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1. Inledning  
 

Läsning av dramatik är någonting som allt för sällan förekommer menar Rickard Bark i sin 

bok Dramat i din föreställning. Från Aischylos till Weiss (1993). Bark är dr i 

litteraturvetenskap och universitetslektor i drama och teater. Och han menar att magin med att 

läsa dramatik är att man för sitt inre kan uppleva dramat som en teaterföreställning. I och med 

att ett drama kan få olika betydelser beroende på val av framställning, pekar Bark på 

betydelsen att man måste skilja mellan den skrivna texten och en teaterföreställning när man 

analyserar en pjäs. När man läser ett drama ska man enligt Bark inta samma position som 

åskådarna i en publik. Och att man inte ska avbilda händelserna som vid en romanläsning. Ett 

drama skapas genom människor menar Bark eftersom det är genom människans miner, gester 

och ord som man förstår karaktärernas relationer till varandra. 1  Allt detta finns också i 

dramatexten, inte alltid som en text men som en undertext och det är detta som en drama- 

läsare måste söka sig fram till, enligt Bark. 2 Eftersom det är karaktärernas mål som styr deras 

handlingar är det viktigt att man inte bara ska höra vad personerna säger utan också förstå vad 

det är de vill, vilket inte alltid sägs rakt ut. 3   

     Utifrån denna utgångspunkt ska jag analysera fyra dramer som är skrivna av Niklas 

Rådström. De heter Lång tystnad. Plötsligt mörker (2001), Kvartett (1997-98), På väg till 

havet (1990), och Tala! Det är så mörkt (1995) och som finns under samlingsnamnet Kvartett 

(2002). Rådström föddes 1953 och han har ett stort och mångsidigt författarskap. Ett av hans 

verk som blivit prisbelönat är romanen Medan tiden tänker på annat (1992) och som har ett 

självbiografiskt tema. En annan pjäs som han har skrivit heter Hitlers Barndom (1984) och 

han har även skrivit filmmanus, exempel till Bröderna Mozart (1986). Författaren har ett stort 

utbud av litterära verk och det är därför häpnadsväckande att det inte finns någon större 

forskning kring dessa. Det finns C- uppsatser som analyserar olika teman från hans prosa men 

ingenting om hans dramatik. Vid Uppsalas universitet finns exempelvis en uppsats som heter 

Sedan gick jag in i mörkret och som handlar om språkuppfattningen i Rådströms roman Ängel 

bland skuggor.4    

      Syftet med min uppsats är att ge en övergripande bild av de fyra pjäserna som finns i 

Kvartett (2002) och att se på hur mannen och kvinnan skildras ur ett genus- perspektiv. 

Förhållandet mellan kvinnan och mannen förekommer i alla de fyra pjäserna och jag kommer 
                                                 
1 Bark Rickard Dramat i din föreställning. Från Aischylos till Weiss Lund: Studentlitteratur 1993:5ff    
2  ibid:9f 
3  ibid:15f  
4 http://www.littvet.uu.se/uppsatser%20m-r.html Hämtat 20070112 
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att jämföra de olika skildringarna med varandra för att se om det finns några likheter eller 

skillnader i sättet att gestalta kvinnan och mannen. I och med detta hoppas jag kunna bidra till 

någonting nytt inom forskningen av hans författarskap.  

        Det finns många olika metoder som man kan använda sig av när man analyserar 

dramatik och enligt Birthe Sjöberg som har skrivit Dramatikanalys en introduktion (2005) 

existerar ingen rätt sanning då man analyserar dramer. En och samma metod kan inte 

användas på alla dramer eftersom dramats utformning och innehåll ofta ser olika ut.5 Richard 

Bark använder sig mestadels av den som inriktas på den sceniska dramatexten. Jag kommer 

att ha hans resonemang i åtanke men, min analys skiljer sig från Bark i det avseendet att jag 

bara ska se på karaktärernas uttalanden och därmed kommer karaktärernas kroppsspråk inte 

att analyseras. När jag kommer att nämna ordet drama så kommer jag enbart att mena 

dramatexten och frågeställningarna som kommer att bearbetas i analysen är: Hur skildras 

kvinnan och mannen? Och hur ser deras förhållande till varandra ut i de olika dramerna? För 

att svara på denna fråga kommer jag att i första hand att se på relationen mellan föräldrar och 

barn ser ut, vilka yrken kvinnan och mannen har i dramerna, samt hur maktrelationerna 

mellan de olika könen skildras. I min analys kommer främst att utgå ifrån Yvonne Hirdmans 

bok Genus – om det stabilas föränderliga former (2003). Jag kommer att göra en tolkning 

med hjälp av Hirdmans formler, och jag hoppas då att få en bra överblick över skildringen av 

manligt och kvinnligt i dramerna. När jag ska se på vilka yrken kvinnorna och männen har 

tilldelats kommer jag att utgå ifrån till R:W Connells bok Om genus (2003) och Ingrid Nilsson 

Motevasels  bok Genusperspektiv på yrkesmässiga relationer. Omsorg i mans och 

kvinnodominerade yrken (2002).  

Innan min analys kommer jag att presentera de teorier och begrepp som jag kommer att 

använda mig av och sedan ge en kort sammanfattning av dramerna. Därefter kommer 

analysdelen där den första delen har kvinnan i fokus och den senare delen har mannen i fokus. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattning, avslutning och litteraturförteckning.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 Sjöberg Birthe Dramatik analys en inledning Sverige: Studentlitteratur 2005: 9  
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2. Presentation av genusteoretiskt perspektiv  
 

Jag kommer först att allmänt presentera teorin utifrån R:W Connell, Lena Gemzöe och 

Yvonne Hirdman. I slutet av presentationen kommer jag att fokusera på Yvonne Hirdmans 

formler som jag främst kommer att använda mig av i analysen.  

      R:W Connell är professor och i Ylvas Elvin Nowak & Helenes Thomsson bok  Att gör kön 

(2003) kan man läsa att han anses vara en av maskulinitetsforskningens förgrundsfigurer. Det 

är han som har format begreppet ”hegemonisk maskulinitet” vilket betyder att det finns en 

manlighet som varierar mellan tid, plats och kultur. Makt och status ses ofta som de två 

viktigaste egenskaperna hos män och därmed blir de i nära relation till begreppet 

”hegemonisk maskulinitet”. 6 Han menar att genus är ett uttryck för det sociala mönstret 

mellan könen och att genus inte är ett uttryck för biologi. Utifrån genus kan man se på hur 

människor formas till kvinnor och män. 7 Ett sätt menar han är genom människors yrken. 

Mycket beror på att det finns en genusklyfta i arbetsmarkanden. Män arbetar i majoritet inom 

de högre positionerna och tekniska yrkena medan kvinnorna främst arbetar inom lägre 

positioner inom kultur och omsorg. 8  

      Enligt Lena Gemzöe är det till stor del arbetsindelningen i vårt samhälle som leder till att 

ide- och tankesystemet beträffande att mannen är norm och kvinnan är det avvikande 

bibehålls. 9 Hon intresserar sig för kvinnoforskning och i hennes bok feminism (2002) kan 

man läsa att begreppet genus började användas av kvinnoforskare i början av 1980-talet. I 

Sverige var det kvinnohistorikern Yvonne Hirdman som var med och introducerade begreppet 

genus i slutet av 1980-talet. I stället för det engelska ordet gender började man använda ordet 

genus. 10  Inom genusforskningen används ofta begreppet ”det dualistiska tänkandet” vilket 

bygger på att man går emot antagandet att kvinnan och mannen är motsatspar. Enligt Lena 

Gemzöe kan motsatspar exempelvis se ut så här: mannen är människa, kultur, subjekt, 

oberoende ordning och godhet medan kvinnan är dess motsatser, det vill säga djur, natur, 

objekt, beroende, kaos och ondska. Man kan snabbt se att det manliga värderas högre än det 

kvinnliga i detta tankesätt. 11  

     Den grövsta genusuppdelningen, enligt Hirdman, är att mannen står för själen och kvinnan 

                                                 
6  Elvin Nowak Ylva & Thomsson Helene Att gör kön, om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män 
Smedjebacken: Albert Bonniers Förlag 2003: 131  
7  Connell R:W  Om genus Uddevalla: Daidalos AB 2003:21 
8   ibid:86  
9  Gemzöe Lena Feminism, Smedjebacken: Bilda förlag 2002: 85  
10  ibid:93  
11  ibid:85  
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för kroppen. Mot bakgrund till detta ”dualistiska tänkande” utgår Hirdmans formler istället 

ifrån Simone de Beauvoirs ord ”man föds inte till kvinna, man blir det” som är hämtat från 

Det andra könet. 12 Hirdman tar upp begrepp som genussystem och genuskontrakt i sin artikel 

som finns i Lars Furuland och Johan Svedjedals bok Texter om litteratur och samhälle 

(1997). I genussystemet finner man vad Hirdman kallar för genuskontrakt mellan könen, och 

genom att studera dessa kontrakt kan man se på hur genus verkar. Genussystemet bygger på 

två saker, dels att mannligt och kvinnligt inte bör blandas, dels hierarkin där mannen är 

normen. I detta system finns det oföränderliga genuskontrakt, alltså oskrivna lagar om hur 

män och kvinnor ska bete sig mot varandra. Dessa oskrivna lagar finns i varje samhälle, och i 

varje tid. Kontraktet ärvs från en generation till nästa, menar Hirdman.13 Kontakt går ut på 

könets ordning, att man skiljer på manligt och kvinnligt, där mannen hittills har varit norm. 

Hirdman menar att den viktigaste olikheten mellan könen är den biologiska olikheten, att 

mannen är oförmögen att föda barn.14 Genuskontrakten är de ömsesidiga föreställningarna 

mellan könen, där både mannen och kvinnan ska utföra sina sysslor i enlighet med de 

”naturliga lagar” som talar om vad deras uppgifter i kontraktet är. Ett exempel som kan 

skildra detta kontrakt är: i fall en kvinna föder barn och beter sig så som det förväntas av 

henne, så kommer mannen att försörja och ta hand om henne.15  

      I Hirdmans bok Genus- om det stabilas föränderliga former (2003) kan man läsa om de 

formler som hon har skapat för oföränderliga han och hon, där mannen alltid är A.16 Dessa tre 

formler är enligt följande: A- icke A, A-a och A-B. A- icke A innebär att mannen är A, och 

att kvinnan icke är A. Enligt det gamla antikens tänkande så innebär denna formel att kvinnan 

inte är närvarade och det är denna formel kan ses som en grundformel, eftersom den ligger till 

grund för de två andra formlerna A-a och A-B. A – a innebär att A- mannen är helt olikt 

kvinnan och att a- kvinnan skapades genom mannen. Man kan se a-kvinnan som en 

ofullständig man och blir i jämförelse med A-mannen den lilla och underordnade kvinnan. 17 

A- B är en två köns modeller som bygger på ”det dualistiska tänkandet”, det vill säga 

motsatspar. Redan under 400 – talet f. Kr användes detta tankesätt i Grekland. Då mannen 

representerade form och kvinnan representerade formlöshet.18 Mannen ses som av en annan 

art och helt olikt kvinnan. En så kallad B- kvinna är en sorts ”borde vara kvinna” som ska 
                                                 
12 Butler Judith Könet Brinner! Texter i urval av Tiina Rosenberg Finland: Natur och Kultur 2005:48  
13  Hirdman Yvonne Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning i Litteratursociologi. 
Texter om litteratur och samhälle, red Johan Svedjedals Lund: Studentlitteratur 1997:404ff 
14  Hirdman Yvonne Genus – om det stabilas föränderliga former Sverige: Liber 2003: 51  
15  ibid:85  
16  ibid:5ff  
17  ibid:27ff  
18  ibid:35  
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uppträda som det förväntas av henne, det vill säga föda barn, ta hand om sitt yttre och 

hemmet. Hon blir då en mans kvinna och hon blomstrar då genom mannen.19 Kvinnan 

förväntas bland annat vara omhändertagande, lugn, och tillbakadragen. A- mannens största 

rädsla är att tappa sin maskulinitet eftersom han då kan uppfattas som a, det vill säga en 

ofullständig man. Denna rädsla kan resultera i att A- mannen gör allt han kan för att inte bli a 

eller B och resultera i att han på olika sätt försöker bevisa sin manlighet.20  Även 

intressen/egenskaper som att dominera, supa, våldta och upptäcka världen är exempel på hur 

mannen skapar/bevisar sin manlighet. Mannen ska med andra ord överskrida sin natur för att 

inte uppfattas som kvinnlig.21 De två kvinnliga formlerna a och B kan endast existera om A- 

mannen finns tillhands, eftersom männen ”gör” kvinnan och inte tvärtom. Till skillnad från 

mannen som alltid är A kan kvinnan vara en kombination av båda aB eller Ba.22 Jag kommer 

att tilldela kvinnan dessa kombinationer beroende på hennes beteende och förhållande till A- 

mannen. Det vill säga aB i fall kvinnan främst skildras som den lilla och underordnade 

kvinnan, men som även har ett önskvärt beteende exempelvis genom moderskap. 

Kombinationen Ba kommer jag att använda mig av då kvinnan främst skildras med ett 

önskvärt beteende, men som av någon anledning även skildras som den lilla och 

underordnade kvinnan. I den sista formeln A-A finns kvinnan inte med eftersom denna formel 

endast uppstår i förhållande mellan män. Förutom att männen "gör" kvinnan är det också 

mannen som "gör" mannen och maskuliniteten. Detta kan exempelvis ske i brödraskap, i klass 

eller på arbetet.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19  ibid:36 ff   
20 ibid:52ff  
21  ibid:54 ff 
22  ibid:57 ff. 
23 Gens Ingemar Från vagga till identitet. Hur flickor blir till kvinnor och pojkar blir till män. Teori bakom 
pedagogiken på förskolorna Björntomten och Tittmyran Oskarshamn: Seminarium utb.& Förl. AB 2003: 20ff 
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2.1 Presentation av dramerna  
 

Före analysen ska jag kort presentera de fyra dramerna, för att det ska bli lättare att ta del av 

uppsatsen. Som jag tidigare nämnde finns pjäserna samlade i en volym under namnet Kvartett 

och gavs ut 2002. De är alla skrivna mellan 1990-2001 och de har alla samtidens prägel.    

      Det första dramat heter Lång tystnad. Plötsligt mörker och handlar om en man som tror 

sig vara en övermänniska. Han begår ett fruktansvärt brott, men han känner igen skuld. Han 

filmar även händelsen och ser på den om och om igen i dramat, eftersom han vill behålla 

känslan inom sig som han kände då han våldtog flickan.   

     Det andra dramat heter Kvartett och handlar om att en man ska begravas och en 

stråkkvartett som ska spela på hans begravning repeterar. Under repetitionen kommer flera 

olika sanningar fram och sättet att se på karaktärerna förändras med dramats gång. 

       Det tredje dramat heter På vägen till havet och handlar om Jenny. Hennes pappa har 

tvingat henne att leva instängd. Och hon har misshandlats sedan hon var liten. Hon kan inte 

tala eller umgås med människor. Socialen tar hand om Jenny och använder sig av henne i ett 

vetenskapligt syfte. Jenny skiljs från sin mamma och pappan begår självmord. I slutet av 

dramat finns det inga pengar kvar till forskningen och Jenny hamnar på ett gruppboende.       

     Det fjärde dramat heter Tala! Det är så mörkt och handlar om en ung manlig rasist som 

heter Sören som efter ett slagsmål besöker läkaren Jacob som är jude. Sedan kommer Sören 

dit någon gång i veckan och samtalar med Jacob. Samtalen handlar mestadels om Sörens 

förhållande till invandrare, familj osv. Det hela slutar med att Sören funderar på om han vill 

komma på flera besök hos Jacob, och man får inte veta vad han bestämmer sig för.  
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3. Analys av kvinnan och mannen ur ett genusteorietiskt perspektiv  

 

3.1. Modersgestalten  

 
I denna del kommer jag att ta upp dramernas bild av modersgestalten, de är alla B-kvinnor 

utifrån Hirdmans formler. Detta på grund av att B-kvinnans främsta uppgift ses som att föda 

barn och uppfostra dem.24 Jag kommer att beskriva kvinnorna och deras relation till sina barn, 

för att sedan jämföra de olika förhållandena med varandra. Jag kommer att börja med att 

presentera den negativa bilden av modersgestalten som finns med i alla de fyra pjäserna. 

Sedan kommer jag att se på den positiva skildringen av modersgestalten och avslutningsvis 

kommer jag att se på en kvinna som vill ha barn men som inte lyckas. Detta för att se vilka 

konsekvenser denna kvinna tvingas leva med.  

      I Lång tystnad. Plötsligt mörker är den främsta modersgestalten knuten till huvudpersonen 

Roger. Hans mamma heter Barbara Stavin och hon skildras negativt i och med att hon inte 

kan släppa taget om sin vuxna son. Relationen mellan modern och sonen skildras genom att 

modern berättar om Rogers uppväxt. Roger vill inte alls höra talas om dessa pinsamma 

minnen, men i stället för att visa sin son hänsyn i frågan påpekar hon om och om igen att det 

var hon och ingen annan som fanns där för honom under hans uppväxt. Jag tror att hennes 

samtal om det förflutna handlar om att hon känner att sonen inte är nog tacksam för hennes 

insats när han var liten pojke. I och med detta söker modern bekräftelse genom sin son Roger.   

      Man får som läsare uppfattningen att mamman vill och tror att hon känner sin son bättre 

än vad hon egentligen gör. Hon skyddar honom under hans uppväxt som en mor förväntas 

göra, men när sonen sedan är vuxen kan hon inte sluta att behandla honom som ett barn och 

skildringen av modern blir därmed negativ.  

      Den andra modersgestalten i detta drama skildras genom att flickan som Roger våldtar 

berättar om sin mamma. Man får inte veta kvinnans namn men flickan har ett eget smeknamn 

på sin mamma, nämligen amöban.25 Modern sitter ensam hemma men flickan tycker inte synd 

om henne. I och med detta förstår man som läsare att mor och dotterrelationen inte är riktigt 

som den kan förväntas vara. Båda modersgestalterna i detta drama har ett beteende som från 

barnens sida inte är önskvärt, därför blir skildringen negativ. Den största skillnaden mellan 

dessa två relationer ligger i att flickan talar illa om sin mamma, men det gör inte Barbara 
                                                 
24  Hirdman 2003: 36 ff.   
25  Niklas Rådström Kvartett fyra pjäser av Niklas Rådström Finland: Wahlström & Widstrand 2002:51  
25  ibid:212 
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Stavins son.  

      I Kvartett är det Helga som skildras som en negativ modersgestalt i och med att hon 

förtränger sitt barns existens. Ingen av hennes närmaste vänner känner till att hon har en 

dotter. Första gången som hon berättar om sin dotter, ljuger hon och säger att barnet dog strax 

efter sin födelse. Att flickan i själva verket lever och är placerad på ett boende för 

handikappade får man veta först i slutet av pjäsen. Hon säger dessutom att hon istället ser sin 

elev Irina som sin dotter. Den negativa bilden modern i detta drama beror på att modern 

förtränger dotterns existens. Modern i detta drama kan ses som en motsats till Barbara Stavin 

som i det förra dramat inte kan släppa taget om sin vuxna son.  

      I På väg till havet skildras modersgestalten negativ i och med att hon står på faderns sida i 

stället för på barnets. Man får inte veta namnet på modern, men dottern heter Jenny och hon 

misshandlats svårt av sin far under hela sin barndom. Jennys mor får en dag nog och tar med 

sig Jenny därifrån, men när en utredning sedan startar försvarar hon fadern. Citatet nedan är 

ett exempel på hur modern försvarar fadern i utredningen.  

 
 Sovsäcken hon brukade sova i var inte alls så trång som man sagt i polisutredningen.  

Hon kunde visst röra armarna i den. 26  

 

Utifrån denna replik förstår man moderns känslor för fadern är större än för barnet. Modern 

hävdar även under utredningen att hennes handikapp, det vill säga att hon är blind, har gjort 

att hon inte var medveten om misshandeln. När Jenny sedan har omhändertagits av 

socialtjänsten och placeras på ett akut boende börjar modern ifrågasätta deras metoder 

angående Jennys vård. Denna moder skiftar mellan att vilja sin dotters bästa, och att ta faderns 

parti. De andra negativa modersgestalterna har så vitt jag har kunnat förstå levt utan man, till 

skillnad från denna moder som lever och skyddar sin man från alla anklagelser som hon vet är 

sanna. Jag anser att det är detta drama som har den mest negativa skildringen av 

modersgestalten mestadels på grund av att hon fortsätter att försvara mannen och för att hon 

inte är mer hjälpsam vad gäller vården om Jenny.  

      Skildringen av den negativa bilden av modern fortsätter i Tala! Det är så mörkt. Sörens 

mamma nämns inte vid namn, men skildras utifrån Sören som en mamma som inte bryr sig 

om honom. Enligt Sören så har hon har inte tid med honom eftersom hon har så mycket att 

göra hemma.  Han uppfattar henne även som tjatig och att han tycker att det är jobbigt 

eftersom hon inte vill släppa taget om honom. Enligt honom känner inte modern sin egen son, 
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och han berättar för Jacob att han känner sig besviken på henne.  

     Denna moder skildras utifrån sin son som negativ. Jag tycker att man kan se Sörens 

mamma som en blandning av modersgestalterna i Lång tystnad. Plötsligt mörker där Rogers 

mamma inte kan släppa taget om honom, och där den våldtagna flickans mamma finns i 

närheten av sitt barn men uppfyller inte det beteende som flickan önskar.  

       Den positiva modersgestalten finns med i en pjäs, nämligen i Tala! Det är så mörkt. Det 

är Jacob som berättar för Sören om sin mor. Vad Jacobs mamma heter får man inte veta, men 

att hon förmodligen räddade hans liv då hon under andra världskriget tog med honom till 

Sverige.  Jacob verkar vara tacksam över sin mors beskydd, till skillnad från Roger i Lång 

tystnad. Plötsligt mörker som inte uppfyller sin moders önskan om att visa tacksamhet.  

      I Kvartett skildras en barnlös kvinna och hon utrycker ofta sin längtan efter barn i dramat. 

Hon har haft flera missfall och hon börjar ge upp hoppet om att någonsin bli en mor. I och 

med detta kan hon känna att hon inte är någon riktig kvinna eftersom det mest ultimata en 

kvinna kan göra är att föda barn, det vill säga bli en B-kvinna, eftersom det är detta som 

skiljer kvinnan från mannen. 27 Bilden av Irina är i dramat är positivt och kontrasten mellan 

henne och Helga blir tydligt i och med att de blir varandras motsatser. Irina som gärna vill ha 

barn och tycker om att samtala om familjelivet ställs mot Helga som har barn men som 

ignorerar barnets existens och som inte alls finner diskussioner angående familjelivet 

intressant.                

      Majoriteten av modersgestalterna i dessa dramer skildras som negativa. Och i alla dessa 

fyra dramer kan man tydligt se att barnen till de mödrar som skildas negativt, på ett eller annat 

sätt hamnar i ett utanförskap, och att detta skildras olika beroende på barnets kön. Sönerna 

agerar utåt, det vill säga våldsamt och aktivt. Medan döttrarna agerar mer inåtvänt, det vill 

säga hamnar i en annan värld eller skadar sig själva.  

     I nästa del ska peka på hur kvinnan på andra sätt kan skildras som en B-kvinna och hur hon 

kan söka sig mot en position som A eller vara a i förhållandet till A-mannen. Delen som följer 

kommer att handla om de kvinnliga karaktärernas yrkesroller och personligheter.  

 

 

 

 

 
                                                 
27  Hirdman 2003: 51  
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3.2. De kvinnliga yrkesrollerna och personligheterna  

 
I denna del kommer jag att fortsätta att se på hur kvinnan skildras med hjälp av Hirdmans 

formler. Jag ska se på hur kvinnan skildras utifrån sitt yrke och sin personlighet, för att sedan 

göra en jämförelse mellan de olika kvinnogestaltningarna. Det har tidigare varit en relativ 

negativ bild av B-kvinnorna och kanske kommer denna bild att förändras genom att se på 

deras yrken och personligheter. Om kvinnan genom sitt yrke eller personlighet skildras som 

omsorgsfull, så uppfyller hon ett av de kriterierna som förväntas av en B-kvinna och då kan 

även hon som är barnlös tilldelas denna formel. Det är ofta dessa kvinnor som arbetar inom 

den så kallade traditionella arbetsmarknaden som skildras med de förväntande egenskaperna.   

     Enligt Lena Gemzöe är det till stor del arbetsindelningen i vårt samhälle som leder till att 

idé- och tankesystemet beträffande att mannen är norm och kvinnan är det avvikande 

bibehålls. 28 Det finns många studier som rör detta ämne och en av dem som har intresserat sig 

för detta ämne är Ingrid Nilsson Motevasel. Hon är ämneslärare och fil.dr i socialt arbete och i 

hennes bok Genusperspektiv på yrkesmässiga relationer Omsorg i mans och 

kvinnodominerade yrken (2002) redogör hon för att det finns två olika typer av omsorg. Den 

första är den som man finner i familjen och vänskapsrelationer och den andra är den när 

omsorgsgivaren får lön exempelvis inom vård och omsorgsyrken. 29 Båda dessa omsorger görs 

i stor del av kvinnorna och hon menar även att majoriteten av kvinnorna arbetar inom barn, 

äldreomsorg och social omsorg medan männen främst arbetar inom arbeten där akut omsorg 

behövs och inom högre positioner exempelvis som läkare. 30 Även Pierre Bourdieu i Den 

manliga dominansen (1999) håller med om att det är utifrån vår arbetsfördelning som den 

sociala verkligheten tecknas, det vill säga det manliga övertaget skildras i 

arbetsfördelningen.31  

     Den lilla och underordnade a-kvinnan kommer att skildras i denna del, eftersom det finns 

kvinnor i dramerna som genom sin arbetslöshet eller sin personlighet skildras som sårbara och 

underlägsna A- mannen. Även kombination av Ba eller aB kommer att beskrivas i denna del, 

vilket utifrån min tolkning bestäms beroende på om hon mestadels skildras som B eller a.  Jag 

kommer även i analysen att se på hur vissa kvinnor skiljer sig från mängden genom att deras 

yrke och personlighet har möjligheter till en karriär eller självständighet och därmed söker en 

                                                 
28  Gemzöe 2002: 85  
29  Nilsson Motevasel Ingrid Genusperspektiv på yrkesmässiga relationer. Omsorg i mans- och 
kvinnodominerade yrken Lund: Studentlitteratur 2002:8     
30  ibid:9  
31 Pierre Bourdieu Den manliga dominansen Uddevalla: Daidalos AB 1999: 22 
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position som A.  

     I Tala! Det är så mörkt är Sörens mamma arbetslös, och hon tar hand om hemmet som hon 

förväntas göra utifrån tidens genuskontrakt. Innan hon blev arbetslös arbetade hon på ett 

ålderdomshem, vilket är ett av de typiskt kvinnliga omsorgsarbetena enligt Nilsson 

Motevasel.32 Som jag nämnde i den förra delen skildras Sörens mamma som en negativ 

modersgestalt, på grund av att hon inte uppfyller Sörens önskningar. I denna del skildras hon 

genom sitt gamla arbete som omsorgsfull och bilden av henne är nu förändras till mer 

positivare. I och med sin arbetslöshet försörjs hon av mannen och hon blir i förhållandet till 

honom a – A. Hon är sedan förut även en B-kvinna, och hon blir slutligen en Ba - kvinna.  

       I På väg till havet är det Jennys mamma som inte har något arbete och man får inte veta 

om hon har arbetat tidigare. Denna kvinna tar vare sig hand om hemmet eller om barnen. 

Därför behålls den negativa skildringen av henne som man fick i den förra delen. Hon blir a i 

relationen till A även om han inte heller arbetar. Hon blir en aB- kvinna utifrån Hirdmans 

formler.  Likaså blir flickans mamma i Lång tystnad. Plötsligt mörker eftersom hon inte har 

något arbete och tvingas leva på socialbidrag.  

     Det är främst unga kvinnor som nämns i förbifarten och som inte tilldelas några yrken. I 

Tala! Det är så mörkt är det en ung kvinna som första gången följer med Sören till sjukhuset. 

Hon skildras som en snäll och omtänksam människa, vilket ses som typiskt kvinnligt 

beteende. Hon uppträder som det förväntas av henne, och hon blir en B- kvinna även om hon 

som vitt jag kan förstå inte har egna barn. Ett annat exempel är i Lång tystnad. Plötsligt 

mörker där flickan sminkar sig och bryr sig om sitt utseende som en B- kvinna förväntas göra. 

Detta tyder på att kvinnorna i stället för att ha barn och yrken tilldelas personligheter som gör 

att de uppfattas som B- kvinnor. Det finns förvisso vissa undantag vad gäller, detta 

exempelvis Jenny i På väg till havet, som är handikappad och hon förblir under hela dramat a 

eftersom hon inte lever ett normalt liv.   

     Kvinnan som tilldelas ett typiskt kvinnligt arbete och som gör att hon uppfattas som 

omtänksam finns främst med i Lång tystnad. Plötsligt mörker där kvinnan arbetar på socialen 

och enligt Nilsson Motevasel är social omsorg ett typiskt kvinnligt arbete. 33 Kvinnan i detta 

fall självförsörjande och hon blir utifrån Hirdmans formler en B-kvinna som söker efter en 

position som A.  

     I På väg till havet är det två kvinnor som skildas som omsorgsfulla på grund av deras 

arbeten. En kvinna arbetar som socialarbetare, och den andra kvinna arbetar som 

                                                 
32  Nilsson Motevasel 2003:9  
33 ibid:9  
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språkforskare vilket är ett arbete med en hög position, som vanligtvis är en position som 

tilldelas män, enligt Nilsson Motevasel 34 Båda dessa kvinnor är B-kvinnor som är 

självförsörjande och som söker en position som A.  

      Även Barbara Stavin i Lång tystnad plötsligt mörker är en B-kvinna som söker en position 

som A, det vill säga hon har en karriär och hon är självförsörjande.  Hon arbetar som 

författare, vilket inte är ett traditionellt kvinnodominerat yrke. Förr var det svårt för en kvinna 

att i huvudtaget kunna försörja sig på sitt författarskap i och med att de inte hade samma 

förutsättningar som männen inom samma yrkesgrupp. En som har intresserat sig för detta 

historiska ämne är Johan Svedjedal och i hans bok Författare och förläggare (1994) kan man 

läsa att kvinnornas författarskap slog igenom under 1800-talet,35  men att det skulle dröjde 

ända tills 1900-talet innan de kvinnliga författare fick samma chans som männen att få betalt 

genom en understödsform.36 Även om de kvinnliga författarna idag har bättre förutsättningar 

än förr, så går det inte att undkomma det faktum att det både för kvinnor och män är en svår 

och chanstagande bransch. Barbaras yrkeskarriär gör att hon skiljer från de andra kvinnorna 

som hittills har tagits upp främst igenom att hon inte via sitt yrke skildras som omtänksam.  

     Även i Kvartett finns det två kvinnor som inte genom sina yrken skildras som 

omtänksamma. Helga undervisar Irina i musik och som jag förstår det så är det musiken som 

de båda livnär sig på. De är båda två mycket självständiga och eftersträvar en position som A 

genom sitt yrke. Helga skildras som negativ eftersom hon är otrevlig, nonchalerande, okänslig 

och skildringen av hennes fortsätter att vara tämligen negativ. Helga är endast en B- kvinna 

som söker en position som A. Irina bryr sig däremot om människor vilket gör att det är en 

positiv bild av henne som ges, och hon kan därför skildras som en B- kvinna även om hon inte 

har några barn. Även Irina är en B- kvinna som söker en position som A.   

     De flesta kvinnorna i dessa dramer har ett arbete och de skildas ofta genom sitt yrke eller 

personlighet som omsorgsfulla vilket gör att man få en positiv bild av dem. Det är främst två 

kvinnor som skiljer sig från mängden genom sitt beteende och yrke, det vill säga de skildras 

inte som omsorgsfulla. Båda strävar efter en position som A, vilket är en position som 

vanligtvis tillhör mannen. I nästa del kommer jag att skildra olika maktrelationer och då 

kommer jag bland annat peka på hur dessa två kvinnor får makt över andra.  

 

                                                 
34 ibid.:9  
35 Svedjedal Johan Författare och förläggare Smedjebacken: Gidlunds 1994:74ff  
36 Svedjedal Johan Bokens samhälle.. Svenska bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887- 1943 
Volym 1 Stockholm: Svenska bokförläggareföreningen 1993: 225 
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3.3. Maktrelationer   
 

I denna del kommer jag att ta upp olika maktrelationer som man kan finna i dramerna. Fokus 

kommer att ligga på förhållandet mellan kvinnan och mannen, men jag vill även till viss del se 

på relationen mellan kvinnorna. Sedan kommer jag att jämföra de olika relationerna med 

varandra. Utifrån Hirdmans teori finns det en formel som beskriver maktrelationerna mellan 

könen. Formeln är a-A, som utgår från att mannen alltid är norm och att kvinnan därmed blir 

underlägsen mannen. Att kvinnan ofta är underordnad i förhållandet till mannen är ett allmänt 

problem. Enligt Hirdman är detta ett problem som inte upprör alla människor eftersom de 

kanske inte ser det eller eftersom de helt enkelt accepterar kvinnans underordning på grund av 

att det finns nedlagt i våra gener – att män är ledande och att kvinnan är underordnad. 37  

B- kvinnan kommer därmed även att skildras i denna del med tanke på att formeln bygger på 

hur kvinnan förväntas uppföra sig och därmed vara en riktig kvinna. Jag kommer även att ta 

upp vad Hirdman kallar för genuskontrakt, och jag kommer även att se på hur kvinnan i vissa 

situationer har makt över människor.  

      Förhållandet mellan man och kvinna förekommer i alla dramerna och i Lång tystnad. 

Plötsligt mörker är det just denna relation som är i fokus för själva konflikten i dramat. Roger 

bjuder hem en ung flicka och han försöker sedan psykologiskt att få flickan att känna sig 

skyldig till någonting som hon inte har gjort. Han säger många gånger att flickan har tagit 

hans tändare. När flickan sedan svarar att hon inte alls har tagit hans tändare svarar han henne 

med att det inte gör någonting.38 Han bryr sig inte om att lyssna på henne, och sedan våldtar 

han henne. Men efter våldtäkten byts maktrelationen ut, i och med att hon har makten att 

berätta för alla vad som har hänt. Därmed blir Roger nervös och han blir lättad när han får 

veta att hon har tagit sitt liv och att hon inte har berättat för någon. Dessutom finns det bevis 

för våldtäkten. Roger har nämligen valt att videofilma övergreppet eftersom han vill hålla 

skräcken och kanske makten vid liv, och visa andra vad han verkligen har gjort. En man som 

våldtar går sin egen väg och kan enligt Hirdman ses som en konflikt inom A- mannen, det vill 

säga en kamp mellan gott och ont. 39 Övergreppet kan utifrån Hirdmans teori även ses som ett 

kontrakt mellan könen. Kvinnan förknippas ofta med kroppen och mannen med att han ska 

överskrida sin natur och representera själen.  

      Det faktum att flickan och Roger kommer från två olika klasser gör att han anser att 

                                                 
37  Hirdman 2003:85  
38 Rådström 2003:57ff 
39 Hirdman 2003:96  
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våldtäkten inte är någon större skada eftersom flickan inte har någonting sedan tidigare. Han 

får makten över henne av olika anledningar, han är äldre än hon, han kommer från en högre 

samhällsklass och dessutom är han man. Roger ser sig själv som en frälsare och han ser 

flickan som en djävul. 40  

    Att se en kvinna som en djävul var vanligt förr och det var då kvinnor som uppträdde på ett 

sätt som uppfattades som annorlunda som fick denna benämning. Denna kvinna sågs besatta 

och sålt sin själ i utbyte mot en sexuell tillfredställelse. Man ansåg att den manliga gestalten 

satan och djävul ägde kvinnans kropp och själ. 41 Roger ser sig själv som en frälsare och 

kvinnan som en djävul blir han och kvinnan varderas motsatser i denna definition. Han tror 

sig ha rätten på sin sida och flickan blir i förhållandet till Roger en a- kvinna och hans 

handlande kan ses som ett försök att överskrida sin natur vilket Hirdman i Genus- om det 

stabilas föränderliga former (2003) ser som ett typiskt manligt beteende. 42 

     I samma drama skildras Rogers relation till sin flickvän Marja där hon blir a i förhållandet 

till honom eftersom hon förtränger sanningen om honom. Men hon karaktäriseras även som 

en kvinna som inte är underordnad mannen, eftersom hon verkar säga vad hon tycker och 

tänker i de flesta situationerna. Deras förhållande verkar vara en vänskapsrelation som 

innehåller ironi och detta visar sig bland annat när Roger säger till henne att han älskar henne. 

Hon svara honom då med att han kan dra åt helvete,43 vilket tyder på att hon inte tror honom. 

Kanske tycker hon att han larvar sig och han mister då sin manlighet igen. Marja blir 

underlägsen i förhållandet till Roger eftersom hon ständigt säger att hon inte vill veta och att 

hon förtränger sanningen om Roger och formen blir a- A. Hon kanske inte vill veta sanningen 

eftersom hon förväntas försvara honom som en typisk B-kvinna.  Hon är som jag tidigare 

nämnde en B-kvinna i och med sitt yrke där hon skildras som omsorgsfull. Hon skildras 

positivt även om hon står under mannen.  Hon blir då en Ba kvinna utifrån Hirdmans formler.   

      Även Rogers mamma har makt över honom, eftersom hon har möjligheten att skriva om 

hela hans uppväxt och alla för Roger pinsamma minnen. Hon blir då B – kvinnan som har 

makt över A och detta kan få konsekvenser för Roger som då inte känner sig som en man. 

Som jag tidigare nämnde tar inte heller Marja Roger på allvar och med en dominerande 

mamma och en flickvän som inte beter sig som mannen önskar kan göra att han inte känner 

sig manlig. Kanske är våldtäkten ett sätt för Roger att återfå sin manlighet. I Hirdmans bok 

Genus- om det stabilas föränderliga formler (2003) kan man läsa att mannens nervositet över 
                                                 
40 Rådström 2002:41f 
41 Barron Karin (red) Genus och funktionshinder Lund: Studentlitteratur 2004:160 
42 Hirdman 2003: 54ff 
43  Rådström 2002:14 
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att bli a skapar en benägenhet till handling, det vill säga man måste handla för att annars 

tappar man sin maskulinitet.44  

     I Kvartett är det först Irinas far och sedan hennes man som vill att Irina ska skyddas. Irinas 

far vill att Jack ska rymma med Irina och därmed rädda henne. Jack svarar Irinas far att det 

inte kommer Irina att låta honom göra. 45 Därmed förstår man att Irina är en självständig 

kvinna som själv anser att hon inte behöver skyddas.  När fadern dör, vill inte Jack berätta 

sanningen för Irina, det vill säga att hennes far tag sitt liv. Han tror inte att hon kommer klara 

av att höra sanningen, men när Irina sedan får veta sanningen tycker hon att Jack inte har 

någon rätt att bestämma över vad hon klarar och inte.  Båda männen i hennes liv vill skydda 

henne och ser henne som a medan hon själv inte ser sig som någon som behöver beskyddas 

och räddas. Hon har en man som vill skydda henne, vilket gör henne till en Ba kvinna 

samtidigt som hon eftersträvar att bli A. Men blir a utifrån Hirdmans formler i förhållande till 

mannen.  Hon liksom Marja i Lång tystnad plötsligt mörker ser sig själva i förhållandet till 

mannen inte som underlägsna a utifrån Hirdmans formler.   

    En annan man som likt Roger i Lång tystnad. Plötsligt mörker inte ångrar sitt beteende 

skildras även i Kvartett. Sergej döljer sanningen för Irina och förhållandet mellan dem 

förändras när sanningen kommer fram. Han ångrar ingenting men Irina ser inte längre upp till 

honom. Han tycker sig vara henne överordnad även efter att lögnen kommit fram. Han liksom 

de andra männen går sin egen väg, och gör allt för att inte mista sin maskulinitet vilket är 

vanligt enligt Hirdman i Genus- om det stabilas föränderliga formler (2003) 46  

     Men kvinnor kan också ha makt över andra kvinnor vilket sker i Kvartett där det är Helga 

som har makt över Irina.  Irina känner stor respekt för Helga och hon vågar inte vara sig själv 

runt omkring Helga. Hon vågar inte tala om det som ligger henne varm och hjärtat eftersom 

Helga vägrar att tala om just detta, nämligen familjelivet. Irina blir a i förhållande till Helga 

som är en B- kvinna som vill nå en position som A.  

      Det finns flera olika metoder en man kan använda sig av för att stärka sin manlighet och i 

På väg till havet skildras den man som verkar vara mest desperat att visa sin manlighet. Han 

misshandlar både sin hustru och sin dotter för att visa sin makt. En som har studerat 

separerande familjer där mannen har misshandlat kvinnan och försökt att förklara mannen 

beteende är Maria Eriksson. Hon menar att män som slår kvinnor använder våldet som ett sätt 

att ”göra manlighet”. Genom våld och kontroll skapar mannen en känsla av att vara man och 

                                                 
44 Hirdman 2003:53 
45 Rådström 2002:115 
46 Hirdman 2003: 54ff 
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av att ha makt.47 Jennys mamma vill inte längre vara a-kvinnan, och lämnar mannen som 

sedan tar sitt liv.   

       När Jenny sedan kommer ut ifrån fångenskapen är det olika forskare som ska följa hennes 

utveckling för att se vad som händer med henne. Jenny blir en avhandling, ett jobb och en 

klient för vetenskapsmännen. Dessutom tar forskningspengarna slut och intresset för Jennys 

utveckling avtar. Jenny blir a i relation till alla de andra karaktärerna, eftersom de inte 

behandlar och ser henne som en människa. Och hon blir inget mer än detta senare heller i och 

med att hennes utveckling avtar och hon blir placerad på ett vårdhem. Även modern 

misslyckas med att rädda Jenny eftersom hon lämnar mannen för sent och tar sedan faderns 

parti.   

      I Tala! Det är så mörkt talar Sören och Jacob om en tavla som föreställer tjocka nakna 

kvinnor. Och Sören menar att kvinnorna vill ha någonting, han anser också att de ser dumma 

ut och att kärringar inte ser ut så som kvinnorna på tavlan.48 Kvinnorna på bilden har kanske 

på något sätt en manlig eller maskulin kropp vilket gjorde att Sören uppfattning av B- kvinnan 

stördes. Man kan anta att Sörens uppfattning angående kvinnorna på tavlan, beror på att han 

anser att kvinnorna på tavlan är o-fullgjorda kvinnor det vill säga a utifrån Hirdmans formler 

eftersom de inte ser ut som förväntade B-kvinnor.  

        I samma drama förekommer samtal om våldtäkt. Det är Sören som säger att Jacobs fru 

ska bli våldtagen,49 och detta, anser jag, pekar på att kvinnan förknippas med kroppen. Just att 

kvinnan förknippas med kroppen och mannen med själen är enligt Hirdman den grövsta 

indelningen mellan könen och detta skriver hon om i Genus- om det stabilas föränderliga 

former (2003). 50 Och förmodligen säger Sören sådana saker för att sätta sig i maktposition 

och göra Jacob rädd.  

     Kvinnornas makt är inte så stor i dramerna, makten tilldelas främst de kvinnorna som 

strävar efter en position som A. Det finns även flera exempel på hur kvinnorna som själv inte 

uppfattar som underlägsna men som blir det genom att mannen ser dem som a. Kvinnan som 

underordnad har mycket med att göra hur mannen framställs och det är bland annat detta som 

jag kommer att ta upp i nästa del som handlar om fadersgestalterna i dramerna.  

 

 

                                                 
47 Eriksson Maria, Mäns våld mot kvinnor och männens föräldraskap. I: Att göra kön. Om vårt våldsamma 
behov av att vara kvinnor och män Smedjebacken: Albert Bonniers Förlag 2003:155  
48 Rådström 2002:352  
49 ibid:371 
50 Hirdman 2003:85 
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3.4. Fadersgestalten  
 

I de tidigare delarna har fokus legat på skildringen av kvinnan och hennes förhållande till 

mannen. I denna del kommer fokus istället ligga på skildringen av mannen, genom att se på 

hur fadersgestalterna ser ut. Jag kommer att beskriva männen och deras relation till sina barn, 

för att sedan jämföra de olika förhållandena med varandra. Utifrån Hirdmans teori är alltid 

mannen A och därför är det denna formel som kommer att dominera i denna del. A innebär att 

man är helt olikt kvinnan och A gör allt för att inte bli a för att A är rädd för att tappa sin 

maskulinitet. 51  Jag kommer att börja med att presentera den negativa bilden av 

fadersgestalten för att avslutningsvis se på den positiva fadersgestalten.  

      I Lång tystnad plötsligt mörker förstår man genom Rogers mamma att fadern inte var 

närvarade under Rogers uppväxt. Fadern som inte finns under barnets uppväxt finner man 

även i Tala! Det är så mörkt där Jacobs far är död sedan han har dött i koncentrationsläger i 

Tyskland. I samma drama berättar Sören att hans far arbetar mycket, och då kan man anta att 

han inte umgås så mycket med Sören. Det är tre helt olika bilder av den frånvarande fadern, 

men de är alla fäder till män.  

       I På väg till havet får man informationen om faderns beteende från vetenskapsmännen 

som försöker hitta någon förklaring till hans beteende:   

 
Susanne: Kanske var det några ord som en läkare fällde när Jenny ännu var spädbarn som blev 

hennes öde. Jenny hade varit matt efter ett par dagars influensafeber och läkaren sa att hon 

verkade lite långsam.52  

I och med att Susanne säger kanske, så får man inte veta om det verkligen gick till på detta 

sätt, men det är en möjlighet. Utifrån detta får man veta att fadern har behandlat Jenny på 

detta vis eftersom han uppfattar det som om det är någonting fel på henne. I Karin Barrons 

bok Genus och funktionshinder (2004) kan man läsa att det är viktigt att låta 

funktionshindrade barn leva så normalt som möjligt. 53 Jennys far gör istället tvärtom och han 

försöker på olika sätt behålla henne i barnstadiet. Jennys barndom är inte omgiven av kärlek 

och när vetenskapsmännen diskuterar vad Jenny har lekt med under sin uppväxt får man veta 

följande:  

 
       

                                                 
51 Hirdman 2003: 52ff  
52 Rådström 2002:184  
53 Barron: 2004: 16  
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       Susanne: det hänger regnkappor i rummet, en blå och en genomskinlig. Ibland får hon några 

plastbunkar. Någon gång ett tummat exemplar av en veckotidning. Ur tidningarna  klipper hennes 

pappa bort allt som kan uppfattas som stötande: kvinnor i baddräkt, kosmetika-annonser… 54 

 

Fadern kanske väljer att ta bort kvinnobilderna på grund av att han inte tycker om kvinnor. 

Någonting annat som också pekar på att det är just kvinnor som han inte tycker om, är att han 

misshandlar både modern och Jenny, men inte sonen. Han är en man som liksom Roger i 

Lång tystnad. Plötsligt mörker och Sergej i Kvartett som inte visar någon ånger över sitt 

beteende, vilket kan peka på att de går sig egen väg och i Hirdmans bok Genus- om det 

stabilas föränderliga formler (2003) kan man läsa att detta är ett typiskt mannligt beteende. 55 

Jennys far blir A i relationen till kvinnorna som blir då blir a. Jennys far begår efter att ha 

blivit lämnad av hustrun självmord och kanske beror det på att han känner sig som en 

misslyckad man.  

     I Kvartett begår även Irinas fader självmord och det är förberedelserna inför hans 

begravning som skildras i dramat.  Men till skillnad från fadern i På väg till havet så skildras 

denna far som en mycket positiv fadersgestalt. Citatet nedanför beskriver hur Irina ser upp till 

sin far  

 
       Irina: ”En gång kom en skadebekämpare och ville röka ut ohyran. Men pappa vägrade. Grannarna blev 

som galna. Men pappa sa dem att larverna och insekterna kommit till lägenheten för att söka exil. Det 

var hans plikt att ta emot dem. Man behöver inte mata dem och man behöver inte göra det bekvämt i 

onödan för dem. Man det var ens plikt att låta dem stanna. ”Detta är ohyrans ingenmansland, 

skalbaggarnas internationella zon. Råttskiten i trapphuset är de fyrfotas samizdat, pälsängrarnas hål i 

yllekappor och stumpor uttryck för en ny kostym, de springande små stegen bakom tapetens 

koreografin till en av den nya tidens baletter 56 

 

Detta exempel visar hur faderns idéer lever vidare efter hans död, det skildas tydligt i dramat 

att Irina hade en nära relation till sin far och att hon såg upp till honom. Generellt sett ligger 

det ju i mannens natur att dominera. I detta drama är det en man som genom sin fastlagda 

personlighet får sin dotter att respektera och höra uppmärksamt på vad han har att säga.  

    Det finns i dessa dramer flera negativa fadersgestalter än positiva, på samma sätt som det är 

flera negativa modersgestalter vilket jag visar i den tidigare delen av uppsatsen.  Kanske får 

man en mer positiv bild av männen när jag i nästa del ska se på männen och deras yrkesroller.   

                                                 
54  Rådström 2002:187  
55 Hirdman 2003: 54ff 
56 Rådström 2002:163 
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3.5. De manliga yrkesrollerna och personligheterna  
 

Jag kommer i denna del att fortsätta att se på skildringen av mannen. Det finns många olika 

sätt att skapa manlighet, det vill säga A utifrån Hirdmans teori. Självständighet, karriär och 

våld är några exempel på begrepp som ofta förknippas med manlighet.  

     Jag kommer att börja med att kort redogöra för den manliga yrkesdominansen och sedan 

kommer jag att se på männen i dramerna för att se vilken typ av yrke eller personlighet de har 

tilldelats. Med hänsyn till detta kommer jag sedan att redogöra för hur bilden av A- mannen 

ser ut och göra en jämförelse mellan de olika mansgestaltningarna. 

    I Att göra kön (2003) kan man läsa att manlighet ofta görs genom yrkesarbete och 

framgång. Ett välbetalt yrkesarbete ses i Sverige som ett slags gångbar manlighet.57 Och i 

Ingmar Gens bok Från vagga till identitet 2003 kan man läsa att 75% av männen i Sverige 

arbetar inom yrken där majoriteten är män. 58  

     Ingrid Nilsson Motevasel menar i Genusperspektiv på yrkesmässiga relationer. Omsorg i 

mans och kvinnodominerande yrken (2002) att inom de manliga omsorgsyrkena är det vanligt 

att männen ofta möter människor som är i behov av hjälp för en kort stund, t.ex. läkare.59 I 

och med detta förstår man att männen inom omvårdnadsyrken ofta har en högre position än 

kvinnorna och i dramerna förekommer det två män som arbetar inom omsorgen i höga 

positioner.   

      I På väg till havet finns det en man som heter Rickard och han arbetar som 

beteendevetare. Han har en hög position och skildras som en vetenskapsman vilket är ett 

typiskt manligt yrke. Han har så vitt jag kan förstå inga egna barn och genom sitt yrke 

skildras han som omtänksam, eftersom han är intresserad av huvudpersonen Jennys 

utveckling. I detta drama förekommer även en man som är arbetslös, och han får sin makt 

istället genom att dricka sig full och misshandla kvinnorna. Hans son beger sig ensam ut i den 

stora världen och vilket i Hirdmans bok Genus- om det stabilas föränderliga formler (2003) 

kan ses som ett exempel på ett manligt beteende. 60 

     En annan man vars yrke handlar om omsorg är Jacob i Tala! Det är så mörkt och han 

arbetar som läkare. Utifrån sitt arbete skildras han som omsorgsfull och han får därför 

kvinnliga egenskaper, men eftersom han har en hög position får han även genom sitt arbete 
                                                 
57  Elvin- Nowak & Thomson 2003:132  
58 Gens 2003: 12  
59  Nilsson Motevasel 2002:151 
60 Hirdman 2003: 54ff 
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en förstärkt manlighet. I samma drama har även Sörens pappa ett manligt yrke eftersom han 

arbetar som personalchef och han försörjer sin familj. Sören är studerande och har därför 

inget arbete, men han stärker istället sin manlighet i gemenskap med manliga rasister.  

        I Lång tystnad. Plötsligt mörker får man inte ta del av männens yrken på ett konkret sätt 

exempelvis Gary Tichon, som kanske är en TV- personlighet eller en teaterregissör eller en 

fängelsepräst. Det är en dunkel skildring av honom som ges eftersom man inte får veta vilket 

yrke han egentligen har. Man får veta att Roger är känd men inte varför han är känd. Men 

man får i dramat veta att Roger är intresserad av film och tv-produktion. Han är intresserad av 

prylar och han har många tv apparater, och enligt Ingemar Gens Från vagga till identitet 

(2003) är prylar ett sätt för unga män visa att de har inflytande, eftersom rikedom och status  

är avgörande faktorer för att skapa manlighet. Inom maskuliniteten överskuggar det materiella 

det ideella som den unga kvinnan däremot finner vara den avgörande faktor. Gens menar att 

männen spenderar mycket mera pengar på prylar än vad kvinnor gör och att dessa ägodelar 

har två syften. Det första är att genom prylarna visa att man har framgång i livet och det andra 

är att prylarna är ett moment av tävlan och presentation. 61 Rogers manlighet förstärks genom 

de tekniska prylar, övergreppet på flickan och genom bekräftelsen som han får genom sin 

bästa vän Peter.  

       Någonting annat som också kan förstärka manligheten är att vara duktig inom sport. 

Robert Connell har skrivit om hur sport och arenor skapar kroppsideal som fokuserar på 

maskuliniteten, styrka och tuffhet. 62 Dessutom är fysisk aktivitet hälsosamt och i Ann Öhman 

uppsats Genuskodade kroppsideal i hälsa och sjukvård (2004) kan man läsa att kroppen idag 

är central för identitetsskapandet. Den mänskliga kroppen representerar makt, resurser, 

värderingar och normer i samhället. I Sverige har man under lång tid betonat ett manligt ideal 

som betonar fysisk styrka och där kvinnan har osynlighetsgjorts. 63 Utifrån detta kan man se 

att idealet utgår ifrån att mannan är norm, vilket även Hirdmans formler utgår ifrån.  

      I Kvartett skildras fadern främst genom Irina och hon berättar om hans yrke och hans 

intresse för sport. Hennes replik skildrar hennes och andras uppfattningar av fadern.  

 
      

 

       Du skulle ha sett honom tidigare. Som ung pratade alla om honom som så sportig. Han var 

                                                 
61 Gens 2003: 70  
62 Öhman Ann Genuskodade kroppsideal i hälso- och sjukvård I: Kropp och genus i medicinen Birgitta 

Hovelius och Johansson E Eva (red) Lund: Studentlitteratur 2004: 179 
63  ibid:179ff  
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långdistanslöpare och hade flera distriktsmästerskap. Medaljerna hängde intill diplomen från 

konservatoriet, de gamla partiutmärkelserna och konsertpristävlingarna. Han talade helst om 

sportbragderna 64 

 

Här kan man se fadern som en person som bland annat får sin manlighet genom sina 

idrottsliga erövringar. Sport och idrott är ett sätt att producera synliga tecken på manlighet, 

enligt Pierre Bourdieu 65  

      I samma drama är det en man som heter Sergej och han har ett arbete som har gjort 

honom berömd liksom Roger i Lång tystnad. Plötsligt mörker. I och med hans kändisskap ser 

andra människor upp till honom, och han har i sitt yrke rest mycket och detta hör enligt 

Hirdman till mannens natur traditionellt sett.   

    Man kan följaktligen se att de manliga huvudkaraktärerna antingen skildras med yrken 

med höga positioner eller med intressen som anses som manliga. Ledarskap, sport, och våld 

är några av de manliga egenskaper som skildras. Mestadels får männen som jag tagit upp sin 

manlighet utifrån sina arbeten. Det är de män som inte har något exakt yrke som istället 

försöker förstärka sin manlighet genom att övervinna sin natur med exempelvis våldtäkt, 

rasism, och alkohol. Vissa män nämns även bara i förbifarten och vars namn eller yrke man 

inte får veta, vilket det även var i skildringen av kvinnan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
64 Rådström 2002: 99 
65 Bourdieu 1999: 65  
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3.6. Relationerna mellan män  

 
Idéerna om att man bara kan bli man genom gemenskap med män har funnits länge, men 

enligt Ingemar Gens i boken Från vagga till identitet (2003) fulländades detta tankesätt i 

1800-talets England då pojkarna tidigt skickades iväg till skolor för att uppfostras till riktiga 

män som vet sin plats i samhället.66 Nu för tiden skapas denna gemenskap i exempelvis inom 

brödraskap, i klass eller på arbetet.67 Det är denna gemenskap som Hirdman kallar för 

maskulinitetens första lag: att vara man innebär att inte vara kvinna. Den andra lagen innebär 

att mannen är normbärare, ett steg närmare Gud än kvinnor. 68 Båda dessa lagar kommer jag 

att ta upp i denna del och jag ska även se på hur begreppen makt och status skildras i samband 

med manligheten i dramerna. Enligt R:W Connell, är det dessa två begrepp som ofta ses som 

de två viktigaste egenskaperna hos män och därmed blir de i nära relation till begreppet 

”hegemonisk maskulinitet”. 69 Relationen mellan män skildras utifrån Hirdmans formler som 

A- A och det är denna som jag kommer att använda mig av, för att sedan jämföra dramernas 

olika sätt att gestalta maskulinitet.  Jag kommer att börja med att se på relationen mellan män 

som tillhör en gemensam grupptillhörighet, för att sedan se på relationen mellan två män som 

i början av dramat inte känner varandra. I denna relation kommer jag att börja med läkare- 

patient relationen för att sedan fortsätta med rasist - jude relationen.  

      I Lång tystnad. Plötsligt mörker skildras vad Hirdman kallar för maskulinitetens andra 

lag, att mannen är närmare Gud än kvinnor. Roger ser sig själv som en frälsare och säger att 

världen väntar på honom.70 Detta, anser jag kan, peka på att Roger förknippas med själen, 

vilket är den grövsta indelningen, enligt Hirdman.71 Men det är inte bara han själv som ser sig 

som en frälsare, utan även hans bästa vän Peter har höga uppfattningar om honom.  

 
Peter: ”Ingenting. En sådan som du ska ingenting göra. En unik, utvald människa som du 

ska bara förbli oberörd. Det är sådana som världen behöver. Just dig, just en sådan som du. 

Någon som folk kan se upp till och beundra. ” 72 

                                                 
66 Gens 2003: 20 
67 ibid:84  
68 Hirdman 2003: 48 och 62ff  
69  Elvin Nowak & Thomson 2003:131  
68  Rådström 2002:79 
69  ibid:72  
70  Hirdman 2003:85  
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Från Peter får Roger den bekräftelse, makt och status som han behöver, men man får i dramat 

inte veta vad det är som gör Roger så speciell gentemot andra människor. Men att Roger och 

hans vän anser att lagar inte är till för dem förstår man genom att de båda begår brott. Enligt 

Hirdman försöker mannen ofta överskrida sin natur för att bevisa sin manlighet73 och enligt 

mig kan man se lagöverträdelserna som ett exempel på ett sådant beteende.  

     I Kvartett är det en annan sorts lagöverträdelse som äger rum, nämligen att en man blir 

bedragen av en annan man inom samma grupptillhörighet. Irinas far blev bedragen av sin elev 

Sergej, och under många år visste han om sanningen utan att berätta för någon om den. I 

faderns självmordsbrev, skriver han att han förlåter Sergej. När Sergej sedan kommer till tals 

får man veta att han ansåg sig ha rätt att handla som han gjorde och inte alls ångrar sig. I och 

med detta kan man tolka det som om Sergej inte alls till skillnad från fadern ansåg att de hade 

en speciell relation till varandra. Men man kan också tolka det som om att Sergejs försvar av 

sina handlingar beror på att han inte vill förlora sin värdighet.   

     Likt Irinas far i Kvartett lämnar Jennys far i På väg till havet ett självmordsbrev som 

innehåller den sista önskan. Irinas far lämnade en hälsning till Sergej, medan fadern i På väg 

till havet ber sin son ordna en ren skjorta till begravningen. Den materiella önskningen tror 

jag har att göra med att Jennys pappa anser att han får prestige och värdighet genom en ren 

skjorta. Att Jennys far väljer att lämna självmordsbrevet till sin son kan bero på att han känner 

att han kan lita på honom och inte på sin hustru som en gång lämnande honom.  

   De mansförhållanden som jag hittills har tagit upp har alla en sak gemensamt, nämligen att 

männen på något sätt känner varandra. I Tala! Det är så mörkt är det däremot ett förhållande 

mellan två män som i dramats början inte känner varandra. Det är en patient- och 

läkarerelation som skildras. Dessutom är patienten rasist och läkaren jude vilket gör att de inte 

har samma grupptillhörighet. Jag kommer att börja med relationen mellan läkare och patient 

för att sedan se på relationen rasist och jude.  

      I dramats början besöker patienten Sören läkaren Jacob eftersom han har varit i slagsmål. 

Sören börjar sedan regelbundet komma till Jacob för att samtala. Jacob är observerande men 

samtidigt den mest pådrivande av dem båda, han försöker få Sörens förtroende och ställer 

frågor som berör Sörens familj, vänner etc. En som har intresserat sig för förhållandet mellan 

läkare och patient är Karin Johannisson och sin uppsats Läkarens kluvna blick (2004) är fokus 
                                                 
70  ibid:54ff 
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riktad mot att patientens kropp är ett uttryck för ett inre jag som läkaren läser av för att ställa 

rätt diagnos. Det är ett användningssätt som började användas under 1800- talet och som 

fortfarande används.74 För att man ska vara en bra läkare finns det förutom utbildning vissa 

kriterier som läkaren måste ha följande egenskaper: sträng självkontroll, empati, lyssna, och 

ha ett bra förnuft. 75 Johannisson menar att läkarens djupblick är inställd på att tränga under 

ytan, och därmed genomskåda patienten för den bästa behandlingen.  

 
”Den sjuke vet alltid bättre än läkaren vad som gagnar henne; men förmår inte tänka sitt 

vetande, utan bara uttrycka det i drömmar, rörelser, klädsel, väsen, sjuksymtom, kort sagt i ett 

språk som hon själv inte förstår”. George Groddeck, Das Buch vom Es, 1923. 76 
 

För att läkaren ska lyckas med detta behövs flerårig träning, bland annat måste läkaren träna 

på sitt egna kroppsspråk.  William Osler är en kliniker, som Johannisson hänvisar till och han 

menar att läkaren måste lära sig att ha ett neutralt ansiktsuttryck:77  

 
Den läkare som visar minsta förändring i sitt ansikte, som utrycker oro eller ängslan, har inte 

sina nerver under full kontroll och riskerar att när som helst tappa fattningen.78 

 

Sören försöker vid ett flertal tillfällen få Jacob att mista sitt neutrala ansiktsuttryck genom att 

berätta om händelser som vanligtvis skulle kunna få vem som helst upprörd. Jacob säger lugnt 

till Sören att de kan tala om vad som helst men att han aldrig kommer att tolerera hot riktade 

till hans familj. När Sören inte får den reaktion som han förväntas få av Jacob, börjar Sören att 

öppna sig mer för Jacob. Det faktum att Sören är rasist och Jacob är jude gör att deras samtal 

ofta kretsar kring detta ämne. Jacob har bott i Sverige sedan han varit liten, och han har ett 

svenskt namn som härstammar från Kristendomen. Jacob säger till Sören att han är jude 

därför känner han sig förmodligen inte helt svensk.  

     Deras relation prövas en gång då Sörens vän säger att Jacob ljugit angående 

koncentrationslägren som en gång fanns i Tyskland, Sören mister förtroendet för Jacob och 

han börjar hota hans familj, vilket han tidigare sagt att han inte kommer att tolerera.  

     Enligt Ingemar Gens är det vanligt att unga män umgås i grupper som rasister eftersom 

detta är en grupp där makt och kontroll är viktiga begrepp och de ses dessutom som riktiga 
                                                 
74 Johannisson Karin Tecken. Läkaren och konsten att läsa kroppar Falun: Norstedts 2004:11 
75 ibid:89 
76 Karin Johannisson Läkarens kluvna blick. I: Festskrift till merete mozzarella den 4 februari 2005: inledningen 
Helsingfors: Sönderströms förlag Atlantis  
77 ibid:341 ff.  
78 ibid:343  
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män.79 Sören befinner sig i den ålder då män börjar skapa sin manlighet, vilket han får i 

gemenskap med de rasistiska männen. Han är dessutom bara en tonåring som går i skolan så 

han kan inte förstärka sin manlighet med karriär eller pengar. Sören berättar för Jacob att hatet 

får människor att lyssna. Slagsmålen och de sena utekvällarna blir då ett sätt för honom att 

visa att han behöver synas och höras.  

       Utifrån Johannisons uppsats får man bättre förståelse för Jacobs intresse av Sören. 

Genom att fortsätta träffa Sören hoppas Jacob kunna finna den riktiga anledningen till varför 

Sören mår dåligt och därmed ge honom rätt behandling. Utifrån detta kan man tolka det som 

om Sören behöver ha någon att tala med och att han får det i förhållandet till Jacob. Man får i 

slutet av dramat inte veta hur det går med deras relation, om Sören fortsätter med besöken 

eller inte.  

     Förhållandena mellan män i dramerna varierar, men alla resulterar i själva konflikten som 

är dramats kärna. Därför skildras förhållandet mellan männen ofta utifrån förhållandevis 

komplicerade omständigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Gens 2003:66 
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4. Sammanfattning  

 
Mitt syfte var att svara på frågorna – Hur ser förhållandet mellan kvinnan och mannen ut i 

dessa dramer? – Finns det några likheter eller skillnader i sättet att gestalta kvinnan och 

mannen i de olika dramerna?  För att göra min tolkning och svara på frågorna har jag främst 

använt mig av Yvonne Hirdmans formler A- a, B- A, A- A, Ba och aB som finns i boken 

Genus – om det stabilas föränderliga former (2003). Sedan har jag använt mig av olika 

böcker som berör begreppet genus för att vidga förklaringen av kvinnligt och mannligt.  

     Dramerna skildrar alla det moderna samhället, där kvinnan och männen inte alltid går sida 

vid sida. Förhållandet mellan mannen och kvinnan tillhör ofta dramats konflikt, och därför är 

negativa skildringar vanliga i dessa dramer. Konflikterna sker på olika sätt i alla dramerna, 

och man kan både se likheter och skillnader i skildringen av mannen och kvinnan. Jag har 

betraktat kvinnan och mannens relation till sina barn, vilka yrkesroller och personligheter 

kvinnan och mannen har tilldelats och vilka maktrelationer som man kan finna i dramerna.   

    Jag har i min analys konstaterat att alla Hirdmans formler går att använda i skildringen av 

mannen och kvinnan i dramerna, och att karaktärerna ofta skildras utifrån vad Hirdman kallar 

för genussystem. Där är mannen norm och där bör kvinnligt och mannligt inte blandas. 

Förhållandet mellan man och kvinna resulterar ofta i att kvinnan blir a i relationen till A- 

mannen.  

     A- skapar mycket av sin manlighet genom att bevisa sin manlighet inför andra, bland annat 

genom en yrkeskarriär. Männen som i dessa dramer inte har något arbete skildras ofta med 

andra manliga egenskaper istället, exempelvis materiella ting och våld. Kvinnorna skildras 

ofta genom sina arbeten och personligheter som omsorgsfulla, vilket är typiskt kvinnligt. Det 

finns också kvinnor i dramerna som skiljer sig från mängden, eftersom de genom sitt yrke 

eller personlighet inte framställs som omsorgsfulla. Det är dessa kvinnor som jag anser 

försöker nå en position som A. Näst intill alla föräldrars relation till barnen skildras i dessa 

dramer som negativ och det är främst i denna relation som kvinnan framställs negativ.  

    Båda könen skildras ofta som negativa men på olika sätt, männen skildras ofta genom 

aggressivitet och våld och medan kvinnorna skildras som personer som saknar det 

omhändertagande beteendet.  
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5. Avslutning  

 
Som min uppsats har visat så finns det många olika skildringar av kvinnan och mannen. Det 

har varit intressant att analysera dessa dramer utifrån ett genusteoretiskt perspektiv eftersom 

det är många olika typer av karaktärer som skildras i dramerna. Tack vare Yvonne Hirdmans 

formler fick man relativt lätt en överblick angående hur kvinnan och mannen skildrades. Ett 

av de problem som jag har stött på under arbetets gång har varit det faktum att det finns 

många tomrum i drama texten tillskillnad från en romantext 80. Vilket ibland har resulterat i 

att jag blivit tveksam på hur väl mitt minne kommit ihåg rätt. Som jag nämnde i inledningen 

så skulle jag ha Barks resonemang i åtanke under min analys. I och med detta insåg jag att 

relationen mellan läkare och patient som Johannison intresserat sig för och Barks idéer 

angående hur man bör analysera dramer påminner mycket om varandra. Både Bark och 

Johannisson anser att publiken/läkaren ska genomskåda karaktärerna/ patienten.  

    För övigt tycker jag att det var synd att mycket hamnade i skymundan, bland annat en 

närmare analys av kvinnornas relation till varandra uteblev på grund av utrymningssjäl. Jag 

tycker vidare att det vore intressant att se mer på förhållandet mellan Jenny och hennes far i 

På våg till havet. I och med att hon är a på så många olika sätt gentemot honom.  
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