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Under merparten av det här projektet handledde Annelie Bränström Öhman 
och Christina Svens mig. Jag uppskattar alla värdefulla synpunkter som 
ni bidragit med. Ni har båda fungerat som mina förebilder, Annelie som 
stilbildare med öga för det skrivna ordet och Christina som teaterfeminist 
med filmkoll.

Min handledare in i mål, Per Ringby, ”du är bara bäst” – som mina 
barn brukar säga till mig när de är riktigt nöjda och belåtna. Du har hållit 
ihop ämnet och gett oss ett högre seminarium med en, som du myntade, 
”öppen horisont”. Och så har det också varit. Framförallt såg du mig i 
mitt projekt, och det har jag värderat högt.

Maria Jönsson kom in som genusteoretisk kompetens i sista skälvande 
minuten och bidrog med goda synpunkter på genusperspektivet. 

Frida Hammar har gjort de fantastiska illustrationerna av 
Teaterprinsessan. Med din visuella tolkning av mig och mina berättelser 
om den forskning jag bedriver har du tillfört boken en extra dimension. 

Ett extra stort tack går till Marianne Laimer, som har gjort långt mer 
än att sätta den här texten. Med högläsning, mat och omtanke fick du mig 
över en avgörande tröskel och gav mig modet att fortsätta när allt såg 
riktigt dystert ut. 

Till min bokförläggare Roger Jacobsson vill jag också ge ett särskilt 
tack. Få har så mycket känsla för böcker som du, en finsmakare ut i 
fingerspetsarna. Billy Ehn har fungerat som mitt akademiska nålsöga, en 
outlaw cowboy på den allra sista utposten. Tack för att du tog dig tid att 
läsa och kommentera mitt manus.

Närmaste doktorandkollegorna i drama teater och film, Christo 
Burman och Josefine Wälivaara, har båda fyllt viktiga stolar i vårt lilla 
men gemytliga ämnessammanhang. Tack för vår tid tillsammans. Därtill 
ställde ämneskompisen Jonas Holmberg en fyndig fråga som fick mig att 
se saker och ting i ett nytt ljus. Om du bara visste hur betydelsefull den 
frågan visade sig bli för min studie…

Johanna Oksala gav mig ett gott råd i början på min doktorandtjänst, 
som jag är glad att jag lydde. Ann-Helén Andersson har uppmuntrat mig 
att hålla fast vid Teaterprinsessan. Bodil Formark har fungerat som en 
guide i Beauvoirs universum. Malin Isaksson har hjälpt mig att tolka 
Maurice Merleau-Ponty på franska.

Genusforskarskolan var en viktig plattform under de första doktorand-
åren, med en lång rad av seniora genusforskare som jag beundrade och 
såg upp till. 
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Tack till dekan Per-Olof Erixon, för att du är en lyhörd ledare med 
stil och finess, samt till prefekterna under min tid som doktorand, Karin 
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Jag vill tacka Dag Kronlund med personal på Dramatens bibliotek och 
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Från Swea fick jag ett stipendium som gjorde det möjligt att åka till 
Duke University på utbyte. Det är jag mycket tacksam för. 

Framhållas ska även mina tre redaktörer på Västerbottens-Kurirens 
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Tack för er tillit och ert förtroende. 
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Speciellt vill jag tacka Margareta Sörensson och Lis Hellström 
Svenningsson, som bjöd med mig på en kritikerkongress i Seoul i början 
på min doktorandutbildning. Det blev en slags pilgrimsresa för mig. 

Anna Edblom har öppnat sitt hem och låtit mig sova över då jag varit 
på materialresor till Stockholm. Det har också Ida Björklund. Mycken 
tack till er, mina barndomsvänner. 

Lena Grönlund och jag fostrade varandra till akademiskt tänkande 
under vår tid i USA vid ett amerikanskt universitet. Så många viktiga 
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den förnämligaste skribent jag känner. 

Marianne Liliequist och Marika Nordström tog upp mig i sin 
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Min bror Fredrik Enström med familj har stöttat i vått och torrt. Det är 
dig kära bror som jag har ringt när det har känts tungt. Du sitter inne på 
de enkla lösningarna och jag på de svåra. 

Min mamma Inger Enström har hjälpt mig bortom alla gränser, utan 
hennes stöd hade jag aldrig färdigställt den här boken. Ett tusenfaldigt 
tack till dig. 
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– I –

Inblickar:

Hur känslor görs

Men för det skapande tillståndet och för själva känslan är 
inte bara skådespelarens själsliga egenskaper viktiga utan 
också hans kroppsliga egenskaper, färdigheter och tillstånd 
utan vilka skapandet inte heller kan komma till stånd. Dessa 
inverkar på skådespelarens konstnärliga anlag, den för 
förkroppsligandet av rollen erforderliga fysiska apparaten: 
rösten, mimiken, diktionen, talet, plastiken, rörelseuttrycket, 
gången o s v. De skall vara klara, färgrika, oerhört lyhörda, 
känsliga, de skall ha tjuskraft och slaviskt underordna sig 
den inre känslans befallningar. Genom att sålunda ställa det 
fysiska i tjänst hos skådespelarens själsliv uppnås kroppens 
skapande tillstånd, som står i fullkomlig överensstämmelse 
med det inre skapande tillståndet.1

Konstantin Stanislavskij

Prolog
När jag var tjugo år gammal påbörjade jag en 4-årig universitetsutbildning 
vid University of Montana. Universitetet ligger i Missoula, en stad i 
nordvästra USA som är omsluten av bergskedjor och genom vars hjärta 
den mäktiga Clark Fork-floden flyter. Att staden ligger så dramatiskt till har 
bäddat för att den blivit en tillflyktsort för liberala amerikaner däribland 
många välkända forskare, skådespelare, författare, konstnärer, fotografer 
och journalister. Ryktet säger att den som sätter sin fot i Missoula blir 
bergtagen.

Erfarenheten av att ha läst min grundutbildning på ett amerikanskt 
universitet har präglat mig på många sätt, inte minst hur jag tänker och skriver. 
På University of Montana fick jag lära mig konsten att hantera ”djärva 
val”, som professor Greg Johnson brukade uttrycka det. Erfarenheten har 
också format min tidiga förståelse av teater- och skådespelarkonst, då jag 
blev antagen vid universitetets skådespelarprogram.2 

Till skillnad från i Sverige där det är högt ställda krav vid antagningen 
till landets skådespelarutbildningar, så var det inte speciellt svårt att bli 
antagen i Missoula. Ett stort antal av de som gjorde audition antogs, vilket 
kan ha rört sig om över femtio studenter uppdelade på ett par klasser 
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som alla började parallellt. Den stora utmaningen bestod i att hålla sig 
kvar på utbildningen genom de efterföljande gallringar som successivt 
minskade elevantalet. Det var knappa tio kvar i den klass som till slut 
tog examen. Jag klarade delvis den utmaningen då jag tog mig förbi alla 
kritiska utsorteringar. Inför det sista året valde jag dock att hoppa av. Efter 
noggranna överväganden hade jag kommit fram till att min huvudsakliga 
uttrycksform var tänkandet och det akademiska skrivandet, och bestämde 
mig därför för att satsa på en examen i mitt andra huvudämne antropologi. 
Att det som jag sedan valde att tänka och skriva om blev just teater- och 
skådespelarkonst var kanske inte någon tillfällighet.

Jag sitter i en ring tillsammans med nio andra tjejer som alla är kring 
tjugo. Vi har just påbörjat en kurs i skådespeleri för Greg Johnson, som 
förutom att undervisa i skådespeleri och regi på Institutionen för teater 
och dans också är konstnärlig ledare för Montana Repertory Theatre. 
Istället för att registrera mig på en av de kurser som är vigda för 
skådespelarprogrammets elever har jag valt en klass som är öppen för alla. 
Det är på den som professor Johnson undervisar, och jag vill ha just honom 
som lärare eftersom han enligt ryktet ska vara den bäste. Klassen har en 
märklig men dynamisk sammansättning av kvinnliga studenter. Av oss tio 
är det bara jag som går på skådespelarprogrammet. Av de övriga har fyra 
dans som huvudämne, en utbildar sig till scenograf, en till kostymdesigner, 
en läser ekonomi med inriktning mot teaterproduktion och en läser i första 
hand kreativt skrivande och vill bli författare. Den sista har registrerat sig 
för klassen mest av en slump, ett spontaninfall som sedan visar sig bli en 
lyckträff.3 

I fokus för undervisningen står Konstantin Stanislavskijs system för 
utbildning av skådespelare, som han tog fram i början av 1900-talet. 
Systemet räknas som en klassisk referenspunkt i de allra flesta 
skådespelarutbildningar. För att få en varierad inblick i Stanislavskijs 
syn på teater- och skådespelarkonst läser vi hans självbiografi Mitt liv i 
konsten.4 Därtill läser vi, diskuterar och gör övningar ur hans första bok 
En skådespelares arbete med sig själv: i inlevelsens skapande process.5 

Utöver Stanislavskijövningarna arbetar vi med scener från samtida 
amerikansk dramatik samt avslutar terminen med en uppsättning av 
Reginald Roses filmmanus 12 Angry Men.6 Det senare i en version som 
professor Johnson ger arbetsnamnet 10 arga kvinnor. Temat är kvinnlig 
ilska, och det är utan att överdriva en hel del uppdämda känslor av vrede 
som släpps loss de där sista arbetsveckorna fram till premiären. 

Även om mitt allmänna intresse för känslofrågan flammar upp rejält 
under den här klassrumsförlagda repetitionsprocessen är det inte exakt 
där som frågorna som avhandlas i denna bok börjar anhopas. Allt börjar 
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dock i den där ringen på golvet en av de allra första veckorna under 
utbildningen. Vår uppgift är att berätta ett betydelsefullt barndomsminne 
för varandra. En av dansarna i gruppen berättar om sin första kattunge. 
Hon beskriver kattungen ingående, hur liten och söt den är. Framför allt 
betonar hon hur mjuk den är och hur det känns att hålla den i sin kupade 
hand. Efter ett tyst ögonblick blir hennes ögon blanka och hon börjar 
snyfta lågmält medan tårarna rinner. Det tar ett tag innan hon samlar sig 
tillräckligt för att berätta fortsättningen, om avgrunden som öppnar sig 
när hennes underbara kattunge blir överkörd av en bil några dagar senare. 
När jag sitter där mitt emot henne på golvet och är både klasskamrat och 
publik på en och samma gång händer något med mig. Jag blir helt tagen av 
det okonstlade känslouttryck som jag får bevittna. I det ögonblicket börjar 
jag på allvar att grubbla över det som min barndomsbästis Anna kallar för 
”Anns teatertårar”, en helt annan slags gråt. Den gråten var överdriven i 
sitt uttryck och någonting som jag brukade ta till för att få min vilja igenom 
när jag var yngre. Där och då blir jag besatt av funderingar rörande hur en 
skådespelare gör för att uttrycka känsla lika drabbande genuint som min 
klasskamrat i sin berättelse om kattungen.

Eftersom delar av Stanislavskijs system används som utgångspunkt i 
undervisning också vid svenska skådespelarutbildningar kommer jag att 
tydliggöra vad det är som huvudsakligen skiljer de olika traditionerna åt.7 
I USA ligger fokus allt som oftast på det som brukar kallas den tidige 
Stanislavskij och hans arbete med att skapa de rätta förutsättningarna 
att locka fram det inre medvetandet: känslor, fantasier och minnen. Med 
andra ord det som beskrivs i den just nämnda En skådespelares arbete 
med sig själv och som syftar till att väcka det som han kallar för ett 
skapande tillstånd.8 I mitten av 1980-talet omtolkades i Sverige betydelsen 
av inlevelse till upplevelse och fokus flyttades till det som brukar kallas 
den sene Stanislavskij och de fysiska handlingarnas metod. Det här 
skedde i samband med att ett stort Stanislavskijsymposium arrangerades 
i Stockholm med inbjudna ryska regissörer som instruktörer.9 De fysiska 
handlingarnas metod beskrivs framförallt i den postumt utgivna Arbetet 
med rollen.10 Den består av ett antal opublicerade texter som satts samman 
och som för eftervärlden har kommit att utgöra den tredje och avslutande 
delen i hans trilogi. Hur man ska se på förhållandet mellan den tidige och 
den sene Stanislavskij är en omdiskuterad fråga som jag återkommer till i 
slutet av kapitlet. 
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Del 1

Syfte och frågeställningar
Det brukar framhållas att skådespelarkonst till stor del lärs ut i en mästare/
lärling- tradition, en arbetsprocess som ofta involverar nära fysisk kontakt 
och utbyte av sensibel beröring.11 Genom en kombination av handlingar 
och muntliga instruktioner lär mästaren ut hur lärlingen ska göra och vad 
hon eller han ska tänka på under görandeakten. Det är i linje med en 
sådan tradition av praktisk kunskapsförmedling som jag har formulerat 
mitt syfte och mina frågeställningar. Eftersom skådespelaren är någon som 
skildrar med hjälp av handlingar, vilket Aristoteles menade var det som 
främst utmärkte den dramatiska formen, är hen någon som gör.12 Det 
innebär att skådespelaren också gör känslor. 

Det är emellertid en process som mestadels bygger på så kallade tysta 
kunskaper, dvs. som man känner till i praktiken men har svårt att artikulera i 
ord. I den här studien kommer jag att försöka formulera mig kring sådant som 
annars brukar förbli osagt. Dessa kunskaper ingår i det som Michael Polanyi 
kallar för den mänskliga tillvarons tysta dimension.13 Till den hör också ett 
samhälles alla underliggande strukturer. Däribland de genusstrukturer som 
den västerländska teater- och skådespelarkonsttraditionen vilar på, vilka jag 
kommer att ge särskild akt på. 

Syftet med avhandlingen är härvidlag att ur genusperspektiv undersöka 
hur känslor görs av skådespelaren i vår egen samtid, men även avgränsa 
brytpunkter gällande hur de har gjorts historiskt. På grundvalen av de 
tankefigurer som finns i det historiska materialet och de som visar sig i 
en svensk teaterpraxis kan hållpunkter i en ny förståelse och nya teorier 
byggas. 

I förhållande till skådespelarens arbete med att gestalta en rollfigur 
ställer jag i denna avhandling följande frågor: Hur görs känslor i den tysta 
dimensionen och vad innebär ett sådant känslogörande? Gör skådespelaren 
känsla på ett eller flera sätt? Hur relaterar görandet av känsla till görandet 
av handling? Finns det ett samspel mellan de två eller är det fråga om två 
fristående processer? Om det förra är fallet, vilka uttryck tar samspelet 
sig? Skiljer sig skådespelarens görande av känsla åt mellan repetition 
och teaterhändelse? På vilket sätt spelar genuspräglade föreställningar in 
i skådespelarens arbete med att skapa känslor? Hur kan ett förslag till 
allmänt teoretiskt ramverk kring känsla se ut, givet de historiska och 
samtida svaren på de tidigare frågorna? 
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Material
Den här studien omfattar en kontextualiserande aspekt och en känsloteoretisk 
aspekt. Den kontextualiserande aspekten sätter skådespelarens görande av 
känsla i ett historiskt sammanhang. Den känsloteoretiska aspekten fokuserar 
på hur skådespelarens görande av känsla går till i praktiken och utgår från 
analyser av två mer samtida exempel: Lena Endre i rollen som Lady Macbeth 
på Kungliga Dramatiska teatern i en uppsättning av Shakespeares Macbeth 
från 2006 och Mia Skäringer i den egna solouppsättningen Dyngkåt och 
hur helig som helst från 2010.14

I de kontextualiserande avsnitten i kapitel 2 ”Då kommer tårarna: om 
sceniska känsloideal i förändring” och kapitel 3 ”Diderot och den sårbara 
skådespelaren” arbetar jag med ett material som är teaterhistoriskt bekant. 

I kapitel 2 använder jag historiska röster från olika brytpunkter, tider och 
platser som på ett eller annat sätt diskuterar känsla. Därutöver gör jag ett 
mindre nedslag i Lars Noréns dramatik samt i Stefan Larssons uppsättning 
Scener ur ett äktenskap från 2009 på Dramaten. Båda nedslagen är 
välbekanta för många teaterintresserade. Scener ur ett äktenskap spelade 60 
slutsålda föreställningar med en sammanlagd publik på över 22 000, gjorde 
därefter en turné med Riksteatern, för att slutligen visas som TV-teater 
på SVT.15 Norén är Sveriges mest kända dramatiker av idag, nationellt 
och internationellt. Genom de här två nedslagen får jag en möjlighet att 
peka ut några för analysen centrala exempel på känslotrender som är 
utmärkande för vår egen tid. 

I kapitel 3 består materialet av Denis Diderots skrift Skådespelaren 
och hans roll. Det är ett val som framstod som självklart, eftersom alla 
djupgående diskussioner om känslans betydelse för skådespelaren förhåller 
sig till denna för teatern kanoniserade text. Här handlar det snarare om 
hur jag närmar mig texten och vad det är i Diderots känsloteori som inte 
går ihop. 

Valet av material till de följande kapitlen har vägletts av att det i 
stor utsträckning är genusorienterade teorier som bidragit till vår tids 
känslo- och affektförståelse. I kapitel 4 används ett debattinlägg skrivet av 
teaterkritikern Ingegärd Waaranperä där hon refererar tillbaka till Lena 
Endres iscensättning av Lady Macbeth. Därtill analyseras det öppna brev 
som Endre svarade Waaranperä med, den uppsättning av Shakespeares 
Macbeth från 2006 på Kungliga Dramatiska teatern i vilken Endre gjorde 
sin rolltolkning samt de recensioner som uppsättningen fick i dagspressen. 
Slutligen har jag också använt de artiklar och inlägg i dagspress, i radio 
och på TV som debatten kring genus och sexuella trakasserier inom 
scenkonsten resulterade i, och som pågick vid samma tidpunkt. I kapitel 5 
står Skäringers nämnda uppsättning i fokus.16 För att bredda perspektivet 
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använder jag också intervjuer med Skäringer i olika medier, som på något 
sätt berör hennes arbete med uppsättningen. 

För varje tid finns det ett mindre antal skådespelare som framhålls mer 
än andra, och som för eftervärlden blir sinnebilden för den epokens teater. 
Många gånger är det genom beskrivningar av dem som det går att förstå 
de konventioner som utgjorde norm. Under upplysningen i Frankrike var 
det vanligt med referenser till de två kvinnliga skådespelarna Hippolyte 
Clairon och Marie Françoise Dumesnil. I fråga om känsloframställning 
ansågs de som varandras motsatser, där den ena stod för distanserat spel 
och den andra för inlevelse. Mina exempel Lena Endre och Mia Skäringer 
har valts enligt ovanstående princip. Båda två är skådespelare som 
utmärker vår tid. Även de är varandras motsatser när det kommer till hur 
känslor iscensätts och kan alltså sägas bära upp de motsättningar som 
genomsyrar vår tids skådespelarideal. Dessa handlar inte längre om varmt 
eller kallt spel utan, som jag kommer att resonera mig fram till i de kapitel 
som följer, om att inneha eller att göra känsla. 

Därtill kompletterar de båda exemplen varandra på ett bra sätt. Det 
ena utgick från ett klassiskt ensembledrama i tragedigenren. Det ägde 
rum på den finkulturella arenan och byggde på komplex rolltolkning. Det 
andra exemplet var en populärkulturell solouppsättning lanserad inom 
humorgenren som byggde på enkel rolltolkning. Gemensamt för båda var 
att de väckte liv i relevanta genusfrågor. Därför lämpar de sig bra för en 
analys av hur genus och känslor görs i samtidsaktuell teater. Dessutom har 
de stor relevans i debatten om genus och scenkonst. 

Disposition
Med en idéhistorisk infallsvinkel undersöks i kapitel 2 känsla som 
uttrycksmedel, där extra hänsyn tas till en skådespelares framställning av 
gråt. Detta görs utifrån ett antal röster från skiftande tider och platser som 
på olika sätt, direkt eller indirekt berört skådespelarens känslogörande. I 
kapitel 3 granskar jag i ett resonemang om sårbarhet skådespelaren som 
intentionell. Det görs i relation till Denis Diderots Skådespelaren och hans 
roll, en text där han bland annat diskuterar huruvida skådespelaren bör 
känna eller inte känna de känslor som gestaltas.17 I kapitel 4 genomlyser jag 
den förkroppsligade process där en rollfigur konstrueras i det inkännande 
arbete som skådespelaren utför i den tysta dimensionen. Det som står i 
fokus för min diskussion är något som Endre i sitt brev till Waaranperä 
kallar för ”en skådespelares hängivelse” och som berör rolltagandets 
smärtsamma sida. I kapitel 5 undersöker jag hur känsla görs som emotionell 
yta, och det i en analys av hur Skäringer i Dyngkåt… använder sig av sin 
upplevande kropp för att iscensätta den egna berättelsen om att vara och 
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bli kvinna. I det sjätte och sista kapitlet, ”Utblickar: Inför en situerande 
skådespelarkonstmodell där känslor görs i, av och med världen”, knyts 
resonemanget om ett performativt görande av känslor ihop i en kritisk 
diskussion som utmynnar i en egen teoriutvecklande ansats. Sammantaget 
föreslår jag att känslor görs på tre olika sätt. För det första görs de 
symboliskt som ett uttryck, vilket beskrivs i kapitel 2. För det andra görs de 
fenomenologiskt, vilket avhandlas i kapitel 3 och 4. Härutöver undersöks 
i kapitel 5 spelet mellan det symboliska och det fenomenologiska sättet. 
För det tredje görs de som ett blivande, vilket avslutningsvis presenteras i 
kapitel 6. 

Forskningsöversikt
Förhållandevis mycket har skrivits om skådespelarkonst.18 Utifrån mitt syfte 
med den här studien är detta forskningsfält inget som jag kan göra rättvisa. 
Dessutom har många andra före mig gjort utmärkta sammanställningar 
som redan finns att tillgå. Jag har valt att koncentrera min översikt på 
akademiska texter med tydliga resonemang om synen på känslor i relation 
till skådespelarens arbete med att gestalta en rollfigur. Det betyder att jag 
inte kommer att redogöra för skrifter av karaktären handböcker. 

Utan att vara huvudsaken har känslor berörts i ett flertal svenska 
teatervetenskapliga studier som handlar om skådespelarkonst. I sin 
avhandling om svensk skådespelarutbildning och övergången från 
teaterförlagd elevskola till en statlig scenskola skriver Anders Järleby om 
känsla i ett kapitel där han resonerar kring den kreativa skådespelarens 
material och redskap.19 Marika V. Lagercrantz kommer in på känsla i 
sin diskussion om den dubbla roll som hon menar att en skådespelare 
har på teatern, där hon/han spelar på två fronter. Det är det fiktiva spel 
som utgår från en dramatisk text och det sociala spel som pågår i ett 
produktionskollektiv.20 I Former för liv och teater: Institutet för Scenkonst 
och tyst kunnande kommer Cecilia Lagerström in på känsla som fysisk 
handling i sin undersökning av institutets konstnärliga verksamhet och 
syn på teater- och skådespelarkonst.21 Ulrika von Schantz diskuterar en 
skådespelares känsla och känslighet i anslutning till ett antal föreställningar 
om kvinnligt och manligt i studien Myt, makt, möte: om ett genuskulturellt 
rotsystem betraktat genom en skådespelarutbildning.22 Därtill tar 
Maria Johansson upp känsla i sin studie av skådespelarens praktiska 
kunskap.23 Tiina Rosenberg skriver inte om skådespelarens process i sig, 
men i Bögarnas Zarah och Ilska, hopp och solidaritet: med feministisk 
scenkonst in i framtiden diskuterar hon uttryckandet av queera respektive 
feministiska känslor i anslutning till teman som magnetism, trauma, 
reparativa strategier, samt ilska och humor som feministisk strategi.24 



20

Speciellt relevanta för min avhandling är ett antal böcker som explicit 
handlar om känslor och skådespelarkonst, vars innehåll jag helt kort 
kommer att sammanfatta. Joseph R. Roach har skrivit en teaterhistorisk 
bok med titeln The Player´s Passion: Studies in the Science of Acting där han 
med början i den antika humoralpatologin visar hur olika vetenskapliga 
föreställningar om kroppen har förkroppsligats av skådespelare och 
omsatts i teaterpraktik. Detta har mynnat ut i teaterhistoriskt sett 
karaktäristiska skådespelarstilar förknippade med vissa epoker eller 
individuella skådespelare.25 

I en nordisk kontext har den danske teaterhistorikern Svend Christiansen 
skrivit en bok där han presenterar känsla som det stabila inslaget i de 
konventioner som avlöste varandra inom klassisk skådespelarkonst fram 
till år 1900.26

Elly A. Konijn delar i boken Acting Emotions upp den moderna 
skådespelarkonsten i inriktningarna involverad (Konstantin Stanislavskij 
och Lee Strasberg), distanserad (Bertold Brecht och Vsevolod Meyerhold) 
och självuttryckande (Jerzy Grotowski och Peter Brook).27 Konijn 
utvecklar därefter en känsloteori för skådespelaren på psykologisk grund 
och baserar den på psykologen Nico Frijdas kognitiva emotionsteori. 
Konijn förklarar i sin teori att befintliga skådespelarmetoder vare sig de 
är involverade, distanserade eller självuttryckande inte förhåller sig till de 
känslor som produceras som en effekt av att utföra skådespelaruppgifter 
inför en publik. Hon menar att dessa uppgiftskänslor på ett avgörande sätt 
påverkar publikens bedömning av en rollfigurs trovärdighet.

I boken Performing Emotions använder Peta Tait feministisk teori för 
att undersöka de betydelser som förkroppsligade könsskillnader har på 
hur emotioner representeras i realistiskt drama och realistisk teater, hur 
de upprätthålls och hur de motverkas. 28 Med utgångspunkt i en analys av 
Anton Tjechovs fyra centrala dramer: Måsen, Onkel Vanja, Tre Systrar och 
Körsbärsträdgården kombinerar hon litterär förståelse med en diskussion 
om den teater- och skådespelarkonststil som Konstantin Stanislavskij 
använde i sin gestaltning av pjäserna. En av hennes poänger är att det 
existerar ett nära samband mellan att gestalta emotioner och att gestalta 
en genusidentitet.

I Rehearsing Emotion: The Process of Creating a Role for the Stage 
undersöker Stina Bergman Blix utifrån ett sociologiskt perspektiv det 
emotionella arbete som ingår i en skådespelares repetitionsprocess.29 
Det Bergman Blix i första hand tittar på är relationen mellan emotionell 
erfarenhet och uttryck av emotion samt hur professionella emotioner 
relaterar till privata. Från Arlie Hochschilds teori om emotionellt arbete 
lånar Bergman Blix begreppen djupskådespeleri och ytskådespeleri. Med 
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djupskådespeleri åsyftas emotionella uttryck som utgår från skådespelarens/
personens egna emotionella erfarenheter och med ytskådespeleri åsyftas 
uttryck som inte bygger på det självupplevda. Några av de saker som hon 
kommer fram till är att djupskådespeleri och ytskådespeleri interagerar i 
processform på ett intrikat vis och att det är svårare och mer smärtsamt för 
skådespelaren att förkroppsliga en roll än vad som tidigare framkommit i 
studier av rolltagande.

Erin Hurley utforskar länken mellan teater och känsla i boken Theatre 
& Feeling. Hon förklarar att trots att den kan verka självklar så består den 
av en märklig blandning mellan emotionell svarsförmåga och uppdiktad 
svarsförmåga. Blandningen får henne att tala om känsloteknologier 
och teatern som en ”affektmaskin”. Med referens till den just nämnda 
Hochschild framhåller Hurley att skådespelaren fungerar som en 
känsloarbetare, vilken formar och hanterar känslor. Därtill utvecklar 
Hurley en känslotaxonomi där hon delar upp paraplybegreppet känsla 
i de tre olika formerna stämning, affekt och emotion. Känslor i alla dess 
former, skriver hon, trafikerar teatern. Detta får henne att definiera teater 
som ”a realm of active emotion”.30

Martin Welton visar i Feeling Theatre att teater uppfattas sensoriskt 
av en publik på fler plan än det audiovisuella.31 Teater är, menar Welton, 
en speciellt affektiv händelse där själva dramat ofta men inte alltid är 
underordnat den sensoriska upplevelse som delas mellan skådespelare och 
publik. Welton använder sig, liksom jag själv i kapitel 4, av Gernot Böhmes 
atmosfärsbegrepp för att komma åt de vaga betydelseplan i processen som 
annars brukar undslippa reflektion.

I övrigt kan nämnas att den vetenskapliga tidskriften Nordic Theatre 
Studies utkommit med volymen ”Theatrical Emotions” 2009.32 Journal 
of Dramatic Theory and Criticism (JDTC) hade 2012 en specialsektion 
under temat Affect/Performance/Politics redigerad av Erin Hurley och 
Sara Warner.33 Slutligen har Mette Hjort och Sue Laver gett ut antologin 
Emotion and the Arts.34

Teoretiska ansatser
I studiet av hur känslor görs av skådespelaren använder jag mig framförallt 
av teori hämtad från en fenomenologisk tanketradition. Det gäller för min 
förståelse av såväl känslor som av genus. 

Jag använder Edmund Husserls idéer om det mänskliga medvetandet 
som intentionellt, vilket betyder riktat, en diskussion som jag applicerar 
på skådespelaren i kapitel 3.35 I utblicksresonemanget i kapitel 6 tar jag 
fasta på Maurice Merleau-Pontys tes om att människan bebor rummet 
snarare än befinner sig i det.36 Gernot Böhme hämtar inspiration till sitt 



22

atmosfärsbegrepp från den klassiska fenomenologin, ett atmosfärsbegrepp 
som Erika Fischer-Lichte lyfter fram och som jag metaforiskt använder 
mig av i kapitel 4.37 Simone de Beauvoirs banbrytande tankar om kroppen 
som en situation skrevs i dialog med den fenomenologitradition som 
vid den tiden höll på att etableras i Frankrike och blir i min avhandling 
en viktig nyckel i den analys av Mia Skäringers Dyngkåt… som görs 
i kapitel 5.38 I det kapitlet används också två begrepp från Toril Mois 
bok om Beauvoir, intertextuellt nätverk och personlig genealogi, vilka 
förvisso är mer sprungna ur en poststrukturalistisk förståelseram men 
som trots allt appliceras på en feministisk fenomenolog.39 Också Sara 
Ahmed förhåller sig till detta tankegods. I kapitel 5 utgår jag från Ahmeds 
känslomodell och i kapitel 3 anammar jag det orienteringsbegrepp som 
ligger till grund för hennes förslag till en queer fenomenologi.40 Från 
det teatervetenskapliga området använder jag i kapitel 5 idéer hämtade 
från texter av Bert O. States och Stanton B. Garner. States sammanförde 
fenomenologi och semiotik i något som han kallade för ett kikarseende och 
Garner vidareutvecklade detta och föreslog att det hellre skulle kallas för 
ett dubbelt seende.41 I samma kapitel använder jag Erika Fischer-Lichtes 
begreppspar samspelsloop och perceptuell multistabilitet, vilka hon 
utvecklar i dialog med Merleau-Ponty.42 I det avslutande utblickskapitlet 
nyanserar jag mina resultat med hjälp av Alice Rayners To Act, To Do, To 
Perform: Drama and the Phenomenology of Action där hon undersöker 
teaterns handlingsbegrepp som fenomen.43 Michael Polanyis teori om 
den kunskap som produceras i den tysta dimensionen ligger till grund för 
det resonemang som förs i både kapitel 3 och kapitel 4.44 Det är en teori 
som är nära besläktad med fenomenologiska tankegångar. I min analys 
av en skådespelares hängivelse genom exemplet Lena Endre använder jag 
Karen Barads tankar om beröring som responsförmåga, ett resonemang 
som inte är fenomenologiskt i sig. Dock rör sig hennes teorier associativt i 
skärningspunkten mellan kvantfysik och humaniora, in mot den förståelse 
av mellanrummet som är central för fenomenologin. Det som jag främst 
kommer att använda mig av är den etiska aspekt av beröring som hon 
diskuterar.45 

Känsloteori och genus 

En vetenskaplig vändning som ömsom kallats för den emotionella, 
ömsom den affektiva fullkomligen exploderade under 2000-talets första 
decennium. Framförallt har detta forskningsfält utvecklats inom det 
genusvetenskapliga och feministiska område som denna studie ingår i. 
Det är också där som jag har hittat mina känsloteoretiska knutpunkter, 
exempelvis hos Sara Ahmed.
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Många olika forskare har intresserat sig för en förståelse av känslor.46 
Att den forskning som bedrivs är interdisciplinär gör i sin tur att 
ingångarna till fältet varierar. Diskussionerna om vad känslor, emotioner 
och affekter är för något, hur man ska förstå dem och hur de förhåller 
sig till varandra är så omfattande och väsensskilda att det är svårt att få 
en tydlig överblick. Inom filosofi dominerar en definition, inom psykologi 
en annan, inom neurologi en tredje, inom antropologi en fjärde och så 
fortsätter det. Det råder inte någon enighet om terminologin utan den 
växlar beroende på tillhörighet, sammanhang och syften. För egen del 
använder jag genomgående begreppet känslor eftersom det är kutym 
inom den praktiska teatern. Många forskare återvänder dessutom till 
äldre texter, där ytterligare benämningar tillkommer, såsom exempelvis 
begreppet passioner. Det är påtagligt att känslor är en ”nygammal historia” 
som Annelie Bränström Öhman, Maria Jönsson och Ingeborg Svensson så 
träffande formulerar det i introduktionen till Att känna sig fram: känslor i 
humanistisk genusforskning.47 Överlag är det dock de genusvetenskapliga 
teoretikerna som jag kommer att utgå ifrån i mina kapitelanalyser. 

Behovet av att kunna orientera sig har gjort att det blivit allt vanligare 
att åtminstone provisoriskt enas kring en gemensam terminologi.48 I 
dessa diskussioner syftar affekt på fysiologiska reaktioner på stimuli. 
Med emotioner avses socialt och historiskt sammansatta kvaliteter 
vilka är relationella och kommunikativa, som exempelvis kärlek eller 
rädsla. Begreppet känslor handlar om den personliga upplevelsen av 
ett fysiskt eller psykiskt mående. Därutöver talas det om stämning som 
ett bakgrundstillstånd som omger oss och bidrar med det man i sociala 
situationer kan kalla atmosfär.

Trots att den emotionella och den affektiva vändningen bör ses som 
alternativa beteckningar går det i början av 2000-talet att skönja en 
antydan till ett konceptuellt skifte från en idé om en emotionell vändning 
till en idé om en affektiv sådan, vilket först beskrevs av Patricia Ticineto 
Clough i antologin The Affective Turn: Theorizing the Social.49 

Emotionsforskningen, som föregick affektforskningen med ett antal år, 
kan sägas ha hämtat sin teoretiska näring från fyra olika håll: från filosofi, 
sociologi, psykologi och neurovetenskap. Inom filosofin har det talats om 
känslor som omdömen, inom psykologin om inre mentala tillstånd på ett 
medvetet och ett omedvetet plan, inom neurovetenskap om icke kognitiva 
bedömningar samt inom sociologin om emotionens sociala form och 
uttryck.50 Kombinerade kom dessa teorier att utmynna i en idé om känsla 
som process, där konst i olika former framhölls som en bra arena att söka 
kunskap om hur känsloprocesser fungerar.51 I relation till skådespelarkonst 
har Konijn och Bergman Blix utgått från emotioner som process.52 
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Det konceptuella skiftet från en emotionell vändning till en affektiv 
handlade framförallt om ett annat val av teoretiska ingångar. Den teori 
som banade väg för en övergång till det senare var i stor utsträckning 
Gilles Deleuzes och Félix Guattaris idéer om blivande och rhizom.53 Känsla 
ses av dem som en flyktlinje i ständig transformation, som en puls eller ett 
flöde av energier som med varje ny koppling eller återkoppling genomgår 
en total förändring. Deras tankar kommer jag för övrigt att använda mig 
av i kapitel 6. I Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation 
utvecklade Brian Massumi Deleuzes och Guattaris idéer. Massumis text 
kom att fungera som en viktig referenspunkt för den affektiva vändningen.54 
Ytterligare en betydelsefull referenspunkt är psykologen Silvan Tomkins 
idéer om människans affektsystem.55 Jag kommer dock inte att använda 
mig explicit av varken Massumi eller Tomkins. Därtill är det i mångt och 
mycket genom feministiska teoretikers nyläsningar av de här tänkarna som 
den affektiva vändningen uppstår.56 I sin tur är det främst nyläsningarna 
som har inspirerat min läsning av Polanyi, Merleau-Ponty och Deleuzes, 
vars teorier ligger till grund för den förståelse av hur känsla görs som jag 
diskuterar i kapitel 4 och 6.

Jag vill också poängtera att jag kommer att förhålla mig till båda 
vändningarna, såväl emotions- som affektforskningen. Och även om jag 
inte direkt använder mig av alla nämnda teorier så har läsningen av de haft 
en inspirerande verkan, inte minst för resonemangen i kapitel 6. 

Känsla gör

Av stor betydelse för min analys är kulturteoretikern Sara Ahmed. Ahmed 
skriver i introduktionen till The Cultural Politics of Emotion att hon 
snarare än att ställa sig frågan vad känsla ”är” kommer att ställa sig frågan 
vad känsla ”gör”. 57 Ahmed vill distansera sig från den föreställning som 
ligger till grund för de flesta definitioner av vad känsla är, den att känsla är 
något som människor ”har” inom sig eller utom sig som en slags personlig 
eller social närvaro. Hur ofta talar man inte om mina och dina känslor 
eller att hon eller han minsann inte har några känslor. I kontrast till de här 
föreställningarna, som Ahmed kallar för inifrån och ut-modellen respektive 
utifrån och in-modellen, föreslår Ahmed en relationell känslomodell. I 
den uppkommer känslor som en effekt av kontakt och rörelse i utrymmet 
mellan människa och värld. Kontakten skapas genom att intryck görs 
av och på människor respektive genom ting. Rörelsen skapas genom att 
människorna, tingen och de intryck som de fått eller gjort cirkuleras som 
känsloobjekt/subjekt. Så till vida är det inte känslorna som sådana som 
cirkuleras utan det är kroppar, fysiska objekt och semiotiska tecken. De 
klistriga kontaktytor av tidigare erfarenheter och sammanhang som skapas 
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som en konsekvens av de förbindelser som uppstår mellan allt det som är i 
cirkulation ger människan konturer att rikta sin uppmärksamhet mot och 
får världen att framträda som meningsfull. Att känslor klistrar fast gör 
också att de lätt ackumuleras över tid och tilldelas ett slags affektivt värde, 
förklarar Ahmed. Affektiva ekonomier upprättas i samklang med rådande 
maktrelationer och sociala hierarkier, där vissa människor, grupper, 
ting, situationer etc. framhålls som mer känsliga än andra. Ytterst är det 
för att komma åt att undersöka de maktförhållanden som de affektiva 
ekonomierna medför som hon utvecklar sin relationella känslomodell. 

I hennes modell betraktas känsla inte bara som en historisk, social 
och kulturell praktik utan även som en fenomenologisk sådan. Det är en 
fenomenologisk praktik i den bemärkelsen att Ahmed placerar görandet 
av känsla i utrymmet mellan människa och värld. Detta leder i sin tur 
till att hon exempelvis inte gör någon uppdelning i känsla, emotion 
och affekt utan bejakar hur de överlappar varandra. Inte heller gör hon 
någon skillnad mellan känsla, kognition och fysisk sensation eller drar 
någon gräns mellan det som bokstavligt och/eller bildligt klistrar samman 
kroppar, fysiska objekt och semiotiska tecken. 

Att fenomenologin i analytisk mening kan sägas luckra upp 
gränser mellan olika begreppskategorier har att göra med att den som 
tanketradition inte gör den klassiska uppdelningen mellan dualistiska 
motsatser utan talar om och visar på ett pågående samspel mellan sådana. 

58 Fenomenologin bygger därmed inte på ett polärt tänkande utan på 
en idé om sammanflätning. I det fenomenologiska mellanområdet flätas 
motsatser såsom subjekt och objekt samman och skapar tillsammans ett 
meningsutrymme. Det som i sin tur utgör grunden för det meningsskapande 
samspelet mellan människa och värld är den intentionella kroppen, som 
har en benägenhet att rikta sig mot andra subjekt och objekt i världen.

Fenomenologi, genusteori och teatervetenskap

Centralt för det fenomenologiska synsättet är också begreppet den levda 
erfarenheten, vilken är förknippad med en förståelse av den mänskliga 
existensen som förkroppsligad. Maurice Merleau-Ponty talade om detta 
som en historisk idé. 59 Simone de Beauvoir nyanserade den innebörden 
och valde istället att uttrycka det som att kroppen ingår i en konkret 
historisk situation.60 Härigenom frigör Beauvoir sig från Merleau-Pontys, 
Jean-Paul Sartres och andra manliga filosofers antaganden om kroppen 
som universell.61 Beauvoirs studier av kvinnors erfarenheter fick henne 
att argumentera för kroppen som könad, präglad av den situation som 
människor lever i. 
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Beauvoirs markering är utgångspunkten för den korsning mellan 
fenomenologi, genusteori och teatervetenskaplig förståelse som den här 
studien vilar på. Det är en korsning som aktualiseras i två tolkningar av 
Beauvoir, dels Judith Butlers, dels Toril Mois.62 

Två år innan Judith Butler 1990 gav ut sin för feministisk teoribildning 
så paradigmatiska text Genustrubbel: feminism och identitetens subversion 
publicerade hon en artikel i Theatre Journal under titeln ”Performative 
Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist 
Theory”.63 I artikeln frågar sig Butler hur användbar en fenomenologisk 
utgångspunkt är för en feministisk beskrivning av genus. Kombinationen av 
en fenomenologisk modell signerad Beauvoir med en teatral modell erbjuder, 
skriver hon, en möjlighet till expansion av den konventionella synen på 
handling. Därigenom överbryggas det som hon lokaliserar som det stora 
problemet inom klassisk fenomenologi, den föreställning som utgår ifrån 
att det existerar ett genuspräglat jag redan innan det att genushandlingarna 
utförs.64 Hon menar att det är handlingarna som konstituerar genusidentiteten 
och genom upprepning får dem att framstå som en tvingande illusion av 
essens.65 Genus konstrueras därvidlag genom performativa handlingar, vilka 
påminner om de som inom en teaterkontext utförs av skådespelaren. Så till 
vida är genus något som görs, och det i form av en stiliserad upprepning. 
Genom att bryta denna upprepning av handlingar och istället stilisera 
annorlunda går det emellertid att transformera genusidentiteten. För till 
syvende och sist är kroppen dramatisk framhåller Butler, den är inte bara 
materia utan en materialisering av möjligheter.

En bit in i artikeln kommer Butler in på den för feministisk teori så 
centrala uppdelningen mellan kön och genus. Det är nu hon arbetar sig 
fram mot den distinktionsupphävande tes som hon sedan utvecklar i 
Genustrubbel, där hon hävdar att det inte bara är genus som konstitueras 
genom performativa handlingar utan också kön. 

I ”Vad är en kvinna?: kön och genus i feministisk teori” demonstrerar 
Moi i polemik med Butler att det går att komma fram till en både historisk 
och konkret förståelse av kroppar och subjektivitet utan att ta vägen via 
kön/genusdistinktionen.66 Det alternativ som Moi framhåller, och som jag 
ansluter mig till, bygger på en annan tolkning av Beauvoirs förståelse av 
kroppen som en situation. Enligt Moi förlorar Butler kontakten med den 
innebörd som Beauvoir lägger i begreppet levd erfarenhet.67 Varje människa 
föds med ett mer eller mindre tydligt biologiskt kön, men hur det könas till 
kvinna eller man står alltid i proportion till en livssituation.68 Moi förklarar 
att för Beauvoir är det endast den levda erfarenheten och inget annat som 
kan berätta något om vad det betyder att vara kvinna i en given kontext. I 
kapitel 5 kommer jag att diskutera Mois tolkning mer utförligt.
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Även om jag i tolkningen av Beauvoir ansluter mig till Moi är flera av 
de tankar som Butler förmedlar i sin artikel högst relevanta för den här 
studien. En av dessa är att hennes expansiva förståelse av handlingens 
performativa möjligheter bygger på en kombination av insikter hämtade 
från fenomenologi, teater- och skådespelarkonst samt genusteori, dvs. 
exakt de kunskapsområden som jag själv kombinerar. En annan är den 
slutsats som den här förståelsen leder till, nämligen att genus görs. Och det 
med en liknande strukturell uppbyggnad som en rollfigur görs. Men vad 
innebär egentligen detta jämförbara görande? 

Metod
Då det i mångt och mycket är tysta kunskaper som undersöks i den här 
avhandlingen har jag valt att använda en hermeneutisk metod. Inom svensk 
teaterforskning introducerade Kirsten Gram Holmström hermeneutik som 
metodiskt ramverk redan på 1970-talet, ett spår som jag alltså ansluter 
mig till.69 De tankar om föreställningsanalys som Jacqueline Martin 
och Willmar Sauter presenterar i Understanding Theatre: Performance 
Analysis in Theory and Practice har varit varit vägledande för de 
föreställningsanalyser som görs i kapitel 4 och 5.70 Det har också Colin 
Counsells och Laurie Wolfs Performance Analysis.71

Den form av hermeneutik som kommer att användas här kallas för 
misstankens hermeneutik och myntades av filosofen Paul Ricoeur i boken 
Freud and Philosophy: An Essay on interpretation.72 Ricoeur introducerade 
begreppet för att beskriva de metodiska ansatser som han menade att 
Karl Marx, Sigmund Freud och Friedrich Nietzsche använde då de sökte 
exponera de underliggande orsaker som helt eller delvis tycktes vara dolda 
för människan i hennes sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. 
Dessa tre tänkare, sina olikheter till trots, var alla ytterst misstänksamma 
mot det som ögat direkt kan se och uppfann därför olika vägar att med 
misstänksamheten som ledstjärna leta efter det som inte syns. 

I ljuset av den kritik som riktats mot misstankens hermeneutik, som 
uttryck för en intellektuell paranoia, gör Rita Felski i artikeln Suspicious 
Minds en omvärdering av forskarens ofta misstänksamma läggning.73 
Felski anser att misstankens hermeneutik inte behöver reduceras till en 
negativ attityd, utan förklarar att den som tankestil betraktad borde 
ses som mångbottnad. Med utgångspunkt i kroppens betydelse för 
kunskapsproduktionen uppmuntrar Felski till en mer positiv syn på 
forskarens tolkande arbete. Hon menar att en misstänksam läsning har 
sensuella och lekfulla dimensioner som även de bör tas i beaktande. 
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Till de kroppsliga dimensioner som Felski framhäver vill jag göra 
ett tillägg. I dialog med ett fenomenologiskt tänkande menar jag att det 
också är viktigt att tala om en sensibel dimension, eller kort och gott om 
sensibilitet. Det senare definieras som känslighet och kommer från latinets 
sentire som betyder känna eller varsebli.74 Som fysiologiskt begrepp 
preciseras det som en förmåga att ta emot sinnesintryck och då framförallt 
känselförnimmelser. Aisthesis är en annan förekommande term för detta, 
vilken betyder varseblivning genom sinnesorganen eller sinnlig uppfattning. 
Med utgångspunkt i aisthesis har det på senare år inom estetisk forskning 
talats om en ”sinnlighetens återkomst” av bland annat Cecilia Sjöholm 
och Sven-Olov Wallenstein.75 I fokus för det perspektivet på estetik står 
den mänskliga kroppens förmåga att via sinnena närma sig världen. 
Internationellt talar man om det växande forskningsfältet ”sensuous 
scholarship”, ett uttryck som myntades av Paul Stoller och som jag har 
översatt till sinnlig metod.76 Specifikt på teaterområdet har antologin The 
Senses in Performance av Sally Barnes och André Lepecki getts ut.77

Till fältet hör också Carrie Noland, som i Agency & Embodiment: 
Performing Gestures/Producing Culture gör en tolkning av begreppet 
”kinesthesia”.78 I sin syn på kinesthesia kombinerar Noland det ovan 
uppmärksammade ”aisthesis” och ”cineo”, vilket betyder rörelse. Med 
hänsyn till denna kombination samt med referens till den neurofysiologiska 
forskningskontext som hon överför begreppet från, definierar hon 
kinesthesia som ”the sensations of movement transmitted to the mind 
from the nerves of the muscular, tendinous, and articular systems”.79 Med 
hänvisning till forskningsresultat inom neurofysiologi menar Noland för 
sin del att det finns fog för att tala om kinesthesia som ett slags sjätte 
sinne.80 Begreppet kinesthesia låter hon sedan ligga till grund för en teori 
om agens, i vilken hon placerar upplevelsen av rörelse i centrum.81 

För en mer nyanserad kunskap om skådespelarens i grunden sensibla 
arbetsprocess är en medvetenhet om kombinationen av sinnlighet och 
rörelse, kinesthesia, av yttersta vikt. För en bättre förståelse av hur känsla 
görs av skådespelaren är den oumbärlig, menar jag. Martin Welton uttrycker 
det väl i boken Feeling Theatre: ”Movement, in either sense, is a matter of 
feeling what it suggests, and, vice versa, feeling must be understood as a 
matter of movement, of moving and being moved in return”.82 Dock finns 
det teater- och skådespelarkonstrelaterade skäl att göra ett avgränsande 
förtydligande i relation till Nolands användning av kinesthesia. För att 
beteckna rörelse väljer hon att tala om gester.83 Det kommer jag däremot 
inte att göra. En skådespelare må gestikulera, men det finns redan en lång 
och väletablerad tradition inom konstformen av att i Aristoteles efterföljd 
tala om handlingar. Min sinnliga metod börjar därför i en helt annan 
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ände, där det upplevelsebaserade samspelet mellan känsla och handling 
står i fokus. Detta gör jag med utgångspunkt i Michael Polanyis teori om 
tyst kunskap, vilken redan har nämnts, där han presenterar en modell för 
kinesthesia som jag fortsättningsvis kommer att anamma.84 

Begreppet kinesthesia visade sig emellertid vara lika relevant för 
min upplevelse av kunskapsprocessens rörelse som för förståelsen av 
sinnlighetens roll i skådespelarens görande av känsla. Faktum är att det 
sensibla blev så påtagligt att jag under en stor del av arbetet med studien 
identifierade mig med Prinsessan på ärten, dvs. prinsessan i H.C. Andersens 
saga från 1835.85 Jag fick en gripande aning om att det fanns något dolt att 
upptäcka under lager av bolster och dun, en symbolisk ärta, vilken gjorde 
mig sårbar och fysiskt påverkad.86 Identifikationen med sagofiguren blev 
efterhand så viktig för mitt arbete, för att inte säga en livlina med puls 
att hålla sig till och/eller i, att jag lät illustratören Frida Hammar skapa 
mitt eget prinsess- alter ego. Teaterprinsessan som jag kallar henne pryder 
omslaget till min bok samt öppnar vart och ett av kapitlen. 

Idén att skapa en egen rollfigur i ett forskningssammanhang är inspirerad 
av Ulrika von Schantz som i Myt, makt & möte iscensätter något liknande.87 
Von Schantz infogar med jämna mellanrum en kursiverad textruta som hon 
kallar för en ”prata”, med syftet att problematisera sitt material och återge 
fältets reaktion genom sin egen upplevelse av den. Med utgångspunkt i 
den metod för minnesarbete som etablerades av Frigga Haug stöter och 
blöter von Schantz sin självförståelse i dessa prator genom en uppdelning 
mellan tre komplexa identiteter inom henne själv: ”Genustanten”, 
”Genuskvinnan” och ”Cirkusflickan”. De här identiteterna förklarar hon, 
kämpade hela tiden mot varandra om utrymme och tolkningsföreträde. 
Hon skriver också: ”Detta grepp är inte taget ur luften, inte heller är 
det ornamentik eller koketteri, utan resultatet av en kamp med metod i 
relation till arbetets förutsättningar och till genusperspektivet”.88

I mitt fall kan Teaterprinsessan betraktas som en förening av en 
konstnärlig och en vetenskaplig respons på det ämne som jag studerar, hur 
känslor görs, samt genusrelaterade föreställningar om kvinnor som känsliga 
av ”naturen”. Den kamp med metod som Teaterprinsessan uppkom ur 
resulterade i upptäckten av nya aspekter av forskarsensibiliteten, som 
gjorde det möjligt att greppa mitt fält och skapa distans till stereotypa 
föreställningar om Kvinnan. Med den upptäckten kunde jag släppa 
identifikationen med Prinsessan på ärten och börja använda sinnena utan 
att samtidigt behöva bära det ok av fördomar som finns om kvinnor, känslor, 
skådespelarkonst och en vetenskaps rationella strävan. Någonstans på 
vägen hittade jag en tolkning av Andersens saga som jag kunde förlika 
mig med. Prinsessan på ärten är en misstankens hermeneutiker. Hon har 
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en aning – en slags misstanke – om att det ligger något dolt under alla 
madrasserna och använder sin sårbara kropp för att känna sig fram till 
den kunskapen. 

I den här studien kombinerar jag härvidlag misstankens hermeneutik 
med sinnlig metod.

Del 2

Synen på skådespelarens känsloanvändning
I mars 2007 såg jag en intervju med två svenska skådespelare i Sveriges 
Televisions familjeprogram Go’ kväll där samtalsämnet var känslor. I 
intervjun med de två erfarna skådespelarna Marie Göranzon och Gunilla 
Nyroos ville programledaren veta om man blev bra på att utveckla sig 
själv som privatperson efter att ha gett så många rollfigurer kött och blod 
på scenen genom åren. I sitt svar betonade Göranzon att en sådan märkbar 
fördel skulle kunna vara att man som skådespelare får ”lätt tillgång till 
sina känslor”.89

Göranzons svar vidrör en allmän uppfattning. De flesta, både i och 
utanför skådespelaryrket, skulle säkert hålla med om att skådespelare 
använder sig av känslor i sitt yrkesutövande och att känslor utgör något 
centralt i det sceniska gestaltningsarbete som skådespelare utför. Hur 
ofta hör man inte påståenden i stil med att en skådespelare har nära till 
sina känslor eller arbetar med sina känslor? Det finns med andra ord ett 
starkt band mellan skådespelarkonst och känslor som är mer eller mindre 
allmänt vedertaget. Det är en uppfattning som Bergman Blix ger uttryck 
för i sin undersökning av skådespelarens yrkeskunnande när hon beskriver 
skådespelare som “emotional labourers par excellence”.90

I skarp kontrast till föreställningen om känslors självklara ställning inom 
teatern förekommer också andra synsätt där relationen mellan känslor 
och skådespelarkonst framstår som mer kluven. Det här är något som 
Maria Johansson vittnar om i inledningen till sin studie om skådespelarens 
praktiska kunskap. Där berättar Johansson om hur förvånad hon blev när 
hon påbörjade sin skådespelarutbildning och trodde att ”jag fritt skulle få 
hitta på, visa känslor och leva ut och så var det rena matematiken”.91 Hos 
sina informanter mötte hon återigen samma uppfattning, där de till och 
med formulerade sig i termer av att det är ”korkat” att tala om känslor.92

Denna mer fjärmande hållning ger även Kent Sjöström uttryck för i 
Skådespelaren i handling. I texten understryker Sjöström att skådespelarens 
arbete är mindre känslobaserat än vad människor i allmänhet tycks tro.93 

Han menar att det är en missuppfattning att skådespeleri skulle handla om 
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känslor. Max von Sydow kallar det ”romantiskt trams”, en formulering 
som Sjöström refererar till för att illustrera sin egen poäng att det istället 
för känsla är viljan till handling som är viktig i en skådespelares arbete 
med tolkning av en rollfigur. 

Leif Sundberg är inne på samma linje som Sjöström: ”Känna och känsla 
och därmed besläktade ord och uttryck har mer sin användning utanför än 
innanför teaterns väggar. De tillhör i högre grad betraktarnas verktygsord 
än skådespelarnas”.94 Sin åsikt förklarar Sundberg så här: 

Upplevelse i handling föder känsla. Därför kan skådespelaren under 
arbetet emellanåt tala om rollfigurens känslighet eller känsloläge 
och känslonivå i en spelsekvens eller hänvisa till känslominnen hos 
rollfiguren. Känslan är följden av en handling, inte dess början. I det 
praktiska arbetsspråket används ord som uppleva och upplevelse i 
stället för känna och känsla för att benämna de aktioner som hos 
betraktaren-publiken ska skapa känslor.95

Kontentan av Sundbergs resonemang är att skådespelaren i första hand 
talar om handlingar. Det är med referens till dessa som man kommer in 
på känslighet, känsloläge, känslonivå eller väckandet av ett känslominne.

Anders Järleby vittnar i de båda böckerna Från lärling till 
skådespelarstudent och Inlevelse och distans: Bertolt Brecht – om dramaturgi 
och skådespeleri om samma inställning.96 I den förstnämnda skriver han 
att den utbildningstradition som Stanislavskij och Brecht lämnat efter 
sig i Sverige har resulterat i att man på svenska skådespelarutbildningar 
helst avstår från att tala om känslor och därtill undviker explicita 
känsloövningar.97 Att det finns ett samband mellan känsla och handling 
är däremot inget som förnekas utan snarare något som betonas, förklarar 
han. Det sambandet består enligt honom i att den senare dyrkar upp 
den förra, vilket också överensstämmer med Sjöströms och Sundbergs 
formuleringar ovan. I boken Inlevelse och distans fördjupar han det här 
resonemanget. Andemeningen är emellertid densamma: ”Känslan visar sig 
genom mänskliga och sceniska handlingar”.98 

Ytterligare en studie som tonar ned känslans relevans är Erik Rynells 
Action Reconsidered. 99 I den använder han sig av teorier hämtade från 
den gren inom kognitiv vetenskap som betraktar människans kognition 
som kroppsligen situerad. Trots detta perspektiv slår han ändå fast att 
skådespelarkonst är mycket mer komplex än ”the question it is frequently 
reduced to: the one of applying or not applying empathic emotionality 
at the moment of performance”.100 Rynell menar sålunda att frågan om 
skådespelarens känsloanvändning har en tendens att stå i vägen för en mer 
komplex förståelse av konstformen.



32

Genusstrukturer

I likhet med mig reagerar von Schantz på det distanserade förhållande till 
känsla som blivit norm inom svensk teater- och skådespelarkonst, och visar 
på förekomsten av en terminologisk glidning mellan känslig och känna.101 

Hon beskriver hur de kvinnliga teaterstudenterna ofta omtalas som ett 
problem av så gott som alla inblandade inklusive av varandra.102 De ses som 
för känsliga och blandar tillsynes ihop privat och professionellt. Med anledning 
av att många kvinnliga studenter har ifrågasatt hela eller delar av utbildningen 
är det också vanligt att de som grupp stämplas som ”gnälliga”.103

Samtidigt noterar von Schantz att såväl manliga studenter som lärare 
visade prov på starka känslor utan att för den skull betecknas som 
känslosamma och göras till ett problem.104 För männen kunde det till och 
med skattas som positivt att på ett djupare plan framstå som emotionella. 
Runt dessa män slöts tysta överenskommelser om acceptans. Extra mycket 
förståelse för ett utlevande känsloliv omgärdade dessutom de män i 
lärarlaget som ansågs tillhöra den lilla exklusiva gruppen manliga genier. 

Att skådespelarutbildningen som helhet är en affekterad plats där 
många känslor är i svang, som von Schantz uttrycker det, får därmed 
de kvinnliga studenterna ge ansikte åt.105 Det framkommer att i stor 
utsträckning handlar det så kallade problemet mer om en rädsla för att 
utbildningen såväl som skådespelaryrket ska uppfattas som feminint. 
Mer eller mindre omedvetna åtgärder vidtas för att under neutral flagg 
upprätthålla en undervisningskultur med maskulina förtecken. Von 
Schantz menar att det kan tyckas egendomligt att det skådespelartekniska 
kunnande byggt på olika typer av sensoriskt arbete som lärs ut i termer 
av kroppen som instrument lyder under en filosofi som präglas av tankens 
och idéernas suveränitet.106 Den här filosofin har resulterat i ett ideal där 
gestaltningsarbetet utgår från ett mer distanserat förhållande till kroppen. 
Problemet med de kvinnliga studenterna bottnar med andra ord i en 
önskan om att de ska arbeta mer i linje med det manligt kodade idealet. Vad 
som föreskrivs är ett slags avfeminisering av studenterna där den inlärda 
kvinnligheten ska avprogrammeras.107 För de kvinnliga studenterna är 
den här – som det påstås – neutrala hållningen inte okomplicerad, något 
som skulle kunna förklara ”gnället” och det missnöje som riktas mot 
institutionen och konstformens förutsättningar. I och med att de som 
bärare av den kulturella positionen Kvinnan förväntas representera eller 
beteckna en funktion som de redan innehar i kraft av sitt kön drabbas de av 
en dubbelbindning som har en tautologisk verkan, skriver von Schantz.108 

Von Schantz noterar att precis som de känsliga kvinnliga studenterna 
ses som ett problem, ses också känsla och en kännande skådespelare som 
ett sådant. Överfört till min studie skulle von Schantz’ slutsatser innebära 
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att handlingen överordnas känslan som ett resultat av de med mannen 
och manlighet förknippade gestaltningsideal vilka bygger på en filosofi 
om tankens suveränitet. Med utgångspunkt i Brechts estetik skriver 
exempelvis Järleby om hur skådespelaren kan ”få en distans till sin egen 
kropp, sin egen röst, sin egen inställning och sin egen känsla”.109 De här 
idealen ingår, för att tala i termer av Sara Ahmed, i en affektiv ekonomi 
med givna maktrelationer och hierarkier. Att premiera handlingen i syfte 
att skapa ett distanserat förhållande till den sensibla skådespelarkroppen 
är således långt ifrån neutralt. Det är i lika stor utsträckning ett sätt att 
skapa distans till sådant på skådespelarkonstens område som bär på 
känslointryck förknippade med Kvinnan eller tillsynes kvinnliga ideal. I 
kapitel 2 och 3 återkommer jag till den här frågan. 

Den ambivalens i förhållande till skådespelarens känsloanvändning 
som artikuleras i de här texterna ser således ut att stå under påverkan 
av de genusstrukturer vilka mer eller mindre obemärkt genomsyrar den 
västerländska teater- och skådespelarkonsttraditionen. Det är en struktur 
som premierar distanserad handling framför inlevelsefull känsla.

För att i de följande kapitlens analyser kunna tillgodogöra mig ett 
annat slags förståelse av skådespelarens känslogörarande än den som 
genomsyrar modern teater- och skådespelarkonst har jag valt att använda 
mig av det som fenomenologins grundare Edmund Husserl kallar för en 
epoché, och som syftar till att sätta det invanda åt sidan för att kunna se 
eller uppfatta något annat.110 I min tillämpning av begreppet betyder det 
att jag temporärt kommer att sätta det här arvet inom parentes. Men som 
Merleau-Ponty poängterar i förordet till Phenomenology of Perception, 
bör man samtidigt komma ihåg att den reduktion som epochén syftar till, 
av världen som vi känner och förstår den, aldrig någonsin är fullständig.111 

Avgränsning mot en modern teater- och
skådespelarkonsttradition 
Att jag i kapitel 2, 3, 4 och 5 kommer att tänka bort en förståelse av det 
moderna inom scenkonsten gör det extra viktigt att ge en tydlig bild av 
de idéer och föreställningar om känsla och skådespelarkonst som utgör 
dess strukturerande kärna. När det kommer till kritan är det denna kärna 
jag skriver i dialog med, och till vilken jag slutligen vänder tillbaka i 
kapitel 6 för att återknyta mina resultat. Som en del av den här bilden 
kommer också bakgrunden till den kluvna inställning till skådespelarens 
känsloanvändning som redovisades i stycket ovan att synliggöras.

Den moderna teater- och skådespelarkonsttraditionen är av skiftande 
karaktär, och som sådan är den väl beskriven. I en svensk kontext har Gösta 
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M. Bergmans Den moderna teaterns genombrott 1890–1925 fungerat som 
en vägvisare.112 I Twentieth Century Actor Training introducerar Alison 
Hodge en lång rad av visionära teaterpraktiker som hon menar har bidragit 
extra mycket till den moderna västerländska teaterns utveckling, och i 
From Acting to Performance resonerar Philip Auslander kring modern 
och postmodern teater och skådespelarkonst med utgångspunkt i ett antal 
praktiska exempel.113 En annan översiktlig text är Robert Leach Makers of 
Modern Theatre.114 I den definierar han modern teater som den som görs 
idag och modernistisk teater som den som gjordes de första femtio åren i 
det förra århundradet av pionjärer som Stanislavskij, Meyerhold, Brecht 
och Artaud. Han menar att deras modernism infiltrerar och påverkar alla 
aspekter av modern teater samt att de överbryggar gapet mellan modernism 
och det moderna. Detta är anledningen till att just de fyra är skaparna av 
en modern teater, förklarar han. 

Robert Gordon delar i The Purpose of Playing upp den moderna 
skådespelarkonsten i sex hållningar.115 Den första strävar efter psykologisk 
sanning. Den andra ser skådespelaren som ett scenografiskt instrument. 
Den tredje bygger på improvisation och lekar. Den fjärde utgår från politisk 
praxis. Den femte ser skådespelarens arbete som ett utforskande möte 
med det egna jaget. Den sjätte bejakar kulturella utbyten. Hur den här 
floran av teater- och skådespelarkonstinriktningar har mottagits i Sverige 
beskrivs dels av Ingrid Luterkort i Skådespelarens utbildning: utländska 
inflytanden på nutida svensk teaterundervisning, och dels i Järlebys redan 
nämnda Från lärling till skådespelarstudent.116

Inte desto mindre finns en gemensam nämnare, menar jag, som förenar 
den moderna teatern- och skådespelarkonstens olika yttringar i all sin 
rika variation. Det är något som Ahmeds begrepp hjälper mig att sätta 
fingret på: nämligen den allmänt vedertagna föreställningen att känsla är 
något som människor har antingen inom sig eller utom sig, och som hon 
är direkt kritisk mot. Inom sig har de den som ett slags personlig närvaro 
som kan komma ut, vilket hon kallar för inifrån och ut-modellen och 
utom sig har de den som en social närvaro som kan komma in, vilket hon 
kallar utifrån och in-modellen. Jag skulle vilja påstå att den föreställning 
som Ahmed beskriver, att känsla är något som människor har eller får, 
fungerar som riktmärke för både den teoretiska och praktiska förståelsen 
av en skådespelares arbete samt genomsyrar hela den moderna teater- och 
skådespelarkonstens föreställningsvärld.

I Performing Emotions är också Tait inne på inifrån och ut-tanken, även 
om hon har en lite annan vinkling.117 Hon menar där att inom den realistiska 
teater som fortfarande är dominerande upprätthålls föreställningar om ett 
inre essentiellt jag, vars känsloliv ska spelas fram som sanningsenligt med 
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hjälp av den yttre kroppens uttrycksmöjligheter. Det här är problematiskt 
enligt henne, eftersom den teatrala konstruktionen av emotioner förblir 
osynlig. 

Den samtida skådespelaren får alltså lära sig att konsekvent förhålla 
sig till sitt inre känsloliv och lika konsekvent till de känslor som tänks 
komma från medspelare och publik utifrån. Lite längre ner i det här 
avsnittet kommer jag att exemplifiera den här tanken med utgångspunkt 
i Stanislavskijs syn på skådespelarens arbete. För att komma åt de inre 
känslorna arbetar skådespelaren antingen inifrån och ut eller utifrån och 
in. Baserat på denna princip finns det ett antal etablerade tillvägagångssätt. 
Som norm för känsloarbete i dess mest allmänna form utgör de en skönjbar 
struktur, och är därför viktiga att ha en elementär förståelse av. Speciellt 
med tanke på att hela modellen, som Tait gör oss uppmärksam på i sin 
studie, bygger på tveksamma föreställningar om ett emotionellt inre. 
De olika arbetsvägarna kommer jag först att kontextualisera och sedan 
beskriva. Det senare gör jag med utgångspunkt i min egen levda erfarenhet 
av att arbeta i enlighet med Stanislavskijs metod. De känslor som föreställs 
komma utifrån återkommer jag till i kapitel 4.

Den moderna känslans vetenskapliga underbyggnad

Att idéer har en stor inverkan på skådespelandets konst demonstrerar 
Joseph R. Roach i The Player’s Passion. I detalj visar han hur föreställningar 
om den mänskliga kroppen hämtade från vetenskapliga studier inom 
fysiologi konsekvent har dominerat skådespelarkonstteori- och praktik 
från antiken och framåt.118 Från slutet av 1800-talet gäller det även ny 
kunskap på psykologins område. De tidiga delarna av den teaterhistoriska 
utvecklingen kommer, med utgångspunkt i Roach bok, helt kort beskrivas 
i kapitel 2.

Av stor vikt i detta sammanhang är att Roach benar ut den värld 
av intellektuella föreställningar som den moderna teatern respektive 
skådespelarkonsten vilar på. 119 Bland annat förklarar han att den är förenad 
med tre angelägna upptäckter inom biologi under 1800-talets andra hälft. 
Det är dels det evolutionstänkande som brukar förknippas med Charles 
Darwin. Känsla beskrivs här som en automatisk instinkt, en beskrivning 
som kom att prägla den spontanitetsdiskussion som startades av Diderot 
och i förlängningen hamnade på Stanislavskijs bord. Dels är det den syn 
på tanke och kropp som en sammanhängande enhet, ett kontinuum, som 
först presenterades av George Henry Lewes och som brukar talas om i 
termer av monism. Lewes vetenskapliga upptäckter förebådade den så 
kallade James-Lange-teorin, uppkallad efter de två psykologerna William 
James och Carl Lange, en teori som haft stort inflytande över modern 
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teater i väst och som gör gällande att den fysiska reaktionen är känslan.120 
Lewes förebådade också den ryska reflexiologin, vilken kulminerade i 
Nobelpristagaren Ivan Pavlovs beteendepsykologi och som bland annat 
tack vare Stanislavskijs internationella inflytande haft stor inverkan på 
förståelsen av konstformen. Den tredje och sista upptäckten är den viktiga 
roll som insikten om det undermedvetna kom att spela. Idag brukar den 
först och främst sammankopplas med Freud men i slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet upptog den en hel generation forskare. En av 
dessa var Théodule-Armand Ribot, vilken kom att bli en av Stanislavskijs 
stora inspirationskällor vid sidan av Darwin, Lewes och Pavlov. Roach 
avrundar sitt modernitetsresonemang med att visa hur de tre angelägna 
upptäckterna kommer samman och dras till sin spets i Stanislavskijs arbete 
med att utveckla ett holistiskt system för skådespelaren.121 

Stanislavskijs system 

Det finns som bekant ett bevingat ord som lyder: alla vägar bär till Rom.122 
Just så är det med Konstantin Stanislavskij. Vad gäller modern teater- och 
skådespelarkonst leder alla vägar på ett eller annat sätt till honom. Hans 
till utformningen öppna system har blivit den givna referenspunkt som 
de allra flesta i hans efterföljd förhåller sig till, i liten eller stor skala. Det 
gäller uppburna förnyare av konstformen såsom Bertold Brecht. I lika 
hög grad gäller det de svenska teater- och dramapedagoger vars olika 
sätt att adaptera honom i sin undervisning beskrivs av Istvan Pusztais i 
doktorsavhandlingen Stanislavskij-variationer.123

Baksidan av all denna uppmärksamhet är emellertid att många 
missförstånd har uppstått.124 Ett av de största och mest envisa är att 
Stanislavskijs system endast lämpar sig för psykologisk realism. Jean 
Benedetti härleder den uppfattningen till uppdelningen av Skådespelarens 
arbete med sig själv i två volymer istället för två delar av samma bok, som 
Stanislavskij själv ville ha det.125 Inspirerad av Lewes monistiska syn på 
skådespelarens arbete, i en integration mellan en subjektiv och en objektiv 
aspekt, var han orolig att den första delen (som behandlar den inre teknik 
där skådespelaren arbetar med sig själv) utan sällskap av den andra delen 
(som behandlar den yttre teknik som behövs för att skådespelaren ska 
kunna förkroppsliga rollen) skulle ge ett för naturalistiskt intryck.126 Enligt 
Benedetti var detta också precis vad som hände. 

Sharon Marie Carnicke ger en annan vinkling på de missförstånd som 
uppstod i samband med att Stanislavskijs inre och yttre teknik skiljdes 
åt.127 Hon härleder dessa till två extrema tolkningar av hans system. 
Den ena är den amerikanska tolkning vilken går under beteckningen 
metodskådespeleri och som fokuserar på användningen av skådespelarens 
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emotionella minne.128 Det var en inriktning som Stanislavskij intresserade 
sig för under en kortare fas innan han upptäckte dess baksidor, att det 
emotionella minnet var trögt, opålitligt och dessutom i längden tärande 
för en skådespelares mentala hälsa.129 Den andra är den sovjetiska tolkning 
som satte ett entydigt likhetstecken mellan de fysiska handlingarnas 
metod och Pavlovs reflexlagar.130 Den här tolkningen ledde till att den 
inre tekniken avskrevs och att de fysiska handlingarna inte längre syftade 
till att locka fram ett inre medvetande eller ett skapande tillstånd utan 
reducerades till objektiv yttre aktivitet. 

Carnicke hävdar att även om Stanislavskijs system innehåller element 
från båda de här hållen så består det av otroligt mycket mer än så, vilket 
tolkningarnas dominans tenderar att skymma sikten för.131 Sina olika 
ingångar till trots fokuserar båda tolkningarna på hans arbete inom den 
realistiska stilen och tar inte någon notis om varken hans avantgardistiska 
experiment eller hans österländska influenser.132 Dessutom tappar de bort 
det för Stanislavskij mest signifikanta, hans svar på den monistiska idén 
om kroppen och tanken som integrerade, samordningen av ett inre liv och 
yttre handlingar. Carnicke använder ett citat från Stanislavskij där han 
endast tre månader före sin död sade till en av sina medarbetare att man 
måste erbjuda skådespelaren flera vägar.133 Skådespelaren ska kunna välja 
mellan känslans väg eller handlingens väg, dvs. den inre och den yttre. 
Samtidigt var han noga med att påpeka att den ena vägen rör sig över i 
den andra. I praktiken betyder det att de vägar som Stanislavskij talar om 
alternerar mellan att gå inifrån och ut respektive utifrån och in.

En viktig sak som den amerikanska skådespelarutbildningen har fått mig 
att se är att Stanislavskij experimenterar med flera vägar. Dessa har ingen 
kronologisk eller systematisk ordning utan ingår i den ”ackumulerande 
praktik” som enligt Carnicke utmärker Stanislavskij, där allt nytt är en 
utveckling av det som gjorts innan.134 Sedan får man inte glömma bort att 
Stanislavskij skrev ner sina tankar om skådespelandets konst alldeles mot 
slutet av en lång karriär, tillika de sista åren av sitt liv. Det är alltså inte så 
enkelt som att hans svar på känslans väg inifrån och ut är koncentrerad 
till En skådespelares arbete med sig själv: i inlevelsens… där han beskriver 
den inre tekniken. Eller att hans svar på handlingens väg utifrån och in 
är koncentrerad till den efterföljande boken En skådespelares arbete med 
sig själv: i gestaltningens skapande process, i vilken den yttre tekniken 
beskrivs. Eller, den postumt sammansatta Arbetet med rollen. Det är 
snarare så att de olika vägar som jag tagit notis om kompletterar varandra. 
Jag börjar med att beskriva de vägar som jag fick lära mig på utbildningen. 
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Att arbeta utifrån och in respektive inifrån och ut 

I början på kapitlet berättade jag att vi i Greg Johnsons kurs läste, 
diskuterade och gjorde övningar hämtade ur Stanislavskijs En skådespelares 
arbete med sig själv: i inlevelsens…, vilken behandlar de tekniker som 
skådespelaren använder för att komma i kontakt med sitt inre jag. 
Professor Johnson bekantade oss med olika cirklar av fokus samt offentlig 
avskildhet. Vi ägnade därtill mycket tid åt sinnesträning, vilket innebar att 
vi övade oss på att komma i kontakt med oss själva som sinnesvarelser 
och lära känna vår hörsel, syn och känsel, vårt smak- och luktsinne. En 
annan milstolpe på schemat var att bli instruerad i hur man använder sig 
av sitt emotionella minne, dvs. lär sig att återkalla starka känslominnen 
från sitt eget liv för att använda som en del av en rollfigur.135 Historien om 
kattungen som jag återberättar i prologen var bland annat hämtad från en 
av de övningarna. Mest av allt var undervisningen fokuserad på förmågan 
att använda sig av sin fantasi och föreställningsförmåga. Det betonades att 
ingenting var så heligt som att empatiskt bejaka varandras idéer och infall, 
vilket i praktiken betydde att aldrig tveka att gå in i varandras inre världar 
och bidra till deras trovärdighet. Stanislavskijs så kallade magiska ”om” 
spelade här en viktig funktion, där vi levde oss in i olika om-situationer; 
exempelvis vad vi skulle göra om det stod en galning utanför dörren och 
knackade. Vad hela den här kursen gick ut på var att lära sig jobba inifrån 
och ut. För att urskilja det här arbetssättet kommer jag att kalla det för 
den inre tekniken.

I en följande kurs tillägnade vi oss två helt andra vägar. Den första 
av dem benämndes av Stanislavskij som den psykotekniska.136Den 
vägen går ut på att skådespelaren först väljer en allomfattande handling 
i betydelsen ett mål som driver rollfiguren genom hela dramat.137 Detta 
kallades för en genomgripande handlingslinje. Professor Johnson brukade 
fråga: vad är det din rollfigur vill, vad är det som motiverar henne eller 
honom, men framförallt vad är det hon eller han går igång på? Den 
sammanhållande handlingen bröts därefter ner i allt mindre enheter, från 
det mål som motiverar respektive scen till de önskningar som styr de 
enskilda handlingar som utförs inom scenerna. Detta gjordes med hjälp 
av aktiva verb som i första rummet var inriktade på att underbygga den 
psykologiska sidan av handlingen, exempelvis att väcka någons sympati. 
I andra rummet kom den fysiska sidan, vilken gick ut på att hitta de 
konkreta handlingar med vilka någons sympati kan väckas, exempelvis 
rulla upp byxan och visa ett blödande sår. I början satt vi och fyllde i 
scheman där handlingar på alla nivåer skulle kartläggas och motiveras för 
rollfigurer som valts ut till oss att öva på, ett pappersarbete som fasades 
ut när arbetsgången satt i ryggmärgen och vi arbetade med rollfigurer som 
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skulle gestaltas på riktigt. Därefter testades dessa val på golvet. Vad som 
omedelbart framkom var vikten av att hela tiden justera de aktiva verben 
tills att de avlösande handlingarna följde varandra logiskt och konsekvent, 
något som Stanislavskij kallar för anpassning. Vad vi tränade oss på var 
att omvandla inre psykologisk handling i form av målbilder till yttre fysisk 
form. Trots att handling stod i fokus arbetade vi de facto inifrån och ut. 

Senare den terminen fick vi lära oss att arbeta i den motsatta riktningen, 
utifrån och in. Fortsättningsvis kommer jag att tala om den vägen som den 
yttre tekniken. Övningen gick ut på att genom fysiska uttryck så som en 
frisyr, en kostym, en särskild min i ansiktet, ett karaktäristiskt sätt att 
prata eller gå, skapa en rollfigur som i sin sammantagna form ändå ingav 
en känsla av psykologiskt djup. Om vilket Stanislavskij själv uttryckte sig 
så här: ”det omedvetna genom det medvetna – det är parollen för tekniken 
i vår konst”.138 Som ett förstärkande led i det arbetet använde vi oss av 
karaktärsberättelser, där de yttre omständigheter som omgav rollfiguren 
etablerades bland annat genom att formulera sig kring de numera klassiska 
frågorna vem, vid vilken tid, var, varför och hur?139 Ytterst uppmanades 
vi att använda vår ”vildaste” fantasi till att dikta ihop ett passande 
levnadsöde. Vår lärare Dora Lanier gav oss i uppdrag att skapa varsin 
rollfigur på dessa premisser, samt att vara speciellt uppmärksam på den 
riktning som fantasin tar när den istället för med inre teknik kombineras 
med yttre. Jag skapade fågelkvinnan. Denna varelse placerades i en 
gigantisk fågelbur konstruerad av nätgaller, gavs ett ostyrigt tuperat hår, 
utsmetat smink, ikläddes en svepande ceriserosa negligé med tillhörande 
rock i spets som liknade vingar, och gavs en kvittrande falsettröst samt en 
flackande blick. En skriftlig uppgift där rollfigurens personliga historia 
utförligt berättades lämnades in i förväg, och fungerade efter uppspel som 
diskussionsunderlag. 

Den fjärde vägen i Stanislavskijs fyrvägskorsning, som går utifrån och 
in, har jag själv ingen direkt erfarenhet av utan har bara läst om. Rättare 
sagt är det en tolkning som jag har gjort av Carnickes beskrivning av 
Stanislavskijs sista utforskande projekt ”aktiv analys”, och som helt och 
hållet är baserat på så kallad lore.140 Det som utmärker den ryska förståelsen 
av Stanislavskij är nämligen att den primärt stödjer sig på muntligen 
förmedlade informationer.141 Särskilt viktiga har de här historierna varit 
för att förmedla kunskap om denna sista fas av arbete, eftersom det inte 
var något som han själv hann skriva om. Carnicke berättar att en av 
Stanislavskijs nära medarbetare Maria Knebel är den som i polemik mot 
den dominanta sovjetiska tolkningen höll den aktiva analysen vid liv.142 

Metoden går ut på att istället för att tänka ut vad det är som driver en 
rollfigur, som är fallet i den psykotekniska inifrån- och ut-väg som beskrivs 
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ovan, så undersöker skådespelaren i en serie av improvisationer vad det är 
rollfiguren vill genom att fysiskt göra.143 Det betyder att hellre än att fråga 
sig vad rollfiguren vill i den givna omständigheten ställer sig skådespelaren 
frågan vad rollfiguren gör. I en första genomläsning av texten ligger fokus 
på att hitta den serie av händelser som strukturerar den dramatiska 
berättelsen. Dramat läggs därefter bort och skådespelaren parafraserar sig 
fram mot en förståelse av dess underliggande konflikter. Detta sker i form 
av en detaljerad utprovning av handlingar och mothandlingar. När dramats 
struktur har prövats fram och förkroppsligats börjar skådespelaren 
gradvis att närma sig det exakta språket igen. Carnicke förklarar att 
skådespelaren i sin strävan att framställa rollfiguren i sin helhet till slut 
utvecklar ett starkt behov av texten.144 I Beyond Stanislavsky beskriver 
Bella Merlin detta som en personlig resa mot orden, vilken är förankrad i 
skådespelarens hela vara.145 Det är en viktig poäng som görs av de båda, 
som får mig att förstå att också uttryckssättet hör ihop med vägvalets 
riktning. Skådespelarna kan arbeta inifrån och ut respektive utifrån och 
in också i detta fall, beroende på om de går in i språket initialt eller om de 
som i Stanislavskijs aktiva analys utifrån kommer in i det efterhand.

De fysiska handlingarnas väg

Härutöver finns en femte väg som skådespelaren kan välja. Den vägen går 
varken inifrån och ut eller utifrån och in utan förblir på utsidan. Denna hör 
ihop med den sovjetiska tolkning av Stanislavskijs system som Carnicke 
problematiserar. Som jag skrev ovan är det en väg som leder till att den 
inre tekniken avskrivs och att de fysiska handlingarna inte längre syftar 
till att locka fram ett inre medvetande eller ett skapande tillstånd utan 
reduceras till objektiv yttre aktivitet. Bella Merlin formulerar det sylvasst: 
”the idea of action was seized by the Soviets as being in line with their 
Marxist dialectic: it was physical, visual, provable, scientific”.146 En annan 
av Stanislavskijs nära medarbetare Mikhail Kedrov är enligt Carnicke 
den stora källan till den här tolkningen. Carnicke förklarar att liksom Lee 
Strasberg och Stella Adler stred om tolkningsföreträde i USA stred Kedrov 
och Knebel om tolkningsföreträde i hemlandet.147 Av de två stod Kedrov för 
det stora inflytandet, något som i sin tur mynnade ut i ett vida omfattande 
tolkningsföreträde för de fysiska handlingarnas metod. Av ideologiska skäl 
intresserade sig Kedrov enbart för den tekniska delen av psykotekniken. 
Hans metod frångår den psykologiska handlingen och koncentrerar sig 
enbart på att hitta verkningsfulla fysiska handlingar som uttrycker vad en 
rollfigur vill. Samtidigt är hans yttre väg inte gripen ur luften. 

Precis som Bella Merlin är inne på i citatet ovan har tolkningen av den 
yttre vägen en vetenskaplig underbyggnad, och det i den beteendepsykologi 
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som kulminerar i Pavlovs reflexiologi. Men även den inflytelserika James-
Lange teorin stöder reduceringen av känsla till yttre handling.148 Med 
referens till Roach har redan klargjorts att både Pavlovs och James-Langes 
vetenskapliga gärningar utgår ifrån Lewes monistiska syn på kroppen och 
psyket som ett kontinuum. Dock är det något som tappas bort i den här 
tolkningen. Det som utmärker Stanislavskij är att han till hundra procent 
bejakar Lewes monism och har tagit fram ett system som inbegriper 
kontinuumtanken i form av en rörelse in och ut respektive en rörelse ut 
och in. Vad jag i min tolkning av Stanislavskij tar fasta på är att den här 
rörelsen förenar inre känsla med yttre handling. Med andra ord att det 
ena leder över i det andra för honom. Vilket inte ska förväxlas med det 
som Stanislavskij lärde sig från Pavlov, att det ena dessutom aktiverar det 
andra. Båda implikationerna är giltiga, men när den andra av dem används 
för att berättiga en reducering av känsla till handling då är det inte längre 
Stanislavskij utan Kedrov. Pavlov använde han primärt, vilket framgår 
i Roach resonemang, till att lösa den spontanitetsfråga som väcktes av 
Diderot. Det här återkommer jag till i kapitel 3.

Emellertid nöjer sig inte Stanislavskij med detta, han vill erbjuda 
skådespelaren flera vägar. Det är ett universalistiskt anspråk som till slut 
renderade i den fyrvägskorsning som jag just har skisserat fram, i vilken 
den inre och yttre tekniken, psykoteknik samt aktiv analys ingår. I den 
korsningen ingår dock inte de fysiska handlingarnas metod, som ytterst 
var Kedrovs tolkning av Stanislavskij. Att hans version bidragit till de 
missförstånd som omgärdar Stanislavskijs system poängteras som sagt inte 
minst av Carnicke. Och det med avsevärd internationell effekt, skulle jag 
vilja påstå. Exempelvis är det tydligt att det är hans reducerande version 
och inte Stanislavskijs som primärt underbygger Järlebys, Sundbergs och 
Sjöströms utsagor i avsnittet ovan om synen på känsla i förhållande till 
handling.149 Den här vägen kommer jag fortsättningsvis att kalla för de 
fysiska handlingarnas väg. Med andra ord är det en framkomlig väg, bara 
inte Stanislavskijs.

Pragmatisk psykofysik

Dessa fyra vägar, med två stycken utifrån och in respektive två stycken 
inifrån och ut, har gett mig en karta på vilken det går att placera in de andra 
pionjärerna inom modern teater. I min tolkning håller sig exempelvis Brecht 
på utsidan i enlighet med den femte väg som nyss beskrevs. Grotowski å 
sin sida håller sig främst på insidan, vilket kan ses som en möjlig sjätte väg. 

Men vad som huvudsakligen framgår är att samtliga aktörer positionerar 
sig i förhållande till den av Sara Ahmed artikulerade föreställningen att 
känsla är något som vi har inuti oss eller kan få utifrån. Möjligen med 
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undantag för Antonin Artaud, vars idéer om teater- och skådespelarkonst 
sticker ut från de övriga. Anledningen till att jag håller honom åt sidan 
beror på att han i sitt mer eller mindre kultförklarade manifest Theatre and 
its Double var öppet kritisk mot en psykologisk inriktning på konstformen 
och hade visioner för teatern som inte nödvändigtvis förhöll sig till en idé 
om ett inre emotionellt jag eller relationen mellan yta och djup.150 I kapitel 
6 kommer jag in på hans visionära tankar, då de berör ett av de sätt som 
känsla görs på som faller utanför det moderna synsättet.

Att kunna alternera mellan de olika vägarna beroende på den rolltolkande 
uppgift som skådespelaren ställs inför, något som kan variera stort 
över olika genrer, epoker, stilar etc. är som jag ser det den pragmatiska 
innebörden av Stanislavskijs psykofysiska arbetssätt. Ja till och med att 
kunna alternera inom ett och samma projekt. I den bemärkelsen skiljer sig 
min uppfattning av honom från exempelvis Carnickes och Merlins som 
särskilt förknippar det psykofysiska med hans avslutande arbete kring 
aktiv analys.151

Befintliga känslometoder

Innanför den parentes som jag sätter runt den moderna teater- och 
skådespelarkonsttraditionen hamnar också ett antal väl etablerade metoder 
för arbete med sceniska känslor. Dessa kommer jag nu helt kort att redogöra 
för. 

Den allra vanligaste är det amerikanska metodskådespeleri som hämtar 
sin inspiration från Stanislavskijs arbete med den inre tekniken.152 Detta 
leddes av Lee Strasberg vid Actors Studio i New York men delade sig snabbt 
i ett större antal förgreningar, så som exempelvis Stella Adlers och senare 
Uta Hagens.153 Där både Adler och Hagen använder sig mer helhetligt 
av Stanislavskij fokuserar Strasberg på hans arbete med det emotionella 
minnet. Det är också hans variant som blivit sinnebilden av metoden: att 
inifrån och ut lär sig skådespelaren att återkalla känsloladdade minnen 
som sedan används för att uttrycka en rollfigurs inre känsloliv. 

Ett arbetssätt som blivit allt vanligare under senare år är forskaren i 
neurovetenskap Susana Blochs ”alba emoting”.154 Genom förändringar 
i andning, kroppshållning och ansiktsuttryck producerar skådespelaren 
utifrån och in ett av sex så kallade emotionella aktiveringsmönster som 
är kopplade till någon av de i en darwinistisk mening basala känslorna 
glädje, sorg, ilska, rädsla, erotisk kärlek och ömhet. Ett sjunde mönster 
hjälper skådespelaren att kliva ur den känsla som aktiverats och det går 
dessutom att kombinera mönstren för att få fram ytterligare känslor.

I en svensk kontext utgör Yat Malmgrens program för rörelsepsykologi 
något extraordinärt. Till skillnad från metodskådespeleri och alba emoting 



43

är det förhållandevis anonymt. Från mitten på 1960-talet och några år 
in på 1970-talet lärde Malmgren ut det på scenskolan i Göteborg, där 
det har fortsatt att förvaltas under den mer informella beteckningen 
Yat-träning.155 Såväl Luterkort som Järleby har i sina historiserande 
framställningar av svensk skådespelarutbildning gjort en presentation av 
Malmgren. Det framgår där att hans syn på skådespelarens arbete är nära 
besläktad med Stanislavskijs system, som också ska ha varit en av hans 
stora inspirationskällor.156 

Yat-träningen följer två parallella spår. Järleby, som själv tränade med 
Malmgren på Göteborgsskolan, menar att de är tänkta att ”möta varandra 
och ge impulser både på ett yttre och inre plan”.157 Det ena spåret är ett 
träningsprogram för rörelse som sker i grupp där studenterna jobbar med 
yttre teknik. Det andra spåret är ett individuellt improvisationssystem där 
studenterna med utgångspunkt i ett av sex inre tillstånd arbetar sig inifrån 
och ut. Dessa är: nära, drömmande, rörlig, avlägsen, stabil eller vaken och 
är hämtade från Jungs typlära.158 Som Göran Strangertz uttrycker det i 
en radiointervju med Kerstin Berggren så kopplas dessa tillstånd, eller så 
kallade ”attityder”, till ”96 variationer på en psykologisk sammansättning 
av människan”.159 Attitydvariationerna är sin tur avhängiga åtta 
arbetshandlingar. Enligt den österrikiske rörelsepedagogen Rudolf Laban 
kan all mänsklig rörelse sammanfattas i handlingskvaliteterna slå, pressa, 
hugga, vrida, dutta, glida, snärta och flyta.160 Till saken hör att Laban 
efterlämnade hela sitt forskningsmaterial till Malmgren att systematisera 
och sammanställa, vilket kom att prägla den senare som pedagog mer än 
något annat.161 Till syvende och sist går det att konstatera att det som i 
Stanislavskijs efterföljd upptog Malmgren var att lära sina studenter att 
i sensibel rörelse upprätta sambandet mellan inre medvetande och yttre 
uttrycksmöjligheter.

Upplevelse

I samband med att parentesen tas bort i det sista kapitlet kommer jag, som 
sagt, tillbaka till den moderna förståelsen av teater- och skådespelarkonst. 
Emellertid vill jag redan nu uppmärksamma ett spår som jag har hittat 
inom ramen för denna, och som leder mot min studie.

Det finns en upptäckt som mer än andra har gjort intryck på 
skådespelare, regissörer, instruktörer, pedagoger och forskare i Sverige, 
vilket är den översättningsproblematik som Martin Kurtén lade märke till 
i relation till Stanislavskijs terminologi.162 Denna problematik fick honom 
att byta ordet inlevelse mot ordet upplevelse.163 Sundbergs definition av 
känsla i boken Teaterspråk är ett bra exempel på hur det kommer till 
uttryck. Han skriver: ”Upplevelse i handling föder känsla”.164 Det här 
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är ett synsätt som blivit kutym, det är så de flesta uttrycker sig numera. 
Härvidlag har det också blivit ett av mina viktigaste spår.

Carnicke är inne på samma linje. Under rubriken ”Stanislavskijs 
förlorade term” tar hon den diskussion som påbörjades av Kurtén till 
nästa nivå.165 I sin argumentation hävdar hon bland annat att upplevelse, 
eller ”pereživanie” på ryska och ”experiencing” på engelska, fungerar 
som Stanislavskijs ”sine qua non”, vilket betyder ”utan vilket icke” eller 
helt enkelt en ofrånkomlig förutsättning.166 Efter ett längre resonemang 
kommer hon fram till att Stanislavskij använder ordet upplevelse i två 
bemärkelser. Det ena är att konstnärens personliga upplevelse ska 
förmedlas i konsten och det andra är att skådespelandets konst genererar 
ett slags egen upplevelsedimension.167 Samtidigt är Carnicke noga med att 
understryka hur upplevelse är Stanislavskijs mest undanglidande begrepp. 
Varpå hon utan att referera till Polanyi kopplar det till den tysta dimension 
som fysikern och filosofen var först med att teoretisera, men också till 
det flowtillstånd som psykologen Mihály Csíkszentmihályi i ett stort antal 
studier har undersökt och försökt förklara.168 Det här med upplevande 
som hjärtat av skådespelandets konst är således ett spår som jag kommer 
att följa upp och utveckla.
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– II –

Då kommer tårarna: 

om sceniska känsloideal i förändring

Det är otroligt; skådespelarn här, 
allt är på låtsas, allt är spel, fiktion,
men ändå kan han underordna sig
sin fantasi så helt att han blir blek
om kinden, ögat tåras, ansiktet
förvrids och rösten bryts; alltsammans uttryck
för vad han låtsas känna. Och för vem?
För Hekuba!
Men vad är denna Hekuba för honom
och han för Hekuba, som kan få honom
att gråta så?1

William Shakespeare

Jag menar så: om tiden är tvivelsjuk, okänslig och folklig som 
vår, så är det icke lönt komma med stora later eller pjunk. 
Då råder på scenen en lätt skepsis, en viss okänslighet som 
kan tyckas mången vara råhet. I en sådan tid gråter man inte 
gärna åt Axel och Valborg… Men denna tidens fordringar 
äro icke den kommandes. Stundar en period då människorna 
bli känsligare, och inträder en annan världsåskådning än den 
zoologiska vi passerat, så begäres en annan repertoar, som får 
lov att spelas på ett annat sätt.2

August Strindberg

Ge uttryck
Det mest uppenbara sättet att göra känsla på teatern är det symboliska, 
med vilket jag menar som ett avläsbart uttryck förankrat i personliga 
erfarenheter, ett samhälles normer och värderingar samt i ett antal 
föreskrivna teaterkonventioner. År 1947 gav den danske litteraturforskaren 
och kritikern Frederik Schyberg en serie med tre föreläsningar vid Lunds 
Universitet på temat skådespelarkonst. Dessa utgavs 1949 i bokform, och 
har sedan dess kanoniserats och i Diderots anda blivit manifestförklarade 
i Sverige. I en av föreläsningarna slår Schyberg fast att det ”stora primära 
kravet på skådespelarkonsten som konstart är, att den skall ge uttryck”.3
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Ett inre jag

Men vad är det konstarten ska ge uttryck för? Eller rättare sagt, vad 
är den ett tecken på? Det svar vi ger på den frågan bygger på tids och 
platsbundna föreställningar om det mänskliga varat – som det iscensätts 
av skådespelaren i enlighet med rådande sociala konventioner.4 Den 
föreställning som vår tids skådespelare ger uttryck för bygger på en idé 
om ett inre autentiskt jag som hen kan upprätta en kontakt med genom 
att antingen jobba utifrån och in eller inifrån och ut.5 Alla uttryck som 
spelas fram står i förbindelse med det här inre jaget, det är således vad 
den yttre formen föreställs ge ledtrådar om. En annan föreställning som är 
typisk för vår tids teater är att skådespelaren för att kunna ge kvalificerade 
uttryck först ska neutralisera sin kropp från alla inre och yttre blockeringar 
och beteenden som ackumulerats i livet som samhällsvarelse, något som 
Järleby benämner det objektiva nolläget.6 På den punkten tillägger Roach 
att samtida psykologi har bidragit med en syn på kroppen där känslor ska 
lockas fram från en plats djupt inom oss, där de ligger under åtskilliga 
lager av hämningar som tid och vanor lagt över vårt naturliga jag.7 
Skådespelaren behöver därför frigöra det tillsynes mer autentiska varat 
för att på nytt bygga upp sig själv och sina uttrycksmöjligheter. Andra 
tider har emellertid gett andra svar på den här frågan. Några av de svaren 
kommer jag att beskriva i det här kapitlet, som till sin utformning har en 
idéhistorisk framtoning. 

Rollfigurens historia

Även om det fysiska uttrycket är något som i vår tid förväntas gå hand 
i hand med den gestaltning som en skådespelare gör av en rollfigur, eller 
karaktär som är den mer internationella beteckningen, så har det historiskt 
inte alltid sett ut så. Faktum är att den innebörd som vi idag lägger i 
begreppet rollfigur, som den dramatiserade person som en skådespelare 
gestaltar, är sprungen ur det konventionsskifte på teaterområdet som ägde 
rum under 1700-talet. Det är en period av förändring inom konstformen 
som hör ihop med den borgerliga samhällsklassens uppkomst.8 Hos den 
fanns en strävan att korrigera de artificiella och onaturliga beteenden som 
var typiska för den föregående tidsperiodens aristokratiska hovsamhälle, 
även kallad barocken inom konstområdet, och som resulterade i en idé om 
en återgång till ett mer naturligt tillstånd. På teatern svarade man på denna 
uppmaning genom att införa ett naturlighetens språk baserat på gester och 
mimik, med målet att ge ett sken av en naturnära verklighet. Till saken hör 
också att borgerliga intellektuella såg till att försvaga den starka ställning 
som skådespelaren tillskrevs inom den barocka teatern.9 Det skedde till 
förmån för den dramatiska texten och i nära samröre med framväxten av 
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den borgerliga dramen. För att med det nya sceniska språket förmedla de 
betydelser som författaren uttryckt textuellt uppmanades skådespelaren 
att utveckla färdigheter som möjliggjorde för henne eller honom att spela 
fram rollens karaktärsdrag.10 Detta gjordes i form av avläsbara känslor 
och sinnesstämningar och byggde på ett kroppsbefriat förkroppsligande, 
förklarar Erika Fischer-Lichte.11 Det enda som fick synas på scenen var 
skådespelarens semiotiska kropp, alias rollfiguren, då den materiella 
kroppen inte ansågs kunna kommunicera textuella betydelser på ett 
trovärdigt sätt utan endast störde iscensättningen. De här reformerna 
ledde också till att rollkontexten blev viktig, något som för första gången 
pekades ut som ett råd till skådespelaren av Rémond de Saint Albine i hans 
inflytelserika bok Le comédien från 1747.12 

Scenisk figur kontra rollfigur

Hur kommer då jag att använda begreppet rollfigur? I A Formalist 
Theatre presenterar Michael Kirby en modell i form av ett kontinuum där 
han upprättar en skala mellan icke skådespelande utan symboliserande 
funktion och skådespelande med symboliserande funktion.13 Ett illustrativt 
exempel på den förra funktionen är de två musiker som ackompanjerar 
Skäringer i Dyngkåt…. De har ingen gestaltande uppgift, dvs. ingår inte i 
själva dramat utan betjänar det vid sidan av. Vad gäller den skådespelande 
funktionen så består den av fyra olika grader av symbolisk involvering. 
Den första av dessa kallar Kirby för symboliserande matris, vilken inte 
innefattar något gestaltande spel utan rollfiguren kommunicerar mening 
genom symboliska attribut såsom en cowboyhatt och en pistol i ett hölster. 
Den andra graden på skalan kallar han för mottagande skådespelarkonst, 
vilket inte heller handlar om någon form av gestaltning. Snarare är det ett 
slags statistfunktion, där en eller flera figurer utför en i dramat integrerad 
aktivitet på scenen som understödjer huvudaktionen, som att spela kort 
vid ett bord framför vilket dialogen utspelar sig. Den tredje och den fjärde 
graden kallar han för enkel respektive komplex skådespelarkonst, vilka 
skiljer sig åt ifråga om representationens dimensionalitet. Enkel är att 
betrakta som endimensionell och komplex som flerdimensionell. I den 
uppsättning av Dyngkåt… som jag analyserar i kapitel 5 gör Skäringer 
nedslag längs hela Kirbys skala, medan mitt exempel i kapitel 4 Lena 
Endre som Lady Macbeth rakt igenom gör en komplex rolltolkning. 

Med utgångspunkt i Kirbys kontinuumtanke gör jag en distinktion 
mellan en scenisk figur och en rollfigur. Till den förra räknar jag den del 
av skalan som innefattar icke skådespelande, den symboliserande matrisen 
och mottagande skådespel och till den senare räknar jag enkel och komplex 
skådespelarkonst. 
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Det materiella uttrycket

Av vår tids skådepelare förväntas det att hen ska kunna behärska hela den 
skala som Kirby visualiserar, och mer därtill. Parallellt med den realistiska 
teaterns moderna fas runt sekelskiftet 1800/1900, som i första hand 
kommit att prägla vår syn på skådespelarens känsloframställning, väcktes 
inom ramarna för den modernistiska teatern och det historiska avantgardet 
en reaktion mot att skådespelarens kropp för att uttrycka en rollfigurs inre 
själsliv skulle fungera som ett naturligt tecken på mänskliga emotioner 
och psykiska tillstånd.14 Modernisterna såg istället skådespelarens kropp 
som ett flexibelt råmaterial som avhängigt den artistiska intentionen gick 
att använda efter eget tycke, eller som i Samuel Becketts fall, att reducera 
till en mängd experimentella former.15 Vsevolod Meyerhold gjorde det 
med hjälp av biomekanik, Antonin Artaud med sin grymma teater, Jerzy 
Grotowski genom att söka efter en helig sida av konstformen i det som 
han kallade en fattig teater och Bertolt Brecht med hjälp av episka tilltag 
såsom Verfremdung samt en mer distanserad syn på rolltagande i termer 
av Gestus.16 Som en effekt av de här motreaktionerna kom rollfiguren 
att genomgå en rad betydelseförskjutningar de sista femtio åren av det 
förra århundradet, förändringar som den under 1960-talet begynnande 
performancekonsten ytterligare kom att intensifiera.17 

Elinor Fuchs beskriver i The Death of Character hur rollfiguren löstes 
upp i den postmoderna teatern.18 I Hans-Thies Lehmanns skildring 
av den postdramatiska teater som dominerade den västeuropeiska 
teaterscenen på 1990-talet beskrivs skådespelarens rolltagande som 
ytterligare nedmonterat.19 Fischer-Lichte menar att de här förändringarna 
är ett utslag för den litterära teaterns åsidosättande av den materiella 
skådespelarkroppen.20 Av mig tolkas de som ett slags kroppslig 
frigörelseprocess som landar i insikten att det symboliska uttrycket inte 
går att skilja från det materiella. Utvecklingen ifråga har resulterat i att 
gränsen mellan en scenisk figur och en rollfigur numera frekvent luckras 
upp, vilket inte minst görs av Skäringer i Dyngkåt….21

Ett spel mellan ett abstrakt och ett konkret register

Den borgerliga teater som banade väg för den realistiska teaterstilen 
tappade helt sonika kontakten med det spel mellan ett abstrakt och ett 
konkret register som var så typiskt för både den medeltida teatern och 
renässansens elisabetanska teater.22 Hur det utkristalliserade sig under de 
här två teaterhistoriska epokerna skildras av Robert Weimann i boken 
Shakespeare and the Popular Tradition.23 Han förklarar där att den 
sceniska handlingen förflyttade sig mellan två utrymmen, ett symboliskt 
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där den fiktiva berättelsen utspelade sig på en upphöjd och från publiken 
distanserad lokus och en icke representerande så kallad platå där 
vardagliga saker avhandlades i ett komediformat på en omarkerad plats 
mitt i publiken. Colin Counsell gör en poäng av att inom de flesta moderna 
teaterformer används de två register som Weimann belyser allt som oftast 
sida vid sida, då mening tenderar att tillskrivas både det som sägs och hur 
det sägs.24 En skådespelares gestaltning av en rollfigur innefattar härvidlag 
både det abstrakta och det konkreta registret, eftersom det oundvikligen 
uppstår ett spel mellan det som uttrycks symboliskt och hur det uttrycks 
fysiskt. Även om det är den symboliska sidan av hur känsla görs som står 
i fokus i detta kapitel så bör man vara medveten om den nära relationen 
till denna andra sida av hur känsla görs, vilken jag kommer att undersöka 
i de kapitel som följer. 

Expressivitet

Vad mera är, hur en publik uppfattar spelet mellan de två registren bygger 
inte uteslutande på hur uttrycken avläses utan också på hur de upplevs 
sensoriskt.25 Från skådespelarens håll skulle det innebära vad hen med 
hjälp av sina expressiva möjligheter gör för att skänka publiken en fysisk 
upplevelse. För att närma mig begreppet expressivitet har jag satt samman 
en modell som utgår ifrån två axlar. Den ena axeln säger något om en 
skådespelares närvaro och/eller nerv, vilket är en fråga om känslointensitet 
eller rytm och står för en gestaltnings densitet och laddning. I Theatre, Body 
and Pleasure talar exempelvis Simon Shepherd om om organisationen av 
kroppsrytm.26 Rudolf Labans och Yat Malmgrens åtta handlingskvaliteter 
slå, pressa, hugga, vrida, dutta, glida, snärta och flyta förhåller sig också till 
den här axeln.27 Den andra axeln säger något om en skådespelares teatrala 
tilltal, vilket är en fråga om känslovolym och står för gestaltningens styrka. 
Sammantaget kan man utifrån de två axlarna, för det första, från publikens, 
regissörens eller andra yttre ögons håll säga något om hur en skådespelares 
expressivitet upplevdes, och för det andra, från skådespelarens håll säga 
något om hur ett uttryck eller en rollfigur har avvägts eller är tänkt att 
avvägas expressivt. 

Gråta

Bland det otal mänskliga känslouttryck som spelas fram av skådespelaren 
finns det ett som har något av en särställning. Det är gråten. Inget annat är 
så laddat, på gott och ont, för alla skådespelare förväntas kunna gråta på 
scenen när det efterfrågas.

Helena Bergström är en skådespelare som är känd för sina gestaltningar 
av tårar och gråt. Den breda publiken har sett henne gråta i de så kallade 
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Änglagårdsfilmerna av regissören Colin Nutley.28 Därtill har Bergströms 
karaktäristiska sätt att falla i gråt varit lika kännetecknande för hennes 
sceniska skådespelarinsatser.29

Bergström är vad man skulle kunna kalla en klassiskt känslosam 
skådespelare. Att hon är av kvinnligt kön borde kanske inte vara av 
betydelse, men är det. Många känslouttryck på teatern är genuskodade. 
För vid närmare eftertanke är det inte ofta som manliga skådespelare 
gråter med samma inlevelse.30 Och då får man betänka att som en del 
av en yrkesprofession som tänjer på gränserna finns det trots allt ett 
utrymme för manliga skådespelare att vara känslosamt utlevande i sina 
rollgestaltningar. Tait visar i sin analys av Tjechovs dramer respektive 
Stanislavskijs iscensättningar av dessa hur vissa emotioner representeras 
som feminina samt hur det spelar en avgörande roll för hur genusidentitet 
gestaltas, något som hon menar ofta förbises.31 

I valet av hur sorg ska uttryckas sceniskt väljer kvinnliga skådespelare 
tårar och gråt i högre utsträckning än manliga. Männen föredrar inte 
sällan att visa sorg genom andra beteenden. Just i svensk teater och film 
kan Bergström tyckas vara mer känslosam än en skådespelare som Mikael 
Persbrandt, som ofta får spela maskulina karaktärer av åtminstone lätt 
aggressivt slag. Ändå är både gråten och aggressiviteten känslosamma 
uttryck. I kapitel 1 kom jag in på en diskussion som förs av Ulrika von 
Schantz i studien Myt, makt & möte, där hon noterar att såväl manliga 
studenter som lärare i kontrast till de kvinnliga inte betecknades som 
känslosamma trots att de visade prov på starka känslor.32 Även om hennes 
iakttagelse inte uteslutande gäller för det sceniska gestaltningsarbetet utan 
också för det sociala livet på en skådespelarutbildning, så går det på ett 
generellt plan att konstatera att de uttryck som män väljer inte räknas som 
känslosamma i samma utsträckning trots att det formellt sett är fråga om 
känslogestaltning. 

Därutöver vill jag också ta fasta på att både gråt och aggression i en 
given situation kan vara ett uttryck för känslan sorg.33 För tårarna hör 
till syvende och sist inte till någon speciell känsla, även om de i synnerhet 
brukar förknippas med ledsnad. Gråta kan man också göra av lycka, 
utmattning, lättnad, ilska, ja i princip vilken känsla som helst beroende på 
sammanhang.

Historikern Anne Vincent-Buffault har i The History of Tears: 
Sensibility and Sentimentality in France försökt förklara hur det kommer 
sig att kvinnor tillskrivs ett större utrymme att gråta än män.34 I det 
franska samhället lokaliserar hon en brytningspunkt i övergången från 
ett århundrade till ett annat. En bit in på 1700-talet är det ingen skillnad 
mellan könen. Under senare delen av 1700-talet utvecklas en kult kring 
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den offentliga gråten, ett utövande som framförallt leds av män. Kulten 
kommer av sig under 1800-talet då självbehärskning blir den främsta 
dygden. Men inte på lika villkor, för det är under denna period som 
kvinnorna enligt Vincent-Buffault i exklusiv bemärkelse börjar förknippas 
med tårar och gråt. 

Känslornas historia
I Nostalgia: en känslas historia och Melankoliska rum: om ångest, leda 
och sårbarhet i förfluten tid och nutid undersöker Karin Johannisson 
nostalgins respektive melankolins historia.35 Vad som intresserar henne 
är inte teorierna eller myterna utan det är, som hon skriver, den levda 
erfarenheten som hon söker efter.36 Hon vill veta hur de har upplevts, 
uttryckts, förhandlats och förändrats genom historien.

Mellan Johannissons studier och de känslodiskussioner som förts 
på skådespelarkonstens område finns beröringspunkter. “Vad är mask 
och vad är äkthet? Kan masken skapa den känsla som den har till syfte 
att föreställa?”, frågar sig Johannisson.37 I hennes spörsmål ekar den 
frågeställning som upptagit praktiskt tagit alla från 1700-talet och framåt 
som gjort ett seriöst försök att teoretisera skådespelarens yrke. Den frågan 
handlar om vad som ger bäst resultat, om det är när skådespelaren känner 
de känslor som gestaltas, dvs. med äkthet eller om det är när hen inte 
känner, dvs. mask. 

För Johannisson är känslor något som går att avläsa, såväl upplevelsen 
som uttrycket, och hon talar om känslor i termer av känslo- och 
sårbarhetsspråk, känslokoder, känslostrukturer, emotionella normsystem 
och mönster av känslor och stämningar.38 Utifrån den kodade synen 
på känsla ställer sig Johannisson frågan om varje tid har sin egen 
känslorepertoar och om man kan tala om emotionella stilar och trender. 
Bland annat tänker hon sig att i en viss tids känslorepertoar är det vanligt 
att någon eller några känslostilar kommer på modet samtidigt som andra 
försvinner, för alltid eller under en period innan de fylls med nytt eller 
gammalt innehåll respektive uttryck. Johannisson jämför känslor med 
ett klädesplagg som i enlighet med det allra senaste modet formar den 
kroppsliga framtoningen.39 

I boken Klassisk skuespilkunst undersöker Svend Christiansen hur 
vissa känslor kom på modet under perioden 1700-1900.40 Bland annat 
berättar han om hur Voltaire myntade känslomodet ”la tendresse”, eller 
”ömheten” som känslan kom att kallas när den gjorde entré i den nordiska 
kontexten. Christiansen följer ömhetens historia på den danska scenen, 
från känslans uppskattade inträde under 1700-talet till att den lämnade de 
danska skådespelarnas känslorepertoar kring tiden för nästa sekelskifte. 
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Den slutsats som jag drar från Johannissons resonemang och Christiansens 
beskrivande exempel är att känslomoden, trender och stilar förekommer 
såväl i samhället som på scenen. Att känslomoden har betydelse för hur 
skådespelare i en bestämd tid gör sina gestaltningsval är ofrånkomligt, 
eftersom teatern alltid befinner sig i en mångfacetterad växelverkan med 
det omgivande samhället. 

Vidare förklarar Johannisson att för att en känsla ska bli åtkomlig 
behövs ett språkligt uttryck – ett namn. Hon lokaliserar känsla mellan 
”den subjektiva erfarenheten och det kulturellt och tidsbundna uttrycket”, 
och hon menar att många subjektiva erfarenheter inte har något namn och 
därför inte existerar som känsla ännu.41 Johannisson betonar att det finns 
myriader av känslor därute som är på jakt efter att bli namngivna. 

Att uttrycka namngivna känslor samt namnge nya i ett växelspel mellan 
subjektiv erfarenhet och ett kulturellt och tidsbundet uttryck är enligt 
mitt synsätt en del av skådespelarens arbetsprocess. Skådespelaren i sin 
gestaltande profession befinner sig mitt i detta växelspel, i skärningspunkten, 
mellan subjektiva erfarenheter och kulturella och tidsbundna uttryck. I en 
av sina föreläsningar påstod Schyberg något snarlikt: ”Skådespelarkonstens 
innersta psykologiska mekanik beror i många fall på förmågan att överföra, 
inte bara känslor utan också deras uttryck från realiteternas värld till 
fiktionens och därigenom skapa realitet av fiktionen – men skådespelaren 
kan också med hjälp av sin fantasi skapa uttryck”.42 

Trots att Johannissons studier av känslorna nostalgi och melankoli 
förutsätter att innehåll och uttryck varierar historiskt och geografiskt 
framhåller Johannisson ändå att det finns ett återkommande tema för 
respektive känsla.43 Det tema som hon lokaliserar i nostalgi är längtan 
och det tema som hon lokaliserar i melankoli är brist eller förlust. För en 
större förståelse av skådespelarens arbete med känslor är det värdefullt 
att resonera kring innebörden av Johannissons upptäckt: att en känslas 
innehåll och uttryck växlar medan det tema som understödjer en känsla 
inte gör det på samma sätt. Överfört till mina exempel i början på detta 
kapitel skulle man kunna se det som att den normerande genuskodning, 
som förslagsvis får Helena Bergström att uttrycka känslan sorg med hjälp 
av tårar och Mikael Persbrandt att uttrycka den med hjälp av ett aggressivt 
beteende, hålls samman av ett gemensamt sorgetema som skulle kunna 
vara − låt oss säga − förtvivlan. Hur valet av känslouttryck uppfattas av en 
publik beror sedan på hur väl detta tema kommuniceras av skådespelaren. 
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Exemplet Lars Norén 
Lars Norén kan för den svenska teaterscenen fungera som ett illustrerande 
exempel på känslostil.44 Hans konstnärskap som dramatiker, vilket det 
här exemplet är fokuserat på, utgår som jag läser honom från en noggrann 
orkestrering och åtstramning av samhällsförankrade spänningar mellan 
och inom människor.45 Stora känsloutspel är sparsamt förekommande 
överlag i Noréns regi och dramatik, men när de förekommer exploderar 
spänningarna plötsligt i ett till synes oproportionerligt våldsamt uttryck. I 
Modet att döda från 1978 börjar de två rollfigurerna fadern och sonen att 
munhuggas om ett fotografi som sonen vill ha och som ligger i en plånbok 
i faderns kavajficka. Fadern vill inte ge sonen kortet. I scenhänvisningen 
skriver Norén att för att få kortet tar sonen tag i faderns kavaj så hårt 
att fodret slits sönder och plånboken ramlar ner på golvet.46 I en av de 
borgerliga kvartetterna Höst och vinter från 1988 står det att den vuxna 
dottern i familjen börjar skrika hysteriskt, vilket är en reaktion på samtalet 
med föräldrarna men som upplevs komma från ingenstans.47 Av alla 
våldsamma känsloutbrott som förekommer i Noréns dramatik är de som 
inleder och avslutar Kyla från 2005 de mest extrema. Kyla börjar med 
att tre unga män vrålar tills de inte orkar skrika mer. I scenanvisningen 
skriver Norén att deras vrål ska vara brutala och skrämmande. Fram 
till slutet på dramat ligger sedan våldet och pyr i dialogen för att mer 
eller mindre explodera när de tre i gänget hoppar på och sparkar ihjäl 
en fjärde kille.48 För att återknyta till den modell för expressivitet som 
jag introducerade i början av kapitlet skulle man kunna säga att Norén 
kombinerar känslointensitet med känslovolym på ett sätt som tydligt 
anspelar på eller leker med samhällsgenomsyrande känslostrukturer, som 
i hans konstnärliga tolkning blir till en egen och igenkännbar känslostil. 

Exemplet Scener ur ett äktenskap
Stefan Larssons Dramatenuppsättning Scener ur ett äktenskap från 2009 
med Jonas Karlsson och Livia Millhagen i huvudrollerna är ett illustrerande 
exempel på en uppsättning som genomsyras av en känslotrend. Eftersom 
Larssons uppsättning är baserad på Ingmar Bergmans TV-serie med 
samma namn från 1973, en iscensättning där känslorna gestaltades 
helt annorlunda, kommer jag också att göra en principiell men mindre 
omfattande jämförelse dem emellan.49

Karaktäristiskt för Larssons uppsättning är ett svalt känslospråk 
med lite känslovolym. Om detta uttryck skriver Svenska Dagbladets 
teaterkritiker Sara Granath i sin recension: ”På Dramaten spelas till en 
början ganska mycket distanserad komedi. Särskilt Jonas Karlsson visar 
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fram sin Johan med typiska stela gester och storslagen egenkärlek. Livia 
Millhagen spräcker Mariannes fasad på ett tidigare stadium, men håller 
annars rollen på avstånd, också hon. Roligt, men inte så engagerande”.50 

Även vanliga teaterbesökare registrerade det volymsnåla uttrycket. I 
samband med den turnéföreställning som visades i Umeå hörde jag en 
person ur publiken fråga varför Millhagens och Karlssons spel var så 
”oerhört känslolöst”?51 

Ingmar Bergman kallar den näst sista scenen i sitt TV-manus för 
”Analfabeterna”.52 En bit in i scenen får rubriken sin förklaring då Johan, 
spelad av Erland Josephson, säger till Marianne, spelad av Liv Ullman: ”Jag 
ska tala om nånting banalt för dig. Vi är känslomässiga analfabeter. Och 
det är ett sorgligt faktum som inte bara gäller dig och mig utan praktiskt 
taget alla människor”.53 I ett förord till manuset beskriver Bergman hur 
han har tänkt kring sin iscensättning av det här: ”alla i åratal nedtryckta 
aggressioner, allt hat, all ömsesidig leda och vrede kommer ut och luftar 
sig”.54 

I kontrast till Bergman gör Larsson en helt annan tolkning av det 
tillstånd som Marianne och Johan befinner sig i och framställer deras 
konfrontation som känslomässigt kall och avdomnad. Jag föreställer mig 
att Larssons tolkning hämtar inspiration från helt andra känslomoden 
och trender än de som Bergman förhöll sig till drygt trettio år tidigare. 
Den tolkning av den känslomässiga analfabetismen som Larsson har gjort 
tillsammans med skådespelarna har som jag ser det ett tidstypiskt innehåll 
och uttryck. Att spela överdrivet känslosvalt är med största sannolikhet 
ett uttryck för ett känslomode som ligger i vår samtid. Ett snarlikt och i 
svensk kritik omtalat tillstånd av känslolöshet iscensätts i Johan Klings 
film Darling från 2007.55 

Vad jag velat visa med de här två teaterexemplen från Norén och 
Larsson är att idag ser det ut att vara lika vanligt att svenska skådespelare 
ombeds att minimera sitt känslospråk som att de ska maximera det. Det här 
skiljer sig väsentligt från hur forskningen menar att det har sett ut genom 
teaterhistorien, då en volymstark känsloretorik präglat skådespelarens 
arbete under lång tid. Den historiska tillbakablick som nu följer syftar till 
att i centrala drag beskriva de känsloideal som kännetecknar den klassiska 
skådespelarkonsten.

Klassisk skådespelarkonst
För att närma mig de röster som samtalat om känslor och 
skådespelarkonst i förfluten tid kommer jag att beskriva den västerländska 
skådespelarkonsthistorien i termer av två välkända traditionslinjer. Den ena 
är en klassisk, med dramatisk förankring som löper från och med Thespis 
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på 500-talet f.Kr, och uppehåller sig främst i det abstrakta registret. Den 
andra är en teatral, mer folklig linje från ungefär samma tid med rötter i 
den icke litterära teaterform som brukar kallas för mim och som utgick från 
improvisationer kring folklivet i det antika Grekland. Den teatrala linjen, 
som företrädesvis uppehåller sig i det konkreta registret, spänner historiskt 
över berättarkonst, gyckel, pantomim, fars, commedia, ja, i princip alla 
folkligt betonade teaterformer som från antiken och framåt varken var 
litterärt styrda eller med nödvändighet uppfördes på fasta platser.

De två traditionslinjerna överlappar ofta varandra, men 
skådespelarkonstens samtal om känsla har främst utvecklats i relation 
till den klassiska traditionen. Alltsedan Gustav III med inspiration från 
franska förlagor införde den permanenta teatern med Kungliga Teatern 
1773 för opera och Dramatiska Teatern 1788 för taldramatik, har denna 
enligt krönikorna premierats i Sverige framför den teatrala.56 

Att man lika ofta talar om retorisk skådespelarkonst som klassisk 
bottnar i att teaterns och retorikens utövare under lång tid använde sig av 
varandra. De två konstformerna var både åtskilda och sammanlänkade i 
en relation som kännetecknades av en utpräglad ömsesidighet.57

Bland annat har det visat sig att de tidigaste i skrift beskrivna principerna 
för utövande av talekonst i det antika Grekland byggde på noggrann 
observation av Thespis konstnärliga praktik.58 Under romartiden blev det 
dessutom ännu mera vanligt att poeter, oratorer och retoriker använde 
skådespelare som exempel och studiematerial, däribland Cicero, Horatius 
och Quintilianus. Beskrivningar av beundrade skådespelare var ett typiskt 
inslag i den här typen av texter. Romerska oratorer kom till stor del att 
modellera fram talekonstens ideal med hjälp av principer hämtade från 
studier i hur en skicklig skådespelare använder röst och gestik.

Från antiken finns inga skriftliga källor kvar som beskriver 
skådespelandets konst.59 Det är en avsaknad som föranlett skådespelare 
och andra intressenter från efterföljande perioder att vända sig till texter 
om retorik för att inhämta sådana kunskaper.

I inledningen till sin bok Klassisk skuespilkunst förklarar Svend 
Christiansen varför han valt att rubricera det som betecknas som 
stabila skådespelarkonstkonventioner som klassisk skådespelarkonst. 
Han understryker att de krav som ställdes på en skådespelare under 
denna 200-års period var slående lika de krav som ställdes på den 
antika talaren.60 Det riktigt intressanta i sammanhanget är att det som 
Christiansen lokaliserar som stabilt i konventionerna är användningen av 
känslor. Det här föranleder i sin tur honom att lägga ett särskilt fokus på 
skådespelarens affektframställning. Christiansen förklarar sitt synsätt så 
här: ”Affekterne, ’sindstilstandene’ er skuespillerens råmateriale, på samme 
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måde som leret, farverne, ordene og tonerne er det for billedhuggeren, 
kunstmaleren, digteren og komponisten”.61 Han ser alltså känslor som 
skådespelarens råmaterial, något som handgripligen går att forma under 
skapandeprocessen.

Där Christiansen talar om känslans konventionsstabiliserande funktion 
genom den klassiska skådespelarkonstens historia talar jag hellre om en 
kontinuitet i skådespelarkonstens samtal om känslor. Med respektive 
benämning avser vi båda att betona det generella mönster som framträder 
vid en överblick av den klassiska skådespelarkonstens historia. Det är 
ett mönster som visar att dess utveckling genomgående tar vägen via 
känsloframställningens förnyelse.

Polus-berättelsen
En av de allra tidigaste bevarade berättelserna om skådespelandets konst 
är från det fjärde århundradet före Kristus.62 Den manlige skådespelaren 
Polus spelade rollen som Elektra i Sofokles drama. I en av scenerna kommer 
Elektra bärande på en urna innehållande brodern Orestes kvarlevor. Hon 
förtvivlar i en blandning av sorg och vrede inför det öde som bragt honom 
om livet. Enligt berättelsen ska Polus ha medfört sin egen nyss avlidne 
sons urna ut på scenen, med en styrka i känslouttrycket som ska ha haft 
en stark effekt på publiken. 

Historien om Polus utgör ett slags startpunkt för vår samtida förståelse 
av skådespelarkonstens samtal om känsla. Det samtalet utgår initialt 
från premissen att en skådespelare helst bör uppleva känsla på riktigt för 
att kunna väcka den hos sin publik. Alla de stora retoriker som skrev 
om talekonsten och skådespelarkonsten var eniga om den premissen, 
från Aristoteles till Cicero, Horatius och Quintilanius.63 Cicero skrev till 
exempel i Om talaren att känslorna skulle synas på skådespelaren som ett 
”glödande brännmärke”.64 

Denna gamla berättelse har för många uttolkare blivit själva källan till 
frågan om skådespelaren bäst berör sin publik genom att använda äkta 
eller spelade känslor. 65 Teaterforskaren Kirsten Gram Holmström skriver 
exempelvis: ”Här speglas den eviga frågan huruvida skådespelaren, för att 
få åskådaren att tro på rollgestaltens känslor, verkligen själv måste uppleva 
dem medan han spelar”.66 Likväl är den inte så evig som Gram Holmström 
får den att framstå. I sin polemiska utformning väcktes den nämligen inte 
förrän i mitten av 1700-talet, då det utkristalliserade sig ett annat läger 
som var för en involvering av skådespelarens egna känslor och ett läger 
som förespråkade ett kalkylerat och mer kontrollerbart känslouttryck. I 
en undersökning av konflikten från 1888 kallade William Archer de två 
lägren för emotionalisterna kontra icke-emotionalisterna, en definition 
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som han tyckte var smärtsamt klumpig men ändå mindre plump än andra 
alternativ.67 I debatten mellan dessa ståndpunkter användes anekdoten om 
Polus som ett giltighetsbevis av emotionalisterna. Innan jag närmar mig 
den här kontroversen kommer jag dock att redogöra för den period då det 
ännu inte fanns några vetenskapligt förankrade skäl att ifrågasätta den 
upplevda känslan som skådespelarkonstens huvudsakliga ideal. 

Passionernas retorik
I brytningspunkten för de föreställningar om den mänskliga kroppen 
hämtade från fysiologi och psykologi som Joseph R. Roach menar har 
dominerat skådespelarkonstteori från antiken och fram till idag placerar 
han i termer av passioner skådespelarens känsloanvändning.68

Liksom Christiansen tycker sig Roach skönja en stabilitetsfaktor. För 
att beskriva de drag som den klassiska skådespelarkonsten har gemensamt 
myntar Roach uttrycket passionernas retorik, och gör det för att peka 
på den betydelse som dessa hade för konstformens utövande. Det är en 
betydelse som Roach härleder ända tillbaka till dess språkliga ursprung: 
”The word emotion itself derives from the Latin emovere (to move out, to 
stir up)” och ”The word passion, derived from the Latin patior (to suffer), 
suggested that emotions seize upon and possess those who suffer them”.69

Den retoriker som enligt Roach haft störst inflytande på 
skådespelarkonstens utveckling är Quintilianus. I sin studie frågar han 
sig varför just denne blev en så viktig kunskapskälla för både retorikens 
och skådespelarkonstens område. Det svar som Roach föreslår är att hans 
teorier byggde på dåtidens förståelse av hur kroppen fungerar och hur 
passionerna tar kroppen i besittning.70 

Quintilianus inflytande på skådespelarkonstens utveckling berodde på 
sammantvinningen av idéer från två olika håll: från urgammal tro och från 
den fysiologiska teorin humoralpatologi, vilken spreds i stor skala genom 
Claudius Galenos skrifter. 

Enligt folklig tro kunde människor intas av luftburna andar.71 
Dessa övernaturliga manifestationer kom som vindpustar tagna ur 
luften, så kallade pneuma, vilket är det grekiska ordet för andetag eller 
andhämtning.72 Pneuman ansågs fungera som ett slags femte essens, vid 
sidan av eld, vatten, luft och jord, och tillsynes trängde in i kroppen för 
att sedan operera genom blodet.73 Potentiellt rörde andarna om ordentligt 
bland de inre organen, varpå de känslor som ansågs finnas inneboende 
i kroppen sattes i rörelse. Tron på de här luftburna andarna hade sitt 
ursprung i en förvetenskaplig förståelsegrund där gudarnas ingripande i 
människovärlden var ett genomgående tema. 
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Humoralpatologin och temperamentsläran

Eftersom humoralpatologin och temperamentsläran haft ett beaktansvärt 
inflytande på teatern och skådespelarkonsten, och då inte minst för 
passionernas retorik, kommer jag att ägna en del utrymme åt dem. 
Mest påtagligt blev detta inflytande under den elisabetanska perioden 
med dramatikern Ben Jonsons så kallade, ”comedy of humours”, som 
direkt utgick från karaktärstyper baserade på humoralpatologin.74 Icke 
desto mindre lät sig även Shakespeare och Moliére inspireras av den.75 
Därtill är det också härifrån som begreppet humor, i bemärkelsen att vara 
humoristisk, har sitt ursprung.76

Humoralpatologin, eller doktrinen om de fyra temperamenten, var en 
teori som användes av grekiska och romerska filosofer och fysiker från 
400-talet f. Kr. Genom den grekiske läkaren och naturfilosofen Galenos 
skrifter fick humoralpatologin en omfattande spridning.77 Läran ordnade 
och sammanfattade antikens medicinska vetande till ett enhetligt system 
vars inflytande höll i sig ända fram till 1600-talet och i viss mån ända till 
den moderna medicinens genombrott i mitten av 1800-talet.

Enligt humoralpatologin bestod människokroppen av fyra 
kroppsvätskor: svart galla, gul galla, slem och blod, vilka antingen rörde sig 
mot eller ifrån kroppens hjärta.78 Det senare jämfördes med en brinnande 
oljelampa som enligt vissa satt i bröstet och enligt andra satt i hjärnan. 
Dessa kroppsvätskor behövde vara i balans för att en människa skulle 
må bra och vara vid god hälsa. Var vätskorna däremot i obalans så ledde 
detta direkt till ohälsa, sjukdom och om det ville sig riktigt illa till död. 
Kroppsvätskorna var i sin tur nära förknippade med de fyra elementen, 
då jord ansågs finnas i svart galla, luft i gul galla, vatten i slem samt alla 
fyra elementen i blod. Hur kroppsvätskorna var balanserade berodde på 
kombinationen av ett antal primära kroppskvaliteter: värme, köld, våthet 
och torrhet. Var och en av kroppsvätskorna antogs ha en kombination 
av två egenskaper, temperatur och fuktighetsgrad. Detta med utslaget att 
svart galla ansågs vara kall och torr, gul galla ansågs vara varm och torr, 
slem ansågs kall och våt, medan blod ansågs varm och våt. 

Före 1700-talet fanns en nära koppling mellan humoralpatologin 
och något som gick under benämningen temperamentslära, där olika 
personlighets- och karaktärsdrag sammanfördes med en viss kombination 
av de olika kroppsvätskorna.79 Dessa kombinationer föreskrev fyra 
humörstyper: en kolerisk vilken hade överskott på gul galla med lokalitet 
i gallblåsan, en melankolisk vilken hade överskott på svart galla med 
lokalitet i mjälten, en flegmatisk vilken hade överskott på slem med 
lokalitet i hjärnan alternativt lungorna, och slutligen, en sangvinisk vilken 
hade överskott på blod med lokalitet i levern. 
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De kroppsliga dispositioner som Galenos beskrev i sitt system var 
också förknippade med passioner, på så sätt att varje kroppsvätska eller 
humörstyp var förbunden med en viss typ av känslor. Den koleriska agerade 
utifrån ilska och vrede och var uppbrusande, hetsig och hetlevrad; den 
melankoliska agerade utifrån sorg och vemod och var dyster, nedstämd 
och ledsen; den flegmatiska agerade utifrån apati och håglöshet och var 
trög, sävlig och likgiltig; och den sangviniska agerade utifrån glädje och 
uppsluppenhet och var livlig och sorglös. Samtidigt förhöll sig inte Galenos 
helt och hållet statiskt till de humörstyper som han beskrev utan talade 
också i stor utsträckning om hur typerna blandades i olika kombinationer 
hos människor.80

Mot denna bakgrund är det inte idéhistoriskt förvånande att systemet fick 
långtgående konsekvenser in på förståelsen av teater och skådespelarkonst.

Dekorum – en gudomlig metamorfos

I Roachs mening förutsätter passionernas retorik en tillströmning av 
yttre inspiration i form av andar som får skådespelarens kropp i rörelse.81 
Den andliga rörelsen aktiverar i sin tur de kroppsvätskor och känslor 
som tillåter förvandling. Förvandlingen brukade liknas vid den mytiske 
vattenguden Proteus, en gud som genom metamorfos kunde anta vilken 
form eller skepnad som helst. Det var därför vanligt att skådespelare från 
den här tiden jämfördes med just denna gud. 

Som redan nämnts existerade det en stor rädsla för obalanserade 
kroppsvätskor på den här tiden. Om skådespelaren förlorade kontrollen över 
transformationsprocessen, vilket ansågs vara en överhängande risk, var det lätt 
att tappa fotfästet både på scenen och utanför.82 Dessutom, enligt en överförd 
princip, trodde man att på samma sätt som andarna verkade på skådespelarna 
verkade skådespelarna på publiken. De tillskrevs anmärkningsvärt nog 
förmågan att sätta även publikens kroppar och känslor i rörelse. Och om 
skådespelaren var i obalans var även åskådarna i fara.

Skådespelarna uppmanades att lära sig balansera kroppsvätskor och 
känslor genom att styra andarna i bestämda riktningar. I enlighet med 
temperamentsläran följde skådespelarna noggrant humoralpatologins 
scheman för vilka känslor som hörde hemma var i kroppen. Genom att hålla 
andarna lågt och inte låta dem stiga uppåt utövades kontroll. Känslorna 
fick på inga villkor rusa iväg och röra sig fritt, utan rent optimalt skulle 
de kanaliseras till känslornas barometer diafragman för att därifrån få ett 
kontrollerat utlopp. Det rådde också en föreställning om att vänster hand 
var extra mottaglig för andar. Länge var det vanligt att skådespelare hängav 
sig åt ett slags ritualiserande av vänsterhanden av just den anledningen. 
Kunskapen om hur andarna skulle styras systematiserades efterhand och 
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började kallas för dekorum.83 Den huvudsakliga frågan för renässansens 
skådespelare var således hur passionerna skulle formas i enlighet med 
dekorum. 

Den upplyste skådespelaren
Upplysningen tog fart som en reaktion mot det antika ideal som präglat 
renässansen samt mot den kristna religionens stora inflytande. Detta 
skedde i samklang med naturvetenskapernas framsteg och med förnuft, 
rationalitet och empiri som de viktigaste slagorden. Den kulturhistoriska 
förändring som utmärkte den här perioden kom också att prägla hur 
teater- och skådespelarkonsten utvecklades.84 På det konstnärliga området 
hade ett stort missnöje med de äldre konventionerna växt sig starkt, vilket 
jag i början av kapitlet också knöt till borgarklassens uppkomst. Då 
passionernas retorik byggde på en förlegad vetenskap och en vidskeplighet 
som var på väg att gå ur tiden hade den inte längre någon bärkraft utan 
framstod som en antites till det naturliga känslospråk som efterfrågades. 

Kirsten Gram Holmström identifierar tre svar på denna missbelåtenhet. 
För det första gav den upplysta dramatiken från bland annat Voltaire 
skådespelarna ett friare tolkningsutrymme. För det andra resulterade det i 
ett återuppväckt intresse för nyklassicism. För det tredje började publiken 
föredra opera och pantomim framför taldramatik. 

I direkt förbindelse med det konventionsskifte som skådespelarkonsten 
genomgick växte en skådespelarkonstdebatt fram där både praktiker och 
teoretiker lät sig involveras i diskussionerna. När dekorum inte längre fyllde 
någon funktion försvann regleringen av känslouttrycken. En av de saker 
som diskuterades friskt var hur känsla skulle levas ut. Den stora frågan var 
om måttet för känslogestaltning skulle utgå från ohämmad inlevelse eller 
om känsla skulle gestaltas med hjälp av förnuftsstyrd kontroll.85

I Gösta M. Bergmans efterföljd har Gram Holmström visat på pantomimens 
betydelse för det mer känsloutlevande spel som konventionsskiftet 
medförde.86 Resultatet av den klassiska teaterns flört med pantomim blev 
ett utlevande minspel, stora gester och expressiv mimik i rörliga scenerier.87 
För att framhäva de för pantomimen så expressiva ansiktsuttrycken slutade 
man dessutom att vit-sminka sitt ansikte, vilket varit kutym tidigare.

Den viktiga roll som pantomimen fick är något som också påtalas i 
Christiansens studie. Med inspiration från gästande italienska truppers 
”lazzi” (skämt, upptåg), vilket är det improvisatoriska elementet i 
commedia dell’arte, infördes ett chargerat (överdrivet, karikerat) spel. 
Improvisation blev plötsligt regeln och inte undantaget. Från pantomim 
och komedi överförde man till tragedin små tricks som utsmyckade spelet. 
Dessa kallades för ”finesser”.
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Tvära övergångar mellan känslor, så kallade ”affektskiften”, är ett 
annat kännetecknande drag för den nya spelstilen. Dessa tvära brott mellan 
känslor står i kontrast till arvet efter masktraditionen, vilken använde sig av 
en härskande affekt där skådespelaren likt en mask bar på ett känslouttryck 
under en hel föreställning. Den engelske 1700-talsskådespelaren David 
Garrick brukar framhållas som ett exempel på den nya spelstilen.88 I 
samklang med den betydelse som en skådespelares vältalighet tidigare haft 
och som resulterat i att den franska teatern innan konventionsskiftet hade 
förvandlats till en monoton deklamationsteater bröt de tvära affektskiftena 
med både den härskande affekten och den entoniga deklamationen. 

Med referens till en av de teoretiker som deltog i 1700-talsdebatten, 
Sainte-Albine, beskriver Christiansen ytterligare ett drag i den nya 
pantomimiska trenden, och det är att måla upp rollens ord. Detta kallade 
han för ”jouer le mot”, vilket på svenska betyder att spela med ord.89 
Olika pantomimiska ställningar matchades med ord och uttryck för att av 
publiken upplevas som ett ”ordmåleri”. Och här har vi alltså kärnan i det 
naturliga känslospråk som blivit norm.

I ett växelspel med den dramatik som skrevs gjorde finesser, tvära 
affektskiften och ordmåleri att författarna mer och mer började skriva 
fram välkända typer, som i italiensk commedia, för skådespelarna att leva 
ut i och som mot slutet av 1700-talet resulterade i den nya dramatiska 
formen melodram. 

Förnuft mot inlevelse – debatten i praktiken

Den nya stilens framgångar berodde i huvudsak på hur tre skådespelare från 
den franska nationalscenen Comédie Française vid mitten av 1700-talet 
gav uttryck för det pantomimiska, skriver Gram Holmström. Dessa var 
Hippolyte Clairon, Marie Françoise Dumesnil och Henri Louis Lekain.90

Clairon och Dumesnil har kommit att bli sinnebilden för uppdelningen 
mellan att uttrycka känsla med hjälp av förnuft kontra med ohämmad 
känsloinlevelse.91 Under de dryga tjugo år som skådespelarna arbetade 
sida vid sida på Comédie Française existerade det en öppen rivalitet mellan 
dem. Det var en tävlan som stod i direkt proportion till deras respektive 
val av spelstil samt temperament. Clairon förknippades med kalkylerad 
gestaltning och Dumesnil med ögonblickets känsloinlevelse, eller djävulen 
i köttet (le diable au corps) som hon ska ha sagt till Voltaire.92 Dumesnil 
var ojämn i sitt spel och endast riktigt bra i känsloladdade scener. I dessa 
scener var hon enligt samtida kritik däremot oöverträffbar. Clairon var 
jämn och byggde sitt spel på en detaljerad instudering av rollen. Även 
om Clairon generellt värderades högre än Dumesnil brukade det påpekas 
att hon aldrig lyckades röra sin publik på det sätt som Dumesnil hade 
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förmåga att göra. Typiska ledord för Dumesnil var intuition, identifikation 
och verklighet, medan det för Clairon var distans, kalkylering och fiktion. I 
den uppdelning mellan sann känsla och spelad känsla som upptog franska 
vetenskapsmän under den här tiden stod Clairon för spelad känsla och 
Dumesnil för upplevd känsla. 

Sensibilitet – debatten i teorin

Luigi Riccoboni utgav 1738 en allmän teaterhistoria där han i ett kapitel 
om deklamation pläderar för vikten av att använda känsla som primärt 
effektmedel på en publik, och det med sann övertygelse.93 Till skillnad från 
honom så förespråkade hans son Francesco Antonio Riccoboni spelad 
känsla, något som han motiverar så här:

Tvärtom förefaller det som om man vore ur stånd att spela, då man 
är olycklig nog att verkligen känna det man skall uttrycka. Ens hjärta 
håller på att sprängas, ens röst att kvävas; faller en tår från ditt öga 
kan du lätt komma att snyfta, och det blir då omöjligt för dig att få 
fram ett ord ochspelet stannar av. Därtill kommer att känslan i ett 
skådespel skiftar snabbare än i livet, och hur skulle skådepelarens 
känslor kunna följa med?94

Vid 1700-talets mitt rekommenderade teatertidskriftsredaktörerna för 
The Prompter engelsmannen Aaron Hill och för Die Hamburgische 
Dramaturgie tysken Gotthold Ephraim Lessing – i likhet med Riccoboni 
den yngre – en förnuftstyrd skådespelarmetod.95 Deras respektive förslag 
byggde på filosofen René Descartes mekaniska affektlära, vilken utgick 
från en dualistiskt orienterad idé om människokroppen som en mekanisk 
maskin, ett slags staty i rörelse som styrdes av en rationell själ. 

Därtill ägnades mycket utrymme åt att klassificera och systematisera 
olika känslouttryck. Aaron Hill ansåg att deklamationsteatern var 
förstelnad, ett spel utan affekter. Utifrån Descartes idé om sex ursprungliga 
affekter utarbetade han ett intrikat program för entydiga uttryck som han 
erbjöd sig att instruera skådepelare utifrån. 

Lessings affektlära skiljer sig från Hills i den bemärkelsen att han inte 
ser dem som entydiga utan som att de uppträder i en blandning. Han 
menar att känslan är något inre som bara går att döma efter dess yttre 
uttryck. Lessing fäster också uppmärksamhet på att skådespelaren kan 
framkalla en inre känsla genom att imitera en yttre form.96 

Fransmannen Pierre Rémond de Sainte-Albine skrev om skådespelarens 
konst från ett helt annat håll.97 Sainte-Albine vände sig bort från 
mekaniseringsidealet och mot doktrinerna om vitalism och sensibilitet. 
Med inspiration från vetenskapliga upptäckter på neurologins område 
där nervsystemets funktioner var på väg att kartläggas samt på 
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fysikens där upptäckten av hur elektricitet alstras hade gjorts, förde 
Sainte-Albine in sensibilitetsdoktrinen med medföljande terminologi i 
skådespelarkonstdebatten. Man trodde att beroende på organisationen av 
en människas inneboende vitala kraft kunde en kropp likt elektricitet börja 
vibrera. Han kontrasterade sentiment mot sensibilitet, vilket till svenska har 
översatts till känsla och känslighet. Sentiment beskriver själva sensationen 
medan sensibilitet beskriver en förmåga att reagera på sensationen.

Späckad med nya idéer på skådespelarkonstens område fick Sainte-
Albines bok stor genomslagskraft i Frankrike och 1755 gjorde den 
läkarutbildade mångsysslaren John Hill en fri översättning av den 
till engelska under titeln The Actor. År 1769 översätts The Actor 
anmärkningsvärt nog tillbaka till franska av Antonio Fabio Sticotti under 
titeln Garrick ou les acteurs Anglais. 

Sticottis bok fick i sin tur Denis Diderot att skriva Skådespelaren och 
hans roll 1773, vilken inte publicerades förrän 1830 mer än 50 år efter hans 
död.98 Till den återkommer jag i nästa kapitel. Och i och med att boken gick 
i tryck först 1830 föranledde det att känslodebatten på nytt blossade upp 
under 1800-talets andra hälft. Den här gången var det skådespelaren Henry 
Irving som argumenterade för inlevelse, medan en annan skådespelare vid 
namn Constant Coquelin som gick i Diderots fotspår och argumenterade 
mot. Den häftiga debatten mellan Irving och Coquelin fick William Archer 
att skriva Masks or Faces? A Study in the Psychology of Acting.99 Archer 
använde sig inte bara av alla de debattinlägg som skrivits utan gjorde också 
en undersökning bland sin egen tids skådespelare där han lät dem uttrycka 
sin mening i frågan. Efter att Archer redovisat de olika svaren avslutar han 
boken med att visa att de som är emot att en skådespelare lever sig in i 
känslan har fel. I sin argumentation betonar han att det är ytterst ovanligt 
att skådespelare så helt och hållet hänger sig åt känsla att de förlorar 
sin medvetenhet. För att demonstrera sin tes utvecklar Archer en teori 
baserad på undersökningens svar där han talar om skådespelarens dubbla 
medvetande. Han menar att det är detta som möjliggör för skådespelaren 
att med känsla leva sig in i en scenisk gestaltning och i samma stund mentalt 
registrera och analysera densamma.100 

Den svenska skådespelarkonstens upplysning
Det brukar sägas om svensk teater- och skådespelarkonst att den kommer 
uppifrån, från kungen, och inte nerifrån, från folket. Under upplysningstiden 
införde Gustav III den permanenta teatern i Sverige. De initiativ som han 
tog inför inrättandet av de två kungliga teatrarna är startskottet för den 
första våg av internationella influenser som kom att prägla tidig svensk 
teater- och skådespelarkonst.101
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År 1781 anställer Gustav III aktören Jacques-Marie Boutet de Monvel 
från Comédie Française som ledare och huvudaktör, tillsammans med en 
skådespelartrupp på nio män och fem kvinnor. I sin krönika Svensk teater 
från 1917 skriver Georg Nordensvan om kungens motiv:

Denna franska teater förde scenisk kultur till Sverige. Monvel och 
hans kamrater fingo samma uppgift som de målare, skulptörer och 
konsthantverkare, som blivit hitlockade i och för slottsbygget: att 
införa odlad smak och vägleda svenska förmågor, så att vi en dag 
skulle kunna reda oss själva.102 

Monvel blir kvar i Sverige som läromästare på skådespelarkonstområdet i 
dryga fem år, innan han med ett brutet kontrakt återvänder till Frankrike 
och Comédie Française. Under denna förhållandevis korta period 
etablerar Monvel det som för eftervärlden har gått under benämningen 
”la tradition monvélienne”.103 Han införde därmed i Sverige den 
upplysta skådespelarkonst som förknippas med det nyss beskrivna 
konventionsskiftet snarare än den retoriska skådespelarkonst som utgick 
från passionernas retorik.

Den skådespelarkonststil som Monvel förde med sig till Sverige var 
inspirerad och modellerad efter den kände franske tragediskådespelaren 
Lekain, som under läroåren på Comédie Française blev hans förebild. 
Lekain var som nämnts en av de skådespelare som tillsammans med 
Clairon och Dumesnil arbetade i enlighet med de reformer som den 
franska skådespelarkonsten genomgick i mitten av 1700-talet. Därtill var 
Lekain den store upplysningsfilosofen och dramatikern Voltaires absoluta 
favoritaktör, och som filosofen själv instruerat i att motsvara upplysningens 
idéer.104

Genom att bland annat bryta med den retoriska traditionen att sjunga 
fram deklamationen införde Lekain en ny spelstil i tragedin där han 
talade fram alexandrinerna. Denna nya spelstil överförs till Monvel, och 
blir senare också typisk för den legendariske svenske skådespelaren Lars 
Hjortsberg, vilken undervisades av honom i deklamation och mimik. 105 

Det som går under benämningen 1700-talsdebatten blir således början 
för det samtal om känsla som svensk skådespelarkonst i första hand känner 
till. Detta kan ge en fingervisning om varför Diderots nej till sentiment och 
sensibilitet fått något av en särställning i Sverige, att döma av den syn på 
känsla som redovisades i kapitel 1.
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En tårkult
I Anne Vincent-Buffaults The History of Tears beskrivs som sagt hur 
sensibilitet och sentimentalitet går från att stå i det kulturella rummets 
absoluta centrum på 1700-talet till att gradvis försvinna helt som 
tongivande markör på 1800-talet.106 Hon förklarar ingående på vilka 
grunder som tårarnas språk och praktik kom att förskjutas och ersättas 
med andra känslospråk och praktiker. Det är ett förklaringsmönster som 
är intressant att sätta i relation till hur skådespelarkonstens känsloideal 
börjar förändras under denna period. 

Vincent-Buffaults beskrivning av den tårkult som rådde under 1700-talet 
i Frankrike kompletterar det som hittills sagts om känsloidealet på teatern 
under samma period. Hon inleder sin studie med att visa hur tårarnas 
språk artikulerades i litteraturen, och i synnerhet som en effekt av Jean-
Jacques Rousseaus bok Julie eller den nya Héloïse från 1761. I den franska 
litteratur som skrevs och lästes, högt på salongerna eller tyst i hemmets 
vrå, lades allt mer vikt vid hur sensibilitet och sentiment kom till uttryck 
i berättelserna. Språket i dessa texter badade i så mycket tårdrypande 
känslosamhet att Vincent-Buffault väljer att tala om en ekonomi av tårar 
som delades och utbyttes, där ett slags känsloretorik som cirkulerade och 
distribuerade sensibilitet växte fram. 

Inom ramarna för detta språk blev gråten en sådan källa till njutning 
att den spred sig som en löpeld i det franska samhället. Förutom i den 
erkända litteraturen satte tårarna sina spår i det mesta som skrevs under 
denna tid. Samma känslokoder som användes i litteraturen dök upp i brev, 
memoarer, föreställningsberättelser mm. Tårar skulle exponeras och helst 
delas med andra, något som gjorde att känslouttrycket fick funktionen 
av ett socialt band mellan människor. Likaväl som det gick att gråta 
tillsammans med nära och kära, så grät man också tillsammans med 
främlingar. Tårarna luckrade upp gränser mellan fiktion och verklighet, 
mellan privat och offentligt. 1700-talsmänniskorna grät över fiktiva 
berättelser, stora principer och generaliseringar. Vad de inte grät över var 
berättelser om verkliga personliga tragedier, något som Vincent-Buffault 
är noga med att poängtera. 

Vincent-Buffault förklarar att tjusningen med tårarna bestod i att 
dessa vätskor erbjöd en kroppslig dimension som tidigare undvikits 
såväl i litteraturen som i det franska 1700-talssamhället. Detta fysiska 
uttryck av känsla skapade en störningszon som indirekt upprättade en 
kroppslig kontaktyta. Den här kontaktytan utgick från att sensibiliteten 
representerade ett nytt borgerligt kroppsuttryck, som skiljde sig från 
det kroppsförnekande aristokratiska ideal som tidigare dominerat 
kulturen. I jämförelse med det stela och hårt kontrollerade aristokratiska 
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kroppsspråket beskrevs sensibiliteten som naturlig och mjuk. Det är också 
ur detta sammanhang som modekänslan ömheten kommer. Tårarna och 
sensibiliteten betonade medkänslan och ansågs därför ge människor goda 
moraliska och etiska värderingar. Därtill gränsade de till det intima. I den 
borgerliga dramen genomlystes i fiktiv form teman som kärlek, vänskap 
och familj för att på scenen eller i texten representeras som en del av en 
privat miljö. Det var således scener hämtade från det borgerliga privatlivet 
som rörde till tårar och som i jämförelse med den aristokratiska värld 
som tidigare dominerat fiktiva skildringar blev sin tids sinnebild av det 
naturliga. Samtidigt skulle vissa sidor av denna natur undertryckas, de 
som hade med människans drifter att göra.107 Dygdiga rollfigurer skapades 
därför åt publiken att identifiera sig med och att ta efter i beteenden och 
moraliska värderingar.

Teatern – ett tårarnas mikrokosmos

Teatern som enskild konstform befann sig i centrum för 1700-talets tårkult. 
Tårar iscensattes inte bara på scenen som en del av fiktionen utan också ute 
i salongen, där medlemmar i publiken grät i sådan omfattning att även de 
drog blickarna åt sig. Ett tårarnas växelspel växte i denna brytpunkt fram 
där publiken med sina gråtnäsdukar var lika aktiva som skådespelarna. 
Hur mycket tårar som fällts i salongen blev direkt avgörande för om en 
föreställning skulle anses som lyckad eller inte, vilket gav ett estetiskt 
mervärde som efterhand blev synonymt med den nya borgerliga smaken. 
Som tidigare nämnts transformerades de dramatiska koderna i takt med 
gråtkulten och fick sitt estetiska uttryck i den borgerliga dramen. Den var 
en helt ny teatergenre i korsningen mellan komedi och tragedi, där en 
allvarlig handling kombinerades med rollfigurer och miljö hämtade från 
den borgerliga vardagen. Till dramen valdes skådespelare utifrån hur väl 
de kunde gråta, samt locka publiken att gråta.108 

Det är i relation till teatern som tårkultens baksida blir extra synlig. 
Den sensibilitet som i ett inledande skede blivit synonymt med den goda 
moraliska smaken antog snart sådana proportioner att det inte längre 
gick att reglera de överdrifter i sensibilitet som utspelades. Detta stod i 
skarp kontrast till de koder för gråtandets konst som Rousseau och 
andra lärda hade initierat i sina böcker och som byggde på kontroll och 
förnuftsstyrning. I takt med att gråtkulten spred sig och växte i omfång 
och styrka blev de ursprungliga koderna för gråtandets konst överspelade 
och det blev allt vanligare att människor föll i gråt utan synlig anledning. 

I de offentliga uttrycken för känslor urskiljer Karin Johannisson en 
likhet mellan 1700-talet och 2000-talet. Hon menar att det senmoderna 
samhället spelar högt på känslor och att dessa iscensätts i det offentliga 
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rummet i ritualiserade former som kan påminna om 1700-talets 
känslosamhet.109 Några av de exempel som Johannisson ger och som får 
henne att tala i termer av hypersensibilitet och om känslans återkomst 
är den kollektiva sorg som utbröt efter prinsessan Dianas död.110 Hon 
hänvisar också till de tårar som den tidigare statsministern Göran Persson 
fällde efter tsunamikatastrofen, en offentlig känslomanifestation som inte 
har någon motsvarighet i modern svensk tid enligt henne. 

Johannisson ser en parallell mellan de två tidsepokerna, vilket är 
intressant för min egen studie. Om man utgår ifrån att det ligger något i 
det vore det rimligt att tänka sig motsvarande paralleller också på teater- 
och skådespelarkonstens områden. 

Mot bakgrund av tanken om en sådan parallellitet vill jag som 
avrundning återknyta till det tidigare resonemanget om skådespelaren 
Helena Bergström. I Vincent-Buffaults beskrivningar av gråtens stora 
proportioner aktualiseras också uttryckssätt som erinrar om Bergströms 
sätt att uttrycka gråt på scen och på film. Möjligen är detta också en 
av anledningarna till att hennes återkommande gestaltning av gråt är 
lätt att lägga märke till. Gråten har inte legat i fas med vad en rådande 
känslostruktur föreskriver som rätt sorts tårar, där det mer känslosvala 
är att betrakta som normerande. Om det är så att gråten i det offentliga 
rummet håller på att förändras i riktning mot ett mer 1700-talslikt uttryck 
kan det på sikt sätta Bergströms tårar i ett helt annat ljus, i vilket hon 
istället framstår som en känslomässig stilbildare. 

Ytterligare en parallell är gråtens särställning inom teaterkonsten. I 
kapitlets upptakt skrev jag att tårar och gråt var det sceniska känslouttrycket 
framför andra, det som vår tids svenska skådespelare förväntas kunna 
brista ut i på beställning. Varför detta har fortsatt att vara så finner sin 
förklaring under 1700-talet. Det var då som denna trend grundlades och 
som sensibilitet började likställas med gråt. Gråt och tårar blev under det 
århundradet så gott som synonymt med känsla. Trots att känslotrenderna 
har skiftat på teatern sedan dess och ingen idag skulle komma på tanken 
att definiera känsla som enbart gråt, så kvarstår gråtens särställning – om 
än mer som en diffus idé än som ett artikulerat ideal. 
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– III –

Diderot och den sårbara skådespelaren

En olycklig, verkligt olycklig kvinna kan gråta men inte alls 
göra er rörd; och värre än så: hennes lätt vanställda drag kan 
ge er lust att skratta.1

Denis Diderot

Kunskap om känslor och skådespelarkonst 
För att visa på känslors värde i kunskapsproduktion identifierar Alison M. 
Jaggar i ”Love and Knowledge: Emotion in Feminist Epistemology” en klyfta 
mellan känslor och kunskap som bottnar i upplysningens positivistiska 
förhållningssätt.2 Under den här perioden gjordes en omdefinition av 
rationalitet som gick ut på att vetenskapsmännen började betrakta det 
logiska tänkandet som oberoende av mänskliga attityder och preferenser. 
En sådan omdefinition krävde en syn på känslor som irrationella.

Trots att den allmänna föreställningen från antiken och fram till 
upplysningen var att kunskap inhämtades med förnuftet exkluderades 
inte känslor från en sådan kunskapsprocess. Jagger förklarar hur varken 
grekerna under antiken eller de medeltida filosoferna gjorde någon definitiv 
uppdelning mellan känsla och förnuft. De såg känsloladdade värderingar 
som en del av förnuftets urskiljning av objektiva strukturer och en ordnad 
verklighet, där känslor om de kanaliserades rätt var en källa till tankens 
rörelsekraft.3

Vad jag intresserar mig för i det här kapitlet är hur de positivistiska 
vetenskapsmännens omdefinition av rationalitet har kommit till specifikt 
uttryck inom teatern och skådespelarkonsten – och om det kan sägas 
ha uppstått en motsvarande klyfta mellan känslor och kunskap om 
skådespelarkonst? 

Polanyi och skådespelarens riktning
Intentionalitet är ett av fenomenologins mest fundamentala begrepp och 
anspelar på att det mänskliga medvetandet i syfte att få världen att framstå 
som meningsfull och begriplig alltid är riktat mot något.4 I linje med den 
här tanketraditionen föreställer jag mig skådespelaren som intentionell, 
med vilket jag menar att hen under repetitionsarbetet riktar sig mot en 
dramatisk text, sina medspelare och deras rolltolkningar samt mot en 
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regissör och dennes förmedling av sina visioner. Mest av allt riktar sig 
dock skådespelaren mot sin egen rollfigur. Ytterst är det mot en tolkning 
av den som hen strävar under den här processen, och som de andra 
riktningstagandena ger impulser till. Jag menar också, vilket jag kommer 
att analysera närmare i kapitel 4, att hen under teaterhändelsen riktar sig 
mot publiken.

Dolda problem

Som ett led i sin teori om tyst kunskap försökte Michael Polanyi visa att 
alla former av kunskapsinhämtning följer samma struktur. Jag kommer 
nu att argumentera för att den processinriktade syn på forskarens 
problemformulering som han ansåg vara det område där den tysta 
kunskapen visade sin mest anmärkningsvärda styrka, är fullt möjlig att 
applicera på skådespelarens arbete. Diskussionen om processens karaktär 
har också bärighet på den inom svensk teater normerande föreställningen 
att ett gestaltningsarbete vilar på en mål- eller viljeformulering.5 

Polanyi menade att det är en självmotsägelse att tro att forskning börjar 
från en explicit problemformulering.6 Detta eftersom problemet till att börja 
med alltid är och måste vara dolt för forskaren. Polanyi hänvisar till Platon 
och den så kallade Menons paradox, där den antika filosofen lade fram bevis 
för det absurda i att leta efter en lösning på ett problem. Platon förklarade 
att om man vet vad man letar efter är det inget problem och om man inte 
vet vad man letar efter så kan man inte hitta något. Vad Polanyi noterar i 
sin läsning av Menon är att Platons kunskapsparadox handlar om explicita 
problemformuleringar. Från detta sluter sig Polanyi till att lösningen på 
paradoxen är att människor ”kan veta mer än de kan säga”, eller i det 
här fallet explicit formulera.7 Ett sådant vetande utformas implicit och är 
dolt för forskaren eftersom det bygger på en tyst kunskapsprocess som först 
framträder som en kroppsligen upplevd aning om att vara nära en lösning 
på ett problem. Aningen till trots så har varken problemställningen eller dess 
svar något centrum i det initiala läget. Vad forskaren gör är att hon eller han, 
som Polanyi uttrycker det, riktar sin uppmärksamhet mot ett centrum som 
av nödvändighet är tomt.8 Vidare skriver han:

I have noted the heuristic powers of a true universal conception, 
and have now consolidated the idea of such powers pointing out 
our capacity to recognize problems, to know good problems from 
bad ones, and to pursue these successfully, by feeling our steady 
approach to their solution. The work of the scientist consists in 
doing all these things. He notices clues that seem significant, and, if 
he is an experimenter, tries to turn up new clues that would give him 
further guidance. All the time his attention is fixed on the meaning of 
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the clues he has collected so far, while he is feeling his way towards 
new ideas and new evidence, by following his sense of approaching 
discovery.9

Som Polanyi beskriver i citatet så känner forskaren sig fram till både 
den explicita problemformuleringen och dess lösning med hjälp av en 
sökande rörelse mellan ledtrådar och betydelsebildning. Kunskapen om 
forskningsproblemet sitter från början av processen i forskarens kropp 
som en tyst aning, vilket betyder att forskaren förebådar problemet 
kroppsligen, men kan varken se eller formulera det tydligt för sig själv 
eller någon annan. 

Överfört till skådespelarens arbete innebär detta att en rollfigurs vilja 
eller önskningar till att börja med är dolda på precis samma sätt som 
ett forskningsproblem kan te sig dolt för forskaren. Av detta följer att 
viljeformuleringen för ett optimalt resultat görs implicit av skådespelaren 
och att den bygger på en tyst kunskapsprocess som först framträder som 
en kroppsligen upplevd aning utan centrum. 

När skådespelaren följer den struktur som Polanyi beskriver riktar sig 
hen indirekt mot sitt mål och direkt mot sin kroppsligen upplevda aning. 
Vad skådespelaren konkret fokuserar på är därför inte nödvändigtvis vad 
hen vill med rollfiguren, eftersom den kunskapen fortfarande är latent och 
egentligen inte går att sätta ord på under en stor del av repetitionsprocessen. 
Skådespelaren är istället fokuserad på att pröva sig fram i riktning mot sin 
aning i en rörelse mellan ledtrådar och betydelsebildning, vilket innebär att 
det är mot den ännu avlägsna känslan som alla impulser prövas och vägs.

I den arbetsprocess som just beskrivits ser jag en parallell till en 
iakttagelse som Maria Johansson gör i Skådespelarens praktiska kunskap. 
Det handlar om den riktning och den rörelse som skådespelaren tar mot 
någonting dolt som endast kan anas och som hon talar om som intuition:

Jag vet att jag ska gestalta något, så jag står redan inför ett problem. 
Detta ska utföras och jag börjar prova olika saker för att lösa 
uppgiften. Intuitionen kan då hjälpa mig att hitta rätt lösning, men 
på samma sätt också få mig att upptäcka det som inte stämmer, det 
som inte fungerar. Ett obehag i kroppen. Jag hejdar mig. Något är 
fel! Något döljs som jag inte får tag i, ännu.10

Det som Johansson intuitivt anar framställer hon som en känsla av obehag 
som sitter i kroppen.

Vidare skriver Johansson att impuls och intuition samverkar i det 
skapande arbetet och framhåller att skillnaden är att impulsen upplevs 
som en ”stöt” medan intuitionen bäst beskrivs som en ”darrning”, eller 
”en aning som påkallar uppmärksamhet”.11 Johansson förklarar att det 
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ibland skaver till och i likhet med Polanyi kallar hon detta för en aning, 
och menar att en sådan inte kan uttryckas direkt i ord utan kräver att man 
stannar upp och lyssnar på vad kroppen vill förmedla.

Johansson beskriver två infallsvinklar på det avstannande som 
intuitionen medför. Den ena öppnar för att lösa skådespelarens individuella 
gestaltningsproblem. Den andra blir till en låsning av arbetsprocessen. Den 
senare inträffar när en skådespelare hänvisar till sin intuition under pågående 
repetitionsarbete för att skydda sig från yttre förslag och impulser. Då blir 
det kontraproduktivt att åberopa intuitionen, vilket enligt Johansson leder 
till att den kollektiva arbetsprocessen påverkas negativt. Som hon ser det 
blir intuition därmed ”något flummigt, en känsla som varken är påverkbar, 
går att resonera om eller föra vidare”.12 Johansson menar att det är en av 
orsakerna till att begreppet fått en dålig klang inom teatervärlden. 

Att det finns en negativ laddning kring intuitionens betydelse inom 
teatern bekräftas av den grupp av erfarna skådespelare som Johansson 
samtalat med som underlag för sin studie. Vissa av dem säger till och med att 
det är ”korkat” att tala om såväl intuition som känslor.13 Under samtalets 
gång nyanseras referensgruppens inställning och samtliga börjar istället se 
på intuition som något viktigt för gestaltningsarbetet. Det framkommer 
att deras initiala inställning är en reflektion av att de aldrig har talat om 
eller funderat över begreppets egentliga betydelse och funktion förut.

Sitt resonemang kring skådespelarens intuition kopplar Johansson ihop 
med en känsla som hon burit med sig sedan tiden i skådespelarutbildningen, 
där hon upplevde den övergripande lärometoden som statisk. Metoden 
ifråga lärde eleverna, som hon förklarar det, att arbeta som rätlinjiga 
linjaler, där ett tydligt framvisande av handlingar utan inblandning av 
känslor eller tankar stod i fokus. Johansson söker efter en mer flexibel bild 
som tar hänsyn till skådespelarens intuition, känslor och tankar. En sådan 
hittar hon i Aristoteles beskrivning av det böjliga och anpassningsbara 
mätverktyg som användes på Lesbos under antiken och som efter platsen 
har kommit att kallas för en lesbisk linjal.14 Vad hon efterfrågar är 
böjligare arbetsformer och verktyg som tar lika mycket hänsyn till det 
som skådespelaren anar och känner som till de handlingar som förväntas 
framvisas i tydliga hållningar. Johanssons bilder av en rätlinjig och en 
böjlig linjal läser jag som ett försök från hennes sida att hitta ett språk 
som ger uttryck för skådespelarens intentionalitet. Linjalen anspelar på 
den riktning som skådespelaren tar mot sin rollfigur. 

När skådespelaren avkrävs svar för tidigt uppstår en fara, förklarar 
Johansson.15 Skådespelaren tvingas i den typen av situationer att ta avstånd 
från det hon eller han är på spåren och blir tvungen att ”backa”, som en 
av skådespelarna i gruppen uttrycker det: 
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Ibland får man bruka våld på sig själv känslomässigt för att ge ifrån 
sig uttryck som man inte har byggt upp än, bara för att regissören 
ska förstå. Där finns det brister i tilliten mellan skådespelare och 
regissör [...]. Ibland när man ska förklara sig har man inte ord på 
det som intuitionen säger att man ska göra. Så får man en motfråga 
i en arbetssituation, ‘Varför det?’, och man svarar: ‘Nej, men jag 
bara känner att…’ Det här är rätt problematiskt, för ibland kan man 
backa med sina uttryck på grund av det.16

I formuleringen att skådespelaren får ”bruka våld” på sig själv 
känslomässigt för att ge ifrån sig uttryck som inte är uppbyggda ännu 
blir den överhängande faran tydlig. Den uppstår när regissören försöker 
påskynda skådespelarens väg mot rollfiguren för att få henne eller honom 
att visa färdiga resultat när det inte finns några ännu. När det händer är 
det inte ovanligt att skådespelaren hamnar ur kurs och tappar kontakten 
med sin aning. En annan viktig aspekt som jag läser in i citatet är att den 
intuitiva aningen är något som hon eller han får slå vakt om, omhulda och 
som inte minst gör skådespelaren ytterst sårbar under repetitionsarbetet.

Hur kan man förklara Johanssons paradoxala upplevelse av att rätlinjiga 
arbetsformer och verktyg prioriteras framför böjliga och flexibla när 
skådespelaren samtidigt ser ut att bygga så mycket av sitt arbete på intuition 
och känsla? I ett försök att sätta den här frågan i ett historiskt perspektiv 
riktar jag mig mot Denis Diderots Skådespelaren och hans roll från 1773. 

Ett skådespelarkonstparadigm formuleras
I Player’s Passion framhåller Joseph R. Roach att Skådespelaren 
och hans roll haft en paradigmatisk betydelse för den moderna 
skådespelarkonsthistorien.17 Enligt Roach har västerländsk teater och 
skådespelarkonstteori, medvetet eller omedvetet, uppehållit sig vid 
de frågor som Diderot formulerade i sin text.18 Roach ger en kärnfull 
sammanfattning av det paradigmatiska anspråkets riktlinjer, när han på 
följande vis förklarar varför teaterteoretiker och praktiker alltid verkar 
återkomma till Diderots skrift: 

They find it a source of answers, but, more importantly, they find 
it the source of the pertinent questions to ask – questions about 
memory, emotion, imagination, characterization,unconsciousness, 
process, illusion, and double consciousness.Diderot’s successors can 
scarcely avoid doing so because the philosophe foresaw the main 
directions of the future development of the life sciences and, along 
with them, the course that the evolution of acting theory would 
take in the nineteenth and twentieth centuries, the period we term 
modern, and the theoretical issues we are still defining in our acting 
schools and by our performance practices.19
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Här sammanfattas vidden av den betydelse som Diderot spelat för 
framväxten av en modern teater- och skådespelarkonsttradition, och som 
därigenom gjort honom till en oumbärlig referenspunkt.20 Det gäller alltså 
inte bara de svar Diderot angav för det han såg som skådespelarkonstens 
paradox, utan i lika hög grad de frågar som hans resonemang fortsätter 
att väcka. I mångt och mycket föregriper Diderot, menar Roach, den 
moderna teaterns – och tillika livsvetenskapernas – frågor om exempelvis 
minne, känsla och fantasi liksom synen på människans omedvetna. Att de 
flesta som skrivit om skådespelarkonst sedan Diderots tid i någon mening 
förhållit sig till filosofen är något som i sin tur bör ses i relation till att 
Skådespelaren och hans roll är en många gånger missförstådd text som till 
och med väckt anstöt hos ett stort antal läsare.21

Där det tidigare fanns en lång tradition av att värdera den upplevda 
känslan som den givna utgångspunkten för lyckad gestaltning blev 
Diderots definitiva brytning med detta ideal en radikal förändring i sättet 
att se på skådespelarens arbete med att göra känsla på scenen.

Skådespelarkonstens paradox 

Diderot undersöker vilka egenskaper som krävs för att en skådepelare ska 
betraktas som stor.22 Två män med motsatta åsikter, Den förste och Den 
andre, argumenterar fram och tillbaka i dialogform. Den förste fungerar 
som Diderots alter ego och är tänkt att läsas som en potentiell förnyare av 
rådande konventioner på skådespelarkonstens område. Den andre är en 
naiv och bakåtsträvande kraft som gång efter annan tappar hakan inför 
Den förstes argument. Därtill är Den andre någon som Den förste talar 
igenom som stand-in för den icke namngivne författare som han egentligen 
utvecklar sitt resonemang i polemik mot och som han vid flera tillfällen 
refererar till.

Vad som utmärker Diderots argumentation via Den förste är att han 
bryter med förväntningen att skådespelaren fysiskt ska uppleva den känsla 
som gestaltas, vilken Den andre agerar som företrädare för. Ett par sidor 
in i texten för Diderot sin åsikt i känslofrågan på tal via Den förste:

Jag kan ju ha fel. Men den verkligt viktiga punkt där vi har motsatta 
meningar, er författare och jag, är frågan om vilka egenskaper som 
är viktigast för en stor skådespelare. För min del vill jag att han skall 
ha omdöme. Jag anser att en verklig skådespelare skall vara en kylig 
och lugn iakttagare. Jag fordrar alltså klart förstånd av honom men 
alls ingen känslighet […].23 
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Diderots åsikt i känslofrågan mynnar ordagrant ut i klart förstånd och 
ingen känslighet. När Den förste påtalar att han inte fordrar någon 
sensibilitet utbrister Den andre förvånat: ”Ingen känslighet”.24 Varpå Den 
förste replikerar att det är precis vad han menar, men att han ännu inte fått 
ordning på sina argument och att det är dessa som han nu är i färd med 
att reda ut i samtalet.25 Från att tala om utmärkande egenskaper överlag 
snävar Diderot in diskussionen på en enda egenskap, skådespelarens 
sensibilitet. När denna väl har introducerats, är det vad Diderot uppehåller 
sig vid under resten av dialogen.26 

Framför Diderot: en upplyst skådespelarkonstsymbolik i
tillblivelse
I Queer Phenomenology intresserar sig Sara Ahmed för den klassiske 
filosofen och hans skrivbord.27 Hon lyfter fram skrivbordet som en 
förkroppsligad plats med flera möjliga riktningar att ta i bruk, och 
beskriver en tankefigur där det finns ett framför och ett bakom. Framför 
inbegriper allt det som filosofen är intresserad av att undersöka. Bakom 
omfattar hela den privata sfär av fru, barn och hemhjälp, vilka sällan får 
mer utrymme i filosofens arbete än att de som hastigast skymtar förbi.

Där Ahmed ser en öppning att i sin bok ”queera” fenomenologin 
med utgångspunkt i skrivbordsmetaforen, tänker jag mig att det i 
den mer allmänna bemärkelsen bryta upp kategorier och normerande 
föreställningar går att ”queera” just Denis Diderot. Med hjälp av Ahmeds 
förhållningssätt undersöker jag vad han riktar sig mot respektive ifrån i sin 
diskussion om skådespelarkonsten, och gör det i likhet med henne i termer 
av ett Framför och ett Bakom.28 

Fram till 1760 förespråkade Diderot sensibilitet, precis som de flesta andra 
som var en del av tidens gråtkult.29 Hans förtrogenhet med livsvetenskaperna 
fick emellertid honom att göra en helomvändning i sensibilitetsfrågan. 
Tack vare arbetet som encyklopedist, författare och översättare ändrade 
filosofen sin ståndpunkt i takt med att hans förståelse av människokroppen 
fördjupades. Därtill anger Roach ytterligare två anledningar till Diderots 
helomvändning. Den ena är att Diderot genom sitt arbete med encyklopedin 
kom i kontakt med olika typer av hantverkare som fick honom att förstå 
teknikens betydelse för den kreativa processen. Det andra är Diderots 
fascination för den engelske skådespelaren David Garrick.

Till de av Roach beskrivna orsakerna vill jag antyda en fjärde 
tänkbar sådan. Det är hans manifesterade inställning till Kvinnan som en 
känslomänniska. Diderot verkar nämligen anse att Kvinnan såväl fysiskt 
som symboliskt har en dålig inverkan på teater- och skådespelarkonsten på 



94

grund av sin tillsynes känsliga natur. Denna yttrar sig dels som en reaktion 
på gråtkultens accelererande proportioner, dels som ett legitimeringsprojekt 
i konstformens namn, där en kvinnlig symbolik med långa anor skrivs ut 
och en upplyst manlig symbolik skrivs in av Diderot.

Modèle idéal 

Användningen av en ny symbolik är knuten till Diderots estetiska teori 
om modèle idéal. Teorin kan närmast beskrivas som den inre bild av ett 
konstverks utformning som en konstnär/skådespelare noggrant skissar 
fram med hjälp av sin tankeförmåga innan ett konstverk skapas och som 
därefter justeras under arbetets gång. Denna idealmodell skulle kunna 
betraktas som Diderots i idealismen förankrade lösning på problemet med 
hur ett tekniskt förhållningssätt kan bli en del av den kreativa processen.30 
Ett uttryck för det är att Diderot i sina reflektioner över mimesisbegreppet 
kom fram till att det konstnärliga skapandets sanna akt består i själva 
föreställningen, i modellerandet av en inre bild – en idealmodell. 

Diderot strävar efter att skapa en konstnärlig metod i paritet med det 
vetenskapliga idealet objektivitet och bestämmer sig för att idealmodellen 
ska bygga på observation av naturen, reflektion och experiment.31 De tre 
nyckelorden ställer dock lite annorlunda krav på skådespelarkonstområdet. 
Eftersom skådespelarens huvudsakliga material består av sitt eget fysiska 
jag fordrar arbetet mer än yttre, objektiv observation. Det kräver också en 
ingående analys av kroppen och dess inre processer.32

Diderots kroppsförståelse utgick från den tidsmässigt präglade tanken på 
kroppen som en maskin utrustad med vitala egenskaper. Kroppsmaskinen 
består av vibrerande nerver utan egen riktning, och behöver därför styrning. 
Denna utförs av intellektet, det vill säga tanken som har sitt centrum i hjärnan.

Som en del av den fördjupade förståelsen av människokroppen 
utvecklade Diderot en syn på känslor som något centrerat till diafragman. 
Den vitala konstitutionen skapar rörelse i nervsystemet som väcker 
känslorna. Så till vida är sensibilitet ett direkt resultat av förhöjd 
nervaktivitet, vilket för Diderot är förknippat med något ensidigt negativt. 
Det är ett tillstånd som skapar mediokra människor eller i det här fallet 
skådespelare. En skådespelares framgång är beroende av hur skicklig hon 
eller han är på att kontrollera diafragman.

Diderot insåg att med vanans makt går det att hålla tillbaka de spontana 
nervimpulserna. Mekanisk upprepning, eller automatisering som han 
också kallade det, blev lösningen på hur diafragman skulle kontrolleras. 
Roach hävdar i detta sammanhang att Diderots paradox vilar på två 
betydelser av spontanitet. Någonting sker spontant, eller, framstår som 
spontant genom att bygga på automatik. Det är den senare betydelsen av 
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begreppet spontanitet som Diderot förknippar med god skådespelarkonst. 
Efter att skådespelaren har automatiserat känslan är det meningslöst att 
tala om den som sensibel eller fysisk. Enligt Roach är detta andemeningen 
i Diderots inlägg i känslodebatten.33

Med den automatiserade spontaniteten som ideal genomgår skåde-
spelarens känsloarbete en rationalisering. Det blir vetenskapligt underbyggt 
och förknippas med manlig symbolik, eftersom idealmodellen ses som 
frukten av en avmystifierad teknisk process. 

Bakom Diderot 
Inom kunskapsteoretisk forskning pågår en diskussion kring epistemologisk 
okunskap, något som framförallt undersöks som ett strukturellt problem. 
Linda Martin Alcoff ser i artikeln ”Epistemologies of Ignorance” på de här 
problemen som en typ av kunskapsluckor.34

I egenskap av erkänd upplysningsfilosof har Diderot kommit att fungera 
som en symbol för det systematiska sökandet efter kunskap. Med referens 
till Alcoff och de kunskapsluckor hon för på tal frågar jag mig om inte 
kunskapens fanbärare på skådespelarkonstens område Diderot har sin 
akilleshäl just här, dvs. i hur han riktar sig från Kvinnan. Med hänvisning 
till kvinnor som grupp skriver han i Skådespelaren och hans roll: 

Se på kvinnorna! De är säkerligen vida mer känsliga än vi män. 
Det finns ingen jämförelse mellan deras passioner och våra! Men 
lika underlägsna som vi är dem i det avseendet, lika underlägsna 
är de oss när det gäller att avbilda känslorna. Känsligheten är alltid 
förenad med en viss svaghet i gestaltandet.35

Diderot polariserar i citatet kvinnor och mäns förhållande till känslor 
samt upprättar en värdehierarki som placerar mäns förmodade förmågor 
över kvinnors. Vad gäller gestaltandet av känslor går det hävda att Diderot 
anspelar på kvinnors okunskap, då han förutsätter att den kvinnliga 
naturen gör det svårare för dem att styra sina känslor.

När Diderots formuleringar läses i samtiden, över tvåhundra år efter 
att de skrevs, påminner de oss om hur kunskap och okunskap är begrepp 
som är svåra att hålla isär, även i ett historiskt perspektiv. Ändrar man 
förutsättningarna övergår det ena lätt i det andra. Den oförmåga som 
Diderot tillskrev kvinnor generellt och kvinnliga skådespelare mer specifikt 
kan i retrospektiv ses som hans egen brist, formad av hans situation, 
grupptillhörighet, och privilegierade position som vetenskapsman och 
filosof.

Den överföring som Diderot gör av kunskap från ett område till ett 
annat, är därför inte helt okomplicerad. Vid en tillbakablick visar sig 
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Diderots kunskapssyn ha en blind fläck som är grundad på fördomar om 
kvinnor och kvinnlighet, vilket blir tydligt om man läser hans verk genom 
de kunskapskritiska perspektiv som formuleras av nutida feministiska 
teoretiker. Samtidigt är Diderots blinda fläck inte bara hans egen utan en 
del av den positivistiska kunskapssyn han företräder.36 Bakom filosofens 
skrivbord står en värld av kvinnor som filosofens tanke inte kunde omfatta 
utan fördom.

Dualitet, hierarki och ett kvinnligt väsen

Motsatspar bottnar allt som oftast i ett dualistiskt och värdehierarkiskt 
synsätt. Från feministiskt håll brukar det problematiska med den 
kombinationen framhållas, då det går att beteckna som den patriarkala 
konstruktion där man ställs i motsats till kvinna, det manliga i motsats 
till det kvinnliga samtidigt som den förre överordnas och den senare 
underordnas. Kontentan blir att mannen konstrueras fram som normen 
för vad det innebär att vara människa, och kvinnan i sin tur blir det 
partikulära som endast får sin mening i relation till mannen – en 
patriarkatets grundformel. 

I Den greske drømmen om kvinnens overflødighet: essays om myter og 
filosofi i antikkens Hellas spårar Vigdis Songe-Møller denna kombination 
av ett dualistiskt och ett värdehierarkiskt synsätt tillbaka till antiken.37 
I den så kallade platonska traditionen ansågs verkligheten vila på 
begreppspar, som exempelvis enhetlighet och mångfald eller odödlighet 
och förgänglighet, där det ena begreppet var normgivande medan det 
andra tillskrevs ett mindre värde. 

Songe-Møller visar också att begreppsparen var sammanlänkade med 
en under antiken framväxande patriarkal genusordning. Bland annat 
var det vanligt i det antika Hellas att ge könskaraktär åt verklighetens 
olika element i en uppdelning av man/manligt och kvinna/kvinnligt. I 
kombination med ett hierarkiskt synsätt ledde denna uppdelning till att 
”all form for tilblivelse, forandring, mangfold og kropp – assosieres med 
noe kvinnelig, mens tilværelsens positive elementer – det vil si enhet, 
identitet, uforanderlighet og fornuft – forstås som noe mannlig”.38

Kunskap om en sådan dualistisk och hierarkisk uppdelning av världsbilden 
väcker frågan om var den antika teatern- och skådespelarkonsten 
placerades? En fråga som rimligen låter sig besvaras med: inom ramarna 
för det kvinnliga, eftersom skådespelarkonst konnoterar allt det som 
Songe-Møller menar att Kvinnan associerades med. 

Nancy Tuana synar i sin bok The Less Noble Sex: Scientific, Religious, 
and Philosophical Conceptions of Woman’s Nature de myter som präglat 
idén om en lägre stående kvinnlig natur.39 Denna idé projicerades också på 
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teatern, och kom i förlängningen att bidra till att skådespelaryrket fick låg 
status bland yrken och ofta jämfördes med prostitution.40 

Dessa historiskt förankrade fördomar tar också Ingeborg Nordin 
Hennel upp i Mod och försakelse: livs- och yrkesbetingelser för Konglig 
Theaterns skådespelerskor 1813–1863.41 I sin studie belyser Nordin Hennel 
ur genusperspektiv hur den kvinnliga scenartisten levde och verkade med 
en dubbel projicering av fördomar och utanförskap, den om ”Kvinnan” 
och den om yrket.42 

Tuana påvisar hur myterna om den lägre stående kvinnliga naturen vävts 
in i det västerländska sättet att tänka. Ett cirkelförlopp gällande kvinnans 
underlägsenhet på de tre områdena religion, filosofi och vetenskap har 
underblåst varandra från antiken och framåt.43 Nordin Hennel tecknar en 
snarlik bild av hur fördomar om Kvinnan har förstärkt varandra, där hon 
bland annat nämner den särartsantropologi som utvecklades i kölvattnen 
efter Pierre Roussels bestseller Systéme physique et moral de la femme 
från 1775, med sin fysio-psykologiskt determinerade kvinnosyn.44 I boken, 
som kom ut ungefär samtidigt som Diderots Skådespelaren och hans roll, 
beskriver Roussel kvinnor som sensibla och svaga.45 

Den förståelse som Songe-Møller, Tuana och Nordin Hennel bidrar 
med bildar den fond mot vilken de föreställningar om ”Kvinnan” och 
sensibiliteten som återfinns bakom Diderot blir synliga. 

Sensibilitetens hierarki

Diderot är kritisk mot för mycket känsla och framhåller:

Vid minsta oförmodade händelse tappar den känslige koncepterna. 
Han kan inte bli en stor kung, en stor politiker, en stor krigare, en 
stor advokat, en stor läkare. Fyll teatersalongen med dessa gråtande 
varelser, men placera inte någon av dem på scenen.46

I likhet med andra upphöjda samhällsroller anser Diderot att en stor 
skådespelare inte har råd att förlora kontrollen, det överlåter han istället 
åt publiken.

Diderot eftersöker ett regelbundet och modererat spel. De skådespelare 
som förlitar sig på sensibiliteten är ojämna, har ingen kontroll över 
vad de uttrycker och blir därför mediokra i hans ögon. Känslouttryck 
bör kalkyleras med hjälp av förnuftet. I arbetet med idealmodellen kan 
skådespelaren med fantasi och minne studera de ”lidelsefulla, häftiga och 
känsliga människorna” i syfte att avbilda dem med konstnärlig finess.47 

Diderot skriver också: ”Känsligheten är i själva verket en sorgens och 
svaghetens följeslagare”.48 För Diderot verkar sensibiliteten vara förbunden 
med gråt och tårar. Diderot kallar av denna anledning kvinnliga skådespelare 
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för gråterskor vid flera tillfällen. Exempelvis skriver han: ”Placera er eviga 
gråterska i någon av våra klagoroller, och ta henne inte därifrån!”.49 

Med hjälp av Vincent-Buffault går det att förklara med vilken logik 
som Diderot ger gråten ett kön vid de tillfällen då han talar om gråterskan. 
Kulten startade som ett litterärt fenomen som utspelade sig i de salonger 
som hölls av den franska intellektuella eliten. I de rum där Diderot rörde 
sig var det framförallt männen som bestämde gråtens initiala villkor. 
Tillsammans grät de över stora principer i mänsklighetens namn. När 
gråtkulten populariserades skedde en femininisering där kvinnorna så att 
säga tog över den. För att beskriva denna uppdelning talar Vincent-Buffault 
om en sensibilitetens hierarki där kvinnors och mäns gråt värderades olika. 
Kvinnor grät hysteriskt för minsta lilla, exempelvis en död kanariefågel, 
medan män grät för mänsklighetens lidande.

Att kvinnors och mäns gråt både värderades olika och förväntades ta sig 
olika uttryck blir också tydligt i Diderots formuleringar: ”Vi vill helst att 
en man skall behålla sin manliga karaktär och värdighet mitt i passionens 
stormar”.50 Det är en åsikt som Diderot återkommer till vid fler än ett 
tillfälle. Så här skriver Diderot på ett annat ställe: ”Då vänder alla kvinnor 
bort huvudet och kvider: — O, fasa! Det hade varit rätt illa om detta hade 
framsagts av en stor skådespelare och blivit förstärkt av hans äkta och 
kraftfulla tonfall”.51 Det passar sig inte för de manliga skådespelarna att 
göra som ”alla dessa skådespelerskor utan format på scenen”, vilka låter 
sig styras av sensibiliteten och av gråten.52

Uppdelad i en aktiv och en passiv del framträder en sensibilitetens 
hierarki. Den passiva är kroppsligt förankrad och svår att kontrollera, 
har sitt centrum i diafragman och griper tag i skådespelaren. Den aktiva 
bygger på att förnuftet kontrollerar, styr och modererar uttrycket. I nästa 
steg förknippar Diderot den passiva delen med Kvinnan och den aktiva 
delen med Mannen. Den manliga står i sin tur i direkt förbindelse med det 
geniala och den kvinnliga står i förbindelse med det mediokra.

Skådespelarkonstens kvinnliga väsen

Om gråtkultens kvinnliga skådespelare utgör ett fysiskt problem i att 
de motsäger upplysningens idé om rationalitet uppstår ytterligare en 
problematik som ligger bakom Diderot, där teater- och skådespelarkonst 
sedan antiken symboliskt har tillskrivits ett kvinnligt väsen.

Ulrika von Schantz uppmärksammar idén om skådespelarkonstens 
kvinnliga väsen och inkluderar det som en av teaterns centrala mytbildningar 
i en större diskussion om hur skådespelarkonsten ofta har sammankopplats 
med föreställningar om manligt/maskulint och kvinnligt/feminint. Hon 
undersöker vilka implikationer som associationerna mellan skådespeleri/
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skådespelarkonst och kvinnlighet/femininitet/erotik/prostitution har fått.53

Hon menar att liksom skådespelarkonsten sammanblandats med 
promiskuitet och prostitution genom historien så har den i vidare 
bemärkelse också blandats ihop med kvinnlighet/femininitet.

Föreställningen om skådespelarkonstens kvinnliga väsen hittar von 
Schantz i en av Frederik Schybergs tre föreläsningar om konstformen 
från mitten av förra århundradet. I sin historik skänker han enligt henne 
”skådespelarkonsten en aura av feminin essens, kryddar den med hjälp av 
kvinnan som ‹den mörka kontinenten›”.54 

Likafullt finner jag hos honom ett annat förhållningsätt till 
skådespelarkonstens kvinnliga väsen än det som Diderot lite mer än två 
hundra år tidigare företräder. I Schybergs tredje föreläsning ”Skådespelaren 
som fenomen” skriver han:

Vissa av de gamla teoretikerna hade blick för ett kvinnligt element 
i skådespelarkonsten. Erfarenheten har bekräftat detta, inte bara 
därigenom att skådespelarkonsten, intressant nog, socialt var det 
första yrke i vilket kvinnor – då de långt om länge fick legitimt tillträde 
till det med kyrkans och statsmaktens (motvilliga) godkännande – 
hävdade sig som likaberättigade med mannen, ja, i ett stort antal fall 
var honom överlägsen. Fru HEIBERG och SARAH BERNHARDT 
har med stöd bl. a. av detta faktum, karakteriserat skådespelarkonsten 
som en till sitt innersta väsen kvinnlig konst. Det är inget tvivel 
om att det kvinnliga psyket med dess förmåga till medkänsla och 
förvandling, anpassningsbehov och anpassningsförmåga, med dess 
lätt väckta ömhet och fantasiverksamhet, äger särskilda betingelser 
för utövandet av skådespelarkonst, kvinnorna är ju på sitt sätt 
‘yrkesmässiga känslomänniskor’ […].55

De föreställningar som Schyberg beskriver i citatet, den bevisföring och 
de slutsatser som han presenterar, ger en bra inblick i vad som innefattas 
i idén om skådespelarkonstens kvinnliga väsen. Han börjar med att 
förankra idén i den klassiska, retoriska traditionen och gör det med 
hänvisning till de välkända retoriker som i relation till talekonsten också 
berörde skådespelarkonsten. Han förklarar att skådespelaryrket tidigt 
blev legitimt för kvinnor att verka inom. Därefter ger han två konkreta 
exempel på stora skådespelare som beskrivit skådespelarkonsten som 
kvinnlig, danskan Johanne Luise Heiberg och fransyskan Sarah Bernhardt. 
Med denna bevisföring drar Schyberg slutsatsen att de kvaliteter som 
förknippas med det kvinnliga psyket är egenskaper som är av särskild 
betydelse för utövandet av skådespelarkonst. 

Det är viktigt att betona att den historiskt och socialt förankrade 
bevisföring som Schyberg tillhandahåller, på ett för oss idag förutsägbart 
sätt, landar i ett antal stereotypa föreställningar om vad det innebär att 
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vara kvinna. Schyberg relaterar de typiskt kvinnliga kvaliteterna till ett 
speciellt psyke, men det är lika vanligt att de skrivs fram i termer av den 
essentiella kvinnokroppen, alternativt naturen.56 Dessa egenskaper som 
ska vara av betydelse för skådespelarkonsten länkar Schyberg slutligen till 
känslor, då han talar om yrkesmässiga känslomänniskor. Av detta följer 
att skådespelare förvisso tillhör den gruppen men det innebär inte att 
känslomänniskor per automatik är goda skådespelare, eftersom känslan 
måste kunna behärskas.57 Schyberg hävdar därtill att yrkesmässiga 
känslomänniskor är något annat än känslomänniskor. Skillnaden 
däremellan består i att de yrkesmässiga kan behärska och kontrollera 
känsla, något som den andra gruppen inte kan. 

Schyberg säger att kvinnor har ett eget sätt att vara professionella 
känslomänniskor. I citatet parar han ihop medkänsla med förvandling 
och en lättväckt ömhet med fantasiverksamhet samt talar om speciella 
anpassningsförmågor. Det finns en undertext här som öppnar för en 
annan åsikt än Diderots, där kvinnor sågs som av naturen dåliga på att 
kontrollera känsla. Schyberg verkar till skillnad från Diderot ha ansett att 
det essentiellt kvinnliga psyket är en kreativ källa till känslokontroll. Den 
stora skillnaden mot Diderot är således att Schyberg inte tillskriver män 
några fördelar när det gäller att förfina de yrkesmässiga känslouttrycken. 
Till skillnad från Diderots gråterska som saknade känslokontroll så 
tillskriver Schyberg det kvinnliga väsendet en kultiverad förmåga att 
gestalta känslor.

Tvåhundra år tidigare ersätter dock Diderot en med Kvinnan 
förknippad symbolik med en som istället bär manliga förtecken. Man 
skulle kunna tänka sig att han bland annat gör det för att legitimera den 
nya borgerliga teaterns ställning. Kanske gör han det också för att reglera 
den gråtkult som gått överstyr, i vilken många kvinnliga skådespelare 
spelat huvudrollen och för en kort tid verkligen fått stå i rampljuset. Med 
tanke på att det var först på 1500-talet som skådespelerskan gjorde fysisk 
entré på den klassiska scenen är det rätt symtomatiskt för en patriarkal 
maktordning att vända ryggen till.58 

Jag ser ett samband mellan Diderots riktningstagande och det tillsynes 
egendomliga i att, som von Schantz påpekar, ett skådespelartekniskt 
kunnande som bygger på olika typer av sensoriskt arbete fortfarande 
lyder under en filosofi som präglas av tankens och idéernas suveränitet.59 
Von Schantz refererar dessutom till en Diderotkonferens som hölls på 
Dramaten år 1993.60 I en session om skådespelarens yrkeskunnande 
beskriver en av talarna skådespelaren som fylld av djurisk energi. Med 
von Schantz ord så ”dränerar” han skådespelarkonsten på sin feminina 
essens ”för att istället erotisera den. Och icke desto mindre exotiseras 
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skådespelaren (som är en han oavsett kön)”.61 En annan av deltagarna väljer 
att beskriva skådespelarkonsten med hjälp av en retorik som använder 
en aggressiv och sexualiserad metaforik. Han talar exempelvis om hur 
skådespelaren avnjuter språket i munnen för att därefter ejakulera det. 
Von Schantz konstaterar att flera av talarna under konferensen förnekar 
skådespelarkonstens kvinnliga väsen genom att ersätta feminint kodade 
termer med maskulint kodade. Passivt kvinnligt byts ut mot aktivt manligt, 
i ett försök att höja skådespelaryrkets status i sina egna och andras ögon. 

Genom att Diderot frikopplade det bildliga bandet mellan kvinna 
och skådespelarkonst har den moderna skådespelarkonsten kommit att 
präglas av en maskulin symbolik. Den symboliken är uppbyggd på en 
segmenterad upplysningsretorik där det rationellt handlande subjektet 
står i fokus. Därtill har den in i vår tid fortsatt att prägla talet och 
föreställningarna om teater- och skådespelarkonst. När Maria Johansson 
i ett försök att identifiera upplevelsen av icke befintliga förhållningssätt 
till intuition och känsla framhåller att rätlinjiga arbetsformer och verktyg 
prioriteras i Sverige framför böjliga och flexibla, är också det resultatet av 
den maskulina symbolik som Diderot införde. 

Konsten att orientera sig
Tidigt i kapitlet skrev jag att Johanssons bild av en rätlinjig respektive 
böjlig linjal sannolikt var hennes sätt att uttrycka sin erfarenhet av 
skådespelaren som intentionell. För att synliggöra känslor som en källa 
till rörelsekraft vill jag introducera idén om ett möjligt och betydelsedigert 
val av orientering. 

I Queer Phenomenology använder Sara Ahmed begreppet orientering 
i relation till den fenomenologiska förståelsen av intentionalitet, för att 
markera att minst lika viktigt som att människor riktar sig mot något 
är hur de gör det.62 Ahmed menar att hur vi vänder oss påverkar såväl 
sättet vi bebor och delar rummet med andra som vilka och vad vi 
riktar vår uppmärksamhet mot.63 Att vända sig i en riktning mot något 
innebär samtidigt ett exkluderande av andra inriktningar eller riktlinjer. 
Ahmed tänker sig därtill, i likhet med Butler, att om en riktning upprepas 
performativt över tid så kommer den att forma såväl kroppen som världen 
på samma gång.64 Ett av Ahmeds huvudsakliga syften med sin studie är 
att synliggöra orientering som en underliggande faktor i en människas liv. 
Uppmärksam på den blir man egentligen bara vid de tillfällen då livet tar 
en oväntad vändning, som påverkar ens riktning i tillvaron. För Ahmeds 
del inträffade det när hon, för sig själv och sin omgivning, kom ut som 
homosexuell. 
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Överfört till min studie bidrar Ahmeds tankar om orientering med ett 
viktigt perspektiv på skådespelarens performativa göranden. Dels visar 
de att hur skådespelaren orienterar sig mot en rollfigur kommer att få 
betydelse för den gestalt som rollfiguren tar. Dels säger de någonting om 
vad som händer när det finns en allmän syn på hur en arbetsprocess ska 
gå till. En orientering kan som sagt bli normerande och den transformeras 
då symboliskt till en upptrampad stig att följa, som när den följs formar 
skådespelarens kropp och uttryck på ett visst sätt. En sådan stig leder 
människor i en viss riktning, enligt Ahmed, och blir i det längre perspektivet 
ett förpliktigande engagemang och en social investering.65 

I en tradition som ser skådespelaren som ett handlande subjekt är det 
vanligt att hen väljer att orientera sig mot en på förhand väldefinierad 
rollfigur. Detta följer samma slags objektiva principer som Diderot 
använde sig av när han utformade sin idealmodell, fast med utgångspunkt 
i en tydlig mål- eller viljeformulering.

Ahmed förklarar också: ”Within the concept of direction is a concept 
of ‘straightness’. To follow a line might be a way of becoming straight, by 
not deviating at any point”.66 Utan avvikelser från den linje som följs blir 
man, som hon ser det, rak. I citatet leker Ahmed med flera språkliga lager 
av betydelser. På engelska fungerar straight som slang för en heterosexuell 
läggning. Svenskans rak har inga sådana konnotationer. Men det finns 
också en existentiell betydelse av mer allmänt hållen karaktär. Människor 
som går på i en och samma riktning kan liknas vid en rak linje. Jag 
föreställer mig att med en rak arbetsform, eller rätlinjig som Johansson 
uttrycker det, behöver inte skådespelaren avvika åt något oväntat håll utan 
kan med endast mindre justeringar gå raka vägen till en rollfigur. Genom 
att agera på det viset behöver hen inte ta hänsyn till någon intuitiv aning 
eller några starka känslor. En sådan orientering innebär att skådespelaren 
inte behöver göra sig sårbar. 

I kontrast till det raka tillvägagångssättet kan skådespelaren medvetet 
eller omedvetet göra ett val att orientera sig mot en intuitiv aning. Det här 
motsvarar den böjliga arbetsform som Johansson nämner i sin studie. 

Som en del av sitt orienteringsresonemang skildrar Ahmed något som 
jag föreställer mig skulle kunna bidra till ytterligare förståelse av Polanyis 
resonemang om aning och Johanssons tal om en darrande obehagskänsla. 
Ahmed refererar till Maurice Merleau-Pontys definition av ögonblick av 
intellektuell oreda som en känsla av yrsel och illamående, och hon menar 
att om en människa stannar i den typen av ögonblick kan hon eller han 
uppnå en annan orientering.67 Jag tolkar det som att någonstans i oredan 
så uppstår något, möjligen en aning, att rikta sig mot för den som står 
kvar och möter yrseln och illamåendet. Med referens till Merleau-Pontys 
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upplevelse talar Ahmed om den desorientering som infinner sig när 
människan förlorar sitt sinne för var hon befinner sig i livet, och förklarar 
att den vilsenheten är en förutsättning för att kunna orientera sig mot 
detta något som finns i den nya riktningen.68 Ahmeds formuleringar om 
tillstånd av desorientering går att jämföra med den plats som skådespelaren 
befinner sig när hen orienterar sig intuitivt mot en tolkning av sin ännu 
ofärdiga rollfigur.

Att i fullständig oreda orientera sig mot något okänt som endast går 
att hitta i form av en intuitiv känsla eller upplevelse gör att skådespelaren 
befinner sig i en sårbar situation. I sin desorientering har skådespelaren 
ingen aning vart hen är på väg och tar sig fram genom att mot intuitionen 
pröva de olika impulser som ges och tas både utanför och under 
repetitionsarbetet. Varje gång en skådespelare väljer att orientera sig på 
det här viset mot sin rollfigur innebär det att en ny stig ska beträdas under 
tolkningsarbetet, en stig som hen inte vet vart den ska ta vägen. Det är 
först när skådespelaren har kommit fram till sin rollfigur som hen kan 
titta tillbaka och se hur stigen kom att slingra sig, något som också är den 
direkta anledningen till att arbetsformen behöver vara precis så flexibel 
och böjlig som Johansson beskriver den. 

Att ingen arbetsprocess eller rolltolkning är den andra lik tar flera av 
skådespelarna i Johanssons referensgrupp upp som det bästa och samtidigt 
det svåraste med yrket. Att skådespelaren kan välja att trampa upp en ny stig 
vid varje nytt produktionstillfälle gör arbetet till en stor och omväxlande 
utmaning. Det svåra har att göra med rolltolkningsprocessens tyngd, vilket 
Johansson talar om i termer av modet att utsätta sig. Att känna sig framåt 
i ett tillstånd av desorientering mot en rollfigur som hen inte kan definiera 
under en stor del av processen utan endast uppleva intuitivt verkar vara så 
krävande att många skådespelare i hög utsträckning bestämmer sig för att 
följa det raka och beprövade. I fråga om hur ofta en skådespelare väljer 
att följa sin aning vittnar Johansson och hennes referensgrupp om att det 
kan variera stort. En del gör det ofta, vissa ibland och andra vid något 
enstaka tillfälle under en hel karriär, beroende på sin vilja eller sin ork 
att utsätta sig. I termer av en hängivelse kommer jag att ta upp den här 
ansträngande sidan av teaterarbetet i kapitel 4. Vad jag vill ta fasta på 
här är den hållpunkt av sårbarhet och den oreda som den här typen av 
orientering förutsätter. 

Även om det kan verka som att jag polariserar de två vägarna till en 
rolltolkning i ett försök att kasta om ordningen är det inte vad jag är 
ute efter. Snarare är det så att jag i det här skedet av mitt resonemang 
vill synliggöra en riktning som teater- och skådespelarkonsten förlorade 
kontakten med i upplysningens efterdyningar. Det centrala som jag ser det 
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är att skådespelaren ska kunna ta ställning till sina orienteringsmöjligheter 
och ges ett utrymme att verbalisera dem inför sig själv och andra. Istället 
för att tvingas backa från sina uttryck eller få en hel ensemble att stanna 
av i intuitionens namn kan jag tycka att en skådespelare utan några 
större problem borde kunna säga till en regissör eller en kollega att hen 
har en intuitiv aning. Detta borde kunna bemötas som en rimlig form av 
rolltolkning, med sina egna villkor och konstnärliga kännetecken. Med 
samma medvetandegjorda retorik ska en regissör kunna vända sig till en 
skådespelare och säga att den här rolltolkningen kräver att du ger dig ut i 
desorientering och söker efter en aning att rikta dig mot. Hur den processen 
ser ut, då den i högsta grad relaterar till hur känsla görs, kommer jag att 
ägna kapitel 4 och 5 åt att undersöka. 

Diderots paradox
I Diderots text anar jag en rädsla för föreställningen om skådespelarkonstens 
kvinnliga väsen, vilket är en rädsla för den intuitivt sensibla kroppen som 
källa till kunskap. Det är en föreställning som framstår som skrämmande, 
eftersom den under en stor del av arbetsprocessen inte låter sig beskrivas i 
ord utan utgår från en intuitiv aning som bygger på sensibel öppenhet. Att 
rikta sig mot en känsla som endast går att få kontakt med som upplevelse, 
då den inte går att förklara i ord, gör skådespelaren sårbar. Det här 
sättet att göra känslor går helt enkelt inte att definiera på det handlande 
subjektets premisser med hjälp av det som Johansson kallar för rätlinjiga 
arbetsformer och verktyg, eller för den delen, med ett entydigt svar på 
frågan om vad skådespelaren vill och har för mål. 

 Överfört till teaterns område visar Ahmeds queera fenomenologi att 
skådespelarens val av hur känsla ska uttryckas handlar mer om orientering 
än om ett essentiellt kön, dvs. om hur och mot vilka objekt och andra 
som skådespelaren riktar sig. Det är detta som påverkar på vilket sätt 
känslor görs och vad som görs med dem. Genom socialisering får en stor 
andel kvinnor lära sig att i första hand inrikta sig mot vad de känner 
eller upplever fysiskt. Jag föreslår att kontroll av känsla inte längre ska 
likställas med en reflex och illusionen av spontanitet utan också bör ses 
som att ta kontroll över den riktning som tas, för ett medvetet val av 
orientering öppnar för fler medvetna sätt att göra känsla. 

Diderot föreställde sig att den stora skådespelaren kunde rikta sig 
direkt mot en idé om en idealmodell av en rollfigur och därigenom ta 
kontroll över sensibiliteten genom automatisering. Det är bara det att stor 
skådespelarkonst verkar bygga på en annan orientering mot rollfiguren än 
den cerebrala och raka som han förespråkade. Den stora skådespelaren 
av idag räds inte att under färden i riktning mot en anad rollfigur ta 
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steget ut i en sårbar desorientering av yrsel och illamående. Samtidigt ger 
jag Diderot rätt i många andra saker som han framhöll i sin upplysta 
skådespelarkonstteori, bland annat om automatiseringen och illusionen 
av spontanitet, vilka även den skådespelare som orienterar sig mot sin 
intuitiva känsla använder sig av när väl stigen till rollfiguren har etablerats. 

Noter
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– IV –

Känslor i luften:

Om en skådespelares hängivelse 

exemplet Lena Endre som Lady Macbeth

Konstnärligt utövande är ett komplicerat och komplext 
förehavande när det är ärligt. Ofta smärtsamt. Liksom livet.1

Lena Endre

det förfärande vågspelet av ett ögonblicks hängivelse[…].2

T.S. Eliot

Den kontextualiserande debatten
I februari 2010 presenterade Ekot vid Sveriges Radio en undersökning 
om sexuella trakasserier inom scenkonstområdet.3 Den visade att 30 
procent av skådespelarna hade blivit sexuellt trakasserade av en kollega 
eller arbetsledare inom yrket. Bland kvinnliga skådespelare var siffran 
nästan 50 procent. En tredjedel av dessa fall var därtill kopplade till krav, 
såsom lön eller rollbesättning. Som en del av Ekots undersökning sändes 
också ett flertal intervjuer, bland annat med blivande och yrkesverksamma 
skådespelare och regissörer. Både undersökningen och intervjuerna väckte 
stort gensvar i medierna och blev så pass uppmärksammade att det hela 
blev föremål för en särskild riksdagsutfrågning om jämställdhetsarbetet 
inom scenkonstområdet någon månad senare.4

Dessförinnan, och som en del av den mediala debatt som bröt ut, 
utspelade sig ett replikskifte i Dagens Nyheter mellan teaterkritikern 
Ingegärd Waaranperä och skådespelaren Lena Endre. Med anledning av 
Ekots undersökning hade Waaranperä skrivit en debattartikel under titeln 
”Herrarna i hagen”, där hon beklagade den utsatthet och maktlöshet 
som de sexuella trakasserierna i Ekots undersökningsresultat vittnade 
om.5 Detta såg hon som ett demokratiskt dilemma och ett resultat av en 
strukturell ojämlikhet med långa anor. Det sexuella maktutövandet på 
teatern gick enligt henne att betrakta som ett etiskt och ett konstnärligt 
problem. I artikeln ställde hon sig frågan var gränsen går mellan att gestalta 
våld och förnedring och att faktiskt utöva det på scenen. Som illustrativa 
exempel lyfte hon fram Thommy Berggrens uppsättning av Fröken Julie 
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på Dramaten från 2005 med Mikael Persbrandt och Maria Bonnevie i 
rollerna samt Lo Kauppi i rollen som Ofelia i Lars Noréns uppsättning 
av Hamlet på Romateatern på Gotland 2007. Ytterligare ett exempel var 
Lena Endres uppmärksammade nakenscen i rollen som Lady Macbeth i 
Staffan Valdemar Holms Macbeth på Dramaten 2006. 

Det Waaranperä ville framhålla i relation till samtliga tre exempel 
var kritikerns dilemma. Trots att hon som kritiker kan ifrågasätta och 
problematisera nödvändigheten av en naken Lady Macbeth, som fallet var 
i den aktuella Macbethuppsättningen, eller en lättklädd Ofelia, så menade 
hon att debatten ofta tenderar att fastna vid den punkt som handlar om 
regissörens konstnärliga val. Detta används som det självförklarande 
svaret till varför det nästan alltid är ”kvinnan som står för utlevelsen, 
nakenheten, blir föremål för våldtäkten etc.”.6 Waaranperä verkar mena 
att benämningen av det konstnärliga valet blir ett sätt att rättfärdiga att 
gränsen mellan representation och förnedring överträds. 

Tre dagar senare publicerade Dagens Nyheter ett öppet brev till 
Waaranperä från Lena Endre.7 Här tar Endre upp såväl problematiken 
kring de sexuella trakasserier inom scenkonsten vilka Ekots undersökning 
larmat om som den estetiska sida av problemet som Waaranperä fört på 
tal i sin debattartikel. Därtill utmanar Endre Waaranperä på en TV-sänd 
debatt.8 Waaranperä antar utmaningen och någon dag senare möts de i 
Nyhetsmorgon på TV4 för att fortsätta diskussionen.

De estetiska aspekter som Endre för på tal i sitt svar till Waaranperä 
blir särskilt viktiga i mitt resonemang om rolltolkningen av Lady 
Macbeth. I detta sammanhang kommer jag däremot inte att fördjupa mig i 
problematiken kring de sexuella trakasserierna, även om de självklart utgör 
en viktig del av förståelsekontexten till genuspräglingen av föreställningen 
om känsla/känslighet i scenisk gestaltning.

Hängivelse
I sin artikel frågade sig alltså Ingegärd Waaranperä var gränsen går mellan 
att gestalta förnedring och kränkande beteende och att bli förnedrad och 
kränkt. I sitt svar väljer Lena Endre att peka på en annan skiljelinje, mellan 
något som hon kallar för ”hängivelse” i arbetet och att bli utnyttjad. 
Att notera är också den parallell Endre gör till ytterligare en åtskillnad: 
nämligen den mellan hur livet faktiskt ser ut kontra det liv som gestaltas 
på scenen, en skillnad som kan vara svår att se.

Av särskilt intresse för min undersökning av känslornas betydelse i 
vår tids svenska teater är det som Endre kallar hängivelse och som hon 
återkommer till flera gånger i sitt svar. Här finns skäl att dröja vid ett 
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resonemang om de möjliga innebörderna av Endres bruk av begreppet och 
vad det betyder att hon väljer just det här ordet istället för att fortsätta 
tala om, exempelvis, gestaltningar eller representationer av förnedring 
eller kränkningar. 

Första gången Endre använder ordet hängivelse så gör hon det 
som något som existerar på bekostnad av en tydlig skiljelinje: ”Det är 
svårt att se gränsen mellan hängivelse i arbetet och att vara utnyttjad, 
eller hur?”.9 Dock verkar hon inte mena att hängivelsen ursäktar att en 
skådespelare låter sig utnyttjas utan snarare att den gör så att det är svårt 
för skådespelaren såväl som för publiken att avgöra exakt när ett sådant 
utnyttjande faktiskt sker. 

Endre förklarar att teatern använder tillspetsade aktioner för att väcka 
känslor hos publiken och återkommer då till begreppet hängivelse på 
följande sätt: ”Teatern kan inte vara en plats för politisk korrekthet, snöpt 
hängivelse och ängslan”.10 Endre värderar här indirekt hängivelsen som 
enormt viktig för skådespelaren och något att särskilt värna om – genom 
att ställa den i opposition till ett förhållningssätt karaktäriserat av ängslan 
och politisk korrekthet. 

I en annan passage av det öppna brevet ger Endre en ledtråd till vad 
hon läser in i ordet. Hon förklarar att hängivelsen är baserad på personliga 
upplevelser och erfarenheter av livet och har med konstnärlig uttolkning 
av dessa att göra. Ordets betydelse verkar således stå i proportion till 
hur skådespelaren använder sig själv och sina levda erfarenheter under 
skapandeprocessen. Det parti i brevet där Endre redogör för skådespelarens 
allmänna utsatthet, vilket anspelar på den tidigare nämnda otydliga gräns 
som löper mellan hängivelse och utnyttjande, bidrar till att belysa vad 
fenomenet handlar om. Den här tendensen att utsätta sig är, förklarar 
Endre, ett av skådespelarens yrkesvillkor:

Att vi är utsatta, män som kvinnor, i den här branschen är inget nytt. 
Det hör till yrket. Det är ett djupt orättvist yrke. Att vi utnyttjar 
varandra hänsynslöst och kanske framförallt oss själva när vi 
repeterar är också något som ingår i vår vardag. Det är det som är 
yrket: att använda oss av vår egen historia till att gestalta.11

Att skådespelarna blottställer sig genom att utnyttja sig själva och varandra 
hänsynslöst, indikerar att hängivelse är en dyrköpt aspekt av yrket som 
handlar om hur mycket skådespelaren är beredd att ge av sig själv och hur 
långt hen är beredd att gå i sin rolltolkning. 

”Det öde landet”

Endres tal om hängivelsen och dess pris kan relateras till andra konstarter. 
Framförallt har begreppet kommit att förknippas med den föreställningsvärld 



114

som utkristalliserade sig under modernismen hos författare som exempelvis 
T.S. Eliot och Ezra Pound.12 I en krigstraumatiserad tid präglad av 
ideologier som fascism och nazism kom en cynisk föreställningsvärld till 
uttryck, vilken inte sällan var influerad av Friedrich Nietzsches nihilistiska 
filosofi. Ett av de kännetecknande dragen i denna föreställningsvärld var 
en strävan bortom gott och ont, och det är där som hängivelsen blir ett 
centralt motiv.13 I dikten ”Det öde landet” uttrycker T.S. Eliot hängivelsen 
som: ”the awful daring of a moment’s surrender […]”, översatt till svenska 
av Karin Boye som ”det förfärande vågspelet av ett ögonblicks hängivelse 
[…]”.14 Hängivelsen jämförs i citatet med att ge sig in i ett förfärande 
vågspel. I överförd bemärkelse kan det ses som en träffande beskrivning av 
det val att utsätta sig som Endre menar är en del av skådespelaryrket och 
som innefattar stora estetiska och känslomässiga risktaganden.

När Endre skriver att det ingår i skådespelarjobbet att må dåligt, att 
kräkas, känna sig svimfärdig, att ha alldeles för hög puls, gråta, känna 
yrsel och ha allvarlig ångest – kan det tolkas som en effekt av ett sådant 
vågspel av total närvaro och inlevelse. Eller som det heter i fortsättningen 
på Eliots dikt från 1922: 

medan blodet drev mitt hjärta och som en tidsålder av klokhet aldrig 
kan återkalla genom detta, ensamt genom detta, var vi till […].15

Skådespelaren förväntas ge allt av sitt innersta, som Endre uttrycker 
det, och är så tvungen för att mäkta med det tunga ansvaret för pjäs 
och publik. Det ansvaret kan omöjligt uppfyllas med försiktighet då 
tillblivelse, precis som Eliot formulerar det, förutsätter ett pulserande 
hjärta som sätter allt på spel för att alstra liv i stunden. Delvis förklarar 
det här också varför Endre menar att teatern inte är en plats att vara 
”duktig” eller ”präktig” på och att sådana kvaliteter snarare är teaterns 
största fiende.16 

I Skådespelarens praktiska kunskap intresserar sig Maria Johansson 
för olika aspekter av mod, ett ämne som landar i en reflektion över hur 
skådespelaren både utsätts och utsätter sig som en del av yrket. En person 
i hennes referensgrupp jämför skådespelaren med en soldat som väljer 
att själv gå in i döden hellre än att vara den som dödar, vilket är en syn 
hämtad från ett dokumentärfoto som han sett.17 Övriga i referensgruppen 
bejakar hans bild. Ensam måste skådespelaren bestämma hur långt hon 
eller han är beredd att gå, vilket beskrivs i termer av ”dödsskräck” av en 
annan i gruppen.18 Synen på skådespelaren som någon som är villig att gå 
i döden för sin rolltolkning stämmer med idén om en hängivelse bortom 
gott och ont. 

I det samtal Johansson refererar till framgår det däremot att inte alla 
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skådespelare orkar utsätta sig på det här måttlösa, snudd på fanatiska 
viset i varje rolltolkning. Om den saken formulerar sig en av skådespelarna 
i gruppen så här: 

Drömmen är ju att man slår in på vägar man inte gjort, att man är 
modig, vågar ta risker, blottar sig själv, det tycker jag egentligen är 
det största modet, det att ställa sig framför många människor och 
öppna sig, låta någon titta in i det allra mörkaste, fulaste eller vad 
det nu är. Det sker ju inte varje gång en skådespelare ställer sig på 
scen, även om det är målet. Eller är det det? Är det det för alla? Det 
har jag undrat. Nu har jag varit ledig och gått och tittat på mycket 
teater, och jag funderar så himla mycket på det, vill alla, eller vill inte 
alla, orkar inte alla eller kan inte alla vara så där modiga?19 

Det finns, menar flera av gruppmedlemmarna, en överhängande risk att 
skådespelaren tänjer sina gränser så mycket att hon eller han skadar sig.20 
Att nå fram till kunskapen om en fulländad rolltolkning genom att ta 
personliga, fysiska och mentala risker verkar ofrånkomligen vara precis så 
dyrköpt som Endre beskriver det. Det är också en av de förklaringar som 
referensgruppen ger till varför det är så vanligt att skådespelare hellre än 
att anta utmaningar och satsa allt väljer att ”sejfa”, leta efter genvägar, 
eller i all bekvämlighet ”kör sin gubbe”, som de beskriver det.21 

Liminalitet

Förutom som ett med modernismen förknippat estetiskt förhållningssätt 
kan hängivelsen ses i relation till andra kulturella sammanhang; exempelvis 
antropologen Victor Turners ritualteori.22 I en studie av övergångsriter 
uppmärksammar Turner den liminala fas som uppstår under det han 
benämner ritualprocessen. Det är en fas som utspelar sig bortanför och 
utanför omgivande sociala strukturer och kan således karaktäriseras som 
en antistruktur befriad från vanliga normer och värderingar. Eftersom det 
finns ett behov av antistrukturella utrymmen i alla samhällen står liminala 
fenomen att finna även i andra sammanhang än det rituella, förklarar 
Turner. 23 Som jag nämnde i första kapitlet har Marika V. Lagercrantz, med 
influenser från Turner undersökt teatern som ett exempel på antistruktur.24 

Hängivelsemotivet återfinner jag i Turners beskrivning av den 
övergångsrit där pojkar ska transformeras till män, en rituell händelse 
som Lagercrantz för övrigt framhåller som jämförbar med den 
förvandling som skådespelaren genomgår under repetitionsprocessen.25 I 
en antistrukturell gemenskap utan inbördes hierarkier ledsagas en grupp 
pojkar av stammens äldre genom en serie av smärtsamma mandomsprov 
över i en ny social  identitet – den som innebär att bli man. Den smärta 
som pojkarna får lära sig att uthärda och hantera under riten och i det 
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tillstånd som de befinner sig mellan identiteter, är en förutsättning för att 
de ska kunna tilldelas sin nya sociala roll. Att inträda i en ny roll eller 
identitet är i övergångsriten förenat med att utsätta sig och att se döden 
i vitögat, en identitet ska dö och en annan födas. Denna transformation 
som iscensätts i riten har ett hängivelsemotiv som är besläktat med T.S. 
Eliots på ett högst intrikat sätt, då även han i dikten använder en form av 
antropologiskt sammanhang där olika kulturella referenssystem blandas 
med varandra.26 De konvergerar i det pumpande blod som driver 
hängivelsen och som får människan att leva upp bortom all aktsamhet 
och tvekan.

Också hos Turner sker hängivelsen bortom gott och ont, och gör så 
i det liminala, mellan och bortom, som hans antistruktur utgör. När 
skådespelaren under repetitionsperioden genomgår en motsvarande 
transformationsprocess, där en rollfigur ska träda fram, står hängivelsen 
i centrum för uppgiften och blir det verktyg som kan ta hen igenom den 
smärta som förvandlingen av det egna jaget innebär. För teaterteoretikern 
Richard Schechner är skådespeleri att jämföra med ”a paradigm of 
liminality” där skådespelarens transformation handlar om att befinna sig 
mellan identiteter uttryckt i en dubbel negation. 27 Som jag tolkar Schechner 
i den aktuella uppsättningens termer är Lena Endre inte Lady Macbeth, 
men hon är också inte inte henne. 

Från det här ritualteoretiska sammanhanget tar jag med mig insikten att 
skådespelarens hängivelse är ett liminalt tillstånd. Den används mellan och 
bortom som en del av en antistruktur som inte följer det vanliga samhällets 
logiker utan sker i kraft av sin egen transformationslogik, bortom gott och 
ont. 

Om den konstnärliga processen i antistrukturen skriver Lagercrantz med 
referens till Turner att den ”föds i ett skapande kaos”.28 Jag föreställer mig 
att hennes bild av kaoset om inte motsvarar så i alla fall överlappar med 
Polanyis bild av det tomma centrum mot vilket forskaren eller skådespelaren 
riktar sig med hjälp av sin dolda aning. Vad hängivelsemotivet bland annat 
lär ut är att skådespelaren för att få kunskap om den kroppsligt upplevda 
aningen är tvungen att våga sig ut i desorientering och därmed gör sig 
sårbar. Ett annat sätt att uttrycka detta är att skådespelaren använder 
sig av hängivelsen för att orientera sig mot rollfiguren. Skådespelarens 
hängivelse är det som tar hen mot aningen och på vägen framåt ser till 
att hålla alla inre och yttre gränser öppna. Det är så för att alla möjliga 
impulser, egna och andras, ska kunna prövas mot aningen. Att undersöka 
en skådespelares hängivelse går därför hand i hand med att söka svaret på 
vad som menas med ett öppnande av alla gränser i syfte att pröva impulser. 
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Vad jag vill komma fram till är att hängivelsen och dess baksida, det 
hänsynslösa priset, den benägenhet att utsätta sig och det mod som det 
innebär att ta sig bortom gott och ont, förefaller inbegripa ett annat slags 
performativt görande – ett sådant som inte handlar om representationer 
eller symbolisk gestaltning. För att undersöka detta liminala görande av 
rollfigur och känslor använder jag Michael Polanyis teori om den tysta 
dimensionen. 

Den tysta dimensionen
Mot slutet av sin vetenskapliga karriär skrev Michael Polanyi ett antal artiklar 
och böcker som kom att etablera honom som en av förgrundsgestalterna 
inom forskning på området tyst kunskap.29 Som ett alternativ till den inom 
naturvetenskapen allmänt rådande föreställningen om objektiv kunskap 
genom rationell observation presenterade Polanyi något som han kallade 
människans tysta dimension. Polanyis tankar om denna dimension är 
nära förknippad med en syn på den mänskliga kunskapsprocessen som 
kroppsbaserad. Han försökte i sina texter förklara att oavsett vilken form 
av kunskap det handlar om, intellektuell eller praktisk, så måste den först 
integreras kroppsligen via en inkänningsprocess för att kunna omvandlas 
till mening. Högst väsentligt är också att Polanyi lät sin teori utgå från 
Brentanos tes om det mänskliga medvetandet som intentionellt, det vill 
säga den insikt som den fenomenologiska traditionen har tagit fasta 
på. Polanyi tillägger att det mänskliga medvetandet också har en från – 
till – struktur (from-to structure).30 Det är Polanyis iakttagelser av den 
strukturen som jag nu ska vidareutveckla i relation till resonemanget om 
hängivelsen på teatern. 

Eftersom Polanyis idéer om tyst kunskap rymmer alla slags former av 
kunskapsinhämtning har hans begrepp inte sällan använts som en brygga 
mellan olika kunskapstraditioner. Dialogseminariet som startade 1985 på 
Dramaten är ett sådant exempel, där teoretiska och praktiska kunskaper 
i skärningspunkten mellan ett professionellt yrkesliv och en konstnärlig 
respektive vetenskaplig praktik har utbytts med utgångpunkt i den tysta 
kunskapens betydelse.31

På teaterområdet resonerar Kent Sjöström om tyst kunskap i relation 
till hur den handlande skådespelaren omsätter kunskap till kroppslighet.32 
Likaså berör Maria Johansson begreppet i relation till sin studie av 
skådespelarens praktiska vetande. Cecilia Lagerström använder sig 
direkt av Polanyis teorier i sin undersökning av Institutet för Scenkonsts 
teaterpraktik.33 Hon går utförligt igenom hur Polanyis begrepp har tolkats 
och använts i Sverige. Hon menar att begreppet snabbt frigjordes från 
Polanyis texter och snudd på kom att förlora sin ursprungliga innebörd.
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Tyst kunskap är med andra ord inte ett främmande begrepp i en svensk 
teater- och skådespelarkonstkontext utan har mer eller mindre aktivt 
varit i bruk sedan mitten av 1980-talet. Sedan dess har begreppet blivit 
synonymt med en praktisk kunskap på intuitiv och emotionell grund som 
erövras kroppsligen genom erfarenheter och som inte sällan förmedlas i 
relationen mellan en mästare och en lärling.34 

Inkänning

Polanyi förklarar att människokroppen har en exceptionell position i 
universum, då den utgör det ultimata instrumentet för perception av 
världen.35 Det unika med kroppen består, enligt hans synsätt, i att vi lär 
känna den inte i sig själv utan genom upplevelsen av yttre objekt och subjekt. 
Närmare bestämt omvandlar den upplevelser av världen till meningsfulla 
intryck. All kunskapsproduktion förutsätter på så vis den upplevande 
kroppen och har med mindre variationer samma grundstruktur, alltså 
det från-till-mönster som jag nämnde. Genom att röra sig mellan en rad 
olika former och uttryck av tyst kunskap illustrerar Polanyi hur denna 
grundstruktur ser ut. Han börjar med att visa hur tyst kunskap fungerar 
för praktiska kunskaper som att cykla och simma. Hur dessa sysslor utövas 
är en kunskap som de flesta västerländska människor förvärvar genom 
att praktisera dem, vilket föranleder honom att genomgående använda 
verbformen kunnande i högre utsträckning än substantivet kunskap, 
för att visa på den aktiva sidan.36 Han menade helt enkelt att det var 
kunnandet som gav kunskapen. 

Annorlunda uttryckt: anledningen till att jag vet hur man cyklar 
och simmar är att jag kan koordinera en hel uppsättning muskler i 
min kropp. Jag vet hur jag ska utföra dessa prestationer som en helhet, 
samtidigt som jag vet hur jag ska samordna de uppsättningar elementära 
muskelhandlingar som ligger till grund för prestationen. Men fastän jag 
vet hur jag ska göra kan jag inte beskriva vad det är jag gör. Polanyis 
poäng är att jag har kännedom om de elementära muskelhandlingarna 
i egenskap av deras utförande och inte om dem själva. Den slutsats som 
han drar är att en kunskapsakt, även en intellektuell sådan, struktureras 
av två alternerande typer av kunnande. Dels går det att få kunskap genom 
att rikta sig mot något som helhet. Dels går det att få kunskap genom 
att förlita sig på upplevelsen av något för att kunna rikta sig mot detta 
som helhet. Kunnande genom riktning mot helhet kallar Polanyi fokal 
kunskap och kunnande genom att förlita sig på upplevelse kallar Polanyi 
understödjande kunskap. 

De två typerna av kunskap är ömsesidigt uteslutande, vilket Polanyi 
uttrycker på följande vis: 
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We know subsidiarily the particulars of a comprehensive whole 
when attending focally to the whole which they constitute; we know 
such particulars not in themselves but in terms of their contribution 
to the whole. To the extent to which things are known subsidiarily 
in terms ofsomething else, they cannot be known at the same time 
in themselves.37

I citatet framgår att de två typerna av kunskap förhåller sig till varandra 
som delar till en helhet. Om jag fokuserar på helheten så tappar jag fokus 
på delarna. Om jag omvänt börjar fokusera på delarna så tappar jag mitt 
fokus på helheten, eller som Polanyi uttrycker det, förstör betydelsen av 
en sådan helhet. 

Polanyi menar att det är när det understödjande kunnandet integreras 
med det fokala som den tysta kunskapens från – till – struktur uppstår. 38 Den 
här förflyttningen av kunskap kallar Polanyi för en rumslig transposition, 
och detta är en process som han delar upp i fyra aspekter.39 I den första 
och så kallade funktionella aspekten anges hur människan riktar sig 
bort från partikulära informationer som kroppen upplever för att kunna 
fokusera på integrerandet av en meningsbärande helhet. Den andra och 
fenomenologiska aspekten anger att det endast går att bli medveten om 
det partikulära i exakt det ögonblick som de informationerna framträder. 
Det som Polanyi anger för den tredje och semantiska aspekten är att 
människan alltid riktar sig från sig själv och till mening och förståelse 
som ligger utanför henne. Vägen till kunskap går i en sådan riktning 
eftersom den följer på upplevelsen av den helhet som den understödjande 
kunskapen från delarna integrerats samman med. Den fjärde aspekten 
omtalas som ontologisk och anger på vilket sätt ett tyst kunnande kan 
utgöra en kunskap om hur man omvandlar kroppsliga erfarenheter till 
något meningsfullt genom att integrera delar till en helhet. 

Polanyi myntar ordet ”indwelling”, eller inkänning som jag har valt 
att översätta det till på svenska, för att beskriva de processer där kroppen 
i enlighet med från – till – strukturen upplever sig i rörelse mot förståelse 
genom integrering av delar till en helhet. Den här rörelsen sker i en serie 
av rumsliga förflyttningar.40 De delar som ska integreras kan variera, och 
kan vara synintryck, muskler, ord och stavelser i ett språk eller filosofiska 
argument. För att nå kunskap så krävs det att kroppen först känner in 
det partikulära genom att stämma av det mot en potentiell helhet och 
därefter behåller det som känns rätt och avfärdar det som inte känns 
rätt. Lagerström uttrycker Polanyis inkänningsprocess i termer av att 
människan inlemmar världen i sig själv och sig själv i världen.41 

Polanyis inkännande från – till – struktur kan tas i bruk för att ytterligare 
bredda förståelsen av vad en skådespelare gör och hur hen använder känslor. 
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När skådespelaren prövar olika impulser under repetitionsprocessen – från 
regissören, någon av medspelarna, en egen idé eller något som står i manus 
– mot sin aning går det att se detta som en integrerande inkänningsprocess. 

Handlingens och känslans samspel

I ett föregående kapitel diskuterade jag bland annat att det under 
upplysningen etablerades ett vetenskapsideal som hyste en föreställning 
om en objektiv verklighet som rationellt går att observera och beskriva. 
Diderot var en bland flera som överförde det här idealet till teater- och 
skådespelarkonsten. Aspekter av detta manifesteras fortfarande i dagens 
skådespelarkonst, bland annat i den gängse förståelsen av skådespelarens 
användning av fysiska handlingar. Att skådespelaren primärt arbetar med 
att uttrycka sin rollfigur i handlingar är, något hårdraget, ett synsätt som 
dominerar inom svensk teater- och skådespelarkonst. En sådan norm rör 
sig väl inom ramarna för det paradigm som Diderot formulerade och 
som Stanislavskij gav en modern tappning i början av 1900-talet i sitt 
skådespelarsystem. Genom konstnärligt valda och utarbetade handlingar 
− som kan observeras, beskrivas och tolkas som ett tecken på ett 
autentiskt inre jag − förhåller sig skådespelaren konkret till den rollfigur 
och de känslor som ska uttryckas. Med hjälp av handlingarna förmedlar 
skådespelaren vad rollfiguren vill, vilket samtidigt är det meddelande 
som signaleras till publiken. Den här typen av tilltro till en transparent 
överförd mening via skådespelarens handlingar i ord och gest har sina 
rötter i upplysningstidens vetenskapsideal, och lämnar det arbete som 
skådespelaren utför i den tysta dimensionen utanför förståelseramarna.

Samtidigt är det viktigt att understryka att mitt val av perspektiv inte 
innebär någon nedvärdering av skådespelarens arbete med handlingar. Vad 
jag är ute efter är istället att visa vad dessa handlingar är beroende av, vilket 
går att analytiskt problematisera om man tar hänsyn till Polanyis alternativa 
förslag till vad ett objektivt kunnande skulle kunna vara. Min poäng är att 
alla handlingar som en skådespelare utför på scenen i tal eller gest har kommit 
till genom inkänning. Faktum är att en skådespelares sceniska begriplighet 
oavsett vilken orientering som tas mot rollfiguren är helt avhängig hur 
väl varje enskild handling känns in och integreras i helheten. Det betyder 
alltså att känslan vägleder såväl människan som skådespelaren i precis allt 
hen företar sig, då all kunskap bygger på inkänning. Det betyder också att 
lika lite som fokal kunskap står i motsättning till understödjande kunskap 
står den fysiska handlingen i motsättning till känsla. Det är relationen dem 
emellan som genererar mening. Lite tillspetsat kan man säga att det är med 
känsla och handling som det är med hönan och ägget − det är helt omöjligt 
att svara på vad som kom först.
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Den inkännande skådespelaren
I enlighet med Polanyis teori om den tysta dimensionen går det att 
föreställa sig att skådespelaryrket är strukturerat kring integrering av 
partikulära och fokala kunskaper. Inför en stundande repetitionsperiod 
vet skådespelaren fokalt att hen ska skapa en rollfigur, låt oss säga Lady 
Macbeth. Rollfiguren, eller den sceniska figuren om så är fallet, är den 
helhet som skådespelaren är riktad mot.42 Denna helhet bör inte förväxlas 
med den större helhet som den ingår i, uppsättningen Macbeth, vilken är 
regissörens uppgift enligt arbetsfördelningen på teatern. I det här initiala 
skedet har den fokala kunskapen jag ska gestalta Lady Macbeth ingen 
betydelse annat än som en aning eller en viljeformulering. För att rollfiguren 
ska bli meningsfull för skådespelaren behöver den först kännas in i sina 
partikulära delar. Skådespelaren känner in scenrummet, medskådespelarna, 
regissörens intentioner, den dramatiska texten, sin kostym, ljuset, ett fysiskt 
rörelsespråk, ett sätt att tala, personliga minnen, uppdiktade fantasier och 
andra möjliga impulser.43 Allt eftersom skådespelaren har känt in och 
omvandlat de partikulära informationerna till understödjande kunskap 
i den serie av omprövningar och förändringar som processen innebär 
integreras de delar som behålls med den fokala kunskapen. T.ex. att det är 
Lady Macbeth som ska gestaltas, varpå rollfiguren successivt blir mer och 
mer meningsfull.

Oavsett om skådespelaren analytiskt tänker sig fram till vad hen vill 
eller prövar sig fram i repetitionslokalen så är strukturen densamma. Det 
konstnärliga valet förutsätter kroppslig inkänning såväl för en intellektuell 
som för en praktisk form av kunskap. De flesta skådespelare kombinerar 
därför intellektuell och praktisk inkänning i sin rörelse mot en helhetlig 
förståelse av den rollfigur som ska gestaltas. 

Maria Johansson understryker i sin studie att det i repetitionsprocessen 
är tre parter, skådespelaren, medspelaren och regissören som ska ”enas eller 
söka nytt”. Det må vara sant, men jag menar att till slut ska något inlemmas 
av respektive skådespelare oavsett hur många förändringsvändor det 
genomgått under inkänningen.44 Inkänningens mål är att skådespelarens 
kropp intuitivt, med samma logik som gäller för cykling eller simning, ska 
lära sig vad den ska göra. Detta innebär att när en partikulär kunskap 
integrerats med helhetsförståelsen av rollfiguren så utför skådespelaren den 
därefter reflexmässigt. Vägen till den helhetliga kunskapen om rollfiguren, 
med andra ord den rumsliga förflyttningen mot en inkänd aning, är nu 
inlemmad och utförs av skådespelaren per automatik. Den har som man sade 
under 1800-talet blivit en andra natur eller som Diderot tidigare uttryckte 
det i relation till sin idealmodell, den har automatiserats.45 I sin studie av 
hur skådespelaren under rollarbetet också repeterar in känslor talar Stina 



122

Bergman Blix om automatiseringsfenomenet i termer av ett vanemönster, 
där hon i analytiskt syfte skiljer mellan det och en autonom respons.46 
Det som förenar vanemönstret och den autonoma responsen är att båda 
utlöses utan medveten styrning och det som skiljer är att vanemönster 
utvecklas i sociala situationer, medan den autonoma responsen har en 
fysiologisk grund. Under skådespelarens inkänningsprocess är däremot en 
sådan uppdelning av mindre vikt, eftersom fysiologiska såväl som sociala 
impulser i lika stora portioner integreras in i den helhet som rollfiguren 
utgör. Det är först när rollfiguren är helt och fullt förkroppsligad genom 
inkänning och automatiserad som skådespelaren kan se på den utifrån 
som en begriplig helhet. 

Två faser av inkänning

Skådespelarens inkänningsprocess har mer än en fas. Efter att repetitions-
arbetet är avslutat och rollen är inkänd vidtar i samband med premiären 
en ny fas där också publiken ska kännas in i rollens helhet.

En teaterföreställning spelas för en publik och i vardagstal brukar 
man säga detsamma om skådespelaren, att hen spelar för publiken. I 
kapitel 2 beskrev jag hur den retoriska skådespelarkonstkonventionen 
påbjöd att scenaktörerna riktade sig mot publiken och spelade direkt till 
den med affekterade gester och röstlägen. Idag experimenteras det friskt 
med relationen mellan scen och salong och det är aldrig givet på förhand 
hur en skådespelare kommer att rikta sig på scenen. Men oavsett om 
skådespelarna låtsas om publiken eller inte, om de talar direkt till den eller 
spelar en hel föreställning med ryggen till, så är det ändå alltid den som de 
ytterst riktar sig mot under teaterhändelsen.

Erika Fischer-Lichte för i The Transformative Power of Performance 
ett estetiskt resonemang om hur mening kommuniceras mellan scen och 
salong, där hon använder begreppet ”autopoietic feedback loop” för att 
belysa hur samspelet mellan skådespelare och publik ser ut.47

Hon definierar begreppet som ett självrefererande och ständigt 
skiftande system där ett förkroppsligat möte mellan aktörer på scenen och 
medagerande åskådare i publiken tillsammans skapar händelsen och de 
betydelser som genereras där. Relationen illustrerar hon med en liggande 
åtta, dvs. oändlighetstecknet, eller lemniskata som det kallas i matematiska 
sammanhang. Fortsättningsvis kommer jag att översätta autopoietic 
feedback loop med responsloop istället för samspelsloop, för att knyta an 
till det resonemang om beröring som förs nedan. 

En viktig poäng är att i responsloopen skapas betydelser och mening 
allra först genom en kroppslig förståelseprocess, vilket är en insikt som 
Fischer-Lichte hämtar från Merleau-Pontys kroppsfenomenologi. Teorin 
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säger att kroppen och kroppsmening är grunden för all reflekterande 
förståelse.48 Den kommunikationsmodell som Fischer-Lichte presenterar 
kan sägas utgöra ett alternativ till den tidigare så vanliga semiotiska 
modellen, vilken även hon har använt sig av.49 Den bygger på idén om att 
det finns en sändare (en skådespelare i samarbete med en regissör etc.), 
ett meddelande som kodifierats av sändaren (en föreställning), och en 
mottagare som avkodar meddelandet (publiken).50 Dock är Fischer-Lichtes 
agenda inte att ersätta den semiotiska modellen med den fenomenologiska 
utan att i en reviderad version visa hur de två sammanfaller i idén om 
responsloopen.

Ett belysande exempel på inkänning av publiken hittar jag i Maria 
Johanssons studie. I unga år arbetade hon som påkläderska på Dramaten 
åt en erfaren manlig skådespelare, vilken ofta under klädbytena brukade 
tala med sig själv och med henne om hur han upplevde kvällens publik. 
Det som hon noterade i sina iakttagelser av honom var att, som hon 
beskriver det: ”Han var fullt koncentrerad på sin uppgift och att föra den 
framåt, hålla tag i situationen på scenen samtidigt som han lyssnade och 
observerade allt som försiggick runt omkring”.51 Johansson såg i honom 
en skådespelare som inte var ”någon annan eller någon annanstans”, utan 
någon som hundraprocentigt var där, i teaterhändelsen med publiken. Det 
som Johansson iakttog hos den här skådespelaren, hans sätt att integrera 
publiken i sitt spel, kan förklaras med hjälp av Polanyis från – till – struktur. 

I den fenomenologiska aspekten av från – till – strukturen redogör 
Polanyi för att det endast går att bli medveten om de partikulära delarna 
i just de ögonblick som de framträder. För att vid behov kunna justera 
sitt spel i responsloopen med publiken riktar skådespelaren en del av sitt 
medvetande mot de partikulära delar som redan har automatiserats.52 
Detta betyder att man kan se det som att skådespelarens intentionalitet har 
två simultana riktningar under en teaterhändelse. En del av medvetandet 
är riktat mot inkänningen av publiken. En annan del av medvetandet är 
riktat mot allt det som integrerats under den första fasen. För att publikens 
gensvar ska kunna inlemmas till rollfigurens helhet genom justering av 
de befintliga delarna går skådespelarens medvetande åt två håll. Alla 
reaktioner eller icke reaktioner samt informationer av stort eller litet slag 
som skådespelaren känt in från publiken och justerat sitt spel efter, får 
först efter applådtacket med en viss distans till händelsen sin betydelse. 
Hur gick den här föreställningen, fick jag, fick vi, publiken med oss ikväll? 

Insikten om den andra fasens dubbla intentionalitet kastar nytt ljus 
också över den första fasen av inkänning. Även här är det fråga om en 
dubbel snarare än en enkel intentionalitet. Skådespelaren är under 
repetitionsarbetet riktad mot sin aning, eller sin viljeformulering samtidigt 
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som hen är riktad mot de partikulära impulser som prövas mot den 
anade eller formulerade rollfiguren. En passage hos Bergman Blix ger 
ett illustrativt exempel på hur en skådespelares levda erfarenhet av den 
dubbla intentionaliteten under repetitionsarbetet kan upplevas: 

You sort of harbour a miniature actor in your head all the time who 
knows that now it is time to move a little closer to the ramp, it is 
quite okay to stand there, but now you have to… you are a little too 
close compared to last time, it’s not going to work when you have 
to do that other thing. But perhaps you can back up a little. You are 
aware of that now the director says ‘break’, now we have to talk a 
little, and now we have to do it again. Someone who goes on like 
that while you are in character […] it is a kind of awareness whilst 
you allow the automatic impulses to come out. You let them be, sort 
of.53 

Denna bild av en miniatyrskådespelare som sitter i huvudet och 
manövrerar, tolkar jag som ett uttryck för hur samordningen av den dubbla 
intentionaliteten under den första fasen kan upplevas av skådespelaren, då 
alla impulser ska provas mot aningen eller viljeformuleringen. 

Att skådespelaren delar på sitt medvetande på det här sättet för att kunna 
övervaka och reglera sitt spel är något som också Bergman Blix diskuterar. 
Hon menar att det som fenomen inte är begränsat till skådespelarens 
praktik utan används till vardags av alla människor.54 Människor tenderar 
att övervaka sitt beteende i det sociala rummet för att vid behov kunna 
reglera det. 

Redan 1888 beskrev William Archer i Masks or Faces? hur skådespelaren 
använder sig av ett dubbelt medvetande.55 Archer formulerar sig så här: 
”one part of your mind is given up to your character, while another part is 
criticising minutely your own gestures and intonations, and a third, perhaps, 
is watching the audience […]”.56 Archer ser medvetandet som delat mellan 
det faktiska utförandet av rollen och en självobservation på detaljnivå av 
detta utförande. Särskilt intressant att notera är att han, om än med viss 
tvekan, nämner publiken som ytterligare något som skådespelaren riktar 
medvetandet mot. 

En av de skådespelare som Archer förhåller sig till i sin studie är den 
med honom samtida legenden Tommaso Salvini. I en självbiografisk text 
formulerar sig Salvini på följande vis om medvetandet som uppdelat – och 
han gör det, väl att märka, även med direkt hänvisning till publikens roll 
och betydelse: 

I cannot live my mimic life save in the glare of the footlights; for it 
is only the sympathy and feeling of my audience which react upon 
me and allow me, on my part, to cause my audience to sympathize 
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and feel with me. But what I particularly wish to impress upon my 
readers, is that while I am acting I am living a dual life, crying or 
laughing on the one hand, and simultaneously so dissecting my tears 
and laughter that they appeal most forcibly to those whose hearts I 
wish to reach.57 

Salvini liksom Archer gör den binära uppdelningen mellan utförandet 
av rollfiguren och en simultan observation av densamma. Samtidigt 
understryker Salvini att rollfigurens mimiska liv står och faller med hur 
han använder sig av en typ av dubbelt medvetande för att justera sitt spel 
så att det behagar och berör publiken. För egen del ser jag alltså utförandet 
av rollen som något som så småningom sker per automatik. Därmed väljer 
jag även att göra en annan uppdelning än Archers och Salvinis, på så vis att 
jag menar att den kognitiva görandeprocess som benämns medvetande å 
ena sidan är riktat mot publiken och å andra sidan åt det egna utförandet 
av rollfiguren. 

I Action: Anthropology in the Company of Shakespeare introducerar 
Kirsten Hastrup begreppet dubbel agens för att beskriva relationen mellan 
skådespelaren och rollfiguren. Hon beskriver den här relationen som en 
koncentrisk dualitet, med vilket hon menar att den binära uppdelningen 
mellan en skådespelares jag och en rollfigur förenas i ett vi. Skådespelaren 
är både en rollfigur och en professionell yrkesmänniska, en text och 
en kontext, skriver hon, och hänvisar till den teaterantropologiska 
diskussionen om skådespelaren som en liminal aktör mellan identiteter.58 
Det är också värt att notera att Hastrup hänvisar till upplevelsen av ett 
sådant vi som en inre stillhet eller vilopunkt hos skådespelaren. Detta 
pekar mot att efter att skådespelaren har känt in och inlemmat sin rollfigur 
så infinner sig ett lugn.

Den dubbla agens som Hastrup artikulerar bör emellertid inte likställas 
med skådespelarens dubbla medvetande. Där den förra handlar om 
relationen mellan skådespelare och rollfigur som en vi-relation mellan 
olika identiteter, handlar den senare om hur skådespelarens observation 
av detta liminala vi är vad som möjliggör dess förändring. Jag föreslår 
därför att under inkänningen av en roll samspelar den dubbla agensen 
med det dubbla medvetandet. Vi:et framträder ur den aning eller den 
viljeformulering som skådespelaren initialt orienterar sig mot och går att 
jämställa med den inkända och automatiserade rollfiguren, vilket också 
kan förklara varför den koncentriska dualiteten upplevs som en inre stillhet 
eller vilopunkt av många skådespelare. I sin tur går vi:et att förändra, tack 
vare att där finns ett dubbelt medvetande att ta i anspråk. 

Bergman Blix pekar också på uppdelningen mellan utförandet av en roll 
och en observation av detta utförande, men väljer i Hastrups efterföljd, 
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att kalla fenomenet för dubbel agens. Med utgångspunkt i ett antal 
informanters berättelser drar hon slutsatsen att skådespelaren ofta gör en 
uppdelning i sin agens i en som gör och en som tittar på och reglerar det 
som görs, vilket anknyter till Hastrups vi. Det anmärkningsvärda med vad 
informanterna i Bergman Blixs studie berättar, liksom den tolkning hon 
gör av det, är att Archers studie så tydligt ekar mellan raderna. För mer än 
hundra år sedan uttryckte sig alltså skådespelare om sin levda erfarenhet 
av yrket, och förstås känslofrågan i synnerhet, på ett snarlikt sätt. 

Detta eko går också igen i Salvinis självbiografiska text. Liksom många 
andra skådespelare i sin generation valde han att göra ett inlägg i den mot 
slutet av 1800-talet på nytt uppblossade känslodebatten där han framhöll: 
”He must feel, but he must guide and check his feelings as a skillful rider 
curbs and guides a fiery horse, for he has a double part to play: meerly to 
feel himself is not enough; he has to make others feel, and this he cannot 
do without the exercise of restraint”.59 Det framkommer här att Salvini 
anser att en skådespelare ska rida en känsla lika handfast och preciserat 
som en ryttare rider en häst. Salvinis svar på hur han i den för honom 
viktiga kontakten med publiken guidar känslan under ritten är som redan 
framgått med hjälp av det dubbla medvetandet.

Den faktiskt upplevda känsla som Salvini och Bergman Blix på olika 
vis beskriver, kan också förstås som upplevelsen av alla de impulser som 
inlemmats under inkänningsprocessen – det vill säga den känsla som 
hanteras och formas med hjälp av det dubbla medvetandet till en del av den 
dubbla agensens vi. Det är alltså inte fråga om någon inre, autentisk känsla 
som skådespelaren har eller får. Den känsla som formas och justeras består 
av summan av allt det som känts in. Ett av de sätt som skådespelaren gör 
känsla på scenen är följaktligen genom inkänning, dvs. genom förkroppsligad 
integrering av delar till en helhet i en från – till – struktur.

Det är också på det viset som jag föreställer mig att Lena Endre har 
använt inkänning i sitt arbete med rollen som Lady Macbeth. Hon har haft 
en aning som hon har riktat sig mot, och mellan henne och rollen har en 
koncentisk dualitet uppstått, ett vi, som hon har förfinat med hjälp av sitt 
dubbla medvetande. Processen har ägt rum i den tysta dimensionen och 
följt en från – till – struktur.

Exemplet Lena Endre som Lady Macbeth
Att regissera eller spela med i en uppsättning av Macbeth betraktas som 
exklusivt, vare sig det är i ett amatör- eller ett professionellt sammanhang 
och att bli tilldelad rollen som antingen Lady Macbeth eller Macbeth 
är därför förenat med en viss prestige. Tillika är det många välkända 
skådespelare som genom teaterhistorien blivit uppmärksammade i de här 
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rollerna. Macbeth har satts upp vid fem tillfällen på Dramaten och alla 
gångerna i regi av välkända regissörer och med välkända skådespelare.60 

Denna aura av prestige har i sin tur lett till att det existerar ett 
förhållandevis stort utbud av beskrivningar av historiska Macbeth-
uppsättningar i arkiv, böcker och pressmaterial.61 Kring tolkningar av de 
här rollerna finns det med andra ord en befintlig tradition av diskussion 
och analys. I en intervju med Endre i samband med premiären refererar 
hon till tidigare tolkningar av Lady Macbeth som hon förhållit sig till 
under instuderingen av rollen.62 Bland dem nämner hon två filmversioner, 
nämligen Akira Kurosawas Blodets tron från 1957 samt Roman Polanskis 
Macbeth från 1971.63 Debatten om hennes rolltolkning av Lady Macbeth 
relaterar till ett sådant teater- och rollhistoriskt arv.

Dramats innehåll

Tragedin Macbeth skrevs av William Shakespeare någon gång mellan 
åren 1603 och 1607.64 Dramat handlar om Macbeth, som är general i den 
skotska armen. Han har vunnit en stor seger och är på väg hem tillsammans 
med sin trogne följeslagare Banquo. På vägen möter de tre häxor som siar 
om deras framtid, vilken häxorna redan har lagt en förbannelse över. I 
Macbeths fall siar häxorna om ära, belöningar och att han kommer att 
bli kung av Skottland. För Banquos del siar de om att han inte blir lika 
framgångsrik som Macbeth, men att hans söner däremot kommer att leda 
Skottland i flera generationer framöver. 

När profetiorna börjar slå in stiger de snabbt Macbeth åt huvudet 
och han blir besatt av tanken att erövra kungakronan. Hans fru, Lady 
Macbeth, blir om möjligt ännu mera besatt. I något som påminner om en 
sammansvärjning planerar och utför paret ett brutalt kungamord. Den 
som är mest drivande i både planeringen av illdådet och genomförandet 
av handlingen är Lady Macbeth, som närs av ett stort maktbegär. När 
kungakronan väl är erövrad krävs nya överlagda mord för att upprätthålla 
makten. Ett av de mord som Macbeth ger order om är på Banquo och 
hans son, för att förhindra den del av profetian som pekar mot att det är 
hans ätt som i framtiden kommer att styra riket. Dock lyckas Banquos 
son undfly och överleva mordförsöket. 

I takt med att Macbeths styre blir allt blodigare och alltmer korrupt 
tappar både han och Lady Macbeth förståndet. De hemskheter som paret 
iscensatt är svårare att ruska av sig än beräknat och de börjar båda att 
lida fruktansvärda kval. Lady Macbeth tar sitt eget liv i dramats sista akt 
och Macbeth blir, i enlighet med den avslutande och kryptiska delen av 
profetian, övermannad av en anfallande här som vill utkräva sin hämnd.
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Inför premiären

I bakgrunden för den diskussion om Lady Macbeths objektstatus som 
fördes av de kritiker som recenserade föreställningen vid premiären, och 
som jag redogör för nedan, hörs tydliga ekon av debatten om jämställdhets- 
och mångfaldsfrågan i svensk teater i början av 2000-talet. Debatten 
resulterade i att regeringen 2004 tillsatte en kommitté för jämställdhet 
inom scenkonstområdet, som fick uppdraget att formulera förslag till 
hur ett genus- och jämställdhetsperspektiv kan bli, som det hette, ”en 
obestridd och påverkande kraft inom scenkonstområdet”.65 Ganska precis 
en vecka innan premiären av Macbethuppsättningen offentliggjordes 
deras rapport Plats på scen. I den skrivelsen framhölls bland annat att 
nya mål för jämställdhet inom scenkonsten bör formuleras, att inom 
de scenkonstnärliga utbildningarna på högskolenivå finns ett behov av 
genus- och jämställdhetsperspektiv samt att ett nationellt uppdrag för 
genusperspektiv i scenkonst bör formuleras.66 I samma veva publicerade 
även genusvetaren och journalisten Vanja Hermele en debattartikel i 
Dagens Nyheter under titeln ”Dramaten gynnar vita män” där hon använde 
Macbethuppsättningen som sitt huvudsakliga jämställdhetsexempel.67

Den här diskussionen har säkerligen påverkat mottagandet av Endres 
rolltolkning och styrt kritikernas uppfattning i en viss riktning. På det 
stora hela ger ändå deras åsikter en god bild av uppsättningen och hennes 
iscensättning av Lady Macbeth. 

Kritikernas reaktioner
Scenen är byggd som en låda av gråbetsat trä och föreställer en 
militärförläggning eller möjligen ett fältsjukhus där det står rader 
av tältsängar på vilka det ligger döda soldater under gråbruna filtar. 
Scentidningen Nummers recensent Cecilia Djurberg kallar Lykke Møllers 
scenrum för ”stilsäkert inramat”, Dagens Nyheters Leif Zern tycker att 
det ”sätter bestämda gränser för tankens och ögats utflykter” och Nils 
Schwartz på Expressen drar sig inte för att påstå att ”Holms bästa sida är 
Bente Lykke Møller”.68 

Att döma av kostymerna som soldaterna bär utspelar sig handlingen 
någon gång under första världskriget. Göteborgs-Postens Amelie Björck 
kallar i sin recension uniformerna för sjukligt ”stela” och tycker att de 
påminner om ”Tredje riket eller öststatsdiktaturerna”.69 Scenljuset kommer 
från ett, som Björck skriver, ”uppbåd” av industrilampor och skänker 
scenen en steril punktbelysning. Träffsäkert föreslår Björck vidare att detta 
ger intryck av att Holm och Lykke Møller vill markera att det inte finns 
något ”upplyst” över krig. Mellan scenbytena faller en rödfärgad ridå med 
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en stor bild av ett slagfält med döda kroppar, vilken får Zern att tänka på 
målningar av slaget vid Gettysburg. Han tycker därtill att ”det utdragna 
tempot och de talrika ridåfallen har en tendens att göra tablåteater”, och 
det anmärkningsvärt nog i Shakespeares snabbaste tragedi. Även Svenska 
Dagbladets Sara Granath är inne på samma linje då hon framhåller: ”Det 
är just bilder vi får se: regin och scenografin satsar på uttrycksfulla miljöer 
på bekostnad av Shakespeares snabba rytm”.70 

Zern avslutar med att referera till ett uttalande av Nietzsche, där denne 
framhåller att man måste känna ”suget” i en Macbeth-uppsättning, suget 
efter makt och att den därför inte får spelas i avskräckande syfte. Zern 
konstaterar att detta sug som Nietzsche talar om känner man kanske inte här. 
Holm har subtraherat suget efter makt och istället laddat den med en känsla 
av apati. Kung Duncan och hans krigare suktar inte längre efter ära och 
berömmelse, de vill bara slippa undan allt elände som de har sett respektive 
själva ställt till med. Zern beskriver detta som en anmärkningsvärd brist på 
ambitioner: ”Kriget måste föras, men mest för sin egen skull, som en maskin 
som föder sig själv”. Kung Duncan, som Macbeth dödar för att kunna 
överta kungakronan, är krigstrött redan från början och på gränsen till 
apatisk. För att ytterligare betona våldets avtrubbande effekt på människan 
har Holm tillsammans med översättaren Ulf Peter Hallberg flyttat över 
kortare textavsnitt ur andra av Shakespeares dramer och exempelvis gett 
Kung Duncan Hamlets vara-monolog.71 Vad som gestaltas är det tillstånd 
som uppstår efter stridens hetta, eller som här bakom slagfältet på den röda 
ridån, det handlar om hur blod och död snarare suger ruset ur seger och ära 
och gör makten till en tung börda att bära. 

Flertalet av kritikerna ser och kommenterar direkt eller indirekt detta 
inslag, framförallt i relation till framtoningen av de manliga rollerna. Trots 
att Carl Håkan Larsén på Sydsvenskan är skeptisk till uppsättningen i sin 
helhet anser han: ”Man kan få grepp om Thomas Hanzons avundsjuke 
och misstänksamme Banquo och om Örjan Rambergs stöddige Macduff 
och om finurlige Börje Ahlstedt i den nyupptäckta tjänarrollen […]”.72 
Zern talar om att ”Örjan Rambergs Macduff har en märklig tyngd i sin 
civila uppenbarelse, som om han satte på sig uniformen mer av plikt 
än av lust. Börje Ahlstedts trotjänare vandrar som ett kvarglömt spöke 
genom det europeiska huset […] ”. För Schwartz del går regikonceptet 
endast i lås i relation till Örjan Rambergs Macduff, då han lyckas med 
att göra ”Macduff till något långt dubiösare än den hedersknyffel han 
brukar framställas som. Här ser vi den fascistoide maktspelaren i hela sin 
prydno”. 

Dock är det främst i relation till Per Mattsons Kung Duncan som inslaget 
av apati istället för maktbegär diskuteras i recensionerna. Zern betonar att 
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”det hör till Holms snilledrag att han, givetvis med skådespelarens hjälp, 
lyckas förvandla en harmlös teaterkung till en individ med ett eget öde”. 
För Granath framstår Kung Duncan ”som en man som finner kungakronan 
alltför tung att bära, för att inte tala om krigarsvärdet. Det känns tråkigt 
att veta att en så sammansatt person snart ska fällas av Macbeth”. Larsén 
observerar: ”Per Mattsons gamle kung Duncan får rikare profil än 
brukligt: en åldrande melankolisk och vankelmodig Hamlet i kungaroll, 
som i föreställningens upptakt än en gång reciterar sin Att-vara-eller-icke-
vara-monolog till publikens förbryllelse”.

Reine Brynolfsson i huvudrollen som Macbeth bereds däremot 
ett mindre och inte lika engagerat utrymme i recensionerna. Den enda 
gången som Zern nämner Brynolfsson är för att kontemplera över den 
samstämdhet som uppstår mellan honom och Endre. Zern skriver att de 
framstår som ”det idealiska äktenskapet i en konflikt mellan styrka och 
svaghet. Hans utstrålning har alltid med nervositet att göra – hennes med 
en kontroll som i lyckliga fall gränsar till galenskap”. Granath å sin sida 
uppmärksammar honom endast i förbifarten: ”Reine Brynolfsson spelar 
Macbeth och hans utstrålning av charm, handlingskraft och plågad vekhet 
gör jarlens bana mycket intressant att följa”. Larsén beskriver honom kort: 
”som villrådig skurk och nervöst vaksam, desperat övermodig härskare”. 
Björck kallar Reine Brynolfssons Macbeth för svettblek varpå hon skriver: 
”Han har ju inget storslaget över sig och Ulf Peter Hallbergs vardagliga 
översättning blir inte särskilt vacker i hans lite läpptjocka tal. Men det är 
ju som det ska. Han ska vara en medelmåtta”. Till skillnad från de övriga 
försöker Schwartz förklara den anonymisering som han tycker sig se: 
”Reine Brynolfssons Macbeth larmar och gör sig till efter bästa förmåga, 
men eftersom regissörens fokus ligger annorstädes låter det större än det 
betyder”. 

Den enda som, enligt Granath, har ett initialt sug i uppsättningen är 
Endres Lady Macbeth. Granath beskriver Endre som ”ett blont spjut av 
begär som inte vet av några hinder, ingen tvekan, förrän hon faller ihop 
totalt”. Björck skriver: ”Hon är en kvinna men mer man än de flesta, 
så länge manlighet mäts i blodtörst och fasthet”. Larsén kallar Endres 
Lady Macbeth ”iskallt elegant och spetsigt uppfodrande men alldeles ur 
gängorna i vanmaktens rasande stunder”. Zern å sin sida beskriver hur 
hon ”vandrar som balens drottning från famn till famn medan hon håller 
ett öga på Reine Brynolfssons Macbeth, medveten om att hans makthunger 
är svagare än hennes”. 

Endres Lady Macbeth har inte bara ett sug, hon suger också 
uppmärksamheten till sig, och blir till en ”magnet för (mans-)blickarna”, 
som Björck uttrycker det. Schwartz framhåller att Lena Endres Lady 
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Macbeth avtecknar sig: ”som ett bländande blickfång i långa klänningar 
med djupt skurna urringningar – i svart, i purpurrött, i silvrigt blått”. Med 
en snarlik formulering uttrycker Granath sig så här: ”Lady Macbeth är ett 
vackert smycke i en värld av män, med den ena kreationen mer lysande än 
den andra, objekt för deras återhållna lidelser, men aldrig objekt för dem”. 
Också Djurberg talar om Endres Lady Macbeth i objektifierande ordalag, 
ett med hennes ord ”vackert, kvinnligt kuttersmycke”. 

Därutöver noterar Djurberg, i en lek med tanken att föreställningen är 
ett försök till jämställdhetskommentar från Holms sida: ”gubbparaden 
(Reine Brynolfsson som Macbeth, Per Mattson som Duncan, Örjan 
Ramberg som Macduff, Thomas Hanzon som Banco, Börje Ahlstedt 
som könsbytt ‘kammarjungfru’ mfl.) får nästan lika många klädbyten 
som Lady Macbeth”. Trots de många klädbytena är det dock inte 
överrepresentationen av män som suger blickarna åt sig. Härvidlag slår 
Schwartz fast: ”Lady Macbeth blir som enda kvinna extremt synliggjord 
som själva Objektet för den manliga blicken. Samtidigt är hon ju den leda 
fresterskan som tubbar sin man till mord. Vare sig Holm har avsett det 
eller inte, blir resultatet av den ekvationen en misogyni som skulle fått 
Augustinus att blekna”. 

Vad gäller Endres nakenscen så förhåller sig de flesta kritikerna 
avvaktande och majoriteten av dem nöjer sig med att förhålla sig vagt 
deskriptivt till den. Granath är en av dem som uttalat ställer sig tveksam 
till ”om det tillför något att se en känd skådespelare iklädd endast blod”. 
Lady Macbeth går sönder på ett ”snyggare” sätt än Macbeth som ”vrålar 
sig in i undergången” medger Björck lite sarkastiskt: ”blodig och naken 
står hon och skriker vansinnes-ord från manus och från Patti Smith. 
Hon liknar ett attraktivt offer ur en 60-talsthriller, fast det ju är hon 
själv som är mördaren. Det är för mycket och samtidigt precis lagom i 
detta mansdrama”. Djurberg är den som är mest explicit av kritikerna 
i sin åsikt och anser att Endres nakenscen är omotiverad, obekväm och 
inte alls nödvändig med tanke på den jämställdhetskritik som riktats mot 
Holm och teatern. Det konstnärliga greppet som sådant tolkar hon som 
att ”Holm väljer att sätta ner sin tungt manliga chefsfot och klamra sig 
fast vid sin konstnärliga, manliga frihet. Han skiter inte i kritiken utan 
pekar snarare finger åt den”.

Dubblerat känslospel 
I TV-intervjun påpekar Endre att det framställs i medierna som att 
kvinnliga skådespelare inte kan ”gå in och arbeta för det är ett gäng 
kåtbockar som hoppar runt och vi är små prinsessor som står och blir 
stoppade och ställda i olika hörn”.73 Enligt henne är det inte så det ser 



132

ut på teatern. I ljuset av den tysta kunskapens struktur ter sig Endres 
synpunkter som beaktansvärda, eftersom en skådespelare med så många 
partikulära delar som ska kännas in och integreras ihop till en rollfigur 
svårligen kan vara passiv om hen ska kunna utföra sitt arbete. Den 
process fram till det slutgiltiga konstnärliga valet som Endre beskriver 
i sitt brev till Waaranperä vittnar också om detta.74 Hur hon vred och 
vände på förslaget att Lady Macbeth skulle vara naken i slutscenen, att 
hon provade alla möjliga andra sätt att gestalta henne, samt att hon först 
efter många repetitioner och samtal med regissören och scenografen till 
slut kom fram till att det var just så som rollfiguren skulle iscensättas i 
den scen som leder fram till självmordet. Med andra ord var det ett val 
som noggrant kändes in. 

Det är samtidigt viktigt att skilja på den struktur som skådespelarens 
arbete följer, dvs. att skådespelaren på egna villkor känner in och integrerar 
ihop sin rollfigur, och de värderingar, normer, föreställningar, konventioner 
etc. som i det tysta inverkar på vad som i realiteten känns in. Det är i 
anslutning till en sådan åtskillnad som köns- och genusproblematiker 
tar ut sin rätt. Det är därför mellan den egna konstnärliga friheten och 
de förväntningar som finns i samhället på vad som utgör en övertygande 
genusidentitet som den för genusfrågan viktigaste förhandlingen sker. För 
en kvinnlig skådespelare är den överläggningen extra svår, ett dilemma som 
på ett belysande sätt diskuteras av Peta Tait i relation till den skådespelare 
Olga Knipper som spelade de kvinnliga huvudrollerna i Stanislavskijs 
uppsättningar av Tjechovs fyra centrala dramer Måsen, Onkel Vanja, 
Tre Systrar och Körsbärsträdgården.75 I det resonemanget förklarar 
hon att den emotionella estetik som lärs ut som en del av ett realistiskt 
skådespelarkonstarv à la Stanislavskij, ställer större krav på kvinnliga 
skådespelare. För att passera som trovärdig i sin kvinnoidentitet förväntas 
de nämligen att iscensätta en inre kamp med vissa utvalda känslor. Dessa 
är kulturellt förknippade med ett feminint jag och ska framställas som om 
de hålls tillbaka. De är med andra ord tvungna att dubblera sitt känslospel, 
i förhållande till rollen som kvinna och i förhållande till sin rollfigur, något 
som enligt Tait skulle kunna vara en del av anledningen till att Knipper 
på sin tid hamnade i öppen konflikt med Stanislavskij om känslofrågan. 
Tait menar att i detta dubbelspel speglar de genusidentiteter som gestaltas 
på teatern de genusroller som präglar ett samhälle i övrigt. Men hon 
förklarar också att teatern både kan fixera och upphäva genusidentiteter.76 
Utpräglade sådana kan alltså både förstärkas och motsättas, beroende 
på hur de representeras i text och gestaltning. Tait hävdar till och med 
att ”emotionella framställningar kan skapa performativa kroppar och 
utrymmen som kollapsar genusstrukturer”.77 
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Indirekt är det upplevelsen av en sådan förhandlingssituation som 
Endre ger uttryck för i TV-intervjun, när hon framhåller det som ett lika 
stort om inte större estetiskt problem än sexualiseringen i sig, att kvinnliga 
skådespelare sällan får något gehör från manliga kolleger när de kommer 
med förslag på hur en scen ska lösas. Och om det är någonstans som det 
uppstår ett samförstånd mellan henne och Waaranperä så är det på just 
den punkten. Kvinnorna får helt enkelt inte samma utrymme att känna in 
en scen på det sätt som de skulle vilja, och som om de fick det potentiellt 
skulle kunna leda till en kollaps av präglande genusstrukturer. Istället blir 
de tvungna att välja en anpassad inkänningsprocess som i förlängningen 
förstärker en genusidentitet istället för att upphäva den. Frågan är om det 
inte är just där som skon klämmer vad gäller kritikernas reaktioner på 
Endres gestaltning av Lady Macbeth, att hon tillsammans med regissören i 
en tid då genusmedvetna gestaltningsval inom scenkonsten efterfrågas ändå 
väljer att i sin inkänningsprocess dubblera sitt känslospel och konservera 
bilden av Kvinnan som ett objekt och inte destabilisera den.

Det som berör Lady Macbeth
I Dramatens uppsättning av Macbeth gör Lena Endre entré utan kläder 
på kroppen och nedsmetad i blod i den scen som är upptakten till Lady 
Macbeths självmord. Hon har endast ett par skor med höga klackar på 
fötterna och i händerna håller hon en lysande lampa vars skaft hon fingrar 
nästan maniskt på. Med lampan lyser hon på sina händer som om det är 
något hon letar efter. Långsamt rör hon sig i profil in mot scenens mitt, 
försiktigt trevande med fötterna längs golvet innan hon slutligen vänder 
ansiktet mot publiken och börjar nynna på Patti Smiths Hymn.78 Medan 
hon nynnar lägger Endre upp lampan på ena axeln, på ett sätt som 
påminner om geväret på en soldat. Jag får intrycket att hon försöker lysa 
sig fram till sina egna illgärningar med hjälp av lampan, för att i nästa 
gest stå redo att omvandla den till ett dödligt vapen. När Lady Macbeth 
försvinner ut i kulisserna gör hon det skrikandes: ”I haven’t fucked much 
with the past, but I’ve fucked plenty with the future”, vilket är en rad 
hämtad från ytterligare en av Smiths låtar – Babelogue.79 Användningen 
av Smiths musik sticker ut i uppsättningen som helhet. Mellan Hymn och 
Babelogue uppstår en stark kontrastverkan, där den ena är en närmast 
sakral melodi och den andra ett aggressivt försvarstal. Endres tolkning 
av Lady Macbeths sammanbrott är således ingen uppgiven historia utan 
väcker via Smithreferensen en känsla av ett uppkäftigt självuppvaknande. 

I brevet till Waaranperä beskriver Endre hur hon kom fram till sitt 
konstnärliga val av nakenhet som uttryck, ett val som initialt var ett 
förslag från scenografen och kostymören Bente Lykke Møller. Endre 
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ville att Ladyn skulle vara ”skör och ett offer för sin egen sexualitet och 
maktlystnad”.80 Med orden ”ensam som kvinna i en mansdominerad 
värld” uttrycker Endre det tillstånd som hon under repetitionerna kände 
sig fram till. Det konstnärliga valet att göra scenen naken var dock inte 
självklart för Endre utan något som hon kände in successivt, eller ”vänt 
och vridit på”, som hon uttrycker det i brevet.81 För Waaranperä och 
övriga läsare förklarar hon hur tveksam hon var och hur hon provade allt 
möjligt annat innan hon bestämde sig, såsom i armérock, gummistövlar, 
armékängor osv. för att, som hon skriver, ”förhindra nakenheten” och 
demonstrera att hon var medveten om riskerna i ett sådant gestaltningsval. 
Hon bestämde sig till slut själv för att Lady Macbeths sammanbrott bäst 
gestaltades ”i nakenhet, blodig – hon har skurit sig själv som så många 
kvinnor med självförakt gör”.82

I brevet frågar sig Endre därefter hur man ska beskriva utsatthet 
och förnedring om man inte försöker göra det ”inpå skinnet”, varpå 
hon uttrycker en skepticism mot ”säkerhetslinor i form av distans och 
markeringar” samt att ställa sig vid sidan av sin rollfigur.83 Betraktat 
genom Polanyis idé om en tyst dimension tänker jag mig att det som Endre 
formulerar som inpå skinnet är upplevelsen av att, bortom gott och ont, 
känna in en rollfigur som ett vi, etablerat mellan olika identiteter. 

Som en del av en rollfigur inlemmas också medspelarnas rollfigurer. I 
uppsättningen kom det exempelvis till uttryck i att Lady Macbeth på ett 
nästan överdrivet sätt kände på olika saker, subjekt och objekt, så som 
exempelvis den fysiska lampan, på sig själv, men framförallt på Macbeth. 
Jag noterade också hur det gick en markant vattendelare mellan hur hon 
berörde sin make jämfört med övriga män. Trots att Endres Lady Macbeth 
vid flera tillfällen är tvungen att ta i männen på scenen, skaka deras händer, 
dansa med dem osv. så spänner hon vid dessa tillfällen sin kropp i en båge 
från dem i en vaksam och återhållsam hållning. Ladyn är i sin roll som 
deras drottning visserligen bemyndigad att i en artighetsritual hälsa med 
en sedvanlig handskakning, men hon väljer aktivt att inte röra vid dem 
mer än nödvändigt. 

I förhållande till den äkta maken är Lady Macbeth desto mer 
översvallande. Hon fullkomligen överöser honom med kyssar i den tidiga 
scen då han återvänder hem som krigshjälte och gnyr högt. I scen efter 
scen trycker hon sig så nära inpå Macbeth som det bara är möjligt. Det är 
snudd på att de klänger på varandra när de talar. Hon lägger sitt huvud mot 
hans axel, låter kind snudda mot kind, smeker och känner på hans ansikte, 
håller hans händer samt låter händerna vandra över hela hans kropp. Om 
den här sortens förhöjda beröring inledningsvis hetsar upp makarna att 
söka makt så gör den dem maktgalna efterhand. När galenskapen tar över 
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den ena av makarna på ett håll så tar den samtidigt över den andre på ett 
annat. Istället för att fortsätta att känna på Macbeth börjar nu Ladyn att 
ta på sig själv samt den lampa som jag beskrev tidigare. Macbeth å sin sida 
slutar att ta på sin fru och att svara på hennes beröring och börjar istället 
skrika och slå i blindo.

Vad handlar det snudd på desperata i denna inkännade beröring om, 
frågar jag mig. Ett mer okonventionellt tolkningsalternativ kan avgränsas 
med hjälp av resonemanget i Karen Barads ”On Touching – The Inhuman 
That Therefore I am”. 84 I den tematisering av okänslighet som Barad 
kommer in på i artikeln ser jag en möjlighet till ytterligare förståelse av 
hur känslor görs i den tysta dimensionen och även hur de tar sig estetiska 
uttryck i Holms uppsättning. Som jag diskuterade i kapitel 3 är det 
vid en orientering mot sin konstnärliga aning av fundamental vikt för 
skådespelaren att göra sig sårbar och att följa sina känslor och sin intuition 
i riktning mot en rolltolkning. Vad jag är ute efter här är att komma åt den 
sida av hängivelsen bortom gott och ont, som den beskrivs i så väl Eliots 
dikt som i Turners diskussion av liminaliteten, där människans okänslighet 
är av lika fundamental betydelse som den sårbara känsligheten. 

I sin artikel undersöker Barad utifrån en kvantfysisk förståelseram 
människans responsförmåga och etiska ansvar. Barad summerar vad 
kvantfysiken har att lära ut om beröring så här: ”In an important sense, 
in a breathtakingly intimate sense, touching, sensing, is what matter does, 
or rather, what matter is: matter is a condensation of respons-ability. 
Touching is a matter of response. Each of ‘us’ is constituted in respons-
ability”.85 Metaforiskt handlar skådespelarens arbete i stor utsträckning 
om just responsförmåga, då hen i riktning mot antingen sin rollfigur eller 
publiken tar sig framåt genom att svara på impulser. Sagt med sina ord, 
kommer Endre i slutet av brevet till Waaranperä in på responsförmågans 
centrala och sociala betydelse för skådespelaren. Detta sker i samband 
med att hon gör ett försök att relativisera bilden av vad som räknas som 
ett sexuellt trakasseri: 

Jag andas, jag påstår, jag agerar. Svarar du? Det är det det hela 
går ut på. Jag har själv upplevt män som inte svarat tillbaka och 
frustrationen har blivit stor. Man ger allt vad man har av sitt innersta 
och det är ingen på andra sidan. Ansvaret för pjäsen och publiken 
tynger och man gör allt för att få det att leva. Jag har personligen, 
i princip, överfallit en manlig kollega i ett paniskt försök att nå 
kontakt under en repetition. 

Skådespelarens arbete går enligt Endre ut på responsförmåga, eller som 
jag tolkar det att ingjuta liv genom beröring för att få kontakt − med den 
dramatiska texten, sin rollfigur, övrigas rollfigurer, regissören och publiken. 
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I anslutning till vikten av responsförmåga påtalar Endre det ansvar, 
för pjäsen och publiken, som tynger skådespelaren. Barad diskuterar 
hur responsförmåga går hand i hand med ansvar.86 När någon 
berörs öppnar sig i mänskliga termer en oändlighet av möjligheter. I 
skådespelarteoretiska termer tillkommer också ett slags tomrum i de 
rollfigurer som skapas. För skådespelaren betyder det först och främst att 
när hen berör och berörs under inkänningen av rollfiguren öppnar sig en 
oändlighet av möjligheter att skapa med, genom och utifrån. Det betyder 
därtill att skådespelaren kommer i kontakt med ett virtuellt tomrum som 
genomsyrar människan, in i minsta beståndsdel. För Barad är det i mötet 
med detta tomrum som responsförmågan övergår i ett ansvarstagande, 
och gör så för att det krävs en känslig eller sårbar responsförmåga här.87 
Den nära relationen mellan ansvar och sårbarhet, som den tar sig uttryck 
i det sociala livet, beskriver Barad med hjälp av ett citat från Alphonso 
Lingis där han skriver: ‘Responsibility is coextensive with our sensibility; 
in our sensibility we are exposed to the outside, to the world’s being, in 
such a way that we are bound to answer for it’.88 

Barads resonemang om den etiska aspekten av människans tillvaro 
har mycket gemensamt med den röda tråd som löper genom Endres brev. 
Hon förmedlar att det ansvar som hon och andra skådespelare tar, att 
samtidigt ge liv åt en rollfigur och väcka en publik till liv, gör dem enormt 
sårbara. Rättare sagt, när Endre talar om skådespelarens yrkesvillkor och 
bland annat nämner det ”tumult av känslor” som man hela tiden befinner 
sig i tolkar jag in att det är upplevelsen av den sårbarhet som följer med 
ansvaret som hon försöker ge ord åt.89 

Vad Barad ytterst vill veta – om vi tolkar henne i sociala och 
performativa termer – är vad det skulle betyda om responsförmågans 
reaktion på tomrummet hos den andre, likaväl som det inbegriper det 
med känslighet och sårbarhet kännbara, också skulle inbegripa det 
okänsliga.90 I en vindlande tankekedja kommer Barad fram till tesen: ”All 
touching entails an infinite alterity, so that touching the Other is touching 
all Others, including the ‘self’, and touching the ‘self’ entails touching the 
stranger within”.91 Barad menar att all beröring inklusive självberöring i 
mänskliga termer väcker en kuslig känsla av att bära på en främling inom 
sig, en andra i oändlig variation som lever i, runt och genom oss människor. 
Den här främlingen står för det obestämbara varande och blivande som 
pågår i det virtuella tomrummet och vars resultat är okänsligheten.

För skådespelaren skulle tankegången kunna betyda att när hen berör 
och berörs under den inkännande rolltolkningsprocessen så kommer 
hen också i kontakt med sin egen okänslighet. Mellan identiteter och på 
väg mot ett vi av oändliga möjligheter är skådespelaren tvungen att i det 
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virtuella tomrummet ”mellan och bortom” ge akt på sin okänslighet. Att 
fånga upp och iscensätta den är skådespelarens svåraste uppgift, det sker 
på gott och ont och är en del av hängivelsen. 

Som jag har visat med en fenomenologisk tolkning av Barads resonemang 
går det att uppnå en ny förståelse av skådespelarens rolltolkningsarbete i 
den tysta dimensionen genom att synliggöra skådespelarens arbete med 
beröring. Grundbulten i det fenomenologiska sättet att göra känsla, 
inkänningen, bygger i stor utsträckning på detta, då det är vad som berör 
en själv, ens medspelare, regissören och publiken som känns in i rollfigurens 
helhet. Begreppet inkänning bidrar med ny förståelse av rollfiguren Lady 
Macbeth, som den tolkas av Endre och i uppsättningen generellt.

Känslor som ligger i luften
Jag har föreslagit att den upplevda känsla som guidas med hjälp av 
det dubbla medvetandet är upplevelsen av alla de delar som inlemmats 
under inkänningsprocessen. I den bemärkelsen är de inte några distinkta 
känslor som vi har eller får. Jag drog också slutsatsen att ett av de sätt som 
skådespelaren gör känsla fenomenologiskt på scenen är genom inkänning. 
Vad jag avslutningsvis vill diskutera är hur den fenomenologiska känsla 
som görs genom inkänning kommuniceras till publiken. 

I kapitel 2 gjorde jag en poäng av att Karin Johannisson i sina böcker 
om nostalgi och melankoli tyckte sig uppfatta en sammanbindande 
tematik som trots historiska variationer i respektive känslas uttryck och 
innehåll såg ut att ha en ”oanfrätt kärna” av beständighet, och som gjorde 
dem igenkännbara.92 Det som Johannisson kallar för en känslas tematik 
framstår för mig som ett inslag i meningsbildningen som är betjänt av att 
sättas i perspektiv. Jag vill nu pröva att närma mig detta via en diskussion 
om Gernot Böhmes atmosfärsbegrepp.93

Böhme förklarar att i en europeisk kontext har fenomenet atmosfär 
ingen ontologisk status eftersom det faller utanför den klassiska dikotomin 
mellan subjekt och objekt. Istället för att försöka placera detta med 
atmosfär i relation till det ena eller det andra menar Böhme att fenomenet 
är intermedialt och går att lokalisera mellan subjekt och objekt. Ett viktigt 
steg för Böhme i hans estetiskt-teoretiska försök att legitimera begreppet 
atmosfär är att frigöra det helt från ett dikotomt tänkande. Böhmes slutsats 
är att atmosfär inte alls är något obestämt som svävar runt i luften, utan 
snarare något som direkt kommer från, alternativt skapas av, subjekt och 
objekt samt konstellationer av dessa. 

Böhme närmar sig atmosfär från objektets sida och introducerar 
här sina idéer om tingen, exempelvis att de visar sin närvaro genom 
kvaliteter som han benämner som ”extaser”.94 Att tala om några extaser 
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är dock inte aktuellt för mig utan jag håller mig till problemet med den 
närvaro som artikuleras. Jag kommer fortsättningsvis att uttrycka det 
fenomenologiskt som närvaro som avges alternativt genereras. I kontrast 
till synen på tingen inom den klassiska ontologin förespråkar Böhme ett 
särskilt alternativ. Tingets form, material, lukt osv. rör sig enligt hans 
synsätt utåt i luften och blandas samman med andra tings/objekts eller 
subjekts närvaro. Upplevelsen av en ”atmosfär” i hans mening är därför 
alltid upplevelsen av en helhet, vilken uppfyller ett helt rum och gör 
det på så vis att den håller samman en mängd intryck med hjälp av ett 
känslotillstånd. 

Böhme hämtar till och med belägg från teatern och framhåller 
scenografen som det ultimata exemplet på någon som bär upp en lång 
tradition av kunskap om hur man skapar de rätta förutsättningarna för 
en viss atmosfär med hjälp av hur ting kvalitativt arrangeras och sätts 
samman i ett rum. Jag menar i enlighet med en sådan teori om teaterns 
meningsbildning att skådespelaren kan ses som någon som på motsvarande 
sätt bär på kunskaper om hur subjekt inte bara ”avger” närvaro i ett rum 
i egenskap av att vara närvarande, utan i lika stor utsträckning har ett 
utrymme att ”generera” närvaro som kan bidra till, kontrastera, eller till 
och med ombilda en befintlig atmosfär. 

Inspirerad av Böhmes formulering om ”the felt presence of something 
or someone in space” erbjuder teaterteoretikern Erika Fischer-Lichte i en 
tillämpning tre olika definitioner av skådespelarens ”närvaro”, en svag, 
en stark och en radikal.95 Den svaga definitionen åsyftar för Fischer-Lichte 
närvaron av skådespelarens fenomenologiska kropp. Inspirerad både av 
Polanyi och av Böhme föreställer jag mig att det handlar om de betydelser 
som förflyttas ut från den tysta dimensionen för att i teaterhändelsen ”ligga 
i luften”, som den närvaro som åskådaren både känner av och in. Den 
starka definitionen åsyftar skådespelarens förmåga att fånga publikens 
uppmärksamhet genom sin rumsliga närvaro, den som jag menar är riktad 
mot att känna in publiken. Den radikala definitionen är en blandning 
mellan den svaga och den starka och härrör från skådespelarens kapacitet 
som kroppssubjekt att få åskådaren att uppleva sig själv som just sitt eget 
kroppsubjekt. Enligt Fischer-Lichte handlar det om skådespelarens förmåga 
att få åskådaren att erfara det ordinära som extraordinärt. Jag å min sida 
skulle säga att fenomenet är ett resultat av att båda sidor i responsloopen 
genom teatern inlemmar sig själv i världen och världen i sig själv.

Från detta drar jag slutsatsen att de känslor som skådespelaren gör 
genom inkänning kommuniceras till publiken under teaterhändelsen som 
en känsla som ligger i luften, antingen som en övergripande atmosfär 
signerad regissören eller en närvaro signerad respektive skådespelare.
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Skådespelaren ansvarar för rollfiguren som helhet, samtidigt som hen 
är en del av den helhet som regissören ansvarar för, uppsättningen. Den 
inkänning i två faser som rollfiguren är ett resultat av kommunicerar 
skådespelaren till publiken som en närvaro som avges och som så att säga 
ligger i luften. Regissören i sin tur producerar under iscensättningsarbetet 
en känsla av en ”atmosfär” som kommuniceras på precis samma sätt. 
Skådespelarens närvaro går antingen upp i den övergripande atmosfären 
eller utgör en kontrast till den. 

I Macbeth-uppsättningen fanns en helhetlig känsla av håglöshet, 
den låg i luften och utgjorde den atmosfär som kommunicerades. Det 
är dessutom en känsla som samtliga recensenter utläste, för att sedan 
verbalisera i sin kritik på lite olika sätt. Den här håglösheten vittnar om en 
svag responsförmåga. Det var således allas vår okänslighet gestaltad som 
apati som fungerade som uppsättningens atmosfär. Så till vida kan man 
också säga att i den okänslighet som kommunicerades fanns där dessutom 
ett anmärkningsvärt hängivelsemotiv, vilket via krigstematiken på ett 
intressant vis kan förbindas med T.S. Eliots dikt ”Det öde landet”, där han 
i sviterna efter något förödande gestaltar ett liknande tillstånd.

Att makarna Macbeths respektive närvaro inte uppgick i den 
övergripande atmosfären i teaterföreställningen går också att utläsa ur 
teaterkritiken. Den närvaro som de två utgör är förvisso också en reaktion 
på det okänsliga, men med ett annat gensvar. Först gör makarna allt för att 
komma i kontakt med det okänsliga inom sig. Det svar som möter dem är 
däremot inte okänsligheten utan den sårbara humaniteten och insikten om 
sin egen dårskap. Lady Macbeths närvaro börjar som ett berörande begär 
och övergår sedan i en berörande skuld som slutar i ett verbalt uppror.
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– V –

Berätta sig med känsla:

exemplet Mia Skäringer i 

Dyngkåt och hur helig som helst 1

Så många gånger som jag gav mitt lilla hjärta till någon som 
lika gärna hade kunnat runka.2

Mia Skäringer

Vid avenue de Neuilly där ligger ett slakteri, och när jag går 
till staden, jag går där alltid förbi.
Det stora öppna fönstret det lyser av blod så rött, på vita 
marmorskivor där ryker nyslaktat kött.
I dag där hängde på glasdörrn ett hjärta, jag tror av kalv, som 
svept i gauffrerat papper jag tyckte i kölden skalv.
Då gingo hastiga tankar till gamla Norrbro-Bazarn, där 
lysande fönsterraden beskådas av kvinnor och barn.
Där hänger på boklådsfönstret en tunnklädd liten bok. Det är 
ett urtaget hjärta som dinglar där på sin krok.3

August Strindberg

Kroppsblickar
I Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of Theatre 
introducerar Bert O. States begreppet kikarseende. Begreppet är hans svar 
på insikten att semiotik och fenomenologi bäst kommer till sin rätt om 
de används som kompletterande perspektiv på världen och på konsten, 
mellan vilka det går att pendla.

If we think of semiotics and phenomenology as modes of seeing, 
we might say that they constitute a kind of binocular vision: one 
eye enables us to see the world phenomenally; the other eye enables 
us to see it significatively. These are the abnormal extremes of our 
normal vision.4

De två sätt att se som teoretiseras i citatet från States handlar i första hand 
om ett dubbelseende i mer övergripande mening, men det innefattar också 
ett rent faktiskt sådant. Detta accentueras när han beskriver seendet som 
extremt. 
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I en omtolkning av begreppet kikarseende talar Stanton B. Garner 
om ett ”tvillingperspektiv”, där han tänker sig att pendlingen mellan de 
två perspektiven också sker mellan visuell objektifiering av det sceniska 
rummet och ett förkroppsligande av detsamma.5 I The Transformative 
Power of Performance presenterar Erika Fischer-Lichte fenomenet 
”perceptuell multistabilitet”, vars betydelse i vissa delar påminner om States 
kikarseende.6 Perceptuell multistabilitet är en förändring i varseblivningen 
som får åskådarens blick att skifta mellan två olika perceptionsnivåer, en 
nivå av fysisk närvaro som betonar det fenomenologiska och en nivå av 
representation som betonar det semiotiska. 

När åskådarens tvåfaldiga seende riktas mot skådespelaren uppstår ett 
egenartat möte. Detta förklaras av Garner så här: 

The performer/character’s gaze, like the body’s living presence 
that it asserts, exceeds the containg parameters of representational 
space and confronts the audience’s gaze with an intersubjectivity 
that represents a potential or actual ‘catastrophe’ in terms of 
spectatorial detachment. From the phenomenological point of view, 
the living body capable of returning the spectator’s gaze presents a 
methodological dilemma for any theoretical model − like semiotics − 
that offers to describe performance in ‘objective’ terms. Alone among 
the elements that constitute the stage’s semiotic field, the body is a 
sign that looks back.7

Vad Garner påpekar är att av alla de element som går att avläsa på en 
scen är skådespelarens kropp det enda tecknet som möter åskådarnas 
blick.8 För att bygga vidare på det resonemang som fördes i kapitel 4 
skulle man kunna säga att i den responsloop där scenens och salongens 
respektive aktörer ingår upplöses skillnaden mellan görande och seende. 
De övergår i det som jag kallar för en inkännande kroppsblick, och som är 
grundläggande för den kommunikation som sker under en teaterhändelse. 

Man skulle också kunna säga att i skådespelarens sceniska görande 
finns en motsvarighet till åskådarens rörelse mellan två olika sätt att se, 
vilket är i överensstämmelse med de två olika sätt att göra känsla som 
diskuterats så här långt. Det ena är ett fenomenologiskt och tillhör det 
konkreta register som påtalades i kapitel 2. Det andra är ett symboliskt 
och tillhör det abstrakta registret. Formulerat med Fischer-Lichtes ord 
är skådespelarens arbete delat på två görandenivåer. En som bygger på 
gestaltning och representation och är förknippad med den symboliska 
kroppen och en som bygger på fysisk närvaro och är förknippad med den 
materiella kroppen. Den förra handlar om skådespelarens signifikativa 
förmedling av en känslas uttryck, som beskrevs av mig i kapitel 2, där 
rätt innehåll och form är avgörande för hur uttrycket avläses och tolkas 
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av publiken. Den senare handlar om, som jag diskuterade mig fram 
till i kapitel 3 och 4, hur den intentionella skådespelaren orienterar sig 
mot sin rollfigur samt förkroppsligar rollen under inkänningsprocessens 
repetitions- och föreställningsfas. 

I analysen av Mia Skäringers uppsättning Dyngkåt… undersöker jag 
de betydelser som uppstår i spelet mellan de här två sätten att göra känsla.

En emotionell yta
Som alternativ till den normerande Stanislavskijtradition som uteslutande 
uppehåller sig vid förhållandet mellan yta och djup, där yttre uttryck 
signalerar ett inre emotionellt jag, föreslår Peta Tait att man istället ser 
på skådespelarens iscensättning av emotioner som en expansiv yta, där 
inre och yttre inte går att separera.9 Denna yta ser hon som en upplöst 
och oförutsägbar men ändå kommunicerbar sensorisk domän som skapas 
i skärningspunkten mellan avläsbar känslorespons och förkroppsligad 
närvaro. Hennes beskrivning av hur hon tänker sig att den här ytan iscensätts 
påminner om det spel mellan ett symboliskt och ett fenomenologiskt 
sätt att göra känsla som jag talar om.10 Då hon bidrar med en ny syn 
på hur känslor gestaltas sceniskt av skådespelaren, där ett standardiserat 
innehavande förhållningssätt ersätts med ett mer situerande, har jag valt 
att utgå från hennes förslag. Att analysera Skäringer som en emotionell yta 
fångar också upp Skäringers eget scenspråk på ett mer fördelaktigt sätt. En 
av de saker som utmärker hennes aktörskap i den här solouppsättningen, 
och då får man betänka att hon är autodidakt från början och alltså inte 
inskolad i arvet efter Stanislavskij, är att hon inte per automatik använder 
den symboliska sidan till att signalera ett känslodjup. Som kommer att 
framgå av analysen nedan använder hon istället den till att signalera andra 
saker. 

Dock kommer jag att sätta en lite annan prägel på Taits idé om att 
emotionella ytor skapas på scenen av skådespelaren, något som jag 
i huvudsak gör i relation till Simone de Beauvoirs resonemang om den 
”situerade” kroppen och Sara Ahmeds diskussion om en kulturellt betingad 
känslopolitik. Innan jag påbörjar min analys kommer jag först ge en kort 
bakgrund till deras respektive tankar. 
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Simone de Beauvoir och kroppen som en situation
I Det andra könet frågar sig Simone de Beauvoir ”Vad är en kvinna?”.11 
Frågan kommer sig av att hon plötsligt blev varse det faktum att hon 
är kvinna i första hand, och människa i andra, och hur det på ett 
genomgripande sätt påverkat hennes levda erfarenhet. Det är en insikt 
som hon beskriver som en symbolisk startpunkt för hela boken. Det 
signifikanta, menar Beauvoir, är att det är hon som ställer frågan om vad 
en kvinna är: 

En man skulle inte komma på tanken att skriva en bok om den 
specifika situation som mänsklighetens hanar innehar. Om jag vill 
definiera mig själv är jag tvungen att först av allt tillkännage: ‘Jag är 
en kvinna’. Denna sanning är den bakgrund mot vilken alla andra 
påståenden kommer att avteckna sig. En man börjar aldrig med att 
placera sig som individ av ett visst kön, att han är en man är en 
självklarhet.12

Mannen betraktar kvinnans kropp som belastad av allt det som utmärker 
den, förklarar Beauvoir, och ser den därför som ett hinder och ett fängelse. 
Den här synen på kvinnokroppen nyanserar hon i följande passage: ”det 
är innebörden av ordet vara som man måste förstå […] att vara, det är att 
ha blivit, det är att ha blivit gjord sådan som man framträder”.13 Den här 
förståelsen av verbet att vara använder Beauvoir som ett av sina viktigaste 
konceptuella verktyg i undersökningen av vad en kvinna är, och som bland 
annat får henne att sammanfatta resonemanget om den levda erfarenhetens 
betydelse med de bevingade orden: ”Man föds inte till kvinna, man blir 
det”.14 

Att se kroppen som en situation är att anlägga ett fenomenologiskt 
perspektiv. Det står i skarp kontrast till ett empiriskt, positivistiskt/
naturvetenskapligt sådant, där kroppen ytterst ses som ett objekt 
avskilt från subjektet. Beauvoir vill inte använda sig av den traditionella 
uppdelningen i subjekt och objekt, eftersom det blir missvisande när den 
kopplas samman med kvinnors livserfarenheter. Begreppet den situerade 
kroppen är följaktligen hennes svar på hur man kan kringgå en sådan 
uppdelning.15 

Den process med vilken en individ ger mening åt det som kroppen erfar 
i en konkret situation står i relation till en mångfald andra situationer 
(sociala, ekonomiska, etniska osv.). Detta kallar Beauvoir alltså för levd 
erfarenhet. Utifrån en sådan är både biologiska fakta och sociala normer 
en del av kvinnans situation utan att för den skull definiera henne. Ingen 
av dessa avgör kvinnans öde, enligt henne. Ödet avgörs istället av vad hon 
gör med sina upplevelser. Beauvoir ansåg att en kvinna definierar sig själv 
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genom hur hon lever sin förkroppsligade situation. När Beauvoir skriver 
att man inte föds till kvinna utan blir det menar hon, enligt Toril Moi, att 
kvinnan både är och blir. Hon är i den bemärkelsen att hon föds, lever 
och dör med en kvinnokropp. Den kvinnokroppen är hennes situation, 
men den är alltså inte hennes öde. Hur kvinnan lever sin kropp, förvaltar 
sin situation, bestämmer vem hon blir. Och det är ett blivande som är i 
ständig process livet igenom. I Mois tolkning handlar det ytterst om vad 
kvinnan gör med vad världen gör av henne, vilket är en formulering att 
hålla i minnet då jag kommer att knyta ihop hela det resonemang som förs 
i kapitlet med utgångspunkt i den.16 

Sara Ahmed och känslornas kulturpolitik
Sara Ahmed presenterar i Cultural Politics of Emotion en känslomodell där 
hon slår fast att känslor inte är något som en människa har inom eller utom 
sig. De produceras istället som en effekt av cirkulation, bokstavligt såväl 
som bildligt talat, och skapar därigenom ytor och gränser mot vilka världen 
kan framträda och få konturer.17 Det som cirkulerar är inte känslorna utan 
det är kroppar, fysiska objekt och semiotiska tecken.18 Dessa förbindelser 
resulterar i sin tur i cirkuleringen av historier om kontakt, och det är som 
en konsekvens av den processen som känslor klistrar fast. 

Ett klassiskt exempel som Ahmed använder är den rädsla eller skräck 
som är förknippad med ett möte med en björn. I samhället cirkulerar ett 
otal historier om björnen som farlig och respektingivande. Från svenskt 
håll skulle man kunna illustrera den här delen av Ahmeds resonemang 
med barnvisan Mors lilla Olle. Vad lilla Olle och alla andra barn med 
honom får lära sig av mor i och med det skri hon ger upp när hon ser 
björnen, det är att den är något att vara rädd för. Sången visar emellertid 
också på en annan möjlig historia av kontakt mellan människa och björn 
som bygger på samvaro och gemenskap i stället för rädsla. Olle blir glad 
av björnen och betraktar den som en vän, dvs. innan hans mor skriker. 
Rädslan för björnen finns inte inuti Olle eller hans mor utan står i relation 
till de yttre berättelserna om björnen som farlig. Alltså de historier som 
hans mor känner till men inte han, ännu. Olles egen upplevelse av kontakt 
med en björn är positiv såtillvida att han varken blir rädd eller skrämd, 
utan han vill att björnen ska komma tillbaka. Det som skrämmer Olle 
är snarare betydelsen av hans mors skrik. Med Ahmeds termer kan man 
säga att det här handlar om historier om kontakt, som klistrar sig fast på 
björnen och gör den till ett symboliskt känsloobjekt som cirkulerar i vår 
kultur. I konfrontation med det verkliga djuret så aktiveras de historier om 
kontakt som en människa bär med sig och som återspeglas i den folkkära 
visan. Det är den här typen av intryck som fås och avtryck som lämnas 
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som jag kommer att undersöka i analysen av Skäringers uppsättning. Dessa 
utgår i stor utsträckning från minnen av olika levda erfarenheter som hon 
återberättar, vilka med andra ord kan sägas ingå i historier om kontakt.

Innan jag går vidare till analysen vill jag dock dröja vid betydelsen 
av hur Ahmed menar att känsloobjekt blir till på det här viset, som ett 
resultat av de här historierna om kontakt. I enlighet med en marxistisk 
tanketradition kan känsloobjekt också betraktas som fetischer. De är 
fetischer såtillvida att de består av en föreställning om kvaliteter som antas 
finnas inuti människor eller sociala kollektiv − som mina, dina, våra eller 
deras känslor − där historien om deras produktion och cirkulation har 
suddats ut.19 För att komma åt detta frågar Ahmed sig vad det är som 
”stick”? På engelska har ordet två bärande betydelser. Å ena sidan kan det 
betyda klistrigt, klibbigt eller kladdig och å andra sidan kan det betyda 
att sätta fast eller fästa något på en plats. Ahmed luckrar medvetet upp 
gränsen mellan de två betydelserna och tar dubbeltydigheten i bruk. 

Att översätta begreppet till svenska är besvärligt, dels eftersom att det 
är svårt att behålla det dubbeltydiga utrymmet, dels för att det gränsar 
till en pejorativ betydelse när man talar om något som klistrar, klibbar 
eller kladdar ihop. Jag har valt att översätta begreppet med klistra fast, 
då det alternativet inte entydigt anspelar på kroppsliga utstötningar eller 
utsöndringar. Ahmed talar därtill om att känsloobjekten lämnar intryck 
eller gör avtryck, vilket jag kommer att anamma.

Mia Skäringer – en presentation
Mia Skäringer är en populär svensk komiker och skådespelare som 
startade sin karriär i mediabranschen. Från 17 års ålder började Skäringer 
framträda i radio och i televisionen, till en början med kåserier i P3:s 
Morgonpasset, Sveriges Radio, och på TV som programledare för Sanning 
och konsekvens i Z-TV. Kåserierna ledde till att hon fick erbjudande 
om att uppträda som stå upp-artist i Sveriges Televisions programserie 
Släng dig i brunnen samt att medverka i radioprogrammet Bossa Nova 
i P3. I det senare programmet samarbetade Skäringer för första gången 
med Klara Zimmergren, som kom att bli hennes parhäst under många 
år i radioprogram som Frank, deras eget radioprogram Roll on samt en 
tv-version av Roll on under titeln Mia och Klara. Det var med humorserien 
Mia och Klara som Skäringer fick sitt stora genombrott, vilket i sin tur 
ledde till ytterligare rollerbjudanden, som exempelvis att spela en av 
huvudrollerna i TV4:s humorserie Solsidan som producerades under fem 
säsonger mellan 2010–2015. 

Roll on och humorserien Mia och Klara etablerade mycket av det 
som har kommit att bli karaktäristiskt för Skäringers konstnärskap. 
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Tillsammans gjorde Skäringer och Zimmergren en humorserie i form 
av sketcher som handlade om för kvinnors levda erfarenheter typiska 
dilemman som arbete, kärlek, vänskap och familjeliv. Ett återkommande 
tema i sketcherna var föreställningar om kvinnors ”korrekta” eller 
”normala” beteende. Ett antal karaktärer återkom från episod till episod. 
Två av dem blev snabbt i stort sett synonyma med Skäringer. Det är dels 
den blonda hårfrisörskan Jennifer Samuelsson, allmänt kallad Gulletussen, 
vilken Skäringer beskriver som en svensk småstadsversion av Victoria 
Beckham. Dels är det Tabita Karlsson, en ensamstående mamma av lägre 
samhällsklass som arbetar som tatuerare och är fullständigt hämningslös i 
sitt beteende och sina åsikter. 

Det var under ett annat radioframträdande tillsammans med 
Zimmergren i Sveriges Radios program Sommar i P1 2008, som Skäringer 
för första gången i ett offentligt sammanhang kombinerade humorn med 
ett självbiografiskt berättande.20 I sina partier talade hon om skenbart 
privata saker, något som också radioprogrammets format inbjöd henne 
att göra. Mer specifikt berättade hon om de hemskheter hon hade upplevt 
under sina unga år. Ett exempel är en skakande historia om hur hon i 
ett sökande efter bekräftelse lät sig utnyttjas sexuellt av en äldre kille. 
Ett annat handlar om hur det var att växa upp i en arbetarfamilj med 
en pappa som kämpade med alkoholproblem och senare tog sitt liv. Det 
självutlämnande, lite råa och sårbara sätt på vilket Skäringer talade om sin 
bakgrund väckte ett enormt gensvar hos radiolyssnarna.21 

Radioframträdandet blev startpunkten för ett antal soloprojekt där 
hon mer explicit än tidigare använde sig själv och sin personliga erfarenhet 
av att vara kvinna som sitt huvudsakliga material. Det var nu hon började 
med en blogg för tidningen Mama och även att skriva krönikor för 
pappersversionen av tidningen. Hon har själv formulerat det som att bloggen 
och krönikorna skulle tjänstgöra som en protest mot ”alla lunchtallrikar 
och pumps och recepttips som finns på brudiga kändisbloggar”.22 Hon 
menade att dessa fungerar som falska förebilder för svenska kvinnor 
eftersom de ger en orealistisk bild av en kändiskvinnas konkreta verklighet. 
Med sitt eget liv som referenspunkt ville Skäringer, som det verkar, använda 
bloggen och krönikan till att betrakta nutidskvinnan. Eller som hon säger 
i ett föredrag på Må bra dagen 2010: ”den här lyckokvinnan, den här 
superdupermamman, den här kvinnan med alla bollarna i luften”.23 Hon 
ville istället visa på stressen och alla tillkortakommanden som sällan syns 
i media när en ”drömkvinna” ska ges ett ansikte. 

Det förefaller som om Skäringer vid den här tidpunkten i sin karriär, 
förutom att hon drivs av en lust att protestera mot rådande kvinnoideal, 
också i olika former ville fortsätta arbeta på den självberättelse som 
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påbörjades i radioprogrammet. Den nya utmaningen bestod i, som hon 
förklarar det i en tidningsintervju, att med sig själv som insats iscensätta 
ett konstnärligt projekt.24 Som ett led i den planen ger Skäringer ut två 
böcker, Dyngkåt och hur helig som helst 2009 och Avig Maria 2012, 
som båda är baserade på Mama-bloggen och krönikorna. Det är alltså 
boken Dyngkåt… som ligger till grund för den teateruppsättning med 
samma titel, vilken hade premiär i februari 2010 i Karlstad, som utgör 
mitt analytiska huvudexempel.25 I november 2014 kom uppföljaren Avig 
Maria…och sångerna jag gråtit till, vilken hade premiär i Göteborg. Den 
uppsättningen kommer dock inte att ingå i analysen.

I korthet kan man säga att Dyngkåt… kombinerar det komediformat 
som utvecklades i TV-programmet Mia och Klara och den självbiografiska 
historia som hon berättat i Sommar i P1 med ett antal av de frågor som 
ventilerats i bloggen och krönikorna. Uppsättningen handlar om hur det 
är att vara kvinna, något som man kan se att Skäringer brottats med i alla 
de fyra kontexterna.

Dyngkåt…
Föreställningen börjar till tonerna av Martin Rastens cello. Tillsammans 
med Torger Koppang på piano ackompanjer han Skäringer genom hela 
showen. Efter bara några få stämningsskapande klanger visas en projektion 
på storskärm som växlar mellan två bilder föreställande henne utklädd till 
prinsessa. Bilderna har klippts ihop och det zoomas in och ut över dem ur 
olika vinklar. På den ena bilden – som också används på teateraffischen – 
sitter Skäringer. På den andra bilden som visas står hon. Till projektionen 
fogas en berättarröst, en så kallad voice-over, där Skäringer talar om hur 
hon ofta tänker på sitt liv som en film. 

På den affischbild som dominerar bildspelet sitter Skäringer på en 
grusväg i lantlig miljö, iförd en vit klänning. Ovanpå huvudet har hon 
en tiara. Ett krucifix ligger på vägen framför henne och som en markant 
kontrast har hon ett par Converse basketskor på fötterna. En damcykel 
med en barnsadel ligger på marken bredvid henne. Hennes trasiga 
nätstrumpor och blödande knä samt en öppen matkasse med utspridda 
äpplen och andra varor signalerar att hon cyklat omkull. I handen håller 
hon ett köttstycke som hon verkar ha plockat upp från matvarorna på 
marken. Köttstycket formas till ett hjärta i hennes hand och zoomas in vid 
flera tillfällen.

Ett av bildspelets mest utmärkande drag är den lekfulla interaktionen 
mellan det visuella och själva titeln Dyngkåt…, som bär på ett högst 
ambivalent budskap då det med ironi alluderar på ett antal myter om 
kvinnan och kvinnlighet. Dyngkåt är Skäringers uttryck för mycket sexuellt 
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upphetsad och väcker associationer till slanguttrycket dyngfull. Hur kåt 
på en skala är en dyngfull kvinna? Och i en helt motsatt riktning, varför 
kan inte en kåt kvinna vara helig? Med andra ord en helig madonna eller 
prinsessa med ett krucifix, verkar Skäringer fråga sig. Varför ska hon bli 
dömd och utpekad som ett stycke kött? Det kan i det här sammanhanget 
närmast förstås i den överförda, sexualiserade mening som reducerar 
en person och hens sexuella kroppsdelar till en konsumtionsvara.26 
Det underliggande spörsmålet i uppsättningens titel kan därmed sägas 
associera till en lång historia av könsstereotyp polarisering, där kvinnor 
ofta har identifierats med antingen den ena eller andra ytterligheten, en 
tendens som Freud kallade för madonna/hora-komplexet.27 

En annan relevant fråga som kan ställas till bildspelet är vad fallet från 
cykeln signalerar? Äpplena på marken förefaller frambesvärja den bibliska 
Eva som orsakade människans fall från den himmelska nåden genom att 
inte kunna motstå den frestande visdomens frukt, en myt som bidragit till 
att kvinnan i rakt nedstigande led förknippas med en synderska.28 Trots 
att det inte går att fastslå med säkerhet att det är Eva och den förbjudna 
frukten som bildspelet refererar till, så är det helt klart att titeln leker med 
att föra samman de två kvinnostereotyperna. 

I min tolkning använder Skäringer det köttstycke som hon håller i 
handen i form av ett hjärta till att luckra upp den vanemässiga kopplingen 
mellan den kåta kvinnan och horan. Det må vara så att hon i sitt liv har 
gett sitt hjärta till många män som lika gärna hade kunnat runka, som hon 
uttrycker det i föreställningen, men där på affischen har hon full kontroll 
över det blodiga hjärta hon erbjuder publiken. 

I berättelsen som ledsagar bildspelet beskriver Skäringer med en viss 
ironi hur hon återkommande har visualiserat filmen om sitt liv, om hur 
hon vågar säga ifrån i obekväma situationer, blir räddad av drömprinsen, 
har en vältränad kropp, tid för allt, ljuvliga barn, ett vackert hem, goda 
vänner, är vis, glad, lagom kåt och samtidigt en trovärdig förebild för sina 
barn. I Skäringers filmatiserade dagdröm sammanfogas således en rad 
populära föreställningar om den perfekta kvinnan med det perfekta livet. 

På affischen finns det en undertitel där det står: ”En rolig och sorglig 
föreställning om att vara kvinna”. Undertiteln antyder i dialog med 
affischen och bildspelet att den idealistiska kvinnlighet som representerats 
i berättarpartiet kommer att nyanseras. I den uppsättning som berättelsen 
om hennes liv som film ingår visas mycket riktigt en mer komplex bild av 
hur det är att leva som kvinna, och som hon i kontrast till det idealistiska 
lanserar med hjälp av den återkommande frasen ”den fula verkligheten”. 
Hon formulerar den för första gången en bit in i uppsättningen, i samband 
med att hon går fram till sin så kallade ”lilla basgarderob” för att sätta 
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på sig kläder utanpå den bikini som hon gjort entré i.29 Andra gången den 
komplexa bilden av den fula verkligheten dyker upp är i samband med att 
hon tar fram det ”förnedringsbrev” som skickades till en kille som hon 
hade ett engångsligg med.30 Hon menar att det här brevet är ”direkt taget 
ur den fula verkligheten”. 

Genreaspekter
Enligt Bert O. States har film, litteratur och teater olika konstnärliga 
styrkor. Han menar att film är inneslutande och placerar tittaren i den värld 
som representeras. Filmen och romanen påminner i den bemärkelsen om 
varandra då de med olika medel förmedlar en illusion av en icke medierad 
upplevelse. De har, som han förklarar, en nästan obegränsad förmåga att 
imitera vår upplevelse av att vara närvarande i världen.31 Detta gör att 
många människor resonerar kring sitt liv som om det vore en film eller 
en roman, något som alltså Skäringer använder sig av i inledningen av sin 
uppsättning. 

Det är genom att visualisera sitt liv som en film eller en roman som 
människor kan förklara för sig själva vem de är, något som är en del 
av deras skapande av subjektivitet enligt fenomenologen Dan Zahavi.32 
Även filosofen Martha Nussbaum tar upp den narrativa, episka aspekten 
som avgörande och menar i Upheavals of Thought: The Intelligence of 
Emotion att emotioner delvis har en narrativ struktur. Nussbaum anser 
att vissa sanningar om människan endast kan berättas i litterär form.33 En 
liknande tanke uttrycker Beauvoir i frasen ”Man kan inte känna sig själv, 
endast berätta sig”, vilken jag har valt att använda mig av i analysen.34 I 
övergripande mening är det vad Skäringer gör i Dyngkåt…, hon berättar 
sig. 

Människan får alltså syn på sig själv när hon kliver in i romanens eller 
filmens fiktiva värld. Den film om sitt liv som Skäringer initialt visualiserar 
handlar om det perfekta liv som hon ibland fantiserar om men inte har eller 
någonsin haft. Det är ett slags världsfrånvänt ideal som många kvinnor 
strävar efter men aldrig kan uppnå hur mycket de än försöker, som det 
Odd Molly-gäng av mammor som hon berättar om i uppsättningen. För 
Skäringer fungerar filmreferensen istället som en kontrast till hennes 
långt ifrån idealistiska teaterföreställning om livet i den fula verkligheten. 
Det faktum att hon väljer att berätta sig genom teaterformen ger henne 
nämligen helt andra medel att få perspektiv på det egna jaget – de medel 
som hon förkroppsligar. 

States förklarar att teaterns konstnärliga styrka är dess kvickhet, vilket 
enligt honom inte har med varken tid eller händelseförlopp att göra 
utan med det faktum att allt händer genom den kroppsligen närvarande 
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skådespelaren.35 Detta gör teatern till en i högsta grad intim konstform. 
Den intimiteten, skriver States, handlar dock inte om att gå in i en fiktiv 
värld.36 Istället handlar den om att publiken är med fysiskt när den fiktiva 
världen skapas på scenen. Det betyder att en händelse i den verkliga 
världen bevittnas parallellt med en illusion av en uppdiktad värld. Det 
realistiska i detta består inte av den beskrivande realism som kännetecknar 
filmen och romanen utan det faktum att det fysiskt verkliga är menat att 
lysa igenom denna illusion. 

Intertextuellt nätverk 
Toril Mois syn på den ”textuella” Beauvoir ger mig en intressant infallsvinkel 
för att analysera det spel som uppstår i Dyngkåt… mellan ett symboliskt 
och ett fenomenologiskt görande.37 Moi menar att hennes förståelse av den 
franska filosofen som intellektuell kvinna är baserad på ett metodologiskt 
antagande. Detta går ut på att hon i ett försök att undvika ett pågående 
ställningskrig mellan författarbiografi och litterär analys inte gör någon 
distinktion mellan liv och text. Hon väljer att betrakta Beauvoir som ett 
intertextuellt nätverk där alla de olika typer av texter som hon skrivit och 
som andra skrivit om henne är vad som till slut ger oss en föreställning om 
vem hon var.38

Jag å min sida använder begreppet intertextuellt nätverk för att ringa 
in det som jag ser som Skäringers bärande dramaturgiska strategi, då hon 
låter en mängd olika typer av texter bidra till teaterpublikens föreställning 
om vem hon är och sedermera blir under teaterhändelsens gång. De flesta 
av scenerna är till synes självbiografiska, vissa av dem är nya och andra 
liknar de historier som Skäringer berättade i radioprogrammet Sommar. I 
en av dem talar hon exempelvis om skammen att inte våga ta hem någon 
kompis när hon var liten, för att hennes föräldrar inte hade råd att fylla på 
med toalettpapper. Detta gjorde att de var tvungna att, som hon säger, ta de 
Melittafilter som egentligen skulle användas till kaffekokning. Hur skulle 
hon kunna förklara det för sina vänner när de gick på toaletten? Därtill 
gör hon en känslosam representation av sin far. Å ena sidan hade han alltid 
tid för henne så fort skiftet på fabriken var slut tidigt på eftermiddagen, 
och det på ett sätt som hon själv inte lyckas med trots ansträngningar att 
få tiden att räcka till för sina egna barn. Å andra sidan tog hon efter hans 
känsla av självförakt under de känsliga tonåren. Han gick ner i källaren 
för att dricka alkohol och hon började skära sig i armarna.

Några av rollfigurerna från Mia och Klara återkommer, såsom Tabita 
och Gulletussan. Deras historia har redan ett eget intermedialt liv utanför 
teateruppsättningen och exemplifierar därför det stora mått av rörliga 
textytor som Skäringers dramaturgi bygger på. En annan rollfigur, Ann-
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Marie, är helt ny. Hon är en medelålders kvinna som desperat försöker att 
hitta sig själv, och prövar nya stilar på löpande band, läser bästsäljande 
självhjälpslitteratur utan reservation, tar kurser och träffar specialister in 
absurdum, men utan att något egentligen förändras i hennes liv. 

Skäringer har därtill dramatiserat material från bloggen och sina böcker 
och lagt till sångnummer skrivna av Dan Fors som bryter av scenerna.

En personlig genealogi
Istället för att kalla sin bok om Beauvoir för en biografi kallar Moi den 
för en personlig genealogi.39 Begreppet lånar hon närmast från Michel 
Foucault, då hon anspelar på den distinktion som han gör mellan 
genealogi och traditionell historia. I Foucaults efterföljd menar Moi att en 
biografi primärt intresserar sig för den linjära berättelsen om en persons 
liv samt utgår från tanken om en ursprunglig eller autentisk identitet. Den 
personliga genealogin beskrivs däremot som inriktad på att undersöka och 
förstå hur jaget ingår i diverse sociala fenomen och maktordningar. 

I en överföring från Moi liknar jag Skäringers uppsättning vid 
detta. Eller rättare sagt, jag menar att det är vad hennes tvåfaldiga 
inkänningsarbete handlar om, inte att gestalta en rollfigur, eller en scenisk 
figur för den delen, utan en personlig genealogi. Genom min beskrivning 
av hur hon blandar olika sorters texter har jag redan indirekt visat att 
hennes uppsättning inte är linjär. Dessutom tyder mycket på att hon inte 
lägger någon större vikt vid att framstå som ett autentiskt berättarjag. 
Exempelvis nämnde jag i kapitel 2 att hon gör nedslag längs hela den skala 
av positioner som finns tillgänglig för en skådespelare enligt Kirby, från en 
icke skådespelande scenisk figur i sångnumren till rollfigurer av både det 
enkla och det komplexa slaget.40 Hon använder sig också av ett stundtals 
groteskt minspel istället för att signalera ett igenkännbart och till synes 
autentiskt kvinnligt känsloliv, något som jag återkommer till i kapitel 6 då 
det hör ihop med min analys av det tredje sättet att göra känsla. 

Därtill luckrar hon inte bara upp gränsen mellan sig själv och rollfiguren 
utan också till den situation hon förkroppsligar. I en intervju säger hon 
apropå Tabita-karaktären: ”Hon finns i mig och i min uppväxt”.41 För att 
transformera sig till Tabita sätter Skäringer på sig en spretig peruk, slår 
sig bredbent ner på en stol och leker med en cigarett i sin mun samtidigt 
som hon växlar mellan ett antal närmast groteska ansiktsuttryck. Tabita 
berättar för publiken om en kvinna i sin hemstad Karlskoga som brukade 
vara irriterande stor på sig gentemot henne och gav sken av att leva det 
perfekta kvinnolivet. Detta ända tills den dagen som hennes man trädde 
ut ur garderoben som homosexuell, varpå hon var tvungen att sälja sitt 
älskade hus och flytta in i lägenheten bredvid Tabita.”Vem var det som 
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var bra och dålig mamma nu då”, frågar Tabita med en ironisk min och 
refererar till sig själv som den duktiga.42 Hon konstaterar också att det 
som hände den andra kvinnan inte var helt överraskande, då hennes 
man brukade vara uppe och hamra på huset redan vid halv sextiden på 
morgonen istället för att, som hon uttrycker det, hamra på henne. Den här 
historien om den utåt sett perfekta mammans fall från sin piedestal ner i 
den fula verkligheten klistrar sig inte bara fast vid rollfiguren utan lämnar 
också avtryck på Skäringers större berättelse, den om att vara kvinna i ett 
manssamhälle. Att öppna sig för den gemensamma erfarenheten inbegriper 
alla de avtryck som andra kvinnor gjort på henne, sådana som hon mött, 
sett, hört eller läst om i sitt liv. 

I Skäringers uppsättning finns det dessutom något outsagt som 
handlar om makt, eller rättare sagt om bristen på makt, om känslor av 
maktlöshet och vanmakt. Känslan berör hennes arbetarklassbakgrund och 
småstadsuppväxt, men framförallt livet som kvinna i den fula verkligheten, 
vilket ju är min huvudsakliga infallsvinkel. Som jag kommer att diskutera 
mig fram till i den fortsatta analysen handlar det också om hur hon tar 
makten över sitt liv genom att göra den här föreställningen.

Emotionella ytbildningar
Direkt efter öppningsscenen, iklädd en liten bikini och med en operationskarta 
ritad på magen, riktar Skäringer publikens uppmärksamhet mot sitt känsloliv:

-Hör ni jag tänkte säga så här inledningsvis den här kvällen på Cirkus 
att jag är en väldigt känslig människa, sensitiv, överkänslig, har jag 
fått höra väldigt många gånger att jag är av män just som har sagt, 
herregud vad du är överkänslig, vad du överdriver och överreagerar 
hela tiden, ja det är så lustigt att dom männena aldrig har funderat 
om det är dom som är lite underkänsliga.43

I repliken gör Skäringer en särskild poäng av att erkänna för publiken 
att hon är en väldigt ”känslig människa”, ja till och med mer än så, hon 
är ”överkänslig”. Hon talar också om att det är män i hennes liv som 
har tillskrivit henne den egenskapen, eftersom de tycker att hon reagerar 
så överdrivet känslosamt. Trots att det tar Skäringer mindre än trettio 
sekunder att framföra budskapet så har det en stor betydelse för resten av 
uppsättningen. Hennes kropp, som någon minut tidigare varit praktiskt 
taget naken, synliggörs här som en klistrig yta i Ahmeds betydelse. 

Den operationskarta som Skäringer har på sin mage styr publikens 
seende mot lager av märken som lämnats på hennes kropp och ramar in 
en yta full av intryck. Över hela Skäringer, liksom på andra människor, 
finns det utspridda avtryck som i de allra flesta fall är osynliga för världen. 
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Hon berättar för publiken om hur hon googlat på mag-lyft flera gånger 
utan att kunna rättfärdiga en sådan operation varken inför sig själv eller 
sina barn. Hon erkänner att hon skäms för sin mage i olika situationer, 
som när hon är på stranden eller när hon står naken inför en ny älskare. 
Hennes barn å andra sidan tycker att det är mysigt att leka med hennes 
mage. När hon gick i grundskolan och på högstadiet var magen stor och 
tjock. På gymnasiet var magen icke existerande på grund av anorektiska 
problem. I hela uppsättningen förvandlar Skäringer den här typen av 
osynliga kroppsliga avtryck till känsloobjekt som potentiellt kan cirkuleras 
i responsloopen med publiken. 

När män har kallat Skäringer för överkänslig, i enlighet med citatet 
ovan, har de direkt eller indirekt försökt att passivisera och objektifiera 
henne. Här vill jag leda tanken till Ahmeds resonemang om att orden 
”passion” och ”passiv” har samma rot i det latinska ordet passio 
för lidande.44 Ahmed skriver: “To be passive is to be enacted upon, as 
a negation that is already felt as suffering. The fear of passivity is tied 
to the fear of emotionality, in which weakness is defined in terms of a 
tendency to be shaped by others”. Att passivisera Kvinnan genom dylika 
känsloprojektioner är ett sätt att utöva makt. När detta händer så säkras 
den sociala hierarkin mellan Mannen som det första könet och Kvinnan 
som det andra könet, för att använda Beauvoirs terminologi. Jag menar i 
likhet med Ahmed att i den här typen av maktordning ses vissa kroppar 
och inte andra som känslosamma, trots att alla kroppar bär på avtryck. 

Att vara underkänslig är inte samma sak som att sakna känslor. Utifrån 
min teoretiska positionering tolkar jag Skäringers utsaga som att män 
tenderar att förbli passiva i relation till de avtryck som de bär på sin 
kropp. Istället för att rikta sig mot dem riktar männen sig ifrån dem, för 
att referera tillbaka till det intentionalitetsresonemang som fördes i kapitel 
3. På det stora hela är det dock inte mäns känsloorientering som Skäringer 
intresserar sig för. Vad hon primärt gör i uppsättningen är att iscensätta de 
avtryck som de här männen i fråga har lämnat på hennes kropp. Då det är 
hon som styr allt som händer och sker på scenen, erbjuder den konstnärliga 
friheten henne ett känslopolitiskt utrymme att ta tillbaka makten över 
sina känslor. I det exempel på rolltagande som nu följer kommer jag att 
illustrera hur det kan ta sig uttryck. 

Gulletussan
Gulletussan, eller Jennifer Alexandra Samuelsson som hon egentligen heter, 
är 32 år och arbetar som frisör i en mindre svensk ort.45 Skäringer beskriver 
Gulletussan som ”klassens lucia”, med vilket hon menar någon som har 
”sämst sångröst men längst hår”.46 Demonstrativt inleder Skäringer scenen 
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med att sätta på sig laxpastellfärgade kläder och skor samt en peruk med 
en jättelång fläta som slingrar sig långt efter golvet. Som pricken över i-et 
på denna förvandling sjunger hon huvudtemat från Britney Spears Born 
To Make You Happy.47 Det viktigaste i Gulletussans liv, precis som titeln 
på Spears-sången antyder, är att vara till för mannens lycka, det vill säga 
att vara ett objekt snarare än ett självständigt subjekt. I Gulletussans fall 
är det hår, smink, kläder och inredning som skänker mening åt hennes 
tillvaro – och som blir rekvisita i hennes dröm om att vara den perfekta 
kvinnan för sin man. Publiken får tydligt klart för sig att hennes ytliga 
syn på vad som är viktigt i livet också inkluderar upprätthållandet av en 
perfekt fasad utåt. Det betyder att det inte får förekomma några påtagliga 
sprickor och att hon därför är tvungen att trolla bort allt fult innan det 
blir synligt för andra. 

Gulletussan lever tillsammans med ett så kallat hockeyproffs på elitnivå 
vid namn Mattias, som hon refererar till som Pappi. Denne man träffade 
Gulletussan när hon var i gymnasieåldern, gifte sig tidigt med honom och 
skaffade barn. Ett antal år senare, vid den tidpunkt då publiken möter 
henne i uppsättningen, så nämner hon hans otrohetsaffärer. Dessa hanterar 
hon genom att hålla sig sysselsatt med andra saker, som de hemmagjorda 
hårinpackningar av principen ”man tager vad man haver” som hon är en 
mästare på. Till sina barn säger hon att Pappi är på ”bortamatch” hellre 
än att tala om otrohet. Hon tycker att otrohet låter märkvärdigt, medan 
bortamatch låter ”familjärt” och till och med ”lite mysigt”.48 För de tillfällen 
när hockeyproffset väl behagar att vistas hemma har hon lärt sig att aldrig 
säga ”nej”, det vill säga om hon inte säger det på det där rätta sättet som 
Pappi har lärt sig från TV-program som visas riktigt sent på kvällen.

Emellertid är det inte med resonemanget kring de så kallade 
bortamatcherna som Skäringer inleder scenen med Gulletussan utan det är 
med tankar som är för stora ”att rymmas i huvudet på nå vis”. Det tar ett 
tag för Gulletussan att få fram vad det är för tankar hon åsyftar.49 Till slut 
hittar hon ordet hon söker efter, det är ju en sådan där ”exetiell tanke”, 
fast hon menar då förstås en existentiell fundering. Hon säger sedan: 

Jag har jättemycket exetiella tankar. Ja, jag är sån bara. Det är… 
Jag tror att jag har lite mer än vad som är nyttigt för mig egentligen 
faktiskt. Fast jag tror att det kan vara väldigt kvinnligt också. Jag tror 
att vi kvinnor har väldigt mycket exetiellt psykologisk geggamoja. 
Man kanske skulle ta och satsa på ett förvarings-system även för 
sådant. Man kunde köpa ett sådant där litet hyll-system på Ikea med 
lite prickiga och söta askar så kunde man lägga den där psykologiska 
geggamojan i. Jag tror att det skulle bli mycket ljusare och luftigare 
hemma då. Kanske också lite roligare för Pappi. Jag tror inte Pappi 
gillar det där exetiella så mycket. Pappi vill att man ska vara glad.50 
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Det Gulletussan snuddar vid när hon talar om en för kvinnor typisk ”exetiellt 
psykologisk geggamoja” är ett dilemma som erinrar om den existentiella 
problematik som Beauvoir beskriver i inledningen till Det andra könet:

[…] det som på ett särskilt sätt utmärker kvinnans situation är 
således att hon, som i likhet med alla mänskliga varelser utgör en 
autonom frihet, upptäcker och väljer sig själv i en värld där männen 
tvingar henne att acceptera sig som den Andre […] Kvinnans drama 
är denna konflikt mellan varje subjekts grundläggande anspråk på 
att placera sig som det väsentliga och de krav som ställs av den 
situation som konstituerar henne som oväsentlig.51

Trots att kvinnan utgör en autonom frihet, liksom alla människor, och 
uppfattar sig som det väsentliga så tvingar en manlig värld henne att 
konstituera sig som oväsentlig. Beauvoir ställer därefter ett antal för sin 
studie grundläggande frågor: ”Hur kan en mänsklig varelse förverkliga sig 
under de villkor som gäller för kvinnan? Vilka vägar står öppna för henne? 
Vilka slutar i återvändsgränder? Hur finns oberoende mitt i beroendet? 
Vilka omständigheter begränsar kvinnans frihet? Kan hon överskrida 
dem?”.52 

Även om det med största sannolikhet inte är Beauvoirs tankar som 
direkt har inspirerat Skäringers iscensättning av Gulletussan så belyser 
de relevanta aspekter av rollfiguren. Gulletussan tampas trots allt med 
en värld som konstituerar henne som oväsentlig. Och under rådande 
former av patriarkalt förtryck lyckas hon hitta på fyndiga sätt och 
vägar att förverkliga sig. Skäringer ser till att Gulletussan, som Beauvoir 
skulle ha sagt, definierar sig själv. Hon tar sig dessutom hela tiden ur 
återvändsgränder, samt kan sägas skapa ett oväntat oberoende i beroendet 
och åtminstone till viss del framstå som fri i sin påhittighet. Rollfigurens 
inte sällan udda överskridanden av det som begränsar henne ger helt 
enkelt, som jag ser det, stärkande svar på flertalet av de frågor som ligger 
till grund för Beauvoirs bok om det andra könet. 

Innan jag exemplifierar hur Gulletussans överskridanden tar sig 
uttryck i uppsättningen kommer jag först att helt kort redogöra för vad 
Moi skriver i sin bok Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual 
Woman om den passage i Det andra könet som just citerats.53 Moi menar 
där att Beauvoir framställer kvinnans situation som en motsägelse i 
dubbel bemärkelse, en ontologisk och en social. Den ontologiska handlar 
om att all mänsklig tillvaro är splittrad mellan lusten att leva och 
existensens begränsningar. Att bli till i världen är att samtidigt förlora sig 
själv i den processen, vilket gör att människor lever en kluven, ambivalent 
och motsägelsefull tillvaro – vilken Beauvoir och övriga existentialister 
kallar för alienering − där det är strängt omöjligt att sammanfalla med 
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sig själv. Det enda sättet att överskrida dessa omständigheter under sitt 
liv är att välja sig själv genom sina projekt i världen och därigenom ta sin 
potentiella frihet i bruk. 

Den sociala motsättningen handlar om att mannen på ett socialt 
plan tvingar kvinnan till att acceptera sig själv som ett andra kön, något 
som begränsar hennes frihet. Att inte kunna utöva en sådan leder till 
alienering. Patriarkatet kan på så vis sägas alstra en konflikt i kvinnan. 
Det är en konflikt mellan en fri subjektivitet och de sociala påtryckningar 
som uppmanar henne att låta sig bli alienerad och objektifierad av det 
första könet. Moi förklarar dock att det enligt Beauvoir ändå finns en 
gynnsam aspekt av det här scenariot. Tack vare den tvåfaldiga belastning 
som kvinnor lever med förkroppsligar de det mänskliga tillståndet bättre, 
vilket också resulterar i att de har en mer autentisk upplevelse av sig själva. 
Det är en erfarenhet som börjar redan hos den unga kvinnan. På ett ställe 
uttrycker Beauvoir den så här:

Den unga kvinnan är hemlighetsfull och plågad, ett offer för svåra 
konflikter. Denna komplexitet berikar henne, hos henne blir det 
inre livet djupare än hos sina bröder; hon är mer uppmärksam på 
förändringar i sitt känsloliv, som därigenom blir mer nyanserat och 
rikt, hon har större psykologisk känslighet än pojkar, som är inriktade 
på yttre mål. Hon har förmågan att ge tyngd åt det motstånd hon 
gör mot omvärlden. Hon undviker allvarets och konformismens 
fällor. De lögner som omgivningenfabricerar bemöter hon med ironi 
och klarsynthet. Dagligen erfar hon tvetydigheten i sina vilkor […].54 

När Gulletussan talar om den ”exetiellt psykologiska geggamoja” som är 
för stor för att få plats i hennes huvud, den som det är hennes erfarenhet 
att Pappi inte gillar, tolkar jag det som att det är denna mer autentiska 
upplevelse av det mänskliga varat och sig själv som hon försöker artikulera 
i ord. Gulletussans lösning på sin dubbelt motsägelsefulla situation är att 
ta alla de här tankarna och stoppa dem i små söta prickiga burkar som 
kan förslutas. Faktum är att Gulletussan till och med tänker sig att hon 
skulle kunna sälja in ett förvaringssystem på Ikea för det här fenomenet. 
Det om någonting skulle vara ett projekt i världen, då halva mänskligheten 
de facto går och bär på det, men när vi möter henne är förstås idén 
fortfarande på tankestadiet. Till viss del kan man därför säga att när 
Gulletussan riktar publikens uppmärksamhet mot sina funderingar är det 
ett uttryck för hennes stora kreativitet. Den påhittiga lösningen skapar 
emellertid fler problem än den löser, eftersom projektet som sådant handlar 
om att gömma den geggiga sidan i söta, prickiga burkar och därför också 
kan betraktas som ett slags verklighetsflykt. Den här typen av fantasier 
förklarar Beauvoir så här: 
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Av leda, och för att kompensera sig för den underlägsenhet de lider 
av, hänger de sig åt dystra och romantiska drömmerier; de får smak 
för dessa lättfunna flyktvägar och förlorar sitt verklighetssinne. De 
hänger sig åt sina känslor med okontrollerad överspändhet. I brist 
på handling talar de och de blandar gärna allvarliga förslag med 
ord utan rim och reson; övergivna och ‘oförstådda’ söker de tröst i 
narcissistiska känslor.

Man skulle alltså kunna säga att geggamojan är en slaggprodukt som hör 
ihop med den inkonsekvens som Gulletussan lever i. Den hör ihop med 
de fysiska avtryck som en manlig värld och en misogyn make har gjort på 
hennes kropp, och som hon i en alienerande gest påtalar en önskan om att 
kunna dölja för att slippa behöva överföra tillbaka till honom. Det otrogna 
hockeyproffset till make är såtillvida en symbolisk företrädare för vad 
patriarkatet gör med Gulletussan. På så vis blir den gegga hon talar om ett 
närbesläktat uttryck för de klistriga känsloobjekt som Ahmed beskriver.

På ett annat plan är det viktigt att komma ihåg, för att referera tillbaka 
till idén om Skäringer som ett intertextuellt nätverk, att det inte finns 
någon tydlig gräns mellan Skäringer och Gulletussan. Eller som hon själv 
säger: ”Hon finns i mig” samtidigt som hon är ”ett hopkok av folk man 
träffat”.55 Istället för att säga att Gulletussan finns i Skäringer skulle jag 
med inspiration från Ahmeds tankegångar vilja påstå att Gulletussan 
består av ett förkroppsligat konglomerat av intryck och avtryck som 
Skäringer bär med sig, genom vilka hon utövar sin konstnärliga frihet och 
tar makten över sin situation. 

Skäringers dubbla motsättning
En hel del i Skäringers uppsättning handlar, i likhet med det till ytan 
sett fiktiva Gulletussan-exemplet, om hur hon i olika situationer under 
uppväxten och ungdomen råkar i våldsamma brottningsmatcher med de 
krav som kvinnans dubbla motsättning ställer på henne. I en av scenerna 
förklarar hon sin fetma under barndomen med att hon behövde den som 
en buffert mot världen, eftersom hon var så känslig. I en angränsande 
scen delar hon upp sina skolår i låg- och mellanstadiet då man som tjej 
skulle vara söt, högstadiet då man skulle vara snygg, och gymnasiet då 
man skulle vara sexig. Istället för att underordna sig bilden av kvinnan 
som ett objekt och försöka vara söt, berättar Skäringer att hon under låg- 
och mellanstadiet blev tjock och skicklig på att skämta om sig själv och 
sin fetma. Under högstadiet accelererade detta scenario och kombinerades 
med ett destruktivt självskadebeteende. Under gymnasiet lägger Skäringer 
om kursen och hon bestämmer sig för att kompensera att hon varken 
betraktats som söt under låg- och mellanstadiet eller snygg under 



165

högstadiet, för att bli som hon säger ”jävligt sexig” på gymnasiet.56 I jakten 
på att bli betraktad som sådan får hon dessvärre anorektiska problem. Att 
identifiera sig med den patriarkala bilden av kvinnan som ett objekt verkar 
– som Skäringers sceniska jag framställer det – vara förenat med konflikt 
och motstridigheter. Trots att hon utifrån sina förmågor har protesterat 
med alla till buds stående medel mot det sociala trycket att underställa sig, 
så leder ändå alla hennes motståndsförsök till någon form av uttryck för 
självförnedring eller självförakt. Det hjälper inte att bli fet som en protest 
mot manssamhällets objektifiering av Kvinnan och det hjälper inte heller 
att svälta sin kropp för att framstå som det perfekta objektet. 

Det är de saker som Skäringer utsätter sig själv för i jakten på killarnas 
bekräftelse, inte minst sexuellt, som i uppsättningen är allra mest förenade 
med det självdestruktiva. Hon utbrister vid ett tillfälle i uppsättningen: 
”Jag gjorde allt för killarna, men vad gjorde killarna för mig?”.57 I en 
scen berättar exempelvis Skäringer om hur hon i de övre tonåren blev 
våldtagen på en toalett i samband med en fest där hon hade druckit för 
mycket alkohol och somnat. Hon rekonstruerar våldtäktsscenen genom 
att böja sig framåt och demonstrerar hur hon hänger över ett badkar och 
spyr med byxorna vid knäna efter att ha bajsat på laxermedel just innan. 
In kommer en kille som tror att det är fritt fram att dra ner byxorna och 
börja ”jucka” bara för att det hänger en halvnaken tjej där som inte kan 
svara för sig. Det som Skäringer till slut kommer fram till i den här scenen, 
efter att ha spelat fram det helt vansinniga i den frihet som den här killen 
tar sig, är att hon hjälper honom att avsluta samlaget genom att ”hitta 
takten i tigerjakten” hellre än att bli arg på honom och säga något i stil 
med: NEJ! Jag vill inte! Sluta!58

Enligt Beauvoir är det också i relation till sexualiteten som kvinnans 
dubbla motsägelse visar sig allra tydligast. Moi förklarar det så här: ”For 
Beauvoir, ontological, social and biological factors all converge in human 
sexual activity; under patriarchy, sexuality therefore becomes the arena 
where the general conflicts of women’s lives are most acutely felt”.59 
Sett i förhållande till den insikten skulle den titel som Skäringer gett sin 
föreställning inte kunna vara mer passande. 

Det finns dessutom ett tillfälle i Dyngkåt… då Skäringer bokstavligt talat 
närmar sig den här problematiken, något som sker i direkt anslutning till 
att hon mottagit skratt och applåder för sin vassa replik om underkänsliga 
män. Hon spinner här vidare på resonemanget om sig själv som överkänslig 
och påpekar hur besvärligt det kan bli för en sådan som hon när det 
kommer till saker som redan är känsliga i sig, som exempelvis att träffa en 
partner att dela sitt liv med. Vad hon vill komma fram till är det absurda 
i att tro sig kunna hitta sitt livs kärlek i ett ”one-night-stand”.60 I scenen 
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ställer sig Skäringer skeptisk till den ordningsföljd av händelser som det 
sociala fenomenet bygger på. Hon tycker att det är mer logiskt att vända 
på hela förfarandet och börja med en leverpastejsmörgås och en pratstund. 
Vanligtvis brukar två som går hem med varandra börja med att, som hon 
säger, ”kötta på” och det med en helt okänd människa som man inte vet 
någonting om. Först när det här momentet är avklarat är det dags att se 
om det finns någonting gemensamt. Skäringer berättar att hon ofta inleder 
den typen av eftersnack med att ställa några, som hon säger, ”söta” frågor. 
Hon börjar alltså med att fråga killen som hon nyss haft sex med om han 
tror på någon mening med livet? Observera att här gör den mer autentiska 
upplevelse av sig själv som Beauvoir menar att en kvinna har sig påmind. 
Vidare framhåller Skäringer att ett vanligt svar på den frågan inte sällan 
är: ”det är väl slumpen”. Den fråga som hon därefter brukar ställa, för att 
ta tempen på killen i fråga, är vad han tror händer när man dör? På den 
finns det ett kort och ett långt svar. Det korta svaret lyder ”svart” och det 
långa lyder ”det blir väl svart”. Den lite kluriga kuggfrågan sparar Skäringer 
till sist. Hon frågar: ”Men om det är slumpen hur kan det då bli något”? 
När hon ställer det här sista spörsmålet är det många killar som blir riktigt 
irriterade och undrar vad hon är ”ute efter egentligen?” När Skäringer med 
en blinkning till publiken talar om att hon söker efter någon att leva med 
understryks det paradoxala i det möte som just har ägt rum. 

Inbyggt i Skäringers representation av den här levda erfarenheten är 
hennes fulla medvetenhet om att de flesta män som hon mött på det här 
sättet inte har varit särdeles intresserade av att ta sig an hennes frågor på 
allvar. Det komiska i scenen bygger på att Skäringer i uppsättningskontexten 
med en lätt ironisk underton gör en klockren tolkning av den här typen av 
sexuellt möte mellan en kvinna och en man. Hos henne väcker sexet frågor 
kring den ontologiska motsättningen men inte hos honom. 

I den fula verklighet som Skäringer benämner är däremot det som 
utspelas långt ifrån roligt. Det må vara så att det är hon som utför testet 
på honom och inte tvärtom, i slutändan vittnar den ironiska hållning som 
Skäringers scen-jag intar om att hon som kvinna inte är nöjd med de svar 
som ges. Samtidigt framgår det att killarna ändå har ett övertag. 

Mot bättre vetande är det inte hon som sätter punkt för den sexuella 
utsvävning som just ägt rum. I det känsliga läge som uppstått och med 
killens standardsvar: ”det var skönt, men vi ska inte gå längre” gör hon 
det som hon kallar för det oförklarliga, hon ger sig inte, utan ber om 
en fortsättning.61 Detta är tillika det definitiva steget mot att låta sig 
förminskas. Själv jämför hon det oförklarliga med att köra ned ”huvet i 
en sorts toaholk av förnedring” och frivilligt mumsa i sig brunt vatten. Ur 
en innerficka på den jacka som hon bär plockar Skäringer slutligen fram 
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ett brev, även kallat ”förnedringsbrevet” eller ”brevet som aldrig borde 
ha skrivits” som hon författade till ett av de här engångsliggen. Vad är 
det som får en kvinna att betvivla sitt eget omdöme och insistera på en 
fortsättning i det läge som Skäringer iscensätter sig i? 

I Det andra könet förs ett resonemang som åtminstone delvis skulle kunna 
förklara varför Skäringer enligt sin berättelse i uppsättningen insisterar på 
ett återupptagande av relationen.62 Beauvoir hävdar att anledningen till att 
flickor intresserar sig mer för sexualitetens mysterier än pojkar beror på 
att de tidigt inser att det huvudsakligen är i äktenskapet och moderskapet 
som deras öde kommer att fullbordas. Det ena kopplas därför ihop med 
det andra, och sexualitet blir som jag förstår det i princip synonymt med 
att hitta någon att gifta sig med. Pojkarna däremot sammankopplar inte 
sexualiteten med några dylika framtidsplaner, dvs. till rollen som äkta man 
och far. Med referens till Beauvoirs ödesmättade tolkning skulle det kunna 
var de här förväntningarna och förhoppningarna på vad det sexuella ska 
leda till som driver scenjagets agerande. 

Dock avslutar Skäringer med att konstatera: ”så många gånger jag 
gav bort mitt lilla hjärta till någon som lika gärna hade kunnat runka”.63 
Hennes slutpoäng är talande, många år senare ser hon tillbaka på de här 
sexuella erfarenheterna med andra ögon. 

En meningsfull kvinna
I början av kapitlet förklarade jag att Beauvoir beskriver kvinnans vara 
som ett dynamiskt blivande som pågår livet igenom. Eftersom patriarkatet 
orsakar en slitning mellan hennes fria subjektivitet och det sociala 
trycket att låta sig alieneras och objektifieras står varje kvinna inför en 
livslång utmaning. Med avstamp i Skäringers talande undertitel ”En rolig 
och sorglig föreställning om att vara kvinna” har jag visat hur den här 
konfliktfyllda kampen kommer till uttryck i uppsättningen. 

Som en del av den diskussionen hänvisade jag också till en implicit 
dialektik mellan att vara och att bli, som Moi uttolkar hos Beauvoir.64 
Kvinnan är i den bemärkelsen att hon föds, lever och dör med sin 
kvinnokropp. Den är hennes situation, men den är inte hennes öde. Hur 
kvinnan lever sin kropp, förvaltar sin situation, bestämmer vem hon blir. 
Vad som avgör ödet är istället vad hon gör med sina upplevelser, något 
som Moi formulerar i termer av vad kvinnan gör med vad en patriarkal 
värld vill göra av henne.65 Så länge hon lever är det aldrig för sent att ta 
makten över sitt liv genom sina handlingar. 

I min analys av Dyngkåt… har jag demonstrerat hur Skäringer i ett 
samspel mellan ett fenomenologiskt och ett semiotiskt görande skapar en 
emotionell yta genom vilken hon berättar sin historia om att vara kvinna. 
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Detta resonemang kommer jag nu med hjälp av Mois omformulering av 
Beauvoirs tankar samt Ahmeds känslosymbolik att dra till sin spets. När 
Skäringer hämtar klistriga avtryck från sin situerade kropp upprättar 
hon ett kontrastspel mellan sig själv som känsloobjekt och sig själv som 
känslosubjekt. I berättelserna framställer hon sig som det förra, där hon 
maktlös i den fula verkligheten låter mansvärlden göra saker med henne. 
I den faktiska iscensättning där hon fysiskt gör en estetisering av de här 
upplevelserna cirkulerar hon sig som känslosubjekt. Av största vikt är, 
för att återknyta till det som States framhåller som teaterns konstnärliga 
styrka, att det är genom Skäringer vi möter den löjeväckande one-night-
standkillen, får smak för Tabitas världsåskådning samt låter oss charmas 
av Gulletussan, med andra ord att den subversiva potentialen hör ihop med 
att illusionen är menad att lysa igenom. För i det sceniska nuet gör hon 
något nytt med vad hon gjorde då, när händelserna som hon berättar om 
inträffade och mansvärlden gjorde sitt yttersta för att passivisera henne. 

I en scenisk process där publiken som en del av den responsloop som 
definieras av Fischer-Lichte genom den inkännande kroppsblicken hjälper 
Skäringer att gå från att vara ett objekt till att bli ett subjekt tar hon 
tillbaka makten över sitt liv. I de kroppsblickar som responsloopen ger 
upphov till upplöses skillnaden mellan seende och görande och åskådarna 
i sina stolar är härigenom fullt involverade i att göra något konstruktivt 
med hennes erfarenheter av ett liv i den fula verkligheten. De är helt enkelt 
med henne vid överskridandet av denna, vilket är ett fenomenalt exempel 
på den konstnärliga frihetens transformativa kraft. 
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– VI –

Utblickar:

Inför en situerande skådespelarkonstmodell

där känslor görs i, av och med världen

The belief in a fluid materiality of the soul is indispensable 
to the actor’s craft. To know that a passion is material, that 
it is subject to the plastic fluctuations of material, makes 
accessible an empire of passions that extends our sovereignty.

To join with the passions by means of their forces, instead of 
regarding them as pure abstractions, confers mastery upon 
the actor which makes him equal to a true healer.1

Antonin Artaud

A body is not defined by the form that determines it nor as a 
determinate substance or subject nor by the organs it possesses 
or the functions it fulfills. On the plane of consistency, a body 
is defined only by longitude and latitude: in other words the 
sum total of the material elements belonging to it under given 
relations of movement, rest, speed and slowness (longitude); 
the sum total of the intensive affects it is capable of at a given 
power or degree of potential (latitude).2

Gilles Deleuze & Felix Guattari 

Mitt syfte har varit att undersöka hur känsla görs av skådespelaren, i vår 
samtid men även i viss utsträckning historiskt. Jag frågade mig hur ett 
görande av känsla går till och vad det innebär. Jag ville också veta om 
känslor görs på ett eller på flera sätt. En annan fråga som ställdes var hur 
förhållandet mellan känsla och handling ser ut. Jag ville veta om det pågår 
ett samspel mellan känsla och handling, och om det gör det, vilka uttryck 
det tar sig. Därtill undrade jag om skådespelarens görande av känsla 
skiljer sig åt mellan repetition och teaterhändelse samt om genuspräglade 
föreställningar påverkar hur de görs.

Det historiska samtalet om känslors betydelse för skådespelaren har 
framförallt kretsat kring dem som avläsbara uttryck vilka kommunicerar 
känslokodad information till publiken. Den kommunikationen pågår i 
ett växelspel mellan subjektiv erfarenhet och ett kulturellt och tidsbundet 
uttryck förankrat i ett samhälles underliggande normer och värderingar, 
något som även innefattar ett antal föreskrivna teaterkonventioner. Som 
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en del av växelspelet iscensätter skådespelaren redan namngivna känslor 
samt namnger nya i enlighet med tids- och platstypiska konventionella 
känslospråk vilka inkluderar en flora av känslostilar- och trender. 

In i vår tid har exempelvis distinktionen manligt/kvinnligt fortsatt att 
påverka hur genus iscensätts på scenen, där kvinnliga skådespelare i större 
omfattning än manliga använder sig av tårar för att uttrycka en känsla. Det 
här betyder att kvinnor överlag gestaltas som mer känslosamma än män 
på våra svenska scener, något som alltså befäster en stereotyp föreställning 
som är djupt rotad i samhället. 

En central diskussion som löper genom det historiska materialet är 
hur skådespelaren ska förstå och förhålla sig till de fysiska sensationer 
som aktiveras i relation till de känslor som ska uttryckas. Skådespelarens 
primära uppgift blev att kanalisera känslorna in i en exakt yttre form. En 
lång tradition etablerades där användningen av den fysiska sensationen 
sågs som en given om än riskabel utgångspunkt för lyckad gestaltning, då 
det också innebar ett personligt risktagande för skådespelaren som kunde 
hamna i obalans. 

I kapitel 3 beskrev jag hur Diderot bröt med det här idealet, då 
han snarare såg den fysiska känslan som ett problem. Han insåg att 
skådespelaren kunde tänka ut en idealmodell som sedan övades in 
reflexmässigt till dess att den blev en andra natur, genom vilken de fysiska 
sensationerna samtidigt kunde förbigås och hållas stången. 

Diderots rationalisering av skådespelarens arbete byggde emellertid 
på att han bytte ut en ”kvinnlig” symbolik mot en upplyst ”manlig” 
symbolik och upprättade en sensibilitetens hierarki där kvinnor, känslor 
och mediokert skådespeleri associerades med varandra och ställdes i 
kontrast till män, förnuft och den store skådespelaren. De genuspräglade 
föreställningar som var en väsentlig del av Diderots skådespelarkonstteori 
har in i vår tid fortsatt att påverka såväl den retorik som de former för 
gestaltningsarbete som skådespelaren använder med den konsekvensen att 
skådespelare i stor utsträckning får lära sig att rikta sig bort från känslor 
och intuition och mot ett arbete med tydliga mål- och viljeformuleringar. 

Utifrån den fenomenologiska tankegången att människan riktar sig mot 
andra människor, ting, drömmar, minnen osv. för att göra världen begriplig 
ser jag på skådespelaren som intentionell. Sara Ahmeds diskussion av just 
begreppet intentionalitet i termer av orientering har därutöver bidragit 
med insikten: hur skådespelaren riktar sig mot rollfiguren är av stor 
betydelse för hur känsla görs.

Att enligt förhärskande teori rikta sig mot en rollfigur som på förhand 
är definierad i en mål- och viljeformulering är, menar jag, jämförbart 
med att gå den raka vägen till en rolltolkning. När det raka arbetssättet 



175

väljs behöver skådespelaren inte involvera sig känslomässigt eller göra 
sig sårbar. Om skådespelaren däremot riktar sig mot upplevelsen av en 
kroppsligt förankrad aning som hen endast kan förnimma men i övrigt 
inte vet något om eller var den står att finna är hens utgångsläge ett annat.

För att förstå vårt historiska läge vad gäller skådespelarkonst och 
ange utgångspunkterna för att teoretisera det vill jag nu aktualisera några 
begrepp och resonemang som kan vara produktiva för teaterförståelse. 
Utgångspunkten är Artaud, men sedan gör jag också en mer strikt 
teaterorienterad läsning av två av hans filosofiska efterföljare, Gilles 
Deleuze och Félix Guattari. Syftet är att mot den bakgrunden sedan pröva 
resonemanget i diskussionen om Endres och Skäringers konst. Därefter 
tar jag upp några förbisedda teateraspekter, hos bla. Stanislavskij, för att 
profilera fram skillnaden mellan en teori om känslans produktion utifrån 
perspektivet av innehav respektive en situerande processmodell. Det är den 
senare jag står för. Slutpunkten blir sedan ett återvändande, i en tankeloop 
tillbaka till genusaspekten men nu i ljuset av performativitetskategorin. Det 
vill säga till den punkt där min misstanke uppstod, och ”teaterprinsessan” 
i mig kände av att något i teaterteorin skavde med avseende på hur känsla 
görs och förstås på teatern.

Del 1

Artaud och känsla som blivande
I slutet av kapitel 1 nämnde jag Antonin Artaud, en av det historiska 
avantgardets förgrundsfigurer. Jag skrev att han, baserat på de 
framtidsvisioner för konstformen som presenteras i The Theatre and its 
Double, har något av en särställning inom modern teater trots att hans egna 
försök att omsätta sina idéer om teater och skådespelarkonst i praktiken 
slutade i totalt fiasko.3 I boken riktas en kritisk udd mot den psykologiska 
och litterära framtoning som dominerade teaterutbudet under hans tid. 
Det är i kontrast till den kritiken som hans egna idéer om vad västerländsk 
teater borde vara beskrivs i manifestlika ordalag. Psykologi, hävdar han, 
är orsaken till teaterkonstens förnedring och skrämmande förlust av 
energi.4 Därtill förklarar han att det finns en föreställning om språkets 
överlägsenhet som är så djupt rotad i oss att ”everything in the theater that 
exceeds this text, that is not kept within its limits and strictly conditioned 
by it, seems to us purely a matter of mise en scène, and quite inferior 
in comparison with the text”.5 Artaud vill återföra den västerländska 
teatern till det som han med referens till orientalisk teater menar har gått 
förlorat, och som utgår ifrån kroppen uppfattad som ett eget fysiskt språk 
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oberoende av tal samt något som först och främst tillfredsställer våra 
sinnesorgan.6 Han kallar det ett rummets poesi och framhåller att det är 
ett språk där vanliga gränser för känslor och ord överskrids.7 I en sådan 
teater är mise en scène inte att betrakta som en reflektion av en skriven 
text utan som en, med hans ord, brinnande projektion av gester, ord, ljud, 
musik och deras kombinationer.8 Artaud hyser alltså en föreställning 
om att teaterns fysiska uttrycksmöjligheter kan bryta igenom det för vår 
förståelse av verkligheten så problematiska verbala språket och vidröra 
livet självt, något som andra konstformer enligt honom är förhindrade att 
göra eftersom de inte är levande.9 

Att förnya livet genom konst, som Artaud hoppas att teatern ska kunna 
göra, kommer aldrig att ske om man inte bryter med fixeringen vid det 
verbala språket och dess former. Han föreslår istället att ett konstnärskap 
ska jämföras med ”victims burnt at the stake, signaling through the 
flames”.10 Den teater och skådespelarkonst som han drömmer om kräver 
således andra sorters metoder än de som följer av den psykologiskt och 
litterärt hållna teatern, något som får honom att göra jämförelser med 
pesten och att förespråka hårda tag på scenen samt i kommunikationen 
mellan skådespelare och publik.11 Vad hans idéer slutligen landar i är ett 
förslag till en grymhetens teater, i vilket det hängivelsetema som i andra 
termer diskuterades i kapitel 4 går igen.12

Som jag skrev i kapitel 1 är Artaud en viktig länk till ett tredje sätt att 
göra känsla som blivande, vilket är baserat på Gilles Deleuzes och Félix 
Guattaris teorier. Att Artaud på ett genomgripande sätt har påverkat några 
av de här två filosofernas mest centrala tankegångar går inte att poängtera 
nog mycket, vilket framgår av en analys som lägger hans Theatre and 
its Double parallellt med deras A Thousand Plateaus. I Deleuzes och 
Guattaris bok omtalas Artaud förvisso vid flera tillfällen och i titeln på 
kapitel 6 ”November 28, 1947: How Do You Make Yourself a Body 
without Organs?” påtalas t.o.m. det datum då han i en av sina skrifter 
förklarade krig mot organen.13 Däremot görs inga direkta hänvisningar till 
Theatre and its Double, vilket kan tyckas anmärkningsvärt när man som 
jag läser böckerna sida vid sida.14 Förvånansvärt många resonemang och 
tanketrådar som lanseras av Artaud – särskilt gällande kroppslighet – tas 
nämligen i bruk och utvecklas av Deleuze och Guattari. Dels gäller det 
det hängivelsetema som åtföljer hans reflektioner kring grymhetens teater, 
och vars centrala punkter kommer att framgå nedan. Dels gäller det den 
diskussion om liv, som skymtar ovan i min beskrivning av hans visioner 
för teatern.

I Theatre and its Double artikulerar Artaud en strävan att nå en 
förståelse av liv som inte låter sig begränsas av varken verbalspråket eller 
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andra symboliska konstruktioner.15 Det intressanta är att samma tanke 
är utgångspunkten för Deleuzes och Guattaris idéer om rhizomet, och 
som beskrivs nedan av mig. Och apropå de flöden av intensitet som deras 
rhizomtanke bygger på, kan man jämföra med framställningen om den 
balinesiska teater som Artaud framhåller som sitt ideal: ”This dazzling 
ensemble full of explosions, flights, secret streams, detours in every direction 
of both external and internal perception”.16 Dynamiken i den orientaliska 
teatern beskrivs här i ordalag som fångar också det som de sentida 
franska filosoferna associerar med sina centrala idéer. Därtill finns det en 
strukturlikhet mellan teaterföregångaren och hans efterföljare när det gäller 
Artauds vittsyftande och spekulativa skildring av de krafter i universum/
kosmos som enligt hans synsätt omger människan.17 Dessa omtalar han 
som omänskliga, en tanke som Deleuze och Guattari utvecklar.18 Men det 
som är mest uppseendeväckande i parallellerna är att Artaud använder 
sig av begreppet ”blivande”, och det på ett sätt som idémässigt föregriper 
de senares tillämpning. Begreppet brukar tillskrivas den grekiska filosofen 
Herakleitos, men har också i referens till honom använts av Nietzsche vid 
ett flertal tillfällen.19 Första gången Artaud använder ordet är i relation 
till en tavla målad av Lucas van den Leyden med titeln Lots döttrar, 
vilken prisas av honom som föredömlig.20 Även om Deleuze och Guattari 
framförallt kan antas vara inspirerade av Herakleitos och Nietzsche, så 
finns i det här avsnittet hos Artaud tankefröet till de idéer om det sensibla 
blivandet som affekt och percept som Deleuze och Guattari för sin del 
presenterar i What is Philosophy – vilket jag återkommer till. Såtillvida 
skulle deras tillämpning av begreppet blivande kunna betraktas som nära 
besläktat med de tankar som Artaud hade om teater och skådespelarkonst. 

Artaud har i så gott som alla sammanhang setts som representant för 
ett excentriskt alternativ, så också i förhållande till teatern. Han tillhörde 
det modernistiska avantgardet, och både det han skrev i sin bok om teater 
och det han framförde sceniskt som skådespelare och senare regissör är 
lätt att avfärda som lite för experimentellt för att ta på allvar. Vissa skulle 
antagligen kalla honom helt galen, medan andra skulle nöja sig med att 
beskriva hans bidrag till den moderna teatern som ologiskt. Samtidigt 
får man inte glömma bort att han på vissa håll fungerat som en viktig 
idégivare, som i det längre perspektivet kom att indirekt rucka på många 
konventioner. Om det är någon som förebådade den postdramatiska 
teatern i skrift så är det han.21 Han var också en stor inspirationskälla för 
en annan särpräglad teaterlegend, Jerzy Grotowski.22 På det stora hela 
står dock Artaud och den teater som han gett upphov till utanför det som 
utgör norm inom den moderna teater- och skådespelarkonsttraditionen 
– Artauds tänkande är definitivt en brytpunkt och ett alternativ som är 
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nyttigt att dröja vid för den som söker en ny förståelse av hur man kan 
göra känsla i vår tids teater. I polemik med en tradition som föredrar 
psykologisk och litterär teater har han dock haft ett till synes marginellt 
inflytande. 

Positionsbestämningen av Artaud har betoning på orden till synes, för 
vad jag hävdar är att mitt i allt det svårtillgängliga som han representerar 
för de allra flesta så var han något väsentligt på spåret. Detta hade varken 
med det omöjliga i att utföra hans förslag på teatern att göra eller med det 
faktum att han inte efterlämnade några konkreta tekniker för teaterarbete. 
Och inte för att Deleuze och Guattari är mer tillgängliga i sin filosofiska 
framtoning, men jag vill understryka att medan många har missat det 
mest subversiva i Artauds resonemang fångar dessa på sina villkor upp de 
bärande idéerna. Hos de här två filosoferna har tankarna en form som kan 
göras produktiva i min analys. 

Mot bakgrund av mina observationer kan det tyckas märkligt att 
Deleuze och Guattari diskuterar i princip alla andra konstformer i A 
Thousand Plateaus och What is Philosophy utom just teatern. Jag vill i min 
tillämpning av deras begreppsliga värld som en hållpunkt ta tankeutbytet 
tillbaka till den plats där det startade, i diskussionen om teatern och dess 
plats. För mig gäller det speciellt den framtida skådespelare som Artaud 
föreställde, som kunde komma i kontakt med livet, och som han för sin 
del ansåg kunde förena konstarten med ”universums kosmiska krafter”. 

Det är möjligt att allt det här låter udda, så väl anknytningen till Artaud 
som hans ibland vildsinta tankar. Jag vill dock pröva det som tankarna 
leder fram till en förståelse av, nämligen hur skådespelaren gör känsla som 
blivande, och det är just det som utmärker en, för att tala med Diderot, stor 
skådespelare. Att få grepp om hur man gör känsla på det här sättet är alltså 
något som är lika viktigt för den normativa skådespelarens uppfattning av 
sitt arbete som för de avantgardistiska som – i likhet med andra efterföljare 
till bla. Artaud eller Grotowski – tillhör teaterns subkulturella värld. Från 
Artaud tar jag alltså med mig diskussionen om kroppen och blivandet, 
begrepp som är giltiga för både skådespelare och den franska filosofi som 
här betraktas ur teatersynvinkel.

Deleuze och Guattari om blivande som affekt och percept
Gilles Deleuze och Félix Guattari är bland annat förknippade med sitt 
intresse för frågor som har med tänkandets premisser att göra, liksom för 
diskussionen om förhållandet mellan filosofin, vetenskapen och konsten i 
bredaste mening. Kritiska mot den västerländska tanketraditionens idéer 
om representation, analogi och subjektivt inre samt fokus på uppdelningar, 
dikotomisering och polarisering i axlar och strukturer, presenterar Deleuze 
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och Guattari ett eget filosofiskt förslag.23 Deras förslag utgår från en idé om 
förbindelser, kopplingar, heterogenitet och mångfald. Där den västerländska 
traditionen illustreras med bilden av ett rotträd så illustreras deras bidrag 
med bilden av ett rhizom.24 Förslaget gäller för deras syn på alla former av 
liv, vare sig det handlar om kroppar, sociala grupper, en organism eller ett 
begrepp.25 Tanken är att varje förbindelse eller koppling framkallar en ny 
flyktlinje där livsformen ifråga omskapas till någonting annat.

I framställningen av ett sådant skeende är ett av de viktigaste begreppen 
blivande.26 Ett blivande uppstår när två flöden av intensitet sammankopplas 
i variationer av rörelse, tempo och rytm, för att i flyktlinjen bilda ett nytt 
flöde med varandra. Detta innebär att varje gång en ansamling av intensitet 
ansluter till ett annat så äger ett blivande rum. Vad den här åskådningen 
mynnar ut i är en ontologisk förståelse av mänskligt liv och dess olika 
uttryck som strömmar av intensitet som blir till med världen, snarare än 
subjekt och objekt som existerar i den.27

I A Thousand Plateaus återkommer Deleuze och Guattari flera gånger 
till ett exempel på blivande som involverar en geting och en orkidé. Enligt 
deras sätt att se är det något annat som pågår i relationen mellan växten 
och djuret än två entiteter med en imiterande likhet, något annat som 
med deras ord utkristalliserar sig i en slags medvaro: ”ett att bli-geting 
tillsammans med orkidé och ett att bli-orkidé med getingen”.28 Överfört 
till en betraktelse om Endres rolltolkning av Lady Macbeth skulle det 
innebära: bli-lady Macbeth tillsammans med Lena Endre respektive bli-
Lena Endre tillsammans med Lady Macbeth. I en serie av kopplingar och 
bindningar skapar skådespelaren en flyktlinje med rollfiguren. Denna 
process förmedlar en upplevelse av intensitet till publiken. I rollen som 
Lady Macbeth beskrevs exempelvis Endre av teaterkritikerna som ett 
”blont spjut av begär”, ”mer man än de flesta”, ”iskallt elegant och spetsigt 
uppfodrande”, ”magnet för (mans)blickarna”, ett ”bländande blickfång”, 
och ett ”kuttersmycke” – helhetsutsagor om rollens betydelse som går att 
tolka som, för att i Deleuzes och Guattaris termer gå händelserna i förväg, 
molära beskrivningar av hennes blivande med rollfiguren.29

Deleuze och Guattari betonar att denna medvaro är verklig, utan att 
det för den skull handlar om att i verkligheten bli något annat.30 Med 
utgångspunkt i exemplet bli-djur preciserar de vad det är för verklighet 
som åsyftas: 

Becoming-animal are neither dreams nor phantasies. They are 
perfectly real. But which reality is at issue here? For if becoming 
animal does not consist in playing animal or imitating an animal, 
it is clear that the human being does not ‘really’ become an animal 
any more than the animal ‘really’ becomes something else. Becoming 
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produces nothing other than itself. We fall into a false alternative if 
we say that you either imitate or you are. What is real is the becoming 
itself, the block of becoming, not the supposedly fixed terms through 
which that which becomes passes. Becoming can and should be 
qualified as becoming-animal even in the absence of a term that 
would be the animal become. The becoming-animal of the human 
being is real, even if the animal the human being becomes is not; 
and the becoming-other of the animal is real, even if that something 
other it becomes is not. This is the point to clarify: that a becoming 
lacks a subject distinct from itself; but also that it has no term, since 
its term in turn exists only as taken up in another becoming of which 
it is the subject, and which coexists, forms a block, with the first.31

Det är alltså själva blivandet som är verkligt, och detta kan därför inte 
likställas med varken ett vara eller med imitation. Det sker snarare i deras 
termer molekylärt, förklarar de lite längre fram i texten, och skiljer sig 
på så vis från molära subjekt och former som går att uppleva, beskriva, 
imitera etc.32 

Då varje blivande medför en kollision mellan flödande krafter krävs ett 
visst mått av respons för att två flyktlinjer ska kunna upplösas i varandra 
och bilda en ny tillsammans. Detta sker antingen som affekt eller percept, 
något som enligt Deleuze och Guattari skiljer sig från affektioner och 
perceptioner.33 Där affektioner och perceptioner relaterar till de fysiska 
respektive mentala sinnesförnimmelser som kollisionen ger upphov till 
härrör affekter och percepter responserna på de förra. 

I en diskussion om konst som en helhet, ett block med sensationer 
talar Deleuze och Guattari om affekter och percepter som ett sensibelt 
blivande, med vilket de menar den handling genom vilken ”something or 
someone is ceaselessly becoming- other”.34 De förklarar att responserna 
överskrider den levda erfarenheten och har ett eget värde i sig själva. De 
går till och med så långt att de talar om affekter och percepter som icke 
mänskliga, såtillvida att deras funktion är att lösa upp former och krafter i 
varandra för att bli något annat tillsammans.35 Affekter definieras som ett 
icke mänskligt blivande och percepter som ett icke mänskligt uppgående 
i naturen eller den omgivande miljön. När detta sker blir det omöjligt att 
veta vad i uttrycket som är människa, vad som är djur, vad som är ting 
eller vad som är en specifik egenhet eller kvalitet – allt detta ihopblandas 
i det gemensamma flödet av intensitet för att omvandlas till ett vara av 
sensation. Att bli omänsklig innebär således att under ett blivande lösas 
upp molekylärt i t.ex. färgen blå, ett skrik, en stad, eller en svingande 
gunga, utan att för den skull sluta existera som molär kropp.36 

När jag överför deras tankar till min studie och dess material slås jag av 
att med samma logik som de länkar affektioner/perceptioner och affekt/
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percept går det att länka inkänning och blivande. Det ena sker molärt 
och det andra molekylärt. Vad jag lär mig av detta är att varje gång ett 
nytt element känns in i rollfiguren som helhet, eller prövas mot den, så 
motsvarar det en koppling som följs av ett mindre blivande där rollfiguren 
genomgår en total förändring. Övergripande kan skådespelarens blivande 
av en rollfigur därför sägas bestå av en lång serie av mindre blivanden, då 
hen i flyktlinjen med rollfiguren går upp i allt från sin kostym till ljuset, 
ljudet, scenografin, rekvisitan, impulser från manus, medspelare, regissör, 
levda erfarenheter, sociala observationer, osv. Och nu talar jag alltså om 
responser på det som inlemmas affektivt och perceptivt. Samtidigt vill 
jag understryka att där jag uppfattar idéen om rollkonstruktion som en 
process av inkänning så har Deleuze och Guattari sin egen terminologi; 
de talar om konsten i termer av komposition eller sammansättning av ett 
område/territorium respektive att resa ett hus med väggar, golv, tak mm.37 

När rollfiguren är fullständigt inlemmad, och ”hela huset” är färdigställt 
alternativt ”territoriet” är etablerat för att använda Deleuzes och Guattaris 
ordval, så kvarstår det slutgiltiga kriteriet för att helheten ska bli så expressiv 
att det drar in publiken i den zon av obestämbarhet där alla former upplöses 
i varandra. För att detta ska ske måste skådespelaren i blivandet som affekt 
eller percept öppna rollfiguren mot en större helhet – Deleuze och Guattari 
skulle för sin del kalla det de ”kosmiska” krafter i universum som i det 
vardagliga livet brukar förbli osynliga och göra dessa synliga.38 Det här 
öppnandet, eller ”the moment of the infinite: infinitely varied infinities” som 
de uttrycker det, är nyckeln till en förståelse av min processmodell för att 
göra känsla som blivande.39 Men hur exakt bär sig skådespelaren åt för att 
öppna sig och vilka sceniska uttryck kan det ta sig?

En kropp utan organ 

Att bli en kropp utan organ – av Deleuze och Guattari även kallad BwO 
– innebär ett öppnande av kroppen för anslutningar, föreningar och 
förbindelser, vilket enligt Deleuze och Guattari gör BwO mer till en praktik 
än ett begrepp.40 Syftet med ett sådant öppnande av kroppen är att skapa 
de rätta förutsättningarna för att ett kontinuum av intensitet ska kunna 
flöda fritt över den. Att skapa öppnandet av kroppen är något som också 
skådespelaren strävar efter. Det vanliga är att man inom yrket refererar till 
upplevelsen som att vara i ett ”flow”.41 

Flow är från början ett begrepp inom psykologi som beskriver ett mentalt 
tillstånd av optimal upplevelse. Deleuze och Guattari å sin sida riktar en 
skarp kritik mot att BwO-fenomenet skulle falla inom en psykologisk 
förståelseram.42 De två menar i likhet med Artaud att psykologi förstör 
synen på vad som är verkligt och faktiskt äger rum, dvs. att det handlar 
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om intensiteter som passerar över en kropp och inte några handlingar 
som ska förklaras, ord som ska ges betydelse eller drömmar, fantasier och 
barndomsminnen som ska tolkas. 

Inspirerade av Artaud och det ”krig” han förklarade mot kroppen 
och organen framhåller Deleuze och Guattari att fienden i det här fallet 
snarare är organismen, med vilken de menar den organisering av organen 
som är typisk för en medicinsk förståelse av kroppen.43 För att kroppen 
ska kunna öppnas behöver organismen demonteras först, eftersom den 
blockerar flödet av intensitet och binder människan till ett liv i världen.44 Av 
samma anledning behöver såväl subjektet som kommunikation baserad på 
signifikation demonteras. I samtliga led kräver detta stor försiktighet. För att 
kunna bemästra den dominanta verkligheten gäller det att inte demontera 
för mycket utan att alltid behålla åtminstone ett mindre mått av de tre 
huvudsakliga ytor som enligt dem stratifierar oss, vilka är organism, subjekt 
och signifikation. Det värsta som kan hända är inte att förbli stratifierad 
utan att stratifieringsytorna kollapsar, vilket de gör om demonteringen sker 
för våldsamt. Att demontera utan risk i en process är därför av yttersta vikt, 
något som de två filosoferna föreslår ska göras så här: 

Lodge yourself on a stratum, experiment with the opportunities it 
offers, find an advantageous place on it, find potential movements of 
deterritorialization, possible lines of flight, experience them, produce 
flow conjunctions here and there, try out continuums of intensities 
segment by segment, have a small plot of new land at all times.45

Det framgår här att det bästa sättet att demontera kroppen är att utifrån 
en stratifierad yta utforska och experimentera och inte minst uppleva 
sig fram. I Deleuzes och Guattaris resonemang om att bli en kropp utan 
organ, en BwO, hittar jag flera överförbara svar på vad en skådespelare 
mer konkret behöver göra för att öppna sig – något som också visar sig 
innefatta hängivelsen. Förvisso är deras okonventionella syn på liv som 
bestående av flöden av intensitet som kopplar med varandra i olika 
blivanden formulerat på ett abstrakt tankeplan. Men till och med i teoretisk 
bemärkelse visar det sig lättare sagt än gjort att existera med världen i en 
flyktlinje av upplösta krafter. Ännu svårare torde det vara att iscensätta ett 
blivande i praktiken. Det är möjligt att blivandets process är den svåraste 
utmaning som en skådespelare ställs inför i sitt konstnärskap, vilket också 
Artaud gjorde gällande i det citat som inleder hela detta kapitel. 

Och det anmärkningsvärda enligt min analys, är att den förmågan 
vet vi egentligen inget om på ett medvetet plan, eftersom den endast 
existerar som tyst kunskap. I en tolkning av det som beskrivs i det senaste 
citatet skulle jag, i linje med det som jag redan har varit inne på ovan, 
vilja påstå att det som de två tänkarna försöker sätta ord på är Polanyis 
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inkänningsprocess. Utifrån den tolkningen skulle inkänning vara själva 
nyckeln till en demonterad kropp. I en kombination av Deleuze och 
Guattari med Polanyi föreslår jag därför att skådespelaren i sin process 
produktivt känner sig fram till hur och vad som ska demonteras. Vidare 
innebär det att i lika stor utsträckning som skådespelaren bygger sin 
rollfigur på inkänning så demonteras densamma med hjälp av samma 
procedur. Jag föreställer mig också att det är detta som den diskussion om 
spontanitet som Diderot initierade i slutet av 1700-talet indirekt kretsade 
kring, vilket jag diskuterat utförligt tidigare. Diderot och andra har kallat 
det reflex, vanemönster, autonom respons, automatisering, en andra natur 
eller flow. Vad det handlar om är att skapa vägar att vara med världen i ett 
flöde av intensitet snarare än att förbli i den. 

De två filosoferna betonar också hur lätt hänt det är att något går 
fel när man försöker skapa en BwO.46 Misslyckas kan man enligt deras 
teori göra på två nivåer, på konstitueringsnivå och på cirkuleringsnivå. 
Överfört på skådespelarens process skulle det medföra att det dels kan gå 
fel vid ett nytt rolltolkningstillfälle, alias den första fasen av inkänning, 
dels vid varje enskild teaterhändelse, alias den andra fasen av inkänning, 
något som jag beskrev i kapitel 4. Trots att de två nivåerna ingår i en 
gemensam produktionssyntes så menar Deleuze och Guattari att de inte 
ska förväxlas med varandra. För även om en BwO är konstituerad så är 
det ändå ingen garanti för att den fungerar när den ska förmedlas, dvs. 
cirkuleras. Ett flöde av intensitet kan lätt blockeras, det avstannar eller 
kommer inte ens igång. Att lära sig förutse och förhindra blockeringar 
av intensitets-flöde är därför ett måste. Denna aspekt får mig också att 
associera till skådespelarens användning av det dubbla medvetandet under 
inkänningsprocessens två faser. Med hjälp av det dubbla medvetandet går 
det att hålla koll på alla förbindelser, trösklar, in- och utflöden för att 
justera på de ställen där de uppstår risk för blockering av flödet. 

Som redan nämnts så kräver demonteringsprocessen försiktighet, 
något som Deleuze och Guattari poängterar vid fler än ett tillfälle och som 
föranleder dem att peka ut ett antal överhängande och ibland rent fysiska 
faror. Det är i relation till dessa som jag menar att hängivelsen kommer in i 
bilden. I anslutning till sin uppmaning att aldrig frigöra sig helt från de tre 
stratifieringsytorna skriver de exempelvis: ”in dismantling the organism 
there are times one courts death, in slipping away from significance and 
subjection one courts falsehood, illusion and hallucination and psychic 
death”.47 Likställandet av demonteringen av organismen med ett potentiellt 
uppvaktande av falskhet, illusion, hallucination samt psykisk och fysisk 
död går i linje med det stora risktagande som i kapitel 4 diskuterats som 
karaktäristiskt för hängivelsen. 
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Den allra störst fara som Deleuze och Guattari skildrar sammanhänger 
med att kroppen utan organ har tre olika skepnader som kan vara 
svåra att hålla isär, varav två av dem är rent livsfarliga och kan sluta 
med döden, fysiskt såväl som metaforiskt talat. Detta benämner de 
”trekroppsproblemet”.48 De tre skepnaderna är den fulla, den tomma och 
den cancersjuka kroppen utan organ. Exempelvis är de hypokondriska, 
paranoida, drogberoende, masochistiska och schizofrena kropparna alla 
exempel på en tom BwO. I samtliga fall har demonteringen av kroppen 
spårat ur, med det resultatet att den har tömts på intensitet. Vad som 
kvarstår är endast ett härdat skal. Den cancersjuka kroppen utan organ 
består vidare av en självgående demontering som i likhet med sjukdomen 
fortsätter att föröka sig till dess att inga stratifieringsytor kvarstår och 
kroppen förintas. Den här skepnaden jämställs av Deleuze och Guattari i 
djärva överklivningar med fascism respektive en totalitär regim. 

Till trekroppsproblemet hör också att de två filosoferna anser att en 
full kropp utan organ är lika med begär.49 En viktig skillnad är dock att 
de inte använder sig av en psykologisk definition av begär som brist utan 
istället ser på det som produktion av intensitet.50 Typiskt för begär som 
produktion är att där inte existerar någon urskiljning mellan en full, en 
tom och en cancersjuk BwO. Detta beror på att begäret tillsynes sträcker 
sig överallt: 

desiring one´s own annihilation, or desiring the power to annihilate. 
Money, army, police, and State desire, fascist desire, even fascism is 
desire. There is desire whenever there is the constitution of a BwO 
under one relation or another.51

Eftersom begär inte gör någon urskiljning betyder det att en full BwO 
aldrig går helt fri från de två andra skepnaderna. Testet, skriver Deleuze 
och Guattari, består i att lära sig skilja en full BwO från dess två andra 
skepnader och på samma gång inte fördöma begär kopplat till den tomma 
eller den cancersjuka kroppen utan organ. Istället bör den falska sortens 
begär ses som användbart så länge det doseras rätt, något som lätt kan 
misslyckas och därför är förknippat med ett stort och mycket farligt 
risktagande. Samtidigt är det en nödvändig satsning, utan vilket flödet av 
intensitet kommer av sig. 

I skådespelarens fall skulle det i första hand handla om ett konstnärligt 
risktagande, som om det vill sig illa också kan få privata konsekvenser. 
Å ena sidan är skådespelaren alltså behjälpt av att använda sig av 
hypokondriska, paranoida, missbruksliknande, masochistiska och 
schizofrena beteenden samt att ta fascistiska och totalitära metoder i bruk. 
Å andra sidan, vid minsta lilla doseringsmisstag riskerar hen att tömma 
eller förinta kroppen istället för att fylla den. Av den här anledningen 
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menar jag att den mest pålitliga ledstjärna som skådespelaren har till 
sitt förfogande är hängivelsen, då den som Endre poängterar i sitt brev 
också verkar inbegripa en ansvarskänsla gentemot pjäs och publik. Trots 
att hängivelsen inte hyser några gränser mellan exempelvis känslighet och 
okänslighet, vilket jag ur etisk synvinkel kom in på i kapitel 4, förknippar 
jag hängivelsen med en positiv strävan att bli en full BwO. Som jag var 
inne på där såg Endre ett samband mellan responsförmåga och ansvar. Jag 
menar att hängivelsen går att betrakta som ett svar på vad det sambandet 
skulle kunna bestå i. Hängivelsen ser helt enkelt ut att syfta till något 
annat än det oberäkneliga begäret. Jag föreslår att den, i likhet med 
Deleuzes och Guattaris begrepp affekt och percept, snarare handlar om 
respons, dvs. i min teoretisering av teater och skådespelarens arbete en 
konstnärlig respons på det intensitetsproducerande begäret att uppgå i 
något större än en själv. Hängivelsen har såtillvida med iscensättning av 
intensitet att göra och är riktad mot ett sensibelt blivande med publiken, 
medan begäret som generell företeelse kan flöda iväg i vilken riktning 
som helst. För skådespelaren blir det därför, som jag ser det, framförallt 
farligt om hängivelse och begär förväxlas med varandra och det senare blir 
styrande. Kanske består skådespelarens allra största utmaning i att styra 
produktionen av intensitet genom sitt val av kraft att öppna sig för och 
uppgå i.

Bli-maktgalen med Lena Endre och Lady Macbeth 

När jag såg Holms Macbeth på Dramaten reagerade jag starkt på den scen 
där Endre använder sig av de två Patti Smithlåtarna Hymn och Babelogue, 
dvs. den som leder fram till Ladyns självmord. Efter föreställningen 
funderade jag ingående över vad det var som hände i relation till de två 
låtinslagen. Länge hade jag inget svar eller ens någon öppning för tolkning 
utan nöjde mig med att konstatera att den här scenen stack ut från allt det 
övriga i uppsättningen. På väg hem minns jag att jag tänkte att den korta 
sekvensen var den riktigt stora behållningen med hela uppsättningen, att 
den hade väckt något hos mig. Med Deleuzes och Guattaris teori om ett 
sensibelt blivande som analysingång återvänder jag till den här scenen för 
en annan tolkning än den jag gjorde i kapitel 4.

När Endre kommer in på scenen utan kläder och alldeles blodig på 
kroppen med endast ett par klackskor på fötterna och en lysande lampa 
i händerna är hennes fysiska nakenhet påtaglig för var och en. Även 
hennes själsliga nakenhet går att beskåda, då det är med hjälp av den 
avklädda kroppen som Ladyns inre tillstånd i enlighet med idén om 
innehav signaleras symboliskt till publiken. Endre går i det här skedet upp 
i sin yttre kroppslighet och blir naken med Lady Macbeth. I samband 
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med att Endre börjar nynna på den sakrala Hymn initieras dock ett annat 
blivande, där nakenheten börjar lösas upp i Smiths låt och inte alls är 
lika tydligt märkbar längre. Dock är det först när Endre på väg ut från 
scenen börjar skrika raderna ”I haven’t fucked much with the past. 
But I’ve fucked plenty with the future” från Babelogue som det sker en 
frontalkrock mellan osynliga krafter på scenen, något som resulterar i en 
upplösning av hennes fysiska kropp i ett blivande som affekt. Upplöst i 
ett öronbedövande vansinnesskri, en omänsklig kropp utan organ, träder 
Endre av scenen. Det sensibla blivande som publiken dras in i är inget 
mindre än det själv-mord som Lady Macbeth genomför och som har med 
hennes respons på makt att göra, att hon blir maktgalen.52 Vad Endre med 
sin roll egentligen går upp i är ett begär efter högre makt. Ju mer rollen 
öppnar sig för det desto mer förtärs karaktären av det, tills dess att hon 
gestaltas av Endre som totalt omintetgjord. 

Deleuze och Guattari menar för sin del att ett blivande genomgår 
olika stadier vilka länkas till varandra, dessa börjar med att bli-kvinna, 
följs av att bli-djur och avslutas med att bli-osynlig. Att bli-osynlig är 
enligt dem ”the immanent end of becoming, its cosmic formula”.53 Det 
är alltså enligt deras tanke när man blir osynlig som man har öppnat sig 
fullständigt och blivit en del av ”universums kraftfält”, vilket jag tolkar 
som uppgående i en större helhet utan att nödvändigtvis se detta i termer 
av något ”kosmiskt”. Jag kan dock inte annat än förundras över att det är 
exakt den här ordningen som jag uppfattade under teaterhändelsen. I mina 
anteckningar från samma kväll står det: ”Hon lämnar scenen med ett skrik 
som lika gärna skulle kunna tillhöra en häxa eller ett skadat djur. Det är 
som att hon försvinner. Vad märkligt. Men sant”.54 Som flöde av intensitet 
tar Endre serien av blivanden med Lady Macbeth så långt det går att 
komma, då hon går upp i den självdestruktiva slutfasen och därmed blir 
osynlig som fysisk kropp. Den näst intill övermänskliga ansträngning som 
detta är förenat med behöver jag inte understryka, det har redan framgått 
såväl i kapitel 4 som ovan. Jag menar alltså att för att vi ska kunna tala om 
stor skådespelarkonst är det detta som krävs, en form av självutplåning. 

Bli den fula verkligheten med Mia Skäringer

Mia Skäringer iscensätter i Dyngkåt… något som jag i likhet med 
Macbeth-scenen ovan haft svårt att hitta en tolkningsingång till förrän 
jag började undersöka hur känsla görs som blivande. I varje scen, förutom 
sångnumren där Skäringer lågmält tittar på publiken med eftertänksam 
blick utan att ge några direkt avläsbara ansiktsuttryck, uppstår ögonblick 
då hon förvrider sitt ansikte i ett antal variationer av en grotesk grimas. 
Som jag var inne på i kapitel 5 syftar dessa till att signalera motsatsen till 
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det som vanligtvis brukar betraktas som en trovärdig femininitet. I sina 
fysiska uttryck väljer hon att inte behaga, rättare sagt att rent av göra sig 
motbjudande. Den här effekten skapar hon, såvitt jag kan identifiera, med 
hjälp av tre olika sorters grimaser. Den första av dessa berör de tillfällen 
då Skäringer ler på scenen. Leendena övergår i princip alltid i ett förvridet 
ansiktsuttryck. Den andra utgår ifrån att hon använder tungan, låter den 
hänga ut ur munnen, sticker in den i underläppen, rör den fram och tillbaka 
i munnen, viker den dubbel mm. Den tredje relaterar till att hon har olika 
sätt att rynka ögonbrynen och spänna näsan samtidigt som hon drar upp 
överläppen och blottar tänderna i ett slags grin. Jag noterar också att det 
här grimaserandet framförallt sker i samband med att hon markerar någon 
typ av dubbelmoral eller förljugenhet, och att det står i proportion till idén 
om hur det perfekta kvinnolivet ska levas. För i den fula verklighet som 
Skäringer påtalar i uppsättningen är ju ingenting perfekt, snarare tvärtom. 

Vad Skäringer gör är att hon i ett blivande som percept synliggör det 
osynliga. Med detta menar jag att hon i en serie av responser på den 
fula verkligheten under motstånd löses upp i den patriarkala kraft som 
genomsyrar vårt samhälle. Patriarkatet är en samhällelig kraft, visar 
Skäringer. Det märks inte alltid synbart, går inte alltid att peka på, men 
Skäringer gestaltar hur det lever genom oss varje dag. Den här kraften 
öppnar sig alltså Skäringer för, och blir ett med på scenen. Med tanke på 
den långa analysen och utläggningen i föregående kapitel om sexualiteten 
som den arena där kvinnans dubbla motsättning upplevs som allra mest 
påtaglig, ter det sig rätt logiskt att det här blivandet börjar som ett samlag. 
Den serie av mindre blivanden med den fula verkligheten kulminerar 
nämligen i en illustration av en klassisk porrfilmsscen, där Skäringer spelar 
huvudrollen.55 

Med ironisk skärpa i ton och gest börjar Skäringer med att skildra 
filmens givna omständigheter. Den utspelar sig på en bilverkstad. Hon har 
lämnat in sin bil och nu ska hon hämta ut den. Det vill säga precis som i 
samlagssituationen in och ut, vilket hon inte kan låta bli att påpeka. På sig 
har hon höga lackstövlar och en slitsad lacktrosa. Inga repliker har hon 
heller, då hennes roll är att gå omkring och se ut som om hon är svullen i 
underlivet. I det här skedet av filmen ligger bilmekanikern på en rullplatta 
och har förspel med underredet på hennes bil, förklarar hon. När han 
äntligen rullar ut visar det sig att karln är spritt språngande naken förutom 
ett par tubsockor på fötterna. Han är lite ”småfet” och fingrarna är 
”skitiga” på det där sättet som hon ”gillar”, eller rättare sagt har fått vänja 
sig vid under sina ungdomsår.56 Vid åsynen av honom blir hon så kåt att 
hon springer och lägger upp sig på motorhuven på sin bil, vilket på scenen 
utgörs av pianot. Sedan drar hon in magen för att blotta revbenen sådär 
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som hon gjorde under tonåren för att framstå som smal inför killarna, 
något som refererar tillbaka till en tidigare scen i föreställningen. Därefter 
börjar hon ”jobba” med kamerorna.57 För den ena kameran sträcker hon 
ut tungan och gör samma ljud som Gulletussanfiguren använder för att 
demonstrera hur hon för att glädja sin man brukar imitera porrfilmsmanér. 
För den andra kameran börjar hon suga på fingret på samma vis som 
hon gjorde i den one night stand-scen då hon ställde de söta frågorna om 
människans existens. Varpå hon släpper alla hämningar och stoppar in 
hela handen i munnen, för hon är ju så kåt. Det är bara det att handen 
smakar något, den smakar gamla mynt från den där rean på Hennes & 
Mauritz som brukar förstöra hennes utsikter att bygga upp den perfekta 
basgarderoben. 

Hon tittar nu ner på bilmekanikern för att, som hon säger, se hur 
han jobbar och konstaterar att han arbetar så fint i tubsockorna. Hon 
redogör för hur hans feta mage daskar, hur han är sprutröd i ansiktet och 
hur ögonen rullar i skallen på honom. Samtidigt som Skäringer berättar 
porrfilmsscenen i ord spelar hon fram den med juckande samlagsrörelser. Så 
stannar hon plötsligt upp lite och anförtror publiken att han börjar närma 
sig finalen. Det är från den här punkten som det slutgiltiga blivandet tar 
fart. I en tät följd avlöser nu de tre grimaserna varandra i hennes ansikte, 
leendet, tungan och grinet, medan kroppen fortsätter att stöta in och ut 
mot det skrik som talar om att utlösningen är på väg. Under den här så 
kallade finalsekvensen blir Skäringer osynlig för någon sekund. Det som 
sker har ingenting med imitation av ett samlag att göra. Nej, hon lämnar 
rollen som kvinnlig porrfilmsskådis och blir ett med hans roll. Vad som nu 
knullas, och jag ber om ursäkt för det grova språket, är inte längre hon 
utan den fula verklighet som manssamhället skapat. 

Skäringer uppslukar alltså denna realitet så som den har uppslukat 
henne. När hon har hämtat andan och återgått till manus fastställer hon 
att han sprutade ner såväl henne, som bilen och hela Djurgården. Som 
avslutande knorr på scenen tillägger hon: ”Och så är man ju kvinna så 
tänker man att det var väl onödigt”.58 Vad som krävs av Skäringer innan 
hon kommer fram till den här knorren, och som för övrigt inte bara gäller 
bilmekanikern i den porrfilm som hon illustrerar utan allt onödigt som män 
har utsatt henne för i sitt liv och som hon har avhandlat i uppsättningen 
som helhet, är lika med ett stort risktagande både på det konstnärliga och 
det privata planet. Som jag skrev i relation till Endre ovan är det fråga om 
att för ett kort ögonblick utplåna det molekylära jaget i samband med att 
man går upp i något större än den roll som spelas. Rollen pekar fram mot 
den större helheten samtidigt som Skäringer kan arbeta fram en ironi, en 
kritik och en distans i uppgåendet.
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Bli-man med eller utan Deleuze och Guattari

I exemplet Endre ovan skrev jag fram Deleuzes och Guattaris tre stadier av 
blivande utan att höja ett kritiskt finger, vilket rätteligen kan ha väckt en 
del reaktioner. Ty inom feministisk teoribildning är deras användning av 
och idé om det första av stadierna, att bli-kvinna, ett omtvistat spörsmål.59 
Att alla blivanden skulle passera genom att bli-kvinna, som de påstår, 
är onekligen en kontroversiell tanke.60 Frågan är vem som inte reagerar 
inför tankegången. Dock har jag själv ett kluvet förhållande till den kritik 
som riktas mot de två tänkarna från feministiskt håll, eftersom jag anser 
att den till stora delar består av en rad missförstånd vad gäller deras syn 
på det molära subjektet i relation till det molekylära blivandet.61 Jag ser 
nämligen inte någon motsättning i detta. Oavsett om du är kvinna, man 
eller någonstans mitt emellan dessa två könstillhörigheter kan ett molärt 
subjekt lösa upp sig i ett molekylärt blivande. Det är ju snarare så att det 
ena utgår ifrån det andra, det lösgör sig från det och återvänder till det. 
Ytterst handlar ju deras projekt om att försöka påvisa att liv inte bara 
pågår i världen utan också med den, som ett flöde av intensitet. 

Vad som står i motsättning till varandra är begreppen det majoritära och 
det minoritära, och det är på den punkten som de två filosoferna krånglar 
till det för sig. På denna punkt är en feministisk kritik berättigad. Om 
förhållandet majoritärt/minoritärt skriver Deleuze och Guattari så här:

Why are there so many becomings of man, but no becoming-man? 
First because man is majoritarian par excellence, whereas becomings 
are minoritarian; all becoming is a becoming-minoritarian […]. In this 
sense women, children, but also animals, plants, and molecules, are 
minoritarian. It is perhaps the special situation of woman in relation 
to the man-standard that accounts for the fact that becomings, being 
minoritarian, always pass through a becoming-woman.62 

Det problematiska i det här citatet består inte i att de skriver att den molära 
mannen är majoritär och den molära kvinnan är minoritär, liksom barn, 
djur etc. Den tanken skiljer sig inte nämnvärt från Beauvoirs klassiska 
uppdelning i ett första och ett andra kön. Dessutom finns det, tycker 
jag mig se, en vilja i förhållande till det molära att bemöta och ta in den 
kritik som de redan på förhand förväntar sig från feministiskt håll: ”it 
is, of course indispensable for women to conduct a molar politics, with 
a view to winning back their own organism, their own history, their own 
subjectivity”.63 Så långt är de två projekten, Deleuzes och Guattaris och 
det feministiska, förenliga med varandra. Det är när man tar steget över 
till det så kallade molekylära blivandet som det uppstår förvirring i alla 
läger. För här är inte det politiska målet jämställdhet eller bekämpning av 
en orättvis klyfta mellan att vara majoritär och minoritär. Här handlar det 
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eftersträvansvärda istället om att bli minoritär eftersom det är blivandets 
främsta förutsättning. I mina ögon är det nu som det problematiska 
uppstår, och filosofernas resonemang för ett kort ögonblick blir ologiskt. 
Å ena sidan skriver de, vilket finns med i citatet ovan, att anledningen till 
att ett blivande (som alltid är minoritärt) först passerar genom att bli-
kvinna är för att den molära kvinnan är just minoritär. Å andra sidan 
har de tydliggjort att det molära, och dess politik, inte ska förväxlas med 
det molekylära samt att även den molära kvinnan passerar genom att bli-
kvinna. Jag får inte det här att gå ihop. Enligt den premiss som de själva 
har ställt upp borde blivandets minoritära förutsättning inte vara avhängig 
kvinnans vara som molär minoritär. Som de själva skriver: 

All we are saying is that these indissociable aspects of becoming-
woman must first be understood as a function of something else: not 
imitating or assuming the female form, but emitting particles that 
enter the relation of movement and rest, or the zone of proximity, 
of a microfemininity, in other words, that produce in us a molecular 
woman, create the molecular woman. We do not mean to say that 
a creation of this kind is the prerogative of the man, but on the 
contrary that the woman as a molar entity has to become-woman in 
order that the man also becomes- or can become-woman.64

Det skäl som de anger, alldeles i slutet på citatet, är att då kan också den 
molära mannen bli-kvinna trots att han är majoritär. 

Nej, i den här frågan håller jag inte med Deleuze och Guattari rakt av. 
Jag skulle vilja påstå att den här aspekten av Deleuzes och Guattaris teori 
går att likna vid en gordisk knut. För att lösa den behövs, som jag ser 
det, ett rejält Alexanderhugg. Att alla män alltid är majoritära och att alla 
kvinnor alltid är minoritära är en befängd idé. Till vilket jag skulle vilja 
tillägga: filosoferna skulle ha läst Beauvoir lite noggrannare. Att det inte 
skulle finnas några exempel på bli-man är också ett ohållbart påstående. 
Om inte annat så har Skäringer visat oss i den svenska publiken det i 
sin uppsättning Dyngkåt…, som jag just beskrev ovan. Och nu börjar vi 
närma oss min poäng. 

Jag nämnde att Skäringer har tre karaktäristiska sätt att grimasera. 
Dessa har jag tolkat som exempel på blivanden. I hennes finalscen avlöser 
leendet, tungan och grinet varandra till dess att Skäringer är helt upplöst i 
den fula verkligheten. Vad är det då som hon blir ett med när hon gör de 
här grimaserna kan man fråga sig? Min tolkning är att leendet är hennes 
respons på de känslor som kvinnor förväntas hålla tillbaka för att framstå 
som trovärdiga. Tungan är hennes respons på mannen och hans sexualitet, 
ett exempel på bli-man. Inte heller grinet är svårt att tolka, då det påminner 
om en hästs, och alltså är frågan om hennes version av att bli-djur. Till 
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saken hör att när jag går tillbaka till slutscenen och tittar på den inspelade 
versionen av den igen inser jag att det endast är tungan och grinet som 
yttrar sig, inte leendet. Där har vi alltså filosofernas klassiska serie, fast 
med bli-man, bli-djur, och slutligen den kosmiska formeln, bli-osynlig. 

Deleuze och Guattari har hamnat ur kurs i sitt resonemang. För mig har 
deras svit ett existentiellt patos. Jag tolkar det som att när det mänskliga 
subjektet, eller skådespelaren för den delen, öppnar sitt molära vara så 
sker det i ett antal steg. Det första steget är att bli en gränsmänniska. 
En sådan är alltid minoritär, och kan vara såväl man som kvinna som 
androgyn. När Deleuze och Guattari diskuterar blivandet i förhållande 
till flickan, barnet och åldrandet närmar de sig däremot pudelns kärna, 
som jag ser det.65 Den skepnad som det minoritära blivandet tar är mindre 
förenat med kvinnan eller mannen än med barnet och åldringen, eftersom 
dessa är närmare gränstillståndet. När Endre på väg mot att bli-osynlig 
blev kvinna var det en gammal häxa som visade sig; när Skäringer på 
väg mot att gå upp i den fula verkligheten blev man var det en åldrad 
snuskgubbe som tittade fram. Men den gränsmänniska som blir gumma, 
gubbe, flicka, pojke eller androgyn är aldrig på förhand given. Samtidigt 
är den på intet vis slumpmässig, utan är ett konstnärligt val, om än många 
gånger intuitivt, vilket sker som en respons på hängivelsen. Steget bortom 
homo sapiens är i sin tur att bli-djur, för att därefter i det sista steget bli 
del i en större helhet. Enligt vissa formuleringar både hos Artaud och de 
franska filosoferna bli ett med universum/kosmos.

Inkänning, blivande och genusmedvetna val
Både inkänningen av en rollfigur och öppnandet av den i ett blivande går 
att basera på genusmedvetna val. Under inkänningen prövar skådespelaren 
olika impulser. Som kroppssubjekt försöker hen avgöra vilka som ska 
inlemmas och genom upprepning omsättas i den så kallade andra natur som 
är menad att ge sken av ett spontant handlingsförlopp. Den spontaniteten 
kan antingen syfta mot någon form av realism eller, som jag kom in på 
i kapitel 5 via States, framhäva den teatralitet som är typisk för teatern 
som konstform. För det mesta görs de här konstnärliga valen i det tysta, 
och verbaliseras aldrig på ett medvetet plan. Medvetet eller omedvetet 
kan dock skådespelaren vid de tillfällen då repetitionsmiljön tillåter det 
påverka både vad det är för impulser som prövas, sina responser på dessa 
och/eller vilka som ska inlemmas eller inte. Om jag istället riktar den 
analytiska blicken mot det så kallade molekylära blivandet, så finns där 
ett utrymme att påverka valet av den kraft som skådespelaren strävar mot 
att öppna sig för. Den kraften är aldrig på förhand given utan urskiljs av 
henne eller honom under repetitionsprocessen, i samarbete med resten av 
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ensemblen och i samråd med regissören. Det betyder också att på vägen 
mot att bli en ny enhet går det att få syn på och komma i kontakt med den 
mänskliga gränsvarelse som yttrar sig och det djur som blir, dvs. om man 
är mottaglig för det. 

Eftersom skådespelaren förmedlar genus både molärt och molekylärt, 
kan det sammantagna utfallet se lite olika ut. Jag kommer att tänka på 
Lena Endre, som i sin offentliga diskussion med Ingegärd Waaranperä var 
noga med att understryka att hon tyckte att hennes konstnärliga val att klä 
av sig naken i slutscenen var genusmedvetet, medan kritikerna som grupp 
var eniga om att det inte var det.66 Att genus via känsloframställningen 
görs på två olika sätt skulle kunna förklara de delade meningarna. Vad 
kritikerna och många i publiken reagerade på skulle då hänga ihop med 
den traditionella gestaltningsmodell som bygger på en idé om innehav av 
känslor som skådespelaren inskolats i. Modellen har en färdig form för 
hur den kvinnliga skådespelaren framstår som trovärdig i sin femininitet, 
där Endre av gammal beprövad vana kan sägas ha inlemmat uttryck 
för statusen som objekt. Samtidigt pockar hos rollen det tumultartade 
inre känslolivet som till vilket pris som helst ska hållas i schack. På det 
konstnärliga planet, som en av de största svenska skådespelarna i vår tid, 
öppnar hon sig tillsammans med sin rollfigur Lady Macbeth och går upp i 
en kraft som oftast brukar vara förbehållen männen, jag talar om makten 
och föreställningen om omnipotens, det allsmäktiga. 

För att undvika missförstånd vill jag betona att det inte är männen 
eller en manlig värld som Endre löser upp sig i eller som löser upp henne. 
Hon förlorar sig i begäret efter politisk makt, vilket är förknippat med 
en manlig domän och kan därför sägas vara genusöverskridande. Även 
de manliga rollfigurerna äts upp av sitt maktbegär, och går omkring som 
levande döda i olika stadier av fördärv på väg mot undergång. Så på den 
punkten är det ingen skillnad mellan henne och dem. Men om makten 
kan sägas vara en manlig domän, varför blir Endres gränsmänniska då 
en kvinna och inte en man? Min tolkning är att det har att göra med en 
annan typ av högre makt än männens som påverkar det politiska spel 
och de våldsyttringar som Shakespeares intrig kretsar kring, och det är på 
den fiktionsnivå där de häxor som har lagt en förbannelse över skeendet 
kan sägas sitta på den högsta och yttersta domen. Makten tar alltså olika 
skepnader, men den har inget stadigvarande kön. 

Av detta följer att det är fråga om dubbla genuskanaler som publiken 
kan avläsa symboliskt och/eller uppleva fenomenologiskt. De här två 
möjligheterna existerar sida vid sida, den ena i världen och den andra med 
världen. I det här fallet verkar den förra kanalen ha upphävt den andra. Med 
andra ord, Endre når inte fram med den känsla som hon försöker förmedla 
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molekylärt, sitt expressiva blivande med en högre makt. Och kanske främst 
för att den innehavsbaserade gestaltningsmodell som hon är upplärd i ligger 
emellan. De två kanalerna kan också stödja varandra, vilket allt tyder på att 
de gör i exemplet Skäringer. Det väsentliga är att det överhuvudtaget går att 
lära sig hur man kombinerar de två för att få fram ett önskat konstnärligt 
resultat. Innan jag diskuterar de teoretiska aspekterna gällande en ny modell 
för att göra känsla vill jag kort beröra några praktiska men förbisedda 
synpunkter, vilka också har teoretiska implikationer.

Del 2

Blivandets fortsatta utforskande
Om Stanislavskij hade varit upptäckten av blivandets betydelse för 
skådespelarens görande av känsla på spåret hade han säkert satt ihop 
en studio med ett stort antal nyfikna och begåvade teatermänniskor och 
omedelbart börjat experimentera. Att som forskare på en humanistisk 
institution göra något liknande är inte att tänka på, åtminstone inte i 
Sverige. Vad jag däremot kan göra är att ge en fingervisning om några av de 
experiment som jag ser framför mig, samt peka ut forskningssammanhang 
där det finns närbesläktade kunskaper att inhämta och lära från. 

Jag utgår ifrån att en skådespelare kan träna upp sin förmåga att 
iscensätta ett blivande med en rollfigur, eller något annat som känts in. 
Metoder kan utvecklas där man tränar på enskilda mindre blivanden, 
på att framkalla serier, och på att få till större blivanden som publiken 
kan dras in i. Man kan ta fram övningar där olika variationer på att bli 
gränsmänniska prövas, att bli-kvinna som gumma eller flicka och att 
bli-man som antingen pojke eller gubbe. För att inte tala om att bli en 
androgyn figur. Ja det kanske till och med finns ytterligare gränsvarelser 
att ta i bruk. 

Att sätta ihop övningar där man utforskar skillnaden mellan imitation 
och blivande kommer antagligen att vara vägledande. En utgångspunkt 
skulle kunna vara att gå igenom befintliga dramaövningar som handlar 
om att iscensätta sig som djur, och därifrån utforska skillnaden mellan att 
imitera ett djur och att bli ett djur.

Yoga med Stanislavskij

Förmodligen finns det på teater- och skådespelarkonstområdet en hel del 
kunskap som är direkt relaterad till hur man gör känsla som blivande, men 
som antingen är tyst och inte har verbaliserats ännu eller har ignorerats 
alternativt sorterats in under en annan rubrik. Till den senare kategorin hör 



194

den problematik som Martin Kurtén diskuterar i artikeln ”The Distinction 
between Action and Adaption (Expression). The Concept of Prisposoblenie 
in Stanislavsky’s Texts”.67 I den ställer sig Kurtén frågande till översättningen 
av det ryska begreppet prisposoblenie – anpassning. Istället för anpassning 
menar han att det skulle vara bättre att tala om uttryck. Jag har en idé 
om att det här begreppet är relaterat till den respons som krävs när ett 
blivande, stort som litet, äger rum. I skådespelarkonstermer skulle det 
motsvara en konstnärlig respons på något som känns in i rollfiguren. Det 
stämmer alltså att begreppet skiljer sig från handling, eftersom det skulle 
vara fråga om ett blivande. Det stämmer också, som Kurtén är inne på, att 
det är ett slags uttryck. Fast i linje med den ursprungliga översättningen 
har det även ett inslag av anpassning. 

En skådespelares användning av yoga − för att arbeta med balans, 
rätt andning, hitta sitt lugn, sin koncentration – är ett annat bra exempel 
på något som sorterats in under en annan rubrik. På så gott som alla 
skådespelarutbildningar idag är det kutym med åtminstone något inslag av 
denna typ av övningar, eller med någon närbesläktad österländsk influens 
såsom kung fu, tai chi m.fl. Som bekant lät sig Stanislavskij inspireras av 
yoga och tillhörande österländsk filosofi och religion redan i början av 
förra århundradet. Hur pass stort inflytande yogan hade på honom betonas 
av Carnicke, som hävdar att den hade en mycket mer central funktion än 
som tidigare framkommit.68 Hon hävdar till och med att i den lore som 
producerades i hemlandet samt i USA kring arvet efter Stanislavskij tvättades 
yogans betydelse för honom bort till förmån för en psykologisk inramning 
av hans gärning.69 Förutom att överföra olika tekniker för avslappning 
och andning till sitt system för skådespelarutbildning, förklarar hon att 
han mycket medvetet anammade de två hinduistiska begreppen prana och 
supermedvetande. Prana betyder strålar av vital energi, vilka föreställs ge 
människokroppen liv. Supermedvetandet ses som en transcendent kraft 
som börjar där det verkliga slutar och som en människas själ kan upphöjas 
i.70 Till skillnad från de tekniker som den österländska yogan har bidragit 
med och som utan kontrovers infogats i den västerländska teaterpraktiken 
hände det sig att de två begrepp som Stanislavskij i synnerhet såg till 
att adaptera till sitt skådespelarsystem aldrig blev allmängods. Som en 
förklaring på varför detta skedde citerar Carnicke Benjamin Lloyd, som 
gör en poäng av att Stanislavskijs undersökning av skådespelarkonstens 
spirituella komponent gör de flesta teaterforskare obekväma. Det, som han 
ser det, eftersom så mycket välmenande möda har investerats i att förklara 
konstformen genom att byta ut det mystiska och det spirituella mot det 
vetenskapliga och det psykologiska.71 En variant av hans anledning har 
jag varit inne på i de tidiga kapitlen av den här studien, både i förhållande 
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till forskning om teater- och skådespelarkonst och till de föreställningar 
och ideal som ligger till grund för själva praktiken. I mitt fall var det 
skådespelarkonstens kvinnliga element och arbetet med att göra sceniska 
känslor som var källan till det obekväma.

Vad Carnickes upptäckt mynnar ut i är en insikt om att Stanislavskijs 
ställning inom den moderna teater- och skådespelarkonsttraditionen har 
varit villkorad. Det som har betraktats som ett utslag för spiritualism och 
mysticism, då det går att härleda till en religiös föreställningsvärld, har 
undertryckts. De här inslagen har tolkats som oviktiga för hans system, som 
ju bortom allt tvivel har setts som vetenskapligt underbyggt. Och det må 
vara sant att Stanislavskij hämtar begreppen prana och supermedvetande 
från en semireligiös österländsk kontext vilken kan sägas stå i kontrast 
till det västerländska upplysningsprojektet, men det som han använder 
idéinfluensen till har inget med spiritualitet eller mysticism att göra utan 
syftar enligt mitt förmenande till att begripliggöra ett ontologiskt vara med 
världen. Med begreppen prana och supermedvetande kunde Stanislavskij 
formulera en tyst kunskap om skådespelarens arbete som inom västerländsk 
teater inte hade uttryckts i ord tidigare, och som det inte fanns några svar 
på vetenskapens område för. Idag, drygt hundra år senare, finns det dock 
flera idéhistoriska svar att tillgå än de som hämtats från öst. Vad som 
framförallt slår mig är att prana påminner väldigt mycket om Deleuzes 
och Guattaris flöden av intensitet och att supermedvetande påminner om 
de krafter i universum som det molära subjektet kan öppna sig för och 
gå upp i. Man skulle kunna säga att yoga har samma yttersta strävan 
som den serie av blivanden som Deleuze och Guattari förespråkar, att 
öppna människan och gå upp i eller förenas med världsalltet, universum, 
kosmos. Stanislavskijs användning av de här två begreppen utgör som 
jag ser det den förlorade länk som via Artaud leder oss till Deleuzes och 
Guattaris teorier om blivande. Dessa har en given plats i vår tids förståelse 
av skådespelarens arbete, idéer som Stanislavskij också var upptagen av 
men inte kunde hitta några vetenskapliga belägg för och därför tog vägen 
via yoga och dess idésfär. 

I yoga och österlandets syn på människans liv och tillvaro finns det 
emellertid fortfarande mycket som är värt att ta tillvara, inte minst 
vad gäller övningar, teknik och träning. Genom att sätta sig in i yogans 
grunder kan skådespelaren lära sig ett beprövat system för hur man steg 
för steg öppnar sig för s.k. krafter i universum, tekniker som har mer än 
1000 år av lärdomar i ryggen. Samtidigt är det viktigt att se yoga, eller 
andra inflytelserika träningsformer från öst, för vad de är.72 Och det är 
inte samma sak som skådespelarkonst. Det är en annan praktik även om 
det yttersta målet är jämförbart, att gå upp i något större. Sedan får man 
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inte heller glömma att skådespelaren inte bara strävar mot att öppna sig 
själv utan att i det öppnandet dra med en hel publik. De lärdomar som 
yogan kan bidra med vad gäller en vidgad förståelse av skådespelarens 
görande av känsla som blivande, behöver således anpassas. I förhållande 
till skådespelarens rörelse- och röstträning har en hel del kunskap redan 
konverterats på ett väl fungerande sätt, då det framförallt är under den 
träningen som man som skådespelare övar upp sina tekniska färdigheter.73 
Den stora utmaningen ligger alltså inte där, utan i hur kunskapen ska 
integreras i det sceniska framställningsarbete där skapandet av en 
rollfigur eller motsvarande står i fokus. Och det gäller i lika hög grad 
för utbildningstiden, då skådespelaren lärs upp, som det gäller för varje 
enskild repetitionsprocess under en skådespelares hela karriär. 

Hjärtats atlet: Artaud och Grotowski om andning
Stanislavskij var, med yogan som referenspunkt, inne på andningens 
betydelse för skådespelaren. Detta var även Artaud. Liksom många andra 
under den här perioden var han inspirerad av andra kulturers filosofi, 
religion och konst. I början av kapitlet nämnde jag exempelvis att Artaud 
framhöll balinesisk teater som ett eftersträvansvärt ideal. I det sista avsnittet 
av The Theatre and its Double framkommer det därtill att han i synen på 
skådespelarens arbete låter sig inspireras av Kabbala, som är ett religiöst 
filosofiskt system inom den judiska mystiken där meditation spelar en 
viktig roll.74 Han börjar detta avsnitt med att kalla skådespelaren för en 
hjärtats atlet och jämför denna/e med en idrottare. Hans tanke är att en 
skådespelare och en atlet använder samma stöd, och det genom att andas, 
fastän rörelsen är den omvända. Skådespelarens kropp har i andningen ett 
stöd medan andningen stöds av kroppen hos en atlet. Vad Artaud vill säga 
är att med andningens hjälp kan en skådespelare ”använda sina känslor 
som en brottare använder sina muskler”.75 Vidare föreställer han sig att 
för varje känsla existerar en korresponderande andning. Han tänker sig 
med andra ord att ett visst andningsmönster producerar en viss känsla, 
vilket påminner om neuroforskaren Susana Blochs ”alba emoting”, som 
jag beskrev i kapitel 1. Sitt resonemang avslutar han med att presentera 
ett intrikat system för hur detta ska gå till, som han då för sin del hämtar 
från Kabbala.

De som har utforskat Artauds system på golvet, däribland Grotowski, 
har vittnat om att det är fullständigt obrukbart i ett teatersammanhang.76 
I Towards a Poor Theatre skriver Grotowski att om man analyserar 
Artauds principer från en praktisk synvinkel ”one discovers that they 
lead to stereotypes: a particular movement to exteriorize a particular 
type of emotion. In the end this leads to clichés”.77 Att Artauds visioner 
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visade sig vara ett totalt fiasko i praktiken sporrade Grotowski att själv 
utarbeta användbara andningstekniker, något som sedermera fick en 
central funktion i hans eget fortsatta arbete. Enligt Gordon i hans bok 
om modern skådespelarkonstteori lyckades Grotowski med konststycket 
att realisera den hjärtats atlet som Artaud visualiserade i teorin.78 I fråga 
om hur skådespelaren kan använda sig av andning för att understödja ett 
görande av känsla som blivande så utgör Grotowskis arbete en guldgruva. 
Av extra mycket värde är hans sista arbetsfas, den som gavs namnet ”Konst 
som färdkost” och som pågick från 1986 och fram till hans död, under 
vilken han utforskade hur en människa /en aktör/en skådespelare öppnar 
sitt medvetande för att upprätta en kontakt med krafter i universum som 
sträcker sig bortom en given tid och ett givet rum.79 

Det här arbetet har i sin tur fortsatts av Thomas Richards vid det 
arbetscenter i italienska Pontadera som Grotowski startade, vilket gör att 
det inte bara finns ett stort material bevarat utan det är också fortfarande 
i process.80 En hel del intresse har ägnats Grotowski genom åren, av 
forskare och andra teateraktörer, vilket har resulterat i att många av hans 
viktiga upptäckter har fått spridning.81 Cecilia Lagerström poängterar i sin 
avhandling om Ingemar Lind och den laboratorieater som han bildade 1971 
efter Grotowskis förlaga att Grotowski framförallt introducerades i väst via 
den festival Théȃtre des Nations som Jean-Louis Barrault initierade under 
1960-talet. Grotowskis betydelse ökades också genom det undersökande 
laboratorium Centre for International Theatre Research som etablerades 
som en förlängning av den här festivalen.82 Lind var mycket influerad av 
Grotowski och på hans Institutet för scenkonst och tyst kunnande arbetade 
man till stor del utifrån Grotowskis arbetsmetoder.83 Förutom den viktiga 
roll som Grotowski haft för Lind, vittnar Järleby om att han även har 
inverkat på svensk skådespelarutbildning, med betoning på de lärdomar 
han tillfört rörelse- och röstundervisningen.84 Gordon framhåller att 
Englands tre mest inflytelserika röstlärare de senaste femtio åren, Cicely 
Berry, Kristen Linklater och Patsy Rodenburg alla har tagit intryck av 
Grotowski och att de till och med talar ”in a somewhat mystical way of 
the power of breath as a life force”, precis som Grotowski och Artaud.85 
Men också Stanislavskij uttryckte sig om andning på det här sättet, och 
Stanislavskij var för övrigt den som Grotowski brukade framhålla som sin 
stora inspirationskälla vid sidan av Artaud.86 

Den fråga som jag ställer mig är hur man får detta − att med hjälp av 
andning träna upp sin förmåga att i ett görande av känsla som blivande 
öppna sig för de diffusa krafter som omger oss − att framstå som något 
annat än mystiskt? Och därigenom materialisera dem, som Artaud 
i det citat som inleder det här kapitlet föreställde sig att skådespelaren 
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i egenskap av en hjärtats atlet kunde göra. Om det är detta som man 
behöver klara av för att bli en stor skådespelare, då måste det till en 
avmystifiering där inte bara de mer alternativa verksamheterna med 
laboratorieteater tar de här kunskaperna på fullaste allvar utan också 
de normerande teaterinstitutionerna. Artaud skriver: ”The gifted actor 
finds by instinct how to tap and radiate certain powers; but he would be 
astonished indeed if it were revealed to him that these powers actually 
exist”.87 Jag framhåller i Stanislavskijs anda att det här går att lära sig, 
dvs. som framgått tidigare om man är beredd att avvika från den idé om 
en rak väg till en rollfigur som upplysningen fostrade och som i vår tid bär 
vetenskapens och psykologins mask. 

Flow, sinnestillstånd eller blivande?
Utifrån begreppet flow undersöker Mihály Csíkszentmihályi något som 
han kallar den optimala upplevelsens psykologi, som syftar till att beskriva 
det som kännetecknar de bästa ögonblicken i en människas liv. Efter 
intervjuer med människor över hela världen från alla tänkbara samhällen, 
grupper och samhällsklasser har han som ledare för ett stort forskningsteam 
kommit fram till att dessa inträffar när en människa ”tänjer sin kropp 
och själ till det yttersta i en medveten ansträngning för att åstadkomma 
något svårt och eftersträvansvärt”.88 Han ser detta befinnande som ”det 
sinnestillstånd i vilket människor är så uppslukade av vad de gör att 
ingenting annat tycks betyda något; upplevelsen är i sig själv så njutbar att 
man vill fortsätta göra det även om priset är högt”.89 Jag däremot är långt 
ifrån övertygad om att flow beskriver en mental sinnesfattning. Den stora 
frågan är, om det istället är fenomenet blivande som har kartlagts med 
hjälp av begreppet? Oavsett vilket, när jag läser Csíkszentmihályi ser jag 
många beröringspunkter mellan hans begrepp och Deleuzes och Guattaris, 
liksom inspiration till mitt eget förslag till ett tredje sätt att göra känsla. 
Som framgår i citatet framhåller även han den ansträngning och det pris 
som är en del av upplevelsen. Han talar också om ett flöde samt känslan 
av att lösas upp under görandeakten för att optimalt gå upp i något högre 
och större än sig själv.90 I det hänseendet är hans avslutande ord mycket 
talande: ”när individens mål uppgår i det universella flödet”.91 Om jag 
har rätt i min initiala uppfattning, vilken är långt ifrån teaterpraktiskt 
underbyggd i det här skedet, skulle resonemanget innebära en enorm källa 
till information om blivandets förutsättningar. Det är med andra ord ett 
forskningsområde som vid en överföring skulle kunna bidra med många 
pragmatiska infallsvinklar på hur skådespelaren kan experimentera med 
att göra känsla som blivande. 
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Antropologi och risktagande
Att producera mer kunskap om vad ett sceniskt blivande innebär för 
skådespelaren inbegriper också en noggrann utforskning av gränsupplevelser 
i gestaltningen – som jag visat kallar vissa detta för den kosmiska formeln, 
det totala öppnandet, att bli osynlig eller en BwO. Strategier behöver 
utarbetas för hur man på säkraste vis hanterar det farliga element som 
står i proportion till denna formel. Det som påtalas är det risktagande som 
alltid är närvarande när det är fråga om ett blivande, och som utgår ifrån 
att skådespelaren är behjälpt av att använda hypokondriska, paranoida, 
missbruksliknande, masochistiska och schizofrena beteenden samt att ta 
fascistiska och totalitära metoder i bruk. Den här allvarliga sidan av en 
skådespelares arbetsprocess, samt effekt av att göra känsla som blivande, 
är antagligen det som är svårast att få grepp om. Jag föreställer mig att ett 
kunskapsområde där man skulle kunna finna användbara svar på hur man 
handgripligen hanterar det här dilemmat är från systerämnet antropologi. 

Att rit och teater är närbesläktade med varandra eller att det finns 
ett tycke mellan teatervetenskap och antropologi där en grogrund för 
korsbefruktning med fördel kan uppstå är inte nytt i sig.92 Nytt är vad jag 
menar att man ska använda en sådan transfer till. I rituella sammanhang, 
vilket jag med hänvisning till Victor Turner var inne på i kapitel 4, är det 
mer norm än undantag att man i syfte att driva fram en metamorfos av 
något slag använder metoder bortom gott och ont.93 Hur dessa ska hanteras 
under riten bygger på regler och föreskrifter, vilket har dokumenterats av 
många antropologer förutom Turner.94 Att sätta sig in i och jämföra den 
här typen av rituell vägledning skulle kunna tillföra en praktiskt orienterad 
förståelse som går att överföra till skådespelarkonstens område. I de 
flesta urbefolkningar finns det därtill personer, exempelvis shamaner eller 
individer bland stammens äldre, vars speciella kompetens är vetskapen 
om hur den här typen av riskfyllda beteenden och metoder ska viktas 
rätt. Från antropologiska beskrivningar av dem och deras samhälleliga 
funktion finns det därför mycket lärdomar att hämta. 

Inneha eller situera – mot ett förslag
Efter att ha analyserat Endres respektive Skäringers blivande går det att 
konstatera att det här sättet att göra känsla inte står i proportion till 
huruvida det är tal om komplex eller enkel skådespelarkonst, om det är 
finkultur eller populärkultur. Inte heller spelar det någon roll om det är 
en rollfigur eller en personlig genealogi etc. som ska öppnas för att gå 
upp i någon av de krafter som kan sägas omge oss människor. Att göra 
känsla på det här sättet ser ut att följa en annan struktur än de processer 
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inifrån och ut respektive utifrån och in som bygger på en idé om innehav, 
vilken den västerländska teatertraditionen är rotad i. Blivandet passar helt 
enkelt inte in i den traditionella arbetsmodell som har sin bas i det litterära 
dramat: realism, psykologi och vetenskap. Istället placerar jag det i vad 
jag efter Simone de Beauvoir kallar en situerande arbetsmodell, där det i 
ett samspel med det symboliska och det fenomenologiska sättet att göra 
känsla iscensätts som en yta. Jag kommer nu att utveckla den samspelsidé 
som jag påbörjade i kapitel 5, där jag visade hur Skäringer gjorde känsla 
både i det konkreta och det abstrakta registret. 

Scenisk ontologi – ett multipelt vara i, av och med världen 
På ett ställe nämner Deleuze och Guattari att kroppen utan organ blir till 
som en pendling mellan de stratifieringsytor som förankrar människan i 
världen och det plan där dessa demonteras.95 Just bilden av en pendlande 
rörelse mellan positioner har varit återkommande i avhandlingen. I 
kapitel 5 beskrev jag Bert O. States kikarseende, där han formulerar sin 
kritikergärning som en pendling mellan en semiotisk och en fenomenologisk 
blick. I dialog med States talar Stanton B. Garner om ett tvillingperspektiv 
där kritikern pendlar mellan visuell objektifiering av det sceniska rummet 
och ett förkroppsligande av detsamma. Med begreppet perceptuell 
multistabilitet visar Erika Fischer-Lichte att åskådarens perception pendlar 
mellan skådespelarens fenomenologiska respektive semiotiska kropp, dvs. 
mellan fysisk närvaro och representationen av en rollfigur. I anslutning 
till det resonemanget framhåller jag att hennes begrepp responsloop kan 
sägas förena seende och görande, med vilket jag anspelar på det åskådaren 
ser och det skådespelaren gör. Den här bilden av en pendlande rörelse som 
källa till ett komplext meningsskapande vill jag hålla fast vid, för att i 
förlängningen ge min egen prägel. 

En fundamental skiljelinje att till och börja med ha i åtanke är att där 
exempelvis Fischer-Lichte ser den pendlande rörelsen som en fråga om 
varseblivning ser jag den som ontologisk. Jag menar att skådespelaren inte 
i första hand pendlar på grund av perceptuell multistabilitet utan på grund 
av ett multistabilt vara. Och då menar jag förstås inte ett vara som hen har 
inom sig utan ett som görs. 

I en tolkning av Deleuzes och Guattaris beskrivning av en pendling mellan 
stratifierande ytor och det plan där dessa demonteras föreslår jag att det i 
lika hög grad handlar om en rörelse mellan det rotträdstypiska i världen 
som ett subjekt eller objekt och det rotknölstypiska med världen som ett 
flöde av intensitet. Till mitt förslag till en situerande gestaltningsmodell tar 
jag med mig deras tankar om ett vara i världen och ett vara med världen 
för att till det tillfoga det fenomenologiska vara som Maurice Merleau-
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Ponty talar om som av världen, vilket jag utförligt kommer att hänvisa till 
i stycket nedan. Innan jag introducerar Merleau-Pontys resonemang avser 
jag emellertid att helt kort presentera det ontologiska rörelsemönster som 
jag har fått syn på under arbetet med avhandlingen. Med utgångspunkt 
från idén om kroppen som en situation, vilket är Beauvoirs bidrag till den 
ontologiska diskussionen, så vill jag utvidga teorins möjligheter utifrån 
insikten om ett multipelt vara i, av och med världen. 

Föreställ er att en skådespelare är alldeles i början av ett arbete med att 
skapa en rollfigur. Alternativt att hen har börjat repetera in en monolog 
som ska användas på en framtida audition. Som jag beskrev i kapitel 1 så 
är den allra vanligaste uppfattningen att skådespelaren har två riktningar 
att välja mellan. Dels att närma sig sin rollfigur inifrån och ut med hjälp 
av psyko-tekniker som dyrkar upp känslor eller inre mentala tillstånd som 
skådespelaren har inom sig för att signalera dessa som rollfigurens. Dels 
att närma sig rollfigur och känslor utifrån och in med hjälp av fysiska 
handlingar. I kapitel 1 skrev jag också att gemensamt för de två riktningarna 
är att de bygger på föreställningen att känslor är något som skådespelaren 
antingen har inom sig som en inre närvaro i form av ett psykiskt tillstånd 
eller får utifrån som en social närvaro förmedlat genom sociala praktiker.

Med utgångspunkt i min idé om ett multipelt vara skulle jag vilja 
omvärdera den här uppfattningen. Hellre än att skådespelaren i arbetet 
med rollfigur och känslor rör sig inifrån och ut eller utifrån och in så 
föreslår jag att skådespelaren rör sig i en pendlande rörelse mellan ett vara 
i, av och med världen. 

Att jag har lagt märke till detta rörelsemönster beror på att där finns 
en nära anknytning till de olika sätt som skådespelaren gör känsla på. 
Jag föreslår helt sonika att skådespelaren under iscensättningsakten 
pendlar mellan ett vara i, av och med världen, där mening skapas i en 
rörelse mellan tre olika kroppsprocesser som pågår simultant. Det pågår 
en semiotisk process där känsla görs som tecken, en fenomenologisk 
där känsla görs som inkänning och en rhizomsk där känsla görs som ett 
sensibelt blivande. Dessa tre processer utesluter alltså inte varandra utan 
ingår i ett och samma växelspel. 

Av världen

I Phénoménologie de la perception från 1945 skriver Merleau-Ponty: 
”Etre corps, c’est être noué à un certain monde, avons-nous vu, et notre 
corps n’est pas d’abord dans l’espace : il est à l’espace”.96 Till svenska har 
detta översatts ”Att vara kropp betyder, som vi påpekade, att var bunden 
till en viss värld, och vår kropp är i första hand inte i rummet: den är 
till (est à) rummet”.97 Istället för att tala om kroppen som till rummet 
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kommer jag att tala om kroppen som av eller tillhörande rummet, vilket är 
den direkta översättningen av Merleau-Pontys originalformulering. Också 
i den engelska översättningen väljer man att lägga sig nära originalet: ”To 
be a body, is to be tied to a certain world. Our body is not primarily in 
space: it is of it”.98 

I en egen tolkning av Merleau-Ponty ger Jennifer Bullington i en bok om 
psykosomatik en fingervisning om vad den svenska översättningen syftar på 
när hon förklarar: ”Kroppen är inte i världen som ett objekt bland andra, 
utan mot världen som en riktning”.99 Båda dessa tolkningar verkar med 
andra ord ta fasta på den vikt som Merleau-Ponty och andra fenomenologer 
lägger vid intentionalitet. Det som till och mot anmärkningsvärt nog inte 
tar i beaktning men som av gör är att människan är riktad mot världen i 
strävan efter samspel. Av världen betonar den riktade kroppens samspel 
med världen – och det är detta som Merleau-Ponty intresserar sig för här. 
I avsnittet innan skriver dessutom Merleau-Ponty: ”Il ne faut donc pas 
dire que notre corps est dans l’espace ni d’ailleurs qu’il est dans le temps. Il 
habite l’espace et le temps”.100 På svenska har detta översatts till: ”Man får 
således inte säga att kroppen är i rummet och inte heller att den är i tiden. 
Den bebor rummet och tiden”.101 Också detta för tanken till det samspel 
som riktadheten hjälper fram, dvs. av, snarare än riktadheten som sådan, 
dvs. till eller mot.

Det finns ett textparti hämtat från Kroppens fenomenologi där Merleau-
Ponty i koncentrerad form diskuterar det riktade samspelet mellan kropp 
och värld: 

I den mån som jag besitter en kropp och agerar i världen genom 
den är rummet och tiden inte någon summa av sidoordnade punkter 
och inte heller en oändlighet av relationer som mitt medvetande 
utför syntesen av och där det involverar min kropp: jag är inte i 
rummet och i tiden, jag tänker inte rummet och tiden: jag tillhör 
[min ändring från: jag är till] rummet och tiden, min kropp tar dem 
åt sig och omfattar dem.102 

Merleau-Ponty skriver att den mänskliga kroppen omfattar rummet och 
tiden, vilket han som jag just har varit inne på lite senare uttrycker som att 
vara av dessa. Han menar att det inte är medvetandet som i första hand 
ger människan tillgång till världen utan att det är kroppen. Samtidigt är 
den kropp som bebor rummet inte avskild från medvetandet utan i ett 
samspel med det. Det är förövrigt insikten om detta pågående samspel 
mellan kropp och medvetande som föranleder Merleau-Ponty att i del tre 
av Perceptionens fenomenologi argumentera sig fram till det mänskliga 
subjektet som ett kroppssubjekt.103 
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I överförd bemärkelse kan man säga att skådespelaren bebor scenen eller 
till och med är av teaterhändelsen. Vad detta betyder är att skådespelaren 
som kroppssubjekt ingår i en rad olika samspel. Potentiella objekt eller 
subjekt att samspela med kan vara allt ifrån ljus, ljud, rekvisita, scenografi 
till en skådespelarkollega eller en regissörs visioner. Som redan framkommit 
behöver varken objekt eller subjekt vara fysiska utan kan lika gärna vara 
någonting föreställt, såsom en tanke, en fantasi, en dröm, en rollfigur eller 
en känsla. 

I kapitel 4 närmade jag mig skådespelarens kroppsliga processer från 
ett annat håll. Med utgångspunkt i Polanyis teorier använde jag begreppet 
inkänning, och visade där hur skådespelaren i en så kallad från – till – 
struktur inlemmar såväl rollfigur som publik. I min läsning av Polanyi 
respektive Merleau-Ponty har jag noterat att det i synen på kroppen 
som utvidgningsbar finns en gemensam nämnare.104 Denna väsentliga 
beröringspunkt har fått mig att se på den med Polanyi förknippade 
inkänningsprocessen som något som sker av världen som ”en utvidgning 
av den kroppsliga syntesen”.105

Som en responsloop – situerad inkänning och utkänning

Med utgångspunkt i ett citat från Shakespeares drama Hamlet för Alice 
Rayner i To Act, to Do, to Perform en diskussion av handlingsbegreppet 
som bidrar med ytterligare infallsvinklar på hur känslor görs som en del 
av ett multipelt samspel som pågår i, av och med världen.106 I Hamlet säger 
den clown som gräver Ofelias grav att en handling består av tre akter: att 
handla, att göra och att uppträda dvs. perform.107 Trots, eller kanske just 
för, att dessa ord uttrycks av en clown säger sig Rayner vilja illustrera 
hur denna/e också fungerar som ett slags handlingens teoretiker och 
fenomenolog. Dels med anledning av att hon eller han uppmärksammar att 
begreppet handling består av flera delar, dels för att synliggöra att det här 
är fråga om en tautologi.108 Samtidigt menar Rayner att dessa ömsesidigt 
uteslutande termer ändå är distinkta och beskriver dem som tre simultana 
perspektiv på eller dimensioner av en handling. Den första dimensionen 
att handla är signifikativ och bygger på att det finns en intention och en 
social kontext där namn, form och innehåll på en handling förhandlas 
fram för att sedan gå att upprepa. Den andra dimensionen att göra är 
fysisk och materiell. Det är den faktiska rörelsen skild från det som ska 
uttryckas, en rörelse som sker i ett nu som inte går att upprepa. Den tredje 
dimensionen att uppträda är primärt sensuell och går ut på att stilisera 
specifika kvaliteter i ett utbyte mellan att handla och att göra för att 
kommunicera en känsla av handlingen hellre än dess betydelse.
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En handling består av ett öppet växelspel mellan de här tre dimensionerna, 
menar Rayner, där de i en form av ”kaotisk samspelsloop” informerar 
och modifierar varandra.109 Hon förklarar att en handling hellre än att 
betraktas som ett objekt med en viljestruktur bör betraktas som en spelyta 
där det produceras performativa effekter.110 

Rayner skriver alltså om ett spel som pågår på en yta, och det på ett 
uttryckssätt som påminner om mitt eget resonemang. Jag föreställer mig 
således att hennes tes om handlingens tre dimensioner i högsta grad är 
förenlig med de tre ontologiska nivåer som jag nyss beskrivit. Min tanke 
är att hennes handlingsdimension sker på symbolisk väg i världen genom 
signifikation; görandedimensionen på fenomenologisk väg av världen 
genom inkänning; och slutligen uppförandedimensionen på rhizomsk väg 
med världen genom kopplingar mellan intensiteter. För som jag skrev i 
kapitel 4 är det med känsla och handling ungefär som med hönan och 
ägget, svårt att veta vad som kommer först. Vad man däremot kan utgå 
ifrån är att de två inte går att separera, utan hör ihop som två sidor av ett 
och samma mynt. De görs helt enkelt i samspel med varandra. 

Rayner använder bilden av en samspelsloop för beskriva hur växelspelet 
mellan handlingens tre dimensioner tar sig uttryck, något som ger mig en 
aha-upplevelse. Som framgick i kapitel 4 talar också Erika Fischer-Lichte 
om en sådan loop, fast med en figur med vilken hon önskar beskriva 
relationen mellan scen och salong.111 Deras respektive tillämpning av 
loop-metaforen får mig att tänka över hur jag ser på det multipla varats 
pendlande rörelse. Det finns nämligen en sida av idén om att pendla som 
jag haft svårt att förlika mig med, och det är att den lätt går att uppfatta 
som statisk. Det vill säga som en rörelse mellan polariserande ytterligheter 
hellre än det simultana samspel som framhållits i min argumentation i 
övrigt. För att undkomma det föreslår jag att denna process hellre ses som 
ett växelspel i en responsloop, och att det är i samröret med handlingens 
tre dimensioner som emotionella ytor skapas. 
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Den här ytan är alltså kroppsligen situerad, och det är så känslor görs. 
Å ena sidan sker allt som skådespelaren gör i, av och med världen 
under repetitionsfasen och föreställningsfasen simultant, i något som 
bäst beskrivs som en överlappande process. Å andra sidan kan man 
rent övergripande tala om en i världenloop och en med världenloop 
som i förhållande till responsloopen som helhet börjar av världen. En 
rolltolkning börjar alltid av världen med inkänning i görandedimensionen, 
och sker som en rörelse genom i-världenloopen. Den processen inkluderar 
också mindre blivanden, där skådespelaren för att kunna prova sig fram 
till vad som ska inlemmas är tvungen att med jämna mellanrum öppna 
och stänga sig under repetitionsfasen. Likadant, under föreställningsfasen 
är det av godo om skådespelaren öppnar sig och känner in publiken för 
att vid behov kunna göra justeringar i spelet. Någonstans mot slutet av 
i världenloopen övergår görandedimensionen i handlingsdimensionen, 
vilket sker i samband med att rollfiguren är så gott som inlemmad och har 
börjat sätta sig i skådespelarens ryggrad. Hen kommunicerar nu i tydligt 
avläsbara handlingar respektive känslor. Såtillvida kan man säga att det 
som i världen uppfattas som en helgjuten rollfigur egentligen består av 
ett stort antal inkända handlingar. I den raka process som ofta anammas 
kan skådespelarens framställningsarbete betraktas som fullbordat i det 
här skedet. I en böjligt inriktad process återvänder dock skådespelaren i 
en slingad rörelse av världen till görandedimensionen. Här påbörjas det 
öppningsarbete som sker i med världenloopen och som är menat att i 
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uppträdandedimensionen resultera i ett expressivt blivande med publiken. 
Dvs. förutsatt att skådespelaren klarar att axla de utmaningar som det 
innebär att producera en BwO. Vad skådespelaren gör är att lösa upp de 
handlingar som känts in och som sammantaget ger oss rollfiguren. Jag 
kommer från och med nu att kalla den demonteringsprocess som sker av 
världen för utkänning.

Det skulle betyda att responsloopens pendlande rörelse, i samspelet 
mellan känsla och handling, syftar till att först känna in en rollfigur etc. 
och ge den ett avläsbart uttryck för att sedan känna ut den och ge den ett 
upplevelsebaserat men också avläsbart uttryck. I mitt förslag till en ny 
gestaltningsmodell handlar inkänning och utkänning inte om att upprätta 
en förbindelse mellan yta och djup. Det handlar istället om situering, 
dvs. hur en rollfigur etc. blir en levande del av kroppen som en situation, 
vilket ytterst är en fråga om sensibilitet. Att känna in och känna ut är 
följaktligen grundläggande för skådespelaren, som kroppsligen prövar 
sig fram till sceniskt lämpliga responser på affektioner, perceptioner och 
begär. I kapitel 4 analyserade jag hängivelsen som en del av den inkänning 
som pågår av världen och tidigare i det här kapitlet definierade jag den i 
termer av en konstnärlig respons på begäret efter att gå upp i något större 
än en själv. Från detta kan man sluta sig till att den snarare är en del av den 
utkänning som sker i med världenloopen.

Görandets fenomenologi – 
upplevelse, inlevelse och utlevelse i ny tolkning

Som jag nämnde alldeles i slutet av kapitel 1 har Martin Kurtén och 
Sharon Marie Carnicke gjort mig uppmärksam på att uttrycket upplevelse, 
eller pereživanie som det heter på ryska var ett centralt begrepp för 
Stanislavskij.112 I översättningar till andra språk tappades det dock bort. 
Från ryskan översattes det initialt till ”inlevelse” på svenska och att 
”leva en roll” på engelska, vilket ledde till en hel del missförstånd och 
feltolkningar både i forskarvärlden och bland scenens praktiker.113 Där 
Kurtén nöjer sig med att peka ut den översättningsproblematik som 
uppstått försöker Carnicke sätta sig in i hur Stanislavskij använde ordet. 
Hon kommer fram till att han brukade det i två bemärkelser. Dessa 
var, som jag introducerade redan i kapitel 1, att konstnärens personliga 
upplevelse ska förmedlas i konsten och att skådespelandets konst genererar 
ett slags egen upplevelsedimension. I Sverige har Kurténs tillägg fått ett så 
stort genomslag att det nästan blivit tabu att tala om inlevelse, eller ens 
känslor. I utbyte har det blivit kutym att tala om upplevelse i handling, en 
tendens som jag också har redogjort för. Till saken hör dock att Kurtén 
och Carnicke är något väsentligt på spåret, vilket jag med utgångspunkt 
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i Stanislavskijs term upplevelse i det följande kommer att utveckla och 
göra något eget av. Och det mot bakgrund av alla hållpunkter som hittills 
framkommit i min studie av hur känsla görs. 

I Carnickes avslutande kapitel om Stanislavskij hittar jag en information 
som länkar tillbaka mina resonemang om hur känsla görs till Stanislavskij 
och hans syn på skådespelarens arbete. Som en påfart till sin diskussion 
om de fysiska handlingarnas metod i förhållande till hans sista arbetsfas 
aktiv analys fäster Carnicke uppmärksamheten på att han stick i stäv med 
den ryska traditionen insisterade på att använda ordet ”göra” istället för 
”spela”.114 Skådespelaren gör i handlingar, enligt hans synsätt, hon eller 
han spelar inte. Därtill kan man tänka sig, föreslår jag, att han också 
menade att skådespelaren gör i upplevelse. 

Vad jag vill komma fram till är att upplevande med stor sannolikhet 
är hans uttryck för hur känsla görs fenomenologiskt som inkänning. 
Genom upplevelse i görandedimensionen känns rollfiguren in av världen 
och situeras som en i kroppsubjektet inlemmad levd erfarenhet som sitter 
i ryggen likt en reflex eller andra natur. Upplevelsen tillhör således av 
världen varat. 

När en rolltolkning är inkänd och det i världen går att tala om 
tydliga och kommunicerbara handlingar där en rollfigurs drivkrafter, 
önskningar, målsättningar och begär etc. framstår som begripliga, då och 
först då blir det aktuellt att tala om inlevelse. I ett försök att närma mig 
begreppet expressivitet presenterade jag i början av kapitel 2 en modell 
som utgick ifrån två axlar. Den ena stod för känslovolym och den andra 
för känslointensitet. Expressivitet är följaktligen vad inlevelsen syftar till. 
Volym och intensitet är hur den kommer till uttryck. Inlevelsen tillhör i 
världen varat. Den förutsätter också den upplevelsen. Hur då kan man fråga 
sig. Jo, när en skådespelare försöker gena och hoppar över upplevandet för 
att gå direkt på inlevelse klingar det falskt. Det är ur det scenariot som den 
ytligt känslobubblande skådespelaren gör sig påmind. Det är vid sådana 
tillfällen som en skådespelares känslouttryck uppfattas som oäkta eller 
icke trovärdiga. De är helt enkelt inte fenomenologiskt grundade, inte en 
del av kroppen som en situation utan påklistrade. 

Utlevelsen i sin tur tillhör med världen varat, men är helt och fullt 
beroende av den utkänning som i likhet med inkänningen bygger på 
upplevelse. Samma sak gäller alltså här, om en skådespelare försöker 
att kliva över det mödosamma och tidskrävande öppningsarbete som 
föregår ett sensibelt blivande som affekt eller percept så slutar det i platt 
fall. Någonstans föreställer jag mig att det var det här misstaget som 
Artaud gjorde vid de tillfällen han försökte sig på att spela och regissera 
teater, vilka slutade i totala fiaskon varje gång. Om inlevelsen strävar mot 
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expressivitet och går att fånga i termer av volym och intensitet längs två 
axlar, vad avser då utlevelsen? Det omedelbara svaret på den frågan är det 
expressiva blivandet, och i förlängningen att bli osynlig, bli en BwO. I det 
citat från Deleuze och Guattari som inleder det här kapitlet specificerar de 
blivandet i termer av longitud och latitud, vilket är ett bra ställe att börja 
förstå utlevelsen som uttryck betraktat. Det är alltså fråga om två olika 
sorters expressivitet som produceras, ett i i världenloopen och ett i med 
världenloopen. 

Det som jag har kommit fram till går kort och koncist att sammanfatta så 
här. Känsla görs symboliskt i världen som en del av handlingsdimensionen, 
fenomenologiskt av världen som en del av görandedimensionen och som 
blivande med världen som en del av uppträdandedimensionen. I relation 
till vilket man kan tala om begreppen inlevelse, upplevelse och utlevelse, 
nu teoretiskt förankrade och möjliga att tillämpa i skådespelarpraktiken. 

Hur genus görs − Judith Butler och performativiteten 
I kapitel 1 framhöll jag Judith Butlers expansiva förståelse av handlingens 
performativa möjligheter. Jag poängterade också att den bygger på en 
kombination av insikter hämtade från de kunskapsområden som jag 
själv kombinerar: fenomenologi, teater- och skådespelarkonst samt 
genusteori. Utifrån denna drar hon slutsatsen att genus görs, och det med 
en liknande strukturell uppbyggnad som en rollfigur blir till.115 Det görs 
som ”en stiliserad upprepning av handlingar”.116 Jag frågade mig vad 
detta jämförbara görande egentligen innebär. Det är nu dags att tackla den 
frågan.

Butler gör en distinktion mellan performance och performativitet. Den 
förra definierar hon i termer av uppträdande och den senare som effekterna 
av ett upprepat sådant.117 I praktiken betyder det att när människor 
uppträder på ett visst sätt i ord och/eller handling vid upprepade tillfällen 
så formar de samtidigt sin identitet performativt. Detta ställer hon i 
kontrast till den i hennes mening felaktiga föreställningen att handlingar 
ger uttryck för en redan befintlig identitet som människan har inom sig. 
I det förra scenariot är handlingarna performativa och i det senare är de 
expressiva, förklarar hon.118 Hon hävdar därtill att skillnaden här emellan 
är avgörande, vilket i mina ögon är lite olyckligt formulerat. Utifrån de 
resonemang om hur känsla görs som jag har fört går det att dra slutsatsen 
att även performativa handlingar kan ha ett expressivt uttryck. Att vi 
har något inom oss, så som en identitet, en själ eller känslor, är ett av 
ett oändligt antal budskap som går att uttrycka i det växelspel där ytor 
skapas, på en scen av en skådespelare eller utanför teatern av en individ 
i kommunikation med en social omvärld. På det stora hela är jag dock 
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överens med Butler när det gäller synen på identitet som performativ. 
Mitt ifrågasättande av den innehavande gestaltningsmodellens syn på 
känsloframställning bygger på samma princip som hennes kritik av en 
normerande syn på genusidentitet, det är inget som vi har inom oss. 

Eftersom detta att skapa en rollfigur är jämförbart med att skapa en 
genusidentitet, vilket jag alltså är enig med Butler om, föranleder mitt 
förslag om en situerande gestaltningsmodell emellertid en viss revidering 
av hennes syn på hur genus görs. Genus görs nämligen i lika hög grad 
med känsla. De stiliserade handlingar som likt en reflex upprepas med 
performativ effekt, och som ibland tar sig ett inlevelsefullt uttryck, har 
den upplevande inkänningen som sin förutsättning. Handlingar ingår i ett 
intrikat samspel med känsla i en pendling mellan tre ontologiska varan. 
Genusidentiteten är en performativ effekt av detta växelspel. 

Vad Butler beskriver är två olika sorters performativitet. Jag kallar 
dem för normativ och transformativ performativitet. Den första anger 
hur normativa identiteter återproduceras genom upprepning av en viss 
uppsättning handlingar och den andra anger den förändring som uppstår 
när handlingsmönstret bryts, omformas eller görs parodi av. Om det 
senare skriver Butler så här: ”Genusförvandlingens möjligheter ligger just 
i den godtyckliga relationen mellan sådana ageranden, i att upprepningen 
kan misslyckas, i en de-formering eller parodisk upprepning som avslöjar 
att intrycket av en varaktig identitet är en politiskt svagt underbyggd 
konstruktion”.119 Eftersom en handling inte är upprepbar förrän den har 
inlemmats genom inkänning av världen skulle jag vilja addera att när det 
som känns in följer något av de mönster som samhället sanktionerar blir 
effekten normativ och när något nytt känns in som förändrar ett vedertaget 
mönster så blir effekten transformativ. Jag vill också understryka att båda 
dessa performativiteter är en del av i världenloopen.

Butlers diskussion om performativitet håller sig i världen och rör sig aldrig 
över med världen. Skulle man kunna säga att det genereras performativitet 
även i med världenloopen, och i så fall med vilken effekt då? Kanske kan 
man tala om en tom eller en full metamorfos, för att anspela på den tomma 
eller fulla BwO som Deleuze och Guattari beskriver. Och hur förvaltar 
vi insikten om att genusidentitet och sociala roller går att känna ut med 
världen som blivanden? Jag väljer att lämna de här frågorna och potentiella 
svaren öppna, möjligen åt någon annan att fundera vidare på. 

Att jag som avrundning knyter mitt resonemang om hur känsla 
görs till Butler och frågan om hur genus görs performativt har sina 
anledningar. En av dessa är att det här är en studie som är skriven ur 
genusperspektiv. En annan utgår ifrån en önskan om att öppna denna i 
grunden teatervetenskapliga studie för att därigenom visa på att den också 
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har en allmän relevans vad gäller den vetenskapliga förståelsen av hur 
subjektivitet och olika sorters identiteter görs performativt i ett samspel 
mellan känsla och handling. När Lena Endre hävdar att ett ”konstnärligt 
utövande är ett komplicerat och ett komplext förehavande” och jämför 
det med livets smärta sätter hon fingret på något väsentligt, både vad gäller 
vidden av komplexiteten och den parallell som hon gör till det verkliga 
livet.120 Då en skådespelare skapar liv på scenen sker det utifrån samma 
ontologiska förutsättningar som mänskligt liv i största allmänhet skapas, 
det följer Polanyis från – till – struktur och görs i en pendling mellan tre 
simultana ontologiska varan. 

Jag är förstås långt ifrån den första att uppfatta det här sambandet 
mellan teaterns verklighet och den verkliga världen, något som även gäller 
föregångaren Judith Butler. Närmare bestämt finns det en lång tradition 
av att uppmärksamma den här likheten. Det är en idéhistorisk tradition 
som börjar med Theatrum Mundi-metaforen, i betydelsen världen som en 
scen, som brukar tillskrivas den i detta kapitel redan uppmärksammade 
grekiske filosofen Herakleitos som levde mot slutet av 500-talet f.Kr.121 
I samhället och inom forskningsvärlden finns en omfattande historia av 
att överföra begrepp som kommer från eller är relaterade till teaterns 
område.122 Begrepp som roll, uppträdande, performativitet, och teatralitet 
används så frekvent i vår tid inom så gott som alla forskningsdiscipliner 
att man som teaterforskare snudd på känner sig lite smickrad.123 Eller i alla 
fall borde göra det, eftersom ämnets teoridebatt just rör denna centrala 
begreppsbildning.124 På sätt och vis skulle man därför kunna säga att 
teaterämnet har en vågmästarroll i dagens forskarsamhälle. 
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Feel for Acting: 

A Summary

Having emotions or doing emotions? 
During the Enlightenment, there was a significant debate taking place in 
the French theatre about whether or not the actor should actually feel the 
emotion that is to be expressed or not. In other words, the debate was 
over involvement versus detachment. Two leading actresses – Hippolyte 
Clairon and Marie Françoise Dumesnil at the Comédie Française – served 
as opposite examples of these two sides. In relation to emotional display, 
Clairon was calculative while Dumesnil was intuitive. At the center of the 
debate stood the philosopher Denis Diderot – the author of Encyclopédie 
– who in his treatise Paradox of the Actor from 1773 argued against 
experiencing the emotion and instead promoted a rational approach to 
expressing feelings. Since then, the question at hand has frequently been 
pondered upon among theorists of the theatre as well as by actors and 
various other interested persons – and it has become a core dividing subject 
in the theatre and in acting circles of the western world. 

In this thesis I argue that it is time to move the focus away from the 
issue of the actor either feeling or not feeling the emotion that is to be 
portrayed, from pitting warm against cold performance, because this is 
an outdated paradigm based on scientific findings that have been replaced 
by more recent discoveries. What is presently at stake is something utterly 
different; and it is a question of having versus doing emotion. 

Modern society at large still follows the common assumption stemming 
from ideas associated with the Enlightenment, that a human being has 
emotions inside him- or herself – whether they are conscious of them or 
not – that can be accessed from the inside-out or from the outside-in. In 
terms of the actor, she or he is expected to evoke these inner states using 
one or the other of these two courses and to project them outwards for an 
audience to pick up on. I call this a possessive acting model. Furthermore, I 
argue that the assumption of having emotion underpins the realist tradition 
based on the popularized aspects of Stanislavski’s system for actor training 
that was established in the middle of the twentieth century. 

However, this assumption about emotion as something that humans 
have has been challenged, first by Michel Foucault who questioned the 
idea of an interior life centered around an authentic soul or a spirit, and 
later by many others who were inspired by him and who developed the 
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implications of his critique in various directions. As part of what is usually 
referred to as the “performative turn”, many scholars have shifted their 
focus away from the “nature” of objects, subjects, and phenomena – in 
other words, what they are – and have begun to focus instead on what 
they do. Judith Butler talks about how we “do” gender and sex, and 
Sara Ahmed talks about doing emotions as opposed to having emotions. 
Drawing primarily on Ahmed’s theory, I propose in this thesis a situated 
acting model to replace the possessive model. The situated model is founded 
on the idea that emotion is something that actors do. Because the actor is 
someone who uses actions to depict a story, which Aristotle claimed is 
what distinguishes the dramatic form, the actor is a doer. Starting from 
this point of view, I am suggesting that the actor “does” emotions as well.

Aim, research questions, material, and method
To do feelings is a process that is based on so-called tacit knowing, that 
is, what one knows in practice but has a hard time articulating in words. 
Thus, in this study I am going to address such matters that usually remain 
unspoken.

Applying a gender perspective, the purpose of this study is to examine 
how actors in modern times do emotions, but also to identify the turning 
points in terms of how they have been done historically and to look 
for new cornerstones of understanding to start building future theories 
around. The following research questions are asked in this thesis. How 
is the actor doing emotions? Are emotions done in one or several ways? 
How is the doing of emotions related to action? Is it possible to talk about 
a collaboration between the two? If that is the case, how is that interplay 
expressing itself? Is there a difference between doing emotions during 
rehearsal and doing emotions during performance? And finally, in what 
ways are gendered conceptions influencing an actor’s doing of emotions? 

For the material in focus in this thesis, I take both a contextualizing 
and a theoretic perspective. The contextualizing perspective places the 
actor’s doing of emotion in a historic context. The theoretic perspective 
concentrates on how performing emotions is realized in practice and 
proceeds from an analysis of two contemporary Swedish examples: the 
actresses Lena Endre in the role of Lady Macbeth at the Royal Dramatic 
Theatre in Stockholm in a 2006 production of William Shakespeare’s 
Macbeth, and Mia Skäringer in her stage show Horny as Hell and Really 
Holy from 2010. In exploring this material, a combination of Paul Ricoeur’s 
“hermeneutics of suspicion” and Paul Stoller’s ”sensuous scholarship” is 
applied.
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Outline
The first half of chapter one introduces and defines the basic scoop of the 
study, and the second half of the chapter focuses on the major concepts 
and ideas of the modern acting tradition. Chapter two explores emotion 
as a form of symbolic expression and provides a brief history of emotional 
portrayal. Here, particular emphasis is placed on the actor’s depiction of 
crying. Starting from Denis Diderot’s Paradox of the Actor, chapter three 
discusses vulnerability and the intentionality of the actor. Chapter four 
uses the example of Lena Endre’s performance of Lady Macbeth to rethink 
the embodied process of building a character by taking into account the 
notion of an actor’s “devotion”, which in turn touches on the more painful 
sides to playing a stage role. Chapter five analyzes the idea of doing feeling 
as an emotional surface using the example of Mia Skäringer in her stage 
show Horny as Hell and Really Holy, in which she uses her experiencing 
body to stage her own story about being and becoming a woman. Chapter 
six puts forward the situated acting model partially in dialogue with 
Antonin Artaud, Gilles Deleuze, and Félix Guattari and partially through a 
further exploration of the two examples of Lena Endre and Mia Skäringer. 

In this thesis I propose that emotions are done in three different ways. 
First, they are done symbolically as an expression, which is described in 
chapter two. Second, they are done phenomenologically, which is covered 
in chapters three and four. The interaction between the symbolic and the 
phenomenological ways of doing emotion is analyzed in chapter five. 
Third, they are done as a becoming, which is presented in chapter six. 

Theory
A synthetic theoretical approach is employed that is set on a 
phenomenological foundation in combination with theories of emotion 
and affect as well as gender theory and theatre theory. The discussion is 
informed by Michael Polanyi to gain an understanding of tacit knowledge 
and the role of kinesthesia; by Simone de Beauvoir to establish a perspective 
on the body as a situation; by Sara Ahmed to see the potential for a cultural 
politics of emotion and a queer view of intentionality; by Erika Fischer-
Lichte to make use of her concepts of “feedback loop” and “perceptual 
multistability”; by Bert O. States to see how phenomenology and semiotics 
can be joined in a binocular vision; by Alice Rayner to learn about the 
three dimensions of action: to act, to do, and to perform; by Karen Barad 
to get a rare perspective on touch, “respons-ability”, and “respons-ibility”; 
and by Maurice Merleau-Ponty to propose a way of looking at the human 
being as of the world as opposed to in the world. Interpretations of a few 



222

of Gilles Deleuze’s & Félix Guattari’s concepts such as rhizome, becoming, 
and Body without Organs are added to this list to give an impression of 
what the third way of doing emotion is about. 

A situated acting model 
The situated acting model presented in this thesis gets its name in 
reference to Simone de Beauvoir’s concept of “the body as a situation”. 
If a situated understanding of the lived body is Beauvoir’s contribution to 
the acting model, and to the field of ontological inquiry in general, then an 
apprehension of a multiple mode of being and becoming where the actor 
is simultaneously carrying out a performance in, of, and with the world 
on stage is offered here. This concept owes its origin to the notions put 
forth by Merleau-Ponty of being of the world and by Deleuze & Guattari 
of being in the world versus being with the world. Thus in the situational 
model proposed, three interconnected body processes are taking place 
at the same time, and the actor produces meaning and experience while 
oscillating between being in, of, and with the world in a response loop 
together with the audience. 

In talking about a response loop, Fischer-Lichte’s notion of a feedback 
loop is put in dialogue with Barad’s account of ”respons-ability” and 
”respons-ibility” as well as with Deleuze’s & Guattari’s definition of affect 
and percept as responses to affections and perceptions, respectively. To this 
a definition of devotion as a response to desire is added in the thesis, an 
idea that deals with the small amount of artistic control available while 
the artist is with the world. Rayner also talks about a “feedback loop” 
that connects the three dimensions of action in a “complex interaction”. 
One of the major traits of the response loop is that the processes of doing 
emotions are interconnected with the processes of doing action. In fact, 
it can be argued that the relationship between emotion and action is 
causually complex – it is impossible to say what comes first. Fusing the 
interplay between the three different ways of doing emotion described so 
far with Rayner’s three dimensions of action provides the first glimpse at 
the situated acting model. 

The actor does emotions symbolically in the world as part of the 
dimension of action, phenomenologically of the world as part of the 
dimension of doing, and as a becoming with the world as part of the 
dimension of performance – all of which result in the creation of emotional 
and thought-provoking surfaces for audiences to engage in.

In order to speak of a phenomenology of doing, there is yet one thing 
missing, an understanding of the role of in-sensing and out-sensing. This 
sensing process takes place of the world and can be described in terms 
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of experiencing, which is a concept that was used by Stanislavsky in his 
time. Seen through the metaphorical lens of the response loop, an actor is 
firstly in-sensing a character through phenomenological experiencing in 
order for the characterization of the role to be perceivable in the world 
in terms of action and/or motif. Secondly, this character may or may not 
be out-sensed in a becoming with the world. The use of the word may is 
significant because staging an expressive becoming is a daring quest that 
involves maximum vulnerability and merciless devotion, something that 
far from every actor is up to at any given time. In other words, this is not a 
straight process, it is as queer as queer can be – yet the reward is what the 
psychologist Mihály Csíkszentmihályi calls flow, or an optimal experience. 
Thus it might very well be that an intimate knowledge of the third way of 
doing emotion – how to go about staging a becoming and opening up the 
body to greater forces of nature and society – is that which distinguishes 
what Diderot referred to as a “Great actor”. There is currently not very 
much hands-on knowledge about this third way of doing emotion, and it 
has yet to be researched, to be compared and contrasted to similar findings, 
and to be tried out by actors in their work. All of these must be considered 
for this to become an accessible acting model, but at least it is no longer 
an entirely tacit phenomenon, and this thesis is a first step in bringing the 
model to light.
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