns människor ur den vita medelklassen. Genom att 

göra lokalt anpassade uppsättningar av klassiker, till exempel Romeo och Julia av William 

Shakespeare samt Tre systrar av Anton Tjechov, så nådde de en större publik. 

Anpassningarna de gjorde berörde bland annat språkbruket där de valde att använda den 

lokala dialekten. Anpassningarna berörde även rollbesättningen, där de valde en svart man att 

gestalta Romeo för att på så sätt diskutera raspolitiken (ibid.). Community Theatre har många 

likheter med den professionella teatern. Skillnaderna ligger i vilka teman som iscensätts och 

vilka som gör det (Boehm och Boehm 2003). Inom Community Theatre lyfts de teman fram 

som ligger aktörerna närmast. Detta syftar till att ge marginaliserade grupper en röst samt att 

ge övriga samhällsmedborgare en chans att höra denna röst. I längden kan detta ge grund till 

diskussion och förändring (Erven 2003). En förändring som är snabbt märkbar är att de som 

arbetar med att sätta upp en föreställning får en stärkt självkänsla (ibid.). 

 

Community Theatre består således av amatörer vilka gemensamt arbetar fram berättelsen 

under handledning av en regissör (Boehm och Boehm 2003). Arbetet startar med att 

berättelsen processas genom improvisationer. Sedan formas dessa improvisationer kollektivt 

till en teaterföreställning. Detta sker, enligt Erven (2003), under ledning av antingen en 

utomstående professionell artist eller en lokal amatör. En viktig del av arbetet med att ta fram 

en färdig föreställning är att deltagarna har stort inflytande under processen (ibid.). I ett 

Community Theatre-projekt är processen lika viktig som produkten (Kuftinec 2003). De som 

deltar i den kreativa processen att sätta upp teaterföreställningen blir alltid mer påverkade än 

de som ser på den färdiga föreställningen även om också de kan bli djupt berörda och en lång 

tid bära med sig ett starkt intryck (Erven 2003). 

 

Community Theatre är ett globalt fenomen. Erven (2003) har jämfört sex olika traditioner; 

Filippinerna, Nederländerna, Los Angeles, Costa Rica, Kenya och Österrike och kan 

konstatera att metoderna för hur arbetet ser ut skiljer sig en del mellan olika länder. Även det 
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artistiska uttrycket skiljer sig åt en del gällande till exempel vokabulär och tekniker. Det som 

förenar dem är framförallt att de delar värderingen att lokala och/eller personliga historier är 

centrala i arbetet snarare än färdiga manus. Samtliga uttrycker dock en oro över slagkraften 

hos deras arbete eftersom det främst är individer ur medelklassen som arbetar med frågor som 

till stor del berör marginaliserade grupper. Vidare uttrycker samtliga en oro över den relativt 

låga status som Community Theatre har som en tydlig konstnärlig form.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att varje Community Theatre-projekt måste skapas av sina 

egna deltagare. Det kan inte kopieras av tidigare genomförda projekt (Erven 2003). Utifrån 

denna kunskap så går jag in i min egen undersökning. För att skapa ett trovärdigt och gediget 

Community Theatre-projekt så tar jag utgång i min egen yrkesutbildning och vänder mig till 

drama och teaterområdet för att söka tidigare forskning som kan vara en användbar 

referensram. 

 

 

Tidigare forskning 

Min ingång i arbetet är dramapedagogens, då det är min grundutbildning. Detta gör att jag 

först och främst vänder mig till tidigare forskning inom dramapedagogiken och då specifikt 

Mia Marie Sternudd som belyser dramapedagogikens demokratiska potential i sin avhandling 

Dramapedagogik som demokratisk fostran?: fyra dramapedagogiska perspektiv: 

dramapedagogik i fyra läroplaner(2000). 

 

Jag har i tidigare studier på kandidatnivå försökt beskriva och förstå yrkesverksamma 

dramapedagogers uppfattningar om sina arbetsuppgifter (Schönfeldt, 2010). Som teoretiskt 

ramverk använde jag Sternudd (2000). Jag har också i mitt magisterarbete för examen i 

pedagogiskt yrkesarbete (2014) refererat till Sternudd (2010). Detta lämpade sig väl då 

Sternudds studie berör den dramapedagogik som kan kopplas till undervisningsområdet och 

min undersökning handlade om att skriva fram teaterledarutbildning. Jag anser att delar av 

Sternudds (2000) avhandling är användbar även i denna undersökning av Community Theatre 

och väljer därför att referera till denna igen. 

Jag ger här en kort ingång till Sternudds undersökning för att sedan gå närmare in på den del 

som jag anser vara mest lämpad att referera till i denna specifika undersökning. 
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Sternudd studerade litteratur inom ämnet dramapedagogik samt inom pedagogisk forskning 

och kom fram till att dramapedagogik inte bara kan anses som en specifik metod utan snarare 

kan delas i flera olika komponenter. Hon formulerade sammanlagt fyra perspektiv inom 

dramapedagogik. Dessa fyra perspektiv består i sig av två mer distinkta delar där den första 

delen presenterar perspektivets teorier och den andra delen beskriver hur perspektivet tar sig 

uttryck som pedagogisk metod. Den andra delen beskriver det praktiska dramaarbetets tre 

delar i faser som benämns Inledningsfasen, Ageringsfasen och Bearbetningsfasen. 

 

Det första perspektiv som Sternudd skriver fram är det konstpedagogiska perspektivet vilket 

innebär en fokusering på teatern som konstnärligt uttryck. Perspektivet har sitt ursprung i 

Creative Dramatics, vilket utvecklats av Winifred Ward och Elsa Olenius. Inom detta 

perspektiv är det teaterns uttrycksformer som är tydligast. Genom att arbeta tillsammans med 

andra i en teaterproduktion så utvecklas den egna kreativiteten och det konstnärliga uttrycket 

samtidigt som träning ges i sociala relationer. Tillsammans skapar man en teaterföreställning 

utifrån till exempel text, reportage, debattartiklar eller personliga erfarenheter.  Målet med 

arbetet är att den enskilde individen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sig konstnärligt. 

 

Sternudd formulerar också det personlighetsutvecklande perspektivet som handlar om 

process, självförtroende och personlig utveckling. Föregångare är till exempel Peter Slade, 

Brian Way och Jacob Levy Moreno. Inom detta perspektiv är gruppen viktig och arbetet i 

grupp ger den enskilde individen referensramar till såväl kunskap som till andra 

fenomen. Dramaövningar är den största delen av arbetet och genom dem får individen arbeta 

med sitt inre, sina värderingar och känslor. Inom detta perspektiv arbetas också med fantasi 

och kroppsmedvetenhet. Målet med arbetet är att utveckla individens medvetenhet om sina 

egna resurser. Det är också viktigt att den enskilde individen får kunskap om det sociala 

samspelet så att hen kan bli en aktiv del i det demokratiska samhället. 

 

Det holistiskt lärande perspektivet förtydligas som en pedagogisk metod inom alla skolans 

ämnen. Inom detta perspektiv handlar det om att ge eleverna en känslomässig förståelse av det 

tema eller ämne de arbetar med, en insiktskunskap. Föregångare till perspektivet är bland 

andra Gavin Bolton, Dorothy Heathcote och Caldwell Cook. Inom detta perspektiv handlar 

det om att med fantasins hjälp upptäcka och undersöka olika fenomen i verkligheten. Genom 

inlevelse, distans samt reflektion under arbetets gång utvecklar individen en medvetenhet och 
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ett självständigt tänkande. Målet med arbetet är att utveckla deltagarnas meta-tänkande och att 

ge kunskaper genom att fysiskt och verbalt undersöka olika situationer. 

 

Det perspektiv som är mest intressant för föreliggande uppsats är det kritiskt frigörande 

perspektivet som syftar till att få aktörerna att delta i samhällsskapandet med målet att 

utveckla deras förmåga att vara aktivt samhällsförändrande. Det är deltagarnas egna 

erfarenheter som ska utgöra underlaget för arbetet och den enskilde individens situation kan 

relateras till det samhälleliga strukturella förtrycket.  

 

Sternudd beskriver perspektivets olika faser. Inledningsfasen handlar om att synliggöra 

föreställningar om ett valt tema. Genom diskussioner kan deltagarna dela med sig av sina 

erfarenheter, upplevda eller betraktade. Ledaren kan genomföra olika dramaövningar i syfte 

att stimulera deltagarnas fantasi samt arbeta med gestaltningsövningar. Ageringsfasen består 

av att gestalta valt problem i en kort föreställning. Föreställningen kan antingen ha ett tydligt 

slut eller ett helt öppet slut. Bearbetningsfasen behandlar sedan det problem som gestaltats i 

spelet. Här kan ledaren för spelet använda sig av diskussioner, reflektioner och göra 

kopplingar till samhället. Det går också att bearbeta den valda orättvisan genom att gestalta 

den en gång till och då bjuda in publiken att avbryta spelet i kritiska situationer för att de ska 

få prova att lösa situation för situation. Detta perspektiv skiljer sig från det förstnämnda, 

personlighetsutvecklande, på så vis att de reflektioner som här görs inte är självreflekterande 

utan i stället syftar framåt, till att förändra samhället. Detta perspektiv skiljer sig från det 

andra, konstpedagogiska, genom att det inte prioriterar den egna förmågan till uttryck men 

ändå använder sig av detsamma för att synliggöra förtryckets olika sidor. 

 

Vidare vill jag anknyta till forskning som berör unga amatörers arbete med teater och där vill 

jag lyfta fram Christina Chaibs avhandling Ungdomsteater och personlig utveckling – en 

pedagogisk analys av ungdomars teaterskapande (1996) som beskriver hur ungdomar når 

personlig utveckling genom att själva få spela teater. Chaib följde tre olika teatergrupper och 

observerade deras arbete. Sina observationer kompletterade hon med intervjuer och enkäter. I 

sin undersökning kunde hon se att ungdomarna i dessa amatörteatergrupper utvecklade, vad 

hon kallar, en demokratisk personlighet. Denna ger i sin tur en ökad förståelse för andras 

åsikter och ett ökat samhällsengagemang (sidan 242). Chaib formulerar följande fem områden 

där hon ser att personlig utveckling sker.  
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Självförtroendet växer vilket kan bidra till att man kan övervinna sin blyghet. Ungdomarna 

upplever att de genom arbetet med teater får modet att uttrycka vad de tänker och tycker. De 

vågar också lyssna på andras åsikter och ta till sig av såväl råd som kritik.  

 

Frihetskänslan växer i och med att man genom teatern kan få spela någon annan på scenen. 

Genom att gå in i roll kan en viss distans till det egna jaget uppnås, man behöver inte 

representera sig själv. Även känslan av att tiden bara försvinner i teaterarbetet stärker 

frihetskänslan.  

 

Identitet stärks genom en trygghet i teatergruppen. Genom samvaron med de andra 

gruppmedlemmarna och de regler och normer som växer fram kan gruppmedlemmarna hitta 

stöd i sin personliga utveckling.  

 

Den kommunikativa kompetensen berikas genom arbetet med teater. Genom att deltagarna i 

teatergruppen tränar på att prata inför varandra, lyssna på varandra, improvisera, öva röst och 

andning så förbättras både språket, självförtroendet och den sociala förmågan.  

 

Empati utvecklas genom att man i teatern får möjlighet att gestalta olika roller och därigenom 

få möjlighet att förstå andra människor. 

 

Genom att utgå från dramapedagogiken och dess demokratiska potential och till detta lägga 

arbetet med en teaterproduktion där deltagarnas personliga utveckling ställs i fokus så är min 

förhoppning att mitt Community Theatre-projekt vilar på stark grund. 

 

Teori 

Jag tar min teoretiska avstamp i socialkonstruktivismen vars rötter enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) återfinns inom fenomenologin. Det är dock inte helt enkelt att ringa in vad 

socialkonstruktivismen går ut på. Begreppet i sig används på lite olika sätt och en viss 

begreppsförvirring och en bristande precision råder (Barlebo Wenneberg 2010). Jag har valt 

att tolka det på följande sätt. 

 

Människan är social till sin natur och vi utvecklar vår självbild i relation till andra. Vi skapar 

själva våra sociala relationer, våra vanor och rutiner i vårt handlande och därigenom en social 
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ordning vilken innebär en viss social kontroll. Vi skapar vår egen verklighet (Alvesson och 

Sköldberg 2011). Vidare beskriver Alvesson och Sköldberg socialkonstruktivismen, med 

referenser till Hacking (1996), som att den presenterar en förgivettagen sanning, någonting 

som förefaller vara en självklarhet, för att sedan bevisa att så inte behöver vara fallet. Det 

skulle till och med kunna vara bättre om denna förgivettagna sanning avskaffades eller i alla 

fall förändrades radikalt. 

 

En del av hur vi skapar vår självbild kan kopplas till kön vilket är en del av den sociala 

struktur som finns i dagens samhälle samtidigt som det är någonting som skapas av individer.  

 

Den sociala strukturen är inte skild från individerna som gör den. Den är 

inte en ”sak” som tvingas på människor, men den har ändå en påtaglig 

styrka. Människor kan inte bortse ifrån den sociala strukturen. De kan 

välja att följa eller förändra strukturen, men de måste alltid vara 

medvetna om att den begränsar vad en grupp eller individ kan göra 

(Davies 2003, sidan 26). 

 

Dagens samhälle hyllar en idé om maskulinitet som innebär dominans och makt enligt Davies 

(2003). Gällande makt så innebär denna idé om maskulinitet att män anses vara överlägsna 

kvinnor. Detta är del av ett könsmaktssystem som innebär att samhället ordnar människor 

efter det kön de har och där männen rankas högre än kvinnorna. Män överordnas, kvinnor 

underordnas (Hirdman 2001). Denna struktur skapas och upprätthålls av oss som lever i 

samhället. ”Kvinnor underordnar sig i tystnad och belönas för det, och män överordnar sig av 

bara farten” (Elwin-Nowak och Thomsson 2003, sidan 43). Vidare skriver Thomsson att den 

struktur som könsmaktordningen bygger på är svår att gå emot. Om man väljer att handla 

annorlunda så innebär det att man blir synlig och sårbar. Könsmaktssystemet fungerar efter 

två principer; isärhållande och den manliga normen. Dessa principer innebär att man väljer att 

fokusera på skillnaderna mellan män och kvinnor samt att det är det manliga som är normen, 

det eftersträvansvärda. ”Könsmaktsordningen skapar orättvisor och passar egentligen ett 

demokratiskt samhälle rätt illa” (Elwin-Nowak och Thomsson 2003, sidan 52). 

 

Socialkonstruktivism anser jag vara en god teoretisk bas i min studie hur unga kvinnor 

upplever och gestaltar rådande maktkonstruktioner. Detta då jag anser att makten är en social 
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relation, en social kontroll. Hur maktstrukturer ser ut idag kan vara baserat bland annat på 

vanor och rutiner men också synliggöra könsmaktordningen.  

 

Metod - en kvalitativ studie utifrån ett fenomenografiskt perspektiv 

Huvudparten av arbetet har bestått i genomförandet av fältarbetet och den konstnärliga 

forskningen via ett konkret teaterprojekt. Föreliggande rapport ger en bild av resultatet. 

 

Jag är till viss del påverkad av fenomenografi då jag anser att det är centralt att studera hur 

deltagarna i projektet ser på rådande maktstrukturer ur sitt eget unika perspektiv. Den studie 

jag genomfört har utgått från deltagarnas uppfattning, det vill säga vilka maktstrukturer de 

upplever i sin vardag och om och i så fall hur synen på dessa ändrades under projektets gång. 

Studien har ingen intention att fånga hela fenomenet makt utan snarare hur deltagarna i 

projektet ser på fenomenet ur sitt perspektiv. Min forskningsansats är därför fenomenografisk.  

 

Alexandersson (1994) tydliggör att ordet är sammansatt av delarna fenomeno och grafi. 

Fenomeno kan förstås som ”det som visar sig” och grafi översätts ”beskriva i ord eller i bild”. 

Ordet fenomenografi kan enligt Alexandersson således förstås som ”beskriver det som visar 

sig”. Bakgrunden till metoden finns inom inlärningspsykologisk forskning, närmare bestämt 

behovet av att se hur kunskap och studiefärdighet kan observeras och också beskrivas. Vidare 

ville man också undersöka hur studiefärdigheten kunde påverkas. Grunden i fenomenografin 

är att som forskare se vilka uppfattningar som finns inom ett specifikt område och på vilka 

olika sätt dessa uppfattningar kan förstås. Det finns två perspektiv inom dessa uppfattningar. 

Första ordningens perspektiv handlar om det som man kan se och observera. Den andra 

ordningens perspektiv innebär att man som forskare strävar efter att beskriva människors 

erfarenheter inom det specifika området (Marton 1981). 

 

Gällande min forskning kommer båda dessa perspektiv att beröras då jag kommer att utgå 

från kursdeltagarnas syn på rådande maktstrukturer samt deras arbete med en teaterproduktion 

som berör dessa. Slutligen kommer deltagarna att återigen få ge sin syn på vilka 

maktstrukturer som de upplever påverkar dem i deras vardag.  Det innebär i denna studie att 

omarbetningen och iscensättningen av valt teaterstycke kom att utgå från de specifika 

individer som deltog i projektet. Studiens resultat kommer således inte att vara allmängiltigt.  
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Undersökningsgrupp och urval 

Min undersökning genomfördes under en tre veckor lång period. Den relativt korta perioden 

som avsattes till att genomföra undersökningen ställde vissa krav på de deltagare som ingick i 

projektet. De behövde ha en viss förkunskap inom skådespeleri då tid inte fanns till 

skådespelarträning. Detta medförde att jag vände mig till två före detta teaterelever med 

förfrågan om de ville delta. Det fanns två anledningar att jag valde just dessa två. För det 

första har de avslutat sina studier för mig, vilket innebär att de inte står under bedömning och 

arbetet kommer inte att resultera i ett kursbetyg. För det andra är de båda fortsatt intresserade 

av och begåvade inom teaterområdet. 

 

Etiskt förhållningssätt 

Jag har följt Vetenskapsrådets direktiv (2002) gällande de fyra etiska huvudkrav som finns att 

ta hänsyn till vid genomförandet av forskning; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Jag har informerat deltagarna om min studie och 

ställt frågan till båda deltagarna om deras medverkan i projektets olika delar såsom i 

fokussamtal, researcharbete, omarbetning av manus, repetitioner och framförande. 

 

När det gäller konfidentialitet kommer den att bestå av att deltagarna aldrig namnges, inte 

heller kommer jag att skriva fram vilken av deltagarna som står för olika delar av resultatet. 

På så sätt kommer deltagarnas integritet att bibehållas och inblicken i deras privatliv 

minimeras. Resultatet kommer att fokuseras på arbetet med att iscensätta valt teaterstycke. 

Deltagarna har medvetandegjorts om att deras anonymitet kan vara begränsad till viss del 

eftersom jag i texten valt att skriva fram var och när föreställningen visades. Båda deltagarna 

gav sitt godkännande till detta. 

 

Gällande nyttjandekravet så är det bara jag som kommer att ta del av den insamlade datan i 

råform. Källdatan kommer sedan att arkiveras i författarens ägo. När datan presenteras som 

del av forskningsresultatet kommer den att vara bearbetad och avpersonifierad. 

 

Arbetsgång 

Upplägget var att först analyserades projektets bakgrund i teori och metod. Sedan 

genomfördes ett fokussamtal med två teateraktiva tonårstjejer där deras syn på rådande 

maktstrukturer synliggjordes.  Därefter omarbetade vi gemensamt en klassisk teatertext för att 

lyfta fram en av dessa maktstrukturer i en samtida kontext. Vidare koncentrerades studien på 
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ett iscensättande av en del av denna text utifrån den bearbetning som gjordes. Denna 

iscensättning repeterades in och framfördes där publikmötet studerades. Därefter genomfördes 

ett summerande fokussamtal med deltagarna där projektet belystes och utvärderades, kopplat 

till deras föregående syn på maktstrukturerna i fråga och en eventuellt ny position. 

Avslutningsvis analyserades projektets arbetsgång och efter detta resultaten av denna 

Community Theatre. 

 

Min roll som konstnärlig ledare och regissör 

Jag hade i detta Community Theatre-projekt uppgiften som konstnärlig ledare och regissör. 

Detta medförde att jag kom att vara starkt involverad i hela den konstnärliga arbetsprocessen. 

Min första konstnärligt inriktade uppgift kom att bestå av att utifrån deltagarnas inledande 

fokussamtal förorda ett lämpligt klassiskt teaterstycke som vi kunde omarbeta i syfte att lyfta 

fram det maktperspektiv som de ville arbeta med. Jag kom att välja en klassiker då jag trodde 

att denne tilltalar en bred publik. Min erfarenhet som teaterlärare på gymnasiet är att de texter 

som ungdomarna själva skriver lockar familj och vänner men att klassiska texter däremot 

tilltalar en bredare publik. Genom att omarbeta en klassisk text var min förhoppning att nå 

såväl familj och vänner som en allmänhet.  

 

Min uppgift kom också att bestå av att leda deltagarna i det inledande arbetet med 

iscensättningen. Vi arbetade med research och värderingsövningar. Min nästkommande 

uppgift blev dramaturgens, det vill säga att omformulera valt textstycke så att det passade vårt 

syfte, vår samtid och vår valda scen. Avslutningsvis bestod mitt konstnärliga arbete av att leda 

repetitionerna. 
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3. Processen - på väg mot ett resultat 

 

Inledande fokussamtal  

Genom fokussamtal kan man komma fram till den tysta kunskap som finns i en grupp. Genom 

att samtala kring specifika frågor kan man gemensamt sätta ord på denna kunskap (Andrén 

2008). Fokussamtal genomfördes som nämnts både som uppstart och som avslutning av 

projektet.  

 

Vid det uppstartande samtalet träffades vi i en lokal som deltagarna valde. Följande fem par 

frågor ställdes: 

1. Inom vilka områden kan du se att makt utövas i din vardag? 

Hur påverkas du av det? 

2. När blir du fråntagen makt? 

Vem/vilka är maktutövarna? 

3. Inom vilka områden har du makt? 

Hur hanterar du den? 

4. Inom vilka områden känner du att du borde ha makt? 

Vem, vad, vilka hindrar dig? 

5. Tar du någonson makten från andra? I vilka situationer? 

Vem/vilka blir fråntagna makt? 

 

Jag hade skrivit ner dessa frågepar på varsitt papper. Under samtalet så förde jag anteckningar 

under respektive fråga. Samtalet böljade fram och tillbaka mellan frågorna och löpande 

anteckningar fördes. Med jämna mellanrum lästes svaren upp för att deltagarna skulle ha full 

kontroll på vad som antecknades och få möjlighet till omformuleringar samt att stryka eller 

lägga till i texten. Samtalet kom att ta 2 timmar och 30 minuter. 

 

 

Arbetsgång vid iscensättning av vald maktstruktur 

Arbetsgången vid iscensättningen av vald maktstruktur innehöll flera delar. Jag redogör för 

dem i kronologisk ordning. 
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Val av maktstruktur, publik och teaterstycke 

Utifrån fokussamtalet så fick deltagarna välja vilken maktstruktur som de fann det mest 

intressant och aktuellt att arbeta vidare med. De fick också välja vilka som vår iscensättning 

skulle framföras inför. Vi kom också överens om spelplats och tid för uppspel. Utifrån dessa 

beslut så valde vi gemensamt ett klassiskt teaterstycke att omarbeta. Valet föll på Othello av 

William Shakespeare, i översättning av Mats och Lars Huldén (2003). Pjäsen handlar om en 

svartsjuk man som lyssnar på en manlig väns prat och skvaller istället för att prata direkt med 

sin hustru. Detta medför att han tror att hon sviker honom genom att vara otrogen. Handlingen 

slutar med att han tar livet av sin hustru, förstår sitt misstag och begår självmord. 

 

Researcharbete 

Deltagarna (och jag) fick i uppgift att enskilt, på egen tid innan nästa träff, ta reda på fakta 

gällande vald maktstruktur samt läsa hela manuset till det klassiska teaterstycket vi valt att 

omarbeta. 

 

Omarbeta manus 

Träffen då omarbetningarna bestämdes startade med att jag höll i en uppvärmning bestående 

av värderingsövningar som ur olika vinklar berörde deltagarnas syn på vald maktstruktur. 

Därefter redogjorde alla för de fakta som de funnit relevanta. Vi kom till ett gemensamt beslut 

gällande vilka delar av manuset som skulle användas i vår iscensättning.  Därefter fick de 

båda deltagarna välja varsin karaktär att gestalta och de valde Desdemona och Emilia. Utifrån 

vårt förarbete och våra beslut fick var och en markera i manuset vilka repliker och skeenden 

som bär fram berättelsen ur dennes perspektiv. Här togs ingen hänsyn till vem som sade 

replikerna utan vikt lades vid innehållet. När detta var gjort så skrev vi ett nytt manus utifrån 

dessa markeringar. De repliker som i manuset sades av någon annan än de karaktärer vi valt 

att gestalta omarbetades så att de var användbara ur vårt perspektiv. Vi valde till exempel att 

omarbeta den dialog där Othello frågar ut Emilia om vad hon vet om Desdemonas och 

Cassios relation till en kort berättande text där Emilia återberättar vad som sagts. Vi valde 

också att förlägga berättelsen till vår egen närmiljö och bytte därför i Emilias berättelse om en 

kvinna hon känner ut Venedig till Byske och Palestina till Kåge. Vi var noggranna med att 

behålla så mycket som möjligt från ursprungsmanuset, men formulera om de ålderdomliga 

replikerna så de passar ett ungdomligt språk 2014. Ett exempel på detta är Emilias monolog 

som hos Shakespeare lyder; 
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Det finns ett dussin, och så många till att de kan fylla världen med sin 

lek. Men det är männens fel, det menar jag, om deras fruar faller. När de 

sviker sin plikt och låter det som tillhör oss få fukta andras sköten. När 

de drabbas av svartsjuka och slåss och låser in oss utan skäl, och tar ifrån 

oss i förargelse vad vi haft. Då kokar vår galla. Fromma tar vi hämnd 

ibland. Om natten fattade vi att vi har sinnen liksom de, har syn och lukt 

och gommar som kan känna sött och surt precis som de! Vad är det som 

får dem att byta ut oss mot andra? Är det lusten? Det kan jag tro. 

Kanhända stor passion? Det kan jag tro. Att svaghet spelar in, det tror jag 

också. Men har inte vi passioner, lustar, svaghet liksom männen? Sköt 

alltså om oss väl, och kom ihåg: De fel vi gör vi först hos männen såg. 

 

I vår omarbetning säger Emilia istället; 

 

Ja men det finns massor av tjejer som är otrogna. Men det är killarnas 

eget fel. De flörtar ju också med andra, men om vi gör något liknande så 

blir de svartsjuka och ska slåss. De fattar inte att vi också kan känna 

passion, lust och svaghet, precis som de. Om de är rädda om oss så är allt 

lugnt, men om de kollar på andra så måste vi också få göra det. 

 

Det omarbetade manuset bilägges. 

 

Repetition 

Deltagarna pluggade repliker på egen hand och sedan repeterades stycket in under min 

ledning.  

 

Framförande 

Stycket framfördes på en gräsmatta vid en husvägg under Trästocksfestivalen i Skellefteå och 

var inskriven i programbladet. Vi använde ingen scenografi utan använde den naturliga 

miljön. Den rekvisita som användes var av den karaktär som kunde bäras med av aktörerna, 

såsom ryggsäck och mobiltelefon. Det var 45 personer i publiken varav 40 stycken stod kvar 

under hela föreställningen, övriga fem avvek eller anslöt under spelningen. Jag filmade 

föreställningen och publiken. Filmen finns i min ägo. 
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Avslutande fokussamtal  

En och en halv vecka efter framförandet så träffades vi igen för ett avslutande fokussamtal. 

Jag hade skrivit upp de olika momenten vårt arbete bestått av och så samtalade vi kring 

deltagarnas upplevelse av respektive del samt hur dessa olika delar påverkat deras syn på 

rådande maktstrukturer och deras egen del i dessa. 

 

Följande moment diskuterades: 

 Inledande fokussamtal 

 Val av maktstruktur, publik och teaterstycke 

 Researcharbete 

 Omarbeta manus 

 Repetition 

 Framförande 

 Avslutande fokussamtal 

 

Jag hade skrivit ner dessa moment i en punktlista samt sedan på varsina papper. Under 

samtalet så förde jag anteckningar under respektive punkt. Samtalet böljade fram och tillbaka 

mellan momenten och löpande anteckningar fördes. Med jämna mellanrum lästes svaren upp 

för att deltagarna skulle ha full kontroll på vad som antecknades och få möjlighet till 

omformuleringar samt att stryka eller lägga till i texten. Samtalet kom att ta 3 timmar. 
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4. Resultat - så här blev det 

 

Här ska jag presentera resultatet av denna undersökning som genom arbetet med en 

Community Theatre syftat till att synliggöra de föreställningar som finns hos unga tjejer i 

Skellefteå idag gällande vilka maktstrukturer som finns i deras liv och hur dessa påverkar dem 

samt på vilket sätt arbetet med teaterföreställningen kunde ge deltagarna möjligheten att 

synliggöra dessa maktstrukturer för sig själva och för allmänheten. Jag presenterar resultatet i 

kronologisk ordning. 

 

Inledande fokussamtal 

Diskussionen kom igång med detsamma. Deltagarna visade på stort intresse för frågorna och 

samtalet flög fram. Jag väljer att redovisa den information som framkom i sammanfattad 

form. Jag har gjort ett visst urval där endast de data som har direkt anknytning till 

frågeställningarna presenteras. Min avsikt är att skriva fram så tydliga kategorier som möjligt 

under respektive fråga.  

 

Inom vilka områden kan du se att makt utövas i din vardag? Hur påverkas du av det? 

Ålder och kön 

Folk tar för givet att man inte kan saker för att man är en ung kvinna. Det kommer ofta fram 

någon äldre, gärna en man, som vill förklara eller visa hur det ska göras. Detta medför ett 

starkt krav på att kunna källbelägga sina uttalanden samt göra saker på ett mycket bra sätt från 

början och bevisa sin duglighet.  

 

Sociala sammanhang 

Som kvinna ställs kravet att du ska hålla ordning och sköta dig snyggt. Du får inte leva om 

och ta plats. Du ska också leva upp till ett outtalat krav på att behaga, vilket bland annat 

innebär att du inte får säga nej för då upplevs du som obekväm. Detta ställer ett krav på att 

alltid vara en förebild och en medvetenhet om att du förstör stämningen om du är obekväm. 

Om jag som kvinna säger nej till någon/något så måste jag alltid motivera detta. En av 

deltagarna ger exempel på hur hon i ett sammanhang har kallats för nyfiken medan en manlig 

bekant i samma situation ansågs vara intresserad. Deltagaren själv påpekar att det ligger en 

värdering i detta där intresserad har högre rang. 

 



  

17 

 

Sexualitet 

Kvinnors sexualitet tas inte på lika stort allvar vilket medför en mindre medvetenhet och en 

större osäkerhet. Det är också anmärkningsvärt hur kvinnors kroppar alltid kopplas till 

sexualitet. Till mäns sexualitet. Som exempel får inte kvinnor bada toppless på badhuset. 

Detta måste ju bero på att männen inte klarar av att se kvinnors bröst på ett avsexualiserat sätt 

i offentliga rum. I duschen, bland andra kvinnor, får man nämligen vara helt naken. 

 

När blir du fråntagen makt? Vem/vilka är maktutövarna? 

Vid avvikande åsikter 

Som ung får man inte protestera mot något som de vuxna har beslutat. Den allmänna åsikten 

är då att man är för ung för att förstå, att man kommer att förstå bättre när man blir äldre. 

 

Gällande den egna kroppen 

Det ges flera råd kring hur kroppen ska skötas. Till exempel så bestämmer gynekologen att en 

viss sorts p-piller är bäst och kan till exempel skriva ut dessa trots en efterfrågan om 

preventivmedel utan hormon. 

 

Sexualundervisning 

Stort fokus har under skoltiden lagts på hur sexualitet fungerar och på hur manliga könsorgan 

ser ut. Hur ett kvinnligt könsorgan ser ut utvändigt har aldrig tagits upp i undervisningen.  

 

Inom vilka områden har du makt? Hur hanterar du den? 

Inom områden där jag har förvärvat kunskap 

Inom vissa teoretiska områden, hantverkskunskap, musik och teater har deltagarna stor 

kunskap och därmed också en makt, anser de. Denna makt hanterar de genom att diskutera 

samt genom att delta i utställningar, musikframträdanden och teaterföreställningar. 

 

Inom vilka områden känner du att du borde ha makt? Vem, vad, vilka hindrar dig? 

Få göra sin röst hörd 

Alla borde få lyfta problem, få vara arg, få säga ifrån om man blir dåligt behandlad. Så är inte 

fallet just nu då arbetsgivare, kollegor och samhället slår ner och begränsar. En av deltagarna 

summerar hindren genom orden ”Män. Män. Män.”  
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Tar du någonsin makten från andra? I vilka situationer? Vem/vilka blir fråntagna 

makt? 

Åsikter och smak 

Folk som uttalar sig antifeministiskt eller rasistiskt kan vi försöka tysta ner, är deltagarna 

överens om. När andra uppför sig olämpligt kan vi visa upp vårt missnöje tydligt och försöka 

begränsa eller påverka dem. 

 

Kommenterar andras utseende och kroppar 

Deltagarna diskuterar detta ett tag och kommer fram till att i de fall man väljer att 

kommentera någon eller några på ett positivt sätt så kan man få andra, som inte får positiva 

kommentarer, att känna sig mindre värda och därmed också till viss del maktlösa. 

 

 

Arbetsgång vid iscensättning av vald maktstruktur 

Här kommer jag att redogöra för arbetet under respektive moment. 

 

Val av maktstruktur, publik och teaterstycke 

Deltagarna satte sig med alla anteckningar framför sig för att själva leta mönster i vad som var 

ofta återkommande i fokussamtalet. De konstaterade att utseende och sexualitet var två 

områden som är värda att lyfta fram men deltagarna ansåg att dessa ämnen redan är så 

frekvent förekommande i olika sammanhang att de inte hade mer att tillföra. Efter en del 

vridande och vändande kom de överens om att mäns våld mot kvinnor är ett alltför vanligt 

maktuttryck som är väldigt lite diskuterat. Detta område hade de emellertid inte pekat ut i 

fokussamtalet. När de nu kom in på ämnet så hade de flera exempel och kunde knyta an till 

flera av de områden som de redan angett, såsom utseende, sexualitet och möjligheten att få 

göra sin röst hörd, säga nej och tas på allvar. När maktstrukturen var bestämd så diskuterade 

vi möjliga klassiska teaterstycken. Jag föreslog som framgått Othello av William 

Shakespeare. Vi kom snabbt överens om att detta var spelbart.  

 

Gällande vilka som var vår tänkta publik och var detta skulle framföras så var deltagarna 

direkt överens om att unga tjejer är målgruppen. De ville visa att svartsjuka är ett sätt att ta 

makt över sin respektive och minska dennes möjligheter. Jag föreslog att vi skulle spela på 

Trästocksfestivalen där vi kunde vara en del av programmet och ta del av deras redan 
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existerande publik. Detta förslag mottogs positivt. Jag ringde festivalgeneralen som genast 

välkomnade oss. Vi fick spela mellan två konserter och de skrev in oss i programmet. 

 

Researcharbete 

Vi läste var och en, på tu man hand, manuset för att vara bekanta med handlingen och 

karaktärerna. Vi läste också på i diverse facklitteratur och dagspress om svartsjuka och mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer. 

 

Omarbeta manus 

Vi träffades igen följande vecka. Jag startade träffen med två värderingsövningar på det valda 

temat. Detta för att värma upp tanken och få igång en dialog.  Därefter presenterade vi våra 

tankar kring manuset samt den kunskap vi samlat på oss om svartsjuka och mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Jag hade förberett några passager ur texten som jag ansåg skulle 

passa vårt syfte. Vi läste dessa och kom överens om att arbeta vidare på dem. Vi var överens 

om att spelet skulle belysa de kvinnliga karaktärerna och ge dem en möjlighet att samtala med 

varandra där problemet med skvallret och svartsjukan lyftes fram. Vidare valde vi att skriva 

om slutet så att den drabbade kvinnan söker hjälp istället för att passivt ta emot dödsdomen. 

 

Deltagarna fick nu varsin penna och uppdraget att i texten markera repliker och skeenden som 

de ansåg tydliga för att föra berättelsen framåt. När detta var gjort så skrev vi ett nytt manus 

utifrån dessa markeringar. Vi var noggranna med att behålla så mycket som möjligt från 

ursprungsmanuset men också att formulera om replikerna så de passar ett ungdomligt, 

samtida, språk i år 2014.  

 

Repetition 

Deltagarna fick i uppdrag att själva plugga repliker på egen hand. Vi träffades igen några 

dagar senare och repeterade stycket under min ledning. I mitt arbete som regissör inspireras 

jag till viss del av Martha Vestin, regissör och regiutbildare. Jag följde Vestins (2000) 

rekommendationer gällande arbetet med pjäsval och ställde tidigt frågorna; Vad? Varför? Av 

vilka? För vilka? Var? När? Finns en dramatisk situation? Detta resulterade i, som jag tidigare 

nämnt, att jag föreslog att vi skulle omarbeta Othello av William Shakespeare.  

 

När valet av pjäs var gjort så läste jag först manuset själv. Jag analyserade och valde ut 

exempel på stycken som jag ansåg lämpliga att arbeta vidare med. Därefter läste vi manuset 



  

20 

 

tillsammans och diskuterade olika tolkningar tillsammans. Som regissör strävade jag efter att 

skilja på diskussion och repetition. Även detta i linje med Vestins (2000) arbete. Det innebar 

att när alla tolkningar var gjorda så gick vi upp på ”golvet”.  Där diskuterade vi inte utan där 

testade vi i stället olika lösningar praktiskt. Under repetitionerna lade jag fokus på kontakt och 

status. 

 

Gällande arbetet med kontakt så ville jag synliggöra de olika delar som skådespelerskan kan 

arbeta medvetet med att skapa och upprätthålla. Denna indelning utgår från den ryske 

teatermannan Stanislavskijs system. 

1. Kontakt med dig själv. Alltså hjärna – hjärta. 

2. Ständig och intensiv kontakt med dina kollegor. För att det ska bli en dialog måste 

skådespelarna lyssna på varandra, annars blir det parallella monologer. 

3. Indirekt kontakt med åhörarplatsen. Om skådespelarna har en god kontakt med sig själva 

och varandra så föds en kontakt med åhörarna. 

4. Kontakt utanför scenen. Om skådespelaren behöver kontakt med någon utanför scenen så 

blir det en inre kontakt (Kemesci 1998).  

 

Stanislavskij (1977) menade att kontakten mellan skådespelarna kan bli negativt påverkad av 

att de studerar in replikerna hemma, på egen hand. Det faktum att replikerna övas in utan 

motspelare kan medföra att de sedan framförs ut i tomma intet. Detta hade jag i åtanke och vi 

lade stor vikt vid att arbeta med kommunikation under såväl det förberedande arbetet som 

under repetitionsarbetet. En stor fördel i vårt arbete var att skådespelerskorna har stor 

teatervana samt att de är goda vänner sedan lång tid tillbaka och därför är trygga tillsammans 

vilket gör att kontakten är naturligt stark.  

 

Statusarbetet baserades på Johnston (1985). Vikt lades vid hur stor plats skådespelerskan tog 

rent fysiskt, ögonkontakt, om de rörde sig mjukt eller ryckigt samt var på scenen de placerade 

sig. 

 

Framförande 

Stycket blev cirka 10 minuter långt och framfördes på en gräsmatta under Trästocksfestivalen 

i Skellefteå.  Det var 45 personer i publiken. Direkt efter föreställningen var det flera personer 

ur publiken som kom fram och tackade för föreställningen. De vände sig i första hand till 

aktörerna för att kommentera framförandet och innehållet. ”Vilket viktigt ämne” uttryckte 
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någon. En annan sade att ”Det här måste man få prata mer om”. Aktörerna berättade om 

arbetsprocessen och deras egen ingång i arbetet. Detta väckte ett visst engagemang bland 

åskådarna. Jag blev tillfrågad om min roll i det hela och berättade lite grand om min 

undersökning samt om fenomenet Community Theatre. En av åskådarna kopplade arbetet till 

sina egna studier inom teatervetenskap och drog flera intressanta paralleller till feministisk 

teater. Tre av åskådarna uttalade en förhoppning om att detta ska vara ett återkommande 

inslag på Trästocksfestivalen. 

 

 

Avslutande fokussamtal 

När vi träffades igen så samtalade vi utifrån deltagarnas upplevelse av respektive moment i 

projektet samt försökte artikulera hur dessa olika delar påverkat synen på rådande 

maktstrukturer och deltagarnas egen del i dessa. 

 

Inledande resonemang 

Båda deltagarna uttryckte att de blivit mer medvetna om rådande maktstrukturer sedan vi hade 

det inledande fokussamtalet. De upplever att de nu känner igen maktuttrycket tidigare och kan 

bemöta det snabbare. De synliggör också maktutövande när de ser det ske i sin närmaste 

omgivning. Den ena deltagaren uttrycker ”Jag låter mig inte objektifieras. Jag hävdar att jag 

är en människa”. Det som båda bär med sig starkast efter det första fokussamtalet är en 

medvetenhet om att de själva besitter makt. De äger makt gentemot andra, vilken de nu är 

medvetna om; ”Vi äger också makt att förändra”. 

 

Val av maktstruktur, publik och teaterstycke 

Här lyfte deltagarna fram att de tyckte det var intressant att diskutera sig fram till vilket 

maktuttryck som de egentligen är mest intresserade av att arbeta med. De påstod att alla vet 

att det finns våld riktat mot kvinnor i nära relationer men att ingen tror att de personligen 

känner något offer eller någon förövare. Det är därför viktigt att synliggöra att det kan drabba 

vem som helst. Gällande val av teaterstycke så tyckte de att de det var en ny erfarenhet att 

närma sig en text utifrån ett visst perspektiv. Det gav dem en nytändning i teaterarbetet. 

 

Researcharbete 

Den ena deltagaren sade tydligt att hon tycker att researcharbetet är viktigt för att få fakta, 
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statistik, siffror och ”mer ved på elden”. Båda var överens om att detta hjälper dem att 

formulera argument i diskussioner, ringa in problemet och formulera vägar för att bryta det 

negativa maktutövandet. 

 

Omarbeta manus 

Denna träff startade med värderingsövningar, vilket deltagarna i det avslutande fokussamtalet 

tyckte var viktiga och givande i arbetet. Det gav öppningar till var de själva står i den här 

frågan. Arbetet med att omarbeta manuset medförde att det blev lättare att relatera till texten. 

Handlingen kom närmare en själv genom att historian flyttades till nutiden. ”När det är lättare 

att referera till en själv så är det lättare att gestalta och ge publiken”. Om alla i publiken 

förstod vilken historia vi egentligen spelade upp är osäkert, ansåg de båda, men de tyckte inte 

att det spelade någon roll så länge budskapet nådde fram. Som skådespelare tyckte de att de 

haft hjälp av att ha ett grundmanus att utgå ifrån, det gav styrfart och riktning. Utan manus 

ansåg de att förberedelsetiden skulle behöva vara åtskilligt mycket längre. 

 

Repetition 

Jag valde att hålla repetitionerna utomhus för att på så sätt förbereda skådespelerskorna inför 

framförandet och stimulera dem till att repetera med full röst vilket förespråkas av 

Stanislavskij (1977). Min uppgift var att ha skådespelaransvar och stå för tydlighet, minne, 

respons, tillit, nyfikenhet, mod och kommunikation (Vestin 2000) vilket jag gjorde genom 

ord, minnesanteckningar, attityd och kroppsspråk. Detta var en av de lättaste delarna i mitt 

arbete då skådespelerskorna var fantastiska att arbeta med och drevs av en stark berättarlust 

och ett eget mod. I det avslutande fokussamtalet sade de själva om repetitionsarbetet; ”Helt 

fantastiskt hur bra det gick” och att ”det var lätt att repetera eftersom vi hade pratat så mycket 

innan. Vi visste vad vi ville nå ut med”. De tyckte också att det var ”bra med en regissör som 

ser och hör och kan styra utifrån”. Båda deltagarna uttryckte enbart glädje och inspiration 

gällande repetitionerna. Det är dock tveksamt om repetitionsarbetet bidrog till att utveckla 

deras syn på vald maktstruktur eller deras egen möjlighet att påverka densamma i det verkliga 

livet. 

 

Framförande 

Även här var deltagarna överens om att vi fick fram det vi ville och att budskapet är viktigt. 

De upplevde publiken som intresserad och lyssnande. Detta bidrog till att de verkligen vill nå 

ut med sin berättelse: ”de ska få höra det här”. Båda uttryckte en stolthet över att vara del av 
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detta projekt och att få möjligheten att lyfta fram viktiga frågor.  Vidare tyckte de att val av 

dag, tid och plats hade varit gynnsamt. Även längden på föreställningen, 10 minuter, tyckte de 

var lyckad, för att på ett koncist sätt framföra budskapet till en festivalpublik i rörelse. 

 

Avslutningen på fokussamtalet 

”Det är ju ett outtömligt ämne”, säger den ena. Den andra svarar: ”Det är intressant att 

diskutera med andra och viktigt att bekräfta för sig själv och tillsammans med andra”. 

Diskussionen landar i att det är viktigt att få en chans att reflektera och tänka tillbaka. 

Diskussionen i sig väcker nya tankar och skapar nya idéer. De konstaterar att det var väldigt 

givande att få gå upp på en scen och visa upp något som de verkligen står för. ”Varsågod 

publiken. Tänk själva. Det här är viktigt, riktigt och sant”. Båda tyckte också att det var skönt 

att slippa ta diskussionen efteråt, slippa ta hela ansvaret. De fick stå på scenen, vilket i sig 

innebar en makt, de blev lyssnade på men inte direkt ifrågasatta. ”Det tänkte vi nog inte på då 

men Gud vilken härlig tanke!” 
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5. Deltagarnas syn på vad som är viktigast i arbetet  

 

Jag bad deltagarna att individuellt rangordna de olika momentens påverkan på deras syn på 

maktstrukturer och på deras egen del i dessa. Nummer 1 är det moment som påverkat dem 

starkast. De fick på samma sätt rangordna momenten utefter hur de trodde de olika momenten 

hade en påverkan på publiken samt också hur de i förlängningen tror att detta kan ha en 

samhällspåverkan. 

 

Deltagare 1 

 Inledande 

fokussamtal 

Val av 

makt, 

publik, 

stycke 

Research Omarbeta 

manus 

Repetition Framförande Avslutande 

fokussamtal 

Påverkan på 

mig 

1 3 5 7 6 2 4 

Påverkan på 

publiken 

6 3 2 5 4 1 7 

Samhälls- 

påverkan 

1 3 2 4 5 6 7 

 

 

Deltagare 2 

 Inledande 

fokussamtal 

Val av 

makt, 

publik, 

stycke 

Research Omarbeta 

manus 

Repetition Framförande Avslutande 

fokussamtal 

Påverkan på 

mig 

1 4 5 6 7 2 3 

Påverkan på 

publiken 

6 4 2 3 5 1 7 

Samhälls- 

påverkan 

1 4 2 5 7 6 3 
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Min tolkning av deltagarnas rangordning av momenten utefter hur de upplevde att de själva 

blev påverkade, hur de trodde att publiken blev påverkade samt också hur de i förlängningen 

trodde att detta kan ha en samhällspåverkan ger följande ”Topp 3” listor. 

 

Det som påverkar deltagaren mest är: 

1. Inledande fokussamtal 

2. Framförande 

3. Val av maktstruktur, publik och teaterstycke samt Avslutande fokussamtal. 

 

Det de tror har störst påverkan på publiken: 

1. Framförande 

2. Researcharbetet 

3. Val av maktstruktur, publik och teaterstycke 

 

Det de tror kan ha störst samhällspåverkan: 

1. Inledande fokussamtal 

2. Researcharbetet 

3. Val av maktstruktur, publik och teaterstycke 

 

Utifrån dessa tre listor kan konstateras att de olika momenten värderas lite olika beroende 

utifrån vilket påverkansperspektiv man har. Jag tycker att det är intressant att omarbetningen 

av manus samt repetitionsarbetet inte klassas som något av de tre viktigaste momenten i något 

fall. Min personliga åsikt är att dessa är av stor betydelse för såväl skådespelarnas process 

som för publikens upplevelse av föreställningen. Det är dock tydligt att fokussamtalen har 

skattats väldigt högt. Deltagarna uttryckte vid flera tillfällen hur viktigt de tycker att det är att 

få tillfälle diskutera och arbeta med sådana här frågor tillsammans med andra. De berättade 

också att de under arbetets gång har tyckt att det har varit skönt att vi känner varandra sedan 

tidigare och att vi är trygga med varandra. Detta är viktiga faktorer att ta med sig inför 

eventuella kommande projekt. De ansåg också att det varit givande att arbeta i en blandning 

mellan amatörer och profession. Det gav projektet tydlighet med någon som var ansvarig och 

styrde upp samtidigt som det gav dem personligen, och i förlängningen förhoppningsvis både 

publik och samhälle, en behållning av att amatörer kommer till tals och verklighetsbaserade, 

aktuella frågor får ta plats och att olika typer av problem synliggörs. 

 



  

26 

 

6. Diskussion  

 

Syftet med den här undersökningen har varit att genom det konstnärliga arbetet med en 

Community Theatre synliggöra de föreställningar som finns hos unga tjejer i Skellefteå idag 

gällande vilka maktstrukturer som finns i deras liv och hur dessa påverkar dem.  

 

Jag valde att ta del av det arbetssätt som den amerikanska frigruppen Cornerstone använder 

(Kuftinec 2003). I enlighet med deras syn på Community Theatre så omarbetade jag en 

klassiker och gjorde en samtida, lokal anpassning av denna. Anpassningen bestod av att 

koppla innehållet till aktuella händelser i samband med framträdandet samt också en 

anpassning i språkbruket så det blev ungdomligt och till viss del på dialekt.   

 

Även Ervens (2003) studie av Community Theatre i olika världsdelar har påverkat mitt arbete. 

Från denne har jag inspirerats av vikten av att låta deltagarna i projektet välja temat för 

föreställningen. Tillsammans processade vi sedan temat under min ledning. Deltagarna hade 

stora möjligheter att påverka både innehåll och form.  

 

Vidare har studien syftat till att undersöka på vilket sätt arbetet med teaterföreställningen kan 

ge deltagarna möjligheten att synliggöra dessa maktstrukturer för sig själva och för 

allmänheten. Min teatergrupp bestod av två deltagare. I denna specifika studie var det ett 

lyckat koncept då de var trygga med varandra på ett sätt som medförde att de kunde formulera 

och stå för sin åsikt men också vågade utmana sina egna värderingar. Jag kan dock se vinster 

med att ha ett större deltagarunderlag. Genom att ha fler deltagare kan fler åsikter formuleras, 

mer energi genereras och eventuellt också större objektivitet bibehållas. 

 

Deltagarnas åsikter och erfarenheter låg till grund för vilket tema vi valde att lyfta fram. I vårt 

fall blev det mäns våld mot kvinnor i nära relationer vilket de ansåg vara ett vanligt 

maktuttryck vilket är lite diskuterat och därför viktigt att synliggöra. Detta visade sig i 

efterhand bli ett aktuellt tema då det nu i höst har förekommit i flera diskussioner, bland annat 

på Internet. Upphovet till aktualiteten är bland annat en intervju med P4 Dalarna (Sveriges 

Radio) där Sverigedemokraten Anna Hagwall tydligt deklarerade att hon inte stödjer dagens 

feminister. Hennes åsikt är att Sverige är rätt jämställt redan och att det är upp till kvinnorna 

själva att ta för sig, välja högavlönade yrken  
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[o]ch inte acceptera om de blir slagna eller misshandlade i relationer. Det 

är ingen som tvingar en kvinna att stanna kvar i en sån relation, det är 

upp till henne. Jag tycker att vi ska inte gnälla så mycket utan vi ska 

verkligen tänka att ’Vad är min roll i det hela? Vad är mitt ansvar i det 

hela att jag är förtryckt?’ (detta citat startar 5:40 in i intervjun). 

 

På reporterns fråga om det är kvinnans ansvar om hon blir slagen av sin man svarar Hagwall 

att så inte är fallet. Hagwall ifrågasätter däremot varför kvinnan i fråga stannar kvar i 

relationen då man i dag inte behöver bo med en man som är våldsam. ”Det är bara att gå 

vidare” säger Hagwall (6:18 in i intervjun). Detta är ett exempel på hur det politiska läget ser 

ut i dagens Sverige. Hagwall är riksdagsledamot och uttalar sig antifeministiskt i media. Hon 

är dock inte oemotsagd. Radiointervjun har följts av flera inlägg i media och på sociala 

närverk. Inläggen handlar om allt från statistik gällande kvinnomisshandel och vart hjälp finns 

att söka till frågor gällande människovärde och jämställdhet. Många har engagerat sig, vilket 

jag ser som mycket positivt. 

 

När det kommer till engagemanget och arbetssätt i mitt Community Theatre-projekt så kan jag 

med stöd av deltagarnas åsikter slå fast att metoden har bestått av fruktsamma moment. 

Genom att samtala, värdera, undersöka, formulera, framföra och återigen diskutera har 

deltagarnas medvetenhet om rådande maktstrukturer ökat och deras inblick i sina möjligheter 

att påverka dessa strukturer har utvecklats. En iakttagelse jag gjorde under det inledande 

fokussamtalet var hur lätt deltagarna hade att formulera maktområden samt ge exempel på när 

de blev fråntagna makt och hur svårt de hade att komma på områden där de har makt, där de 

borde ha makt samt om de någonsin tar makten av andra. Deltagarna kom ofta tillbaka till 

sexualitet och utseende som områden utsatta för stor maktpåverkan. De återkom också ofta till 

hur det manliga könet per automatik har och får större makt. De gav flera språkliga exempel 

på dessa såsom ordet människa och den allmänna benämningen man för att benämna någon. 

De lyfte också fram behovet av att definiera kvinnan som något avvikande i till exempel idrott 

där damfotboll till exempel måste definieras medan herrfotboll bara benämns som fotboll. 

 

Att använda teatern som medel för att närma sig dessa maktstrukturer har inneburit en 

blandning av igenkänning och distansering. Genom att utgå från sina egna åsikter och 

värderingar och transformera dessa in i en klassisk teatertext har deltagarna balanserat mellan 

känslor och förnuft på ett sätt som tydligt varit berikande för deras utveckling. Deltagarna 
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själva anser att deras upplevelse av rådande maktstrukturer har påverkats genom teaterarbetet. 

De har lärt sig se strukturer och upptäcker nu tidigare än innan när makt används. De har 

också modet och förmågan att säga ifrån vid de tillfällen som maktutövaren utnyttjar eller 

förtrycker andra. Vidare har deltagarna fått syn på när de själva utövar makt över andra, vilket 

de inte var så medvetna om innan detta projekt. 

 

Väldigt tydligt blev det att deltagarna i mitt Community Theatre-projekt blev starkt påverkade 

och berörda av arbetet med föreställningen. Detta ligger i linje med vad Erven (2003) 

upptäckte i sin studie. Hur starkt avtryck föreställningen gjorde hos publiken är svårt att 

uppskatta. För att säkert få svar på detta så borde en undersökning genomföras en tid efter 

speldatumet för att på så sätt förstå om medvetandet kring problematiken har påverkats. 

 

Gällande deltagarnas personliga utveckling inom det valda området så kan kopplingar göras 

till Sternudds forskning (2000) kring dramapedagogikens demokratiska potential. Min avsikt 

var att knyta an till det framskrivna kritisk frigörande perspektivet vilket syftar till att 

deltagarna ska få möjlighet att delta i samhällsskapandet med målet att de ska utveckla en 

förmåga att vara aktivt samhällsförändrande.  Min personliga upplevelse är att Community 

Theatre har tydlig koppling till detta perspektiv. Även de tre faser som Sternudd skriver fram i 

arbetet är överförbara till det projekt jag genomfört. Inledningsfasen handlade om att genom 

diskussioner, dramaövningar och improvisationer synliggöra deltagarnas föreställningar om 

det valda temat. Ageringsfasen bestod av att gestalta valt problem i en tio minuter lång 

föreställning. Bearbetningsfasen behandlade sedan genom diskussioner och reflektioner 

deltagarnas syn på problemet. Det som särskiljer arbetet med Community Theatre är 

omarbetningen och den lokala anpassningen av en klassisk teatertext. I mitt projekt skulle 

man kunna se det som en del av Inledningsfasen, för att fortsätta att använda Sternudds 

terminologi.  

 

Vidare kan vissa kopplingar också göras till Chaibs avhandling (1996) vilken redogör för hur 

ungdomar når personlig utveckling genom att spela teater. Även Chaib såg ett ökat 

samhällsengagemang bland deltagarna samt en mer utvecklad demokratisk personlighet. De 

fem områden där hon såg en tydlig personlig utveckling var, som jag tidigare redogjort för,   

självförtroendet växer, frihetskänslan växer, identitet stärks, den kommunikativa kompetensen 

och empati utvecklas. Det jag kan se i min studie är att samhällsengagemanget har ökat och 

frihetskänslan har vuxit. Deltagarna gav i det avslutande samtalet uttryck för hur givande det 
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hade varit att få gå upp på en scen och visa upp något som de verkligen står för och sedan 

slippa ta diskussionen och hela ansvaret efteråt, att inte bli ifrågasatta. Anledningen att övriga 

delar av den personliga utveckling, som Chaib kunde studera, uteblev hos mina deltagare tror 

jag beror på att de är teatervana. Denna utveckling har de redan påbörjat och därför finns inga 

synliga resultat i detta projekt. De har redan ett starkt självförtroende och en tydlig identitet. 

De äger en kommunikativ förmåga och en stark empati. Dessa egenskaper låg till viss del till 

grund för att jag vände mig till just dessa två individer, inser jag nu när projektet är över. 

 

 

Utvecklingsidéer 

Det här projektet har varit oerhört givande för mig personligen. Genom arbetet med 

Community Theatre har många bitar fallit på plats gällande teaterns möjligheter att ge 

ungdomar en röst i samhällsdebatten. Jag är övertygad om att detta går att utveckla. Jag kan 

dra paralleller till mitt arbete som teaterlärare på gymnasiet. I en av de kurser där jag 

undervisar får eleverna skriva och framföra egna monologer. Många gånger handlar dessa om 

eleven själv och dennes livssituation. I en konstnärlig tolkning av en reell vardag har jag som 

lärare fått ta del av kärlek och kärleksbekymmer, av vänskap och ovänskap och mycket mer. 

De uppsättningar som jag skulle vilja knyta an till denna studie har handlat om olika typer av 

hinder i elevens vardag. Det har till exempel berört mobbning, utanförskap samt fysiska eller 

psykiska funktionsnedsättningar. Min tanke är nu att utveckla arbetet med Community 

Theatre så att det kan användas inom undervisningen om man så önskar men också för arbetet 

inom fria grupper eller tillfälliga grupperingar som samlas runt ett specifikt tema. Genom att 

låta barn och ungdomar arbeta med dramaövningar, teaterträning och sedan få möjligheten att 

iscensätta omarbetade klassiker så når man flera mål. Om jag börjar med att titta på skolans 

värld så finns det centralt styrda mål, såsom ämnesmål och kursplaner. Det finns också mål att 

arbeta mot inom skolans värdegrundsarbete. Arbetet skulle också bidra till den enskilde 

individens personliga utveckling vilket i sin tur bidrar till samhällets utveckling. Som ett 

exempel kan ett liknande arbete som det jag just genomfört svara mot den värdegrund som 

skrivits fram i läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla. 
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(…) 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla 

tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

 

Ett liknande projekt skulle också bidra till elevens kunskapsutveckling inom ämnet Svenska 

och ämnet Samhällskunskap. I gymnasieskolans kursplan i ämnet Svenska1 (Gy11) står vad 

undervisningen bland annat ska syfta till: 

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin 

förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med 

texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges 

möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att 

eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av 

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

av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och 

öppna för nya perspektiv. 

 

I kursplanen för ämnet Samhällskunskap för gymnasieskolan (Gy11) står bland annat att 

ämnet syftar till:  

 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna 

breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor 

med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och 

ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över 

hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
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kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de 

mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i 

enlighet med konventionen om barnets rättigheter.  

 

Community Theatre erbjuder också stora möjligheter till en stads kulturliv. Det finns en 

enorm vidd av möjliga teman att arbeta kring. Föreliggande rapport har beskrivit arbetet 

utifrån två unga tjejers perspektiv. Jag kan se möjligheter för unga män att komma till tals, för 

industriarbetare, för småbarnsföräldrar och för pensionärer. Möjligheterna är många. Enligt 

min erfarenhet har Community Theatre en stark demokratisk kraft vilket berikar samhället. 

Alla kan komma till tals.  

  

Mitt mål är att utveckla detta vidare. Jag hoppas att jag får den möjligheten. Skellefteå 

kommun planerar just nu för byggnationer av ett kulturhus. Detta kulturhus ska fyllas med 

aktiviteter. Min åsikt är att det vore en klok satsning att bygga för framtiden, för samhället 

och för demokratin. Med det menar jag att ge kommunmedborgarna chansen att i stadens 

kulturhus få arbeta med konstnärliga projekt som ifrågasätter samhället och som därigenom 

bidrar till dess utveckling. Dessa projekt kanske inte håller det uppställda måttet för 

konstnärlig kvalitet, men då borde detta omvärderas. Jag känner en stark samhörighet med 

den globala oro som finns för vilken status Community Theatre ska ges som konstnärlig form 

(Erven 2003). Kanske kan min hemkommun vara en föregångare i detta arbete? Det vore 

fantastiskt att låta flera aktörer få möjligheten att genom arbetet med teater få stå på scenen 

och inför en publik framföra viktiga frågeställningar i lokal tappning. ”Varsågod publiken. 

Tänk själva. Det här är viktigt, riktigt och sant”. 
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Bilaga 1  Othello, omarbetat manus 

 

 

Emilia & Desdemona träffas för att gå på festivalen tillsammans.  

 

Emilia: Hej! 

 

Desdemona: Hej! Tack för att jag fick ledigt ikväll. 

 

Emilia: Självklart! Det är ju Trästocks! Jättekul att gå med dig. 

 

Desdemona: Ja, men detsamma! 

 

Emilia: Du förresten… Othello SMSade mig tidigare idag. Han frågade om jag 

skulle hit med dig. Jag sa att det skulle jag. Han frågade om jag hade sett dig och 

Cassio tillsammans. Jag sa att ni är ju vänner så det har jag ju så klart men att 

det är oskyldigt. Om han tror något annat så får han tänka om, att han inte skulle 

vara misstänksam. Jag sa att du är ärlig och trogen och att han kan vara glad att 

han har en så bra och fin tjej som du. 

 

Desdemona: Aha, är det att jag och Cassio brukar umgås som han stör sig på. 

Han har varit irriterad och arg men jag har inte förstått varför. 

 

Emilia: Jag berättade för Jago att Othello var svartsjuk och trodde att du hade 

varit otrogen.  

 

Desdemona: Vad sa Jago om det? 

 

Emilia: Han frågade vart han hade fått en sådan idé ifrån. Jag kan slå vad om att 

det bara är någon som sprider dumma rykten. 

 

Desdemona: Vem skulle det vara? 

 

Emilia: Det är otroligt att Othello tror på det, att han blir lurad. Han kallade dig 

till och med för hora. 

 

SMS till Desdemona. 

 

Desdemona: Othello vill att jag kommer hem.  

 

Emilia: Jag önskar att ni aldrig hade mötts. 
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Desdemona: Det önskar inte jag, som älskar honom. Jag tycker faktiskt om att 

han är lite svartsjuk och beskyddande. 

 

Emilia: Ja men du ska inte behöva gå hem redan nu, vi ska ju lyssna på 

”Annorlunda Randoms” snart.  

 

Desdemona: Ja, killar… Men Emilia, tror du att det är vanligt att tjejer är 

otrogna mot sina killar? 

 

Emilia: Ja det är jag säker på. Jag känner en tjej i Byske som skulle kunna gå 

barfota till Kåge bara för att få ett ligg. 

 

Desdemona: Men skulle du kunna göra något sånt? 

 

Emilia: Skulle inte du? 

 

Desdemona: Nej, den dagen har inte kommit än. 

 

Emilia: Den dagen nej, men den natten… 

 

Desdemona: Så skulle du, om du fick hela världen… 

 

Emilia: Vår värld är väldigt stor. Ett präktigt pris för en liten gris. 

 

Desdemona: Nej, det skulle du inte alls. 

 

Emilia: Nej det skulle jag inte bara så där, men om det gällde något stort. Om 

jag blev erbjuden en miljon för en natt och om Jago tyckte att det var okej. 

 

Desdemona: Det skulle inte jag. Aldrig i livet. 

 

Emilia: Ja men det finns massor av tjejer som är otrogna. Men det är killarnas 

eget fel. De flörtar ju också med andra, men om vi gör något liknande så blir de 

svartsjuka och ska slåss. De fattar inte att vi också kan känna passion, lust och 

svaghet, precis som de. Om de är rädda om oss så är allt lugnt, men om de kollar 

på andra så måste vi också fä göra det. 

 

Desdemona: Ja, ja men Othello har inte spanat på någon annan. Han har varit 

svartsjuk på Cassio länge. Han tror att vi har legat med varandra. Det har vi inte 

men Othello tjatar på mig om att jag ska erkänna. Jag har aldrig varit otrogen, 

aldrig varit förälskad i Cassio, aldrig sett honom som något annat än en vän. 

Men Othello sa att Cassio hade berättat att vi hade legat med varandra och att 
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det bara var sex för honom men att jag var efterhängsen och ville mer. Helt 

galet. 

 

Emilia: Vad hände sen? 

 

Desdemona: Jag började gråta. Othello trodde att det var för Cassios skull och 

kallade mig för hora. Han var arg för att jag var otrogen och för att jag ljög om 

det. 

 

Emilia: Men varför är han så snabb att tro det värsta? Du som är den trognaste 

av trogna. Jag vet ju att det inte är sant att du skulle ha varit med någon annan. 

Det kan jag intyga. 

 

Desdemona: Han skakade i hela kroppen och bet sig i läppen. Han sa att han 

skulle ta livet av mig. 

 

Emilia: Herregud! 

 

Desdemona: Jag är rädd. Jätterädd. 

 

SMS till Desdemona. 

 

Desdemona: Bedragerska, mitt hjärta gör du till en sten. Nu kallar jag det mord 

som här ska ske, och inte rättvist straff. Jag kysser dig, och dödar dig sen.  

 

Emilia: Va? Skämtar du? Så där kan han ju inte skriva! Det är ju sinnessjukt. Du 

går INTE hem i kväll. Du följer med hem till mig. Vi skiter i ”Annorlunda 

Randoms”. Vi sticker direkt och så ringer vi till polisen och till din farbror och 

berättar allt för honom! 
 

Sorti. 
 


