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Inledning

Nu gubbar, nu börjar vi på en ny kula. Nu är det en annan som är föreståndare, sa jag, och kom för 
helvete ihåg det! Och dom teg direktörn, teg som morsans radio. Och nu ligger dom i så svetten forsar 
bara man öppnar kontorsdörrn och tittar på dom. 1

Stig Dagermans drama Streber från 1948 handlar om fyra kompanjoner som i frihetlig anda 

startar en kooperation. Solidariteten hotas av huvudpersonen Blom som liksom titeln antyder 

är en hänsynslös karriärist och en klassisk bedragare. Han tycker sig stå över lagar och regler 

och spelar ut människor mot varandra för att klättra uppåt, men han går i rak riktning mot sin 

egen undergång. Det är inget man rent konkret får följa men man anar att han kommer att 

falla, precis som han i sin framfart ser till att andra gör. 

   Fallet är ett genomgående drag i Dagermans författarskap vilket undersöks av Claes Ahlund 

i Fallets lag och jagets stjärna. 2 Fallet är också den aspekt han studerar i Streber vilket även 

Magnus Florin gör.3  

   Streber har annars hamnat något i skuggan av Stig Dagermans övriga dramer. Enligt Lars 

Lönnroth  och  Sven  Delblanc  är  dramat  tydligt  och  enkelt  schemalagt  både  vad  gäller 

psykologi  och replikföring,  vilket  kanske kan vara  en anledning  till  att  det  inte  studerats 

utifrån fler aspekter.4 Magnus Nilsson som studerat Dagermans teori om det avdramatiserade 

dramat anser likaså att  Streber är ett traditionellt  drama utan inre skeenden.  5 Ivar Harries 

recension i Expressen den 1 juni 1948 rapporterar dock om publiksuccé. Harrie skriver också 

förundrat: ”en så genuin, saltad, laddad och chosefri dialog skrivs sällan i Sverige, mest sällan 

kanske  i  allvarlig  arbetardramatik.  Där  finns  verkligen  någonting  av  det  sällsyntaste  – 

Strindbergsrytmen, det svenska munhuggandets egen andhämtning”.6

   I den giftiga dialogen i Streber speglas en problematik som också är ett genomgående drag i 

Dagermans författarskap: nämligen polariseringen av mansbilden, utan att egentligen ge något 

tydligt svar på vilken mansroll som är den ideala. Två motsatta mansroller ställs ofta mot 

1 Dagerman, Stig, Streber. Teater 1. Samlade skrifter. Stockholm , 1948, s 229. Blom berättar för direktörn som 
vill överta ägandet över kooperationen, om sina framgångar med att slå undan benen för sina kompanjoner.
2 Ahlund, Claes, Fallets lag och jagets stjärna - En studie i Stig Dagermans författarskap. Uppsala universitet. 
diss. Hedemora, 1998.
3 Ahlund, s 36, Florin, Magnus, ”’Han föll som ett äpple. Stig Dagerman och fallets dramatik” i  BLM 1983:6, s 
425-429
4 Lönnroth, Lars & Delblanc, Sven,  Den svenska litteraturen. Modernister och arbetardiktare 1920-1950. ”Stig 
Dagerman – ångestgenerationens diktare”. Stockholm, 1989, s 242-246, Lönnroth & Delblanc skriver också att 
Streber är väl tydligt i författarens ställningstagande för arbetarna och att dramerna  Ingen går fri,  Skuggan av 
Mart och Upptäcktsresanden som tar upp existentiella frågor är mer intressanta. 
5 Nilsson, Magnus, ”Dramatiker eller teoretiker? – En studie av Stig Dagermans teori om det ’avdramatiserade 
dramat’”. Institutionen för humaniora. Högskolan i Växjö. 1992
6 Harrie, Ivar, Expressen 1948-06-01 i ”Kommentarer” i Teater 1. Samlade skrifter, s 393-409
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varandra  i  Dagermans  texter:  den  starke,  känslokalle  och  aggressive  mannen  mot  den 

känsligare, svagare och mer passive mannen vilket även uppmärksammats av Claes Ahlund.7 

   Ahlund som ju också undersöker fallets betydelse utgår inte från manlighetsforskningen 

men  inom  denna  teoribildning  intresserar  man  sig  just  för  mäns  rädsla  att  falla  eller 

misslyckas, samt osäkerheten inför mansbilden och hur olika mansroller fungerar i relation till 

varandra8.  Streber  innehåller mycket av det som manlighetsforskningen uppehåller sig vid. 

Verkstaden  är  en  klassiskt  homogent  manlig  miljö.  Huvudpersonen  Blom  som  är  både 

kallsinnig och aggressiv stämmer väl överens med nidbilden av en hjärtlös manschauvinist 

genom sitt beteende mot pjäsens kvinnor. Mot den känslokalle Blom står den känsligare Åke 

som drivs att begå självmord. 

   Ett sätt att betrakta dessa två motsatta mansroller är att Blom kanske kan tänkas stå för den 

mansroll som krävs av samhället för att överleva medan Åke, som är den som väljer att kasta 

sig i döden, står för den mansroll som av samhället är utpekad att misslyckas. Dock måste 

detta synsätt  ändå problematiseras något då Bloms undergång som - trots att  man inte får 

bevittna  det  rent  konkret  -  är  påfallande  uppenbar:  Om den  mansroll  som krävs  för  att 

överleva går under och den mansroll som är dömd att inte klara sig också går under - vad 

finns då kvar? Trots att pjäsen är snart sextio år gammal innehåller den många frågor som 

problematiserar den idag högst aktuella frågan: mansrollen. Det var inte förrän på sjuttiotalet 

mansrollen  började  diskuteras  på  allvar  genom  manlighetsforskningen.  Detta  om  något 

belyser Dagermans aktualitet som författare idag. Trots att det är över femtio år sedan han dog 

har han fortfarande mycket att säga oss läsare på 2000-talet.

   Syftet med denna uppsats är att utifrån manlighetsforskningen undersöka hur männen i 

pjäsen förhåller  sig till  varandra och varför, samt hur detta kommer till  uttryck i form av 

kroppsspråk och dialog med hjälp av läran om tecknen, semiotiken, det vill säga om vad vi 

berättar  med  hur  vi  beter  oss,  vad  vi  säger  och  hur  vi  säger  det  etc.  När  det  gäller 

manlighetsforskningen kommer jag att utgå ifrån R.W. Connells teori om manlig hegemoni 

samt  Michael  Kimmels  teori  om  mäns  rädsla  att  misslyckas  eller  falla.9 För  att  belysa 

konsekvenserna av manligheten kommer jag att utgå ifrån existentialismens idéer som var den 

dominerande filosofin under fyrtiotalet .10

7 Ahlund, s 24.
8 Ekenstam, Claes, ”Mansforskningens bakgrund och framtid: Några teoretiska reflexioner” i Norma, 2006: 1, s 
6-23
9 Connell,  R.W.,  Maskuliniteter.  Göteborg,  1996, Ekenstam, Claes  et  al.,  ”Inledning”. Sprickor  i  fasaden –  
Manligheter i förändring. (red. Ekenstam, Johansson, Kuosmanen). Hedemora, 2001, s 7-18
10 Sartre, Jean-Paul. Varat och Intet. Göteborg, 1983, Thompson, Laurie, ”Stig Dagerman and fyrtiotalismen” i 
Aspects of modern Swedish literature ed. Irene Scobbie. Norwich, 1999:2, s 303-324
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   Den frågeställning jag kommer att utgå ifrån är: Hur gestaltas männen och på vilket sätt 

kommer  deras  relation  till  varandra  till  uttryck  avseende  dialog,  scenanvisningar, 

skådespelarnas utseende och kroppsspråk dels i dramatexten, dels i uppsättningen av pjäsen? 

Vilka blir konsekvenserna av manligheten för kvinnorna i pjäsen? 

   I  enlighet  med  Sven  Åke  Heed  som i  Teaterns  tecken redogör  för  ståndpunkten  att 

dramatexten är ”ett ofullbordat, öppet konstverk” som fullbordas först när det framförs på 

teatern kommer jag att behandla dramatexten dels som text, dels som uppförd pjäs.11 Den pjäs 

jag har tittat på är en TV-sänd version från 1978, i regi av Christian Lund.12 Uppsättningen 

följer i stort sett dramatexten varför en intermedial analys inte är särskilt intressant utan jag 

kommer uppehålla mig vid hur kroppsspråket i den uppförda pjäsen ger uttryck för en manlig 

hierarkisk struktur som ett komplement till de anvisningar som finns i dramatexten. För att 

reda ut dramats konflikt kommer jag använda mig av den modell som presenteras av Heed. 13 

För  att  behandla  kroppsspråket  och  andra  scenanvisningar  kommer  jag  att  göra  en 

teatersemiotisk analys utifrån Heeds Teaterns tecken samt Søren Kjørup, Semiotik. 14

Teoretisk bakgrund

Tidigare forskning om Stig Dagerman

 
Enligt Lotta Lotass har flera forskare försökt dela in Dagermans författarskap i olika perioder 

och kommit fram till varierande resultat. Kai Henmark ser till exempel tre eller möjligen fyra 

perioder skriver Lotass: en symbolistisk med romanerna Ormen (1945), De dömdas ö (1946) 

samt dramat Den dödsdömde (1947), en realistisk med resereportaget Tysk höst (1947), vissa 

av novellerna i Nattens lekar (1947), romanen Bränt barn (1948) och dramerna Skuggan av 

Mart (1948), Streber (1948) och Ingen går fri (1949). Nästa period kännetecknas av realism 

med ”betydande symbolistiska inslag”. Hit räknas  Bröllopsbesvär (1949) och  Den yttersta  

dagen  (1952). Den sista perioden karakteriseras av en ny sorts symbolism enligt Henmark 

med inslag av religion,  mystik och metafysik.  Lotass ansluter sig till  Henmarks indelning 

även om hon anser den något snårig. Georges Périlleux ansluter sig delvis till Henmark men 

menar att det snarare är tudelat då det går från en ”moralisk idealism till en mer ’realistisk’ 

med medkänslan som grund”. Han menar dock, vilket Lotass opponerar sig mot, att  detta 

11 Heed, Sven-Åke, Teaterns tecken. Lund, 2002.
12 SVT, 1978-04-26.
13 Heed, s 39.
14 Kjørup, Søren, Semiotik. Lund, 2004.
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lämnar  mindre  plats  för  den  filosofiska  reflektionen.  Enligt  Tom  Andersson  kommer 

Dagerman till en punkt där han ger upp sitt litterära projekt och betraktar det som misslyckat 

vilket Lotass anser vara helt felaktigt.  15 Hon delar istället den syn som Magnus Florin har i 

sin essä ”’Han föll som ett äpple’. Stig Dagerman och fallets dramatik”: ”Särskilt i de senare 

texterna vill man utläsa en önskan att låta den fallande rörelsens betydelse vika till förmån för 

ett horisontellt läge, med förlåtelse och förståelse i stället för offer och brott, med nåd i stället 

för tyngd”.16 ”Fruktan” i de tidigare texterna byts enligt Lotass på så sätt ut mot ”förtröstan”.17

Lotass  ser  friheten  som  ”författarskapets  nyckelord”,  dels  en  politisk  frihet  med 

”anarkosyndikalistiska förtecken”, dels ”en existentiell frihet där människans plats i världen, 

främst hennes ansvar för sig själv och för andra, sätts under belysning. 18

   Just frihetstanken och Dagermans politiska engagemang märks tydligt i Streber. Enligt Olof 

Lagercrantz är också kooperationen,  vilken kamraterna i pjäsen försöker hålla fast vid, ett 

viktigt  alternativ  för  en  arbetare  som  vill  känna  sig  delaktig  i  det  han  skapar  utifrån 

syndikalistiska idéer. Tanken med syndikalismen är enligt Olof Lagercrantz att en ny, friare 

mänsklighet ska uppstå som ska vara fri från maktmissbruk och förslavning. 19

   Enligt Lotass är det också just ”försvaret för individen och framhållandet av solidariteten” 

som kännetecknar Dagermans dramatik under 40-talets slut. Den centrala konflikten i Streber 

ser Lotass som den ”mellan egen vinning och solidaritet.20

   Claes Ahlund undersöker tre återkommande motiv i Dagermans författarskap: den fallande 

rörelsen, medvetandets materialisering och det påbörjade men hastigt avbrutna mötet. Fallets 

yttersta innebörd är alltid döden skriver Ahlund. Enligt Ahlund ansluter sig Stig Dagerman 

genom detta ständigt återkommande tema till  dels det kristna  vanitas-tänkandet som bland 

annat  kommer  till  uttryck  genom  Predikaren  1:2:  ”Fåfänglighetens  fåfänglighet!  Allt  är 

fåfänglighet!”,  dels  till  den  riktning  som  ”via  1800-talets  och  sekelskiftets 

moderniseringskriser  och  de  två  världskrigens  fasor  leder  fram  till  den  franska 

existentialismen”. I denna riktning är människan utlämnad åt sin individualitet och har att ta 

eget ansvar för sina handlingar.21 Existentialismens grundidé är att individen står ensam i sina 

15 Lotass,  Lotta.  Friheten  meddelad  –  Studier  i  Stig  Dagermans  författarskap.  Litteraturvetenskapliga 
institutionen, diss, Göteborgs universitet, 2002, s 7f.
16 Florin, Magnus, ”’Han föll som ett äpple. Stig Dagerman och fallets dramatik” i BLM , 1983:6, s 425-429, s 
429.
17 Lotass, s 8.
18 Ibid s 10.
19 Lagercrantz,  Olof,  Stig Dagerman. Stockholm, 1991, s 75: ”Syndikalismen kallar sig […] frihetlig, ty den 
menar  sig  sträva  mot  ett  samhälle  där  människorna  är  skyddade  mot  maktmissbruk,  där  ingen  sådan 
maktanhopning finns som kan förslava, föra krig, skrämma och terrorisera” skriver Lagercrantz.
20 Lotass, s 76f.
21 Ahlund, s 24ff
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val  och  för  att  leva  medvetet  måste  man  trots  att  det  är  ångestväckande  och  smärtsamt 

konfronteras med sin  onda tro eller självbedrägeri.22  Trots medvetenheten om sin isolerade 

och utsatta position måste man vara stark och göra ”den rätta handlingen” eller den moraliskt 

riktiga handlingen. 23 Det går inte längre att lägga över ansvaret på yttre faktorer som Gud 

eller  ödet.  Människan kan därför  sägas  vara dömd till  frihet  vilket  skapar  en ångest  som 

endast kan bemästras med skepticism och framför allt medvetenhet menar Ahlund: ”Fallet 

kan i detta sammanhang ofta representera sveket mot det tunga individuella ansvaret,  men 

ytterst  är  det  den rörelse  som definitivt  sätter  punkt  för  det  existentiella  dramat”,  skriver 

Ahlund som också fastställer att fallet hos Dagerman inte är ”en rörelse nedåt från en upphöjd 

utgångspunkt, utan från en redan från början ’låg’ mänsklig position”. 24  

   I  Streber ”möter vi den utan jämförelse mest handfasta tematiseringen av socialt stigande 

och  fallande  i  författarskapet”,  skriver  Claes  Ahlund.  Bloms  ”hänsynslösa  klättrande  på 

andras bekostnad” leder med största säkerhet mot hans eget fall även om det aldrig sägs i 

klartext.  25 Enligt Magnus Florin har Åkes fall i  Streber en moralisk betydelse då det kan 

betraktas som en offerhandling. Dock ser han det som mer problematiskt än idealiserat då det 

komplicerar livet för Inga som blir övergiven.26

   För Lotta Lotass har fallet en mer positiv innebörd än för Claes Ahlund. Hon betraktar 

nämligen inte fallet  som en destruktiv och tragisk insiktsprocess som Ahlund, utan menar 

tvärtom att ”fallets yttersta resultat […] blir av positiv art genom att det störtar människan till 

den botten som karakteriseras  av omskapande,  insikt  och förnyelse.  Att  falla  eller  sjunka 

medför därför i förlängningen en ny kunskap eller möjlighet”.27 Fallet till botten kan ses som 

en önskan att ”genom krisen hitta ett nytt liv”. Man har massor att lära av ångesten om man 

vågar möta den: ”Det att inte uppsöka eller inte nå ner till bottnen blir då lika med ett liv i en 

form av inautencitet eller ond tro” skriver Lotta Lotass.28

   Lotta Lotass uppmärksammar ett textställe hos Olof Lagercrantz som tar upp just hur flera 

utav gestalterna i Dagermans böcker liksom jagar ”ett brott, ett svek, en nedrighet för att med 

denna dåliga handling skapa balans i sitt liv. De gillrar sig fällor vilka skall göra dem värdiga 

en dödsdom. De utsätter sig för förakt för bli utstötta i ensamhet – eller frid”.29 Magnus Florin 

22 Sartre, 1983.
23 Thompson, s 303f
24 Ahlund, s 24ff. 
25 Ibid, s 36.
26 Florin, s 429. Enligt mig är det dock möjligt att betrakta Åkes olycka eller självmord som en 
utvecklingsmöjlighet för Inga vilket jag tar upp i analysdelen och diskussionen.
27 Lotass, s 173.
28 Ibid, s 175.
29 Lagercrantz efter Lotass, 2002:218.
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talar i liknande termer om processen i dramat Den dödsdömde där den frikände till slut begår 

det brott han beskylls för. Enligt Magnus Florin är detta ett exempel på en skuldekvation: 

”Den oskyldigt dömde måste begå det brott han felaktigt dömts för – bara brottet kan bekräfta 

och uppväga den skuld han pådyvlats och lider under”. 30    

   Kerstin  Laitinens  avhandling  från  1986  Begärets  irrvägar-  Existentiell  tematik  i  Stig  

Dagermans texter är en djupanalytisk tolkning av Dagermans existentiella problematik så som 

den kommer till uttryck i hans texter. Hon inriktar sig på de tre stora existentiella frågorna: 

ångest, kärlek och död. Hon utgår från Jay Robert Liftons definition av ångest då hon inte 

tycker  att  ”den  sartreska  ångesten”  överensstämmer  riktigt  med  den  som  man  hittar  i 

Dagermans texter.  31 När det gäller karaktärernas uppsökande av döden menar Laitinen att 

detta handlar om ett rop på kärlek och egentligen ett rop på liv: ”Gemensamt för texternas alla 

självmordshandlingar är att själva suicidbeslutet, både när det genomförs och när det stannar 

vid ett försök ger subjektet en upplevelse av vitalisering, livsförnyelse. Självmordsförsöket, 

som är ett slags symbolisk död, en beröring med döden, medför en verklig pånyttfödelse av 

längre eller kortare varaktighet”.32 En tankegång som ligger mycket nära Lotta Lotass teori 

om friheten som genomgripande tematik i författarskapet. 

   Magnus Nilsson har studerat Dagermans teorier om ”det avdramatiserade dramat” som går 

ut på att försöka bryta mönstret för hur ett drama ska se ut med början, mitt och slut. I stället 

ska dramat ”glida över i andra ’förbipasserande’ handlingar”. Då det inte ska innehålla någon 

konflikt kan det alltså inte heller ha någon peripeti . Det ska skildra ett ”inre skeende eller 

själsligt tillstånd och alltså inte som Aristoteles’ tragedi avbilda handling genom handlande 

människor”.33 Nilsson kommer dock fram till  att Dagerman näppeligen lyckas i dessa sina 

uttalade  idéer  i  ”Entrérepliker”,  som  publicerades  i  tidskriften  Prisma 1948.  De  pjäser 

Dagerman skrev efter detta uttalande är ”helt traditionella till sin uppbyggnad” enligt Nilsson 

som  menar  att  Dagerman  ”övergav  sina  idéer  om  det  avdramatiserade  dramat  tämligen 

snart”.34 

30 Florin, s 428.
31 Laitinen,  Kerstin,  Begärets  irrvägar  –  Existentiell  tematik  i  Stig  Dagermans  texter.  Umeå  universitet. 
Stockholm, 1986, s  29. Om skillnaden mellan Sartres  och Liftons teori  skriver Laitinen:  ”Om Sartres teori 
befattar sig med frågan om varför ångesten finns (därför att den är ångest inför friheten , och människans väsen 
är frihet) och den kliniska psykologin säger hur den uppstår (bortträngda driftsimpulser och känslor hotar att bli 
medvetna), så är Liftons definition ett försök att säga vad den är: en känsla av anteciperat hot om inre livsförlust 
och personlighetsupplösning”.
32 Ibid, s 223.
33 Nilsson, s 25f.
34 Ibid, s 4ff. Dock argumenterar Nilsson för att man trots detta inte ska avfärda Dagermans idéer som vilja att 
förnya teatern och att man kanske också ska betrakta hans idéer som poetik (s 9).
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   Vad gäller Streber är det precis ett sådant traditionellt drama som Dagerman själv kritiserat 

bortsett från den något udda början med scener som spelas upp som om de ska ske samtidigt.35 

I ”Entrérepliker” framgår dock vilken högst medveten dramatiker Dagerman faktiskt var:

En av diktarskapets vackraste illusioner är illusionen om Ordet. […] vilken förödande effekt skulle 
inte ett enda litet ord, aldrig så litet, aldrig så välfunnet och aldrig så välartikulerat, få i Barrualts 
pantomimer, dessa korta evighetsdramer om människans drömmar och smärtsamma uppvaknanden, 
där inte en enda stavelse lämnas osagd av kroppens fina spel under de fantastiska dräkterna eller av 
ansiktets tavelduk med sin grundfärg av spökvitt, där den nakna smärtan, den respektlösa grimasen, 
den  genomskinliga  ironin  och  det  bävande  jublet  målas  upp  och  stryks  ut  i  samma  svindlande 
ögonblick. I detta dramatiska feeri smälts musiken, ljuset, färgen, dansen, ansiktets nakna nervspel 
och kroppens tigerrörelser i en scenisk process av sällsamma hetta samman till något man skulle vilja 
kalla den renaste sceniska illusionen, den som ger åskådaren det sällsynta ögonblick av självförsoning 
som grekerna kallade katharsis och vi brukar kalla rening.36

 Dagerman och mansbilden

Claes  Ahlund som tar  upp Dagermans kontrasterande  av ”starka  och sexuellt  aktiva  men 

känslokalla män mot svaga, erotiskt passiva och känsliga” män som ett genomgående drag i 

författarskapet kopplar motsatsförhållandet till den psykoanalytiska teoribildningen. Främst är 

det tre aspekter av denna han ser som en påverkan hos Dagerman: Teorin om det omedvetna 

och sexualitetens centrala betydelse samt den psykoanalytiska metoden som går ut på att ta 

fram dolda strukturer och avslöja de omedvetna motiven genom en symbolisk tolkning. 37 De 

exempel Ahlund går in på berör främst övergången mellan olika medvetandenivåer utifrån 

”Dagermans  teknik  att  låta  medvetandet  materialiseras  i  form  av  hus  eller  rum”  vilket 

”anknyter till psykets dualism”.38

Lotta Lotass kommer också in på motsatspar när hon diskuterar den symboliska handlingen i 

romanen De dömdas ö. Det handlar då inte om mansbilden utan om medvetenhet kontra icke-

medvetenhet.  Lucas  Egmont  representerar  den  medvetna  människan  som  ställs  mot  den 

diktatoriske kapten Wilson. Kapten Wilson står för den onda kraften medan Egmont är en 

”symbol  för  alla  människor  världen  över”.39 Ahlund betraktar  heller  inte  Egmont  som en 

antagonist till  kapten Wilson i ett manligt motsatsförhållande. Men han diskuterar likheten 

mellan Egmont och de ”svaga” männen i Ormen och Nattens lekar och Wilsons likhet med de 

”starka männens brutalitet”.40 Egmonts konfliktfyllda relation mellan jaget och överjaget samt 

35 Ibid, s 28. Inga inre skeenden skildras heller fortsätter Magnus Nilsson.
36 Dagerman, Stig. ”Entrérepliker”. Teater 1. Samlade skrifter. Stockholm, 1948a, s 385f. 
37 Ahlund, s 165. Ahlund utgår från Freudreceptionen i Sverige så som den utretts av Franz Luttenberger.
38 Ibid, s 167. 
39 Lotass, s 68f.
40 Ahlund, s 103.
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kapten Wilsons flykt undan sin hårda och aggressiva manlighet in i kvinnokläder och smink 

som kan dock ses som ett  tydligt  bevis på Dagermans återkommande problematisering av 

mansbilden även när det inte handlar om tydliga motsatsförhållanden.41

   Kerstin  Laitinen  ser  relationen  mellan  Blom och  Åke i  Streber som en  komplicerad, 

symbolisk  fader/son  relation.  Hon  menar  att  en  frustration  och  vrede  över  en  fars 

otillräcklighet och tillkortakommanden likaså går att finna i både Bränt barn, Bröllopsbesvär, 

”Nattens lekar” och ”Var är min islandströja?” men menar att det i dessa texter till skillnad 

från i Streber också uttrycks ”en ömsinthet och förståelse för denne bristfulle man – och ett 

behov av hans kärlek”. 42 

   Den  psykoanalytiska  teoribildningen  som  Ahlund  utgår  ifrån  är  också  en  central 

utgångspunkt för manlighetsforskningen vilken redogörs för i nästa avsnitt.

Manlighetsforskning

Enligt  R.W.  Connell  har  Sigmund  Freuds  ifrågasättande  av  det  ”förgivettagna”  i  den 

europeiska kulturen i fråga om genus, gjort att hans arbete kan ses som startpunkten till det 

moderna tänkandet om maskulinitet. 43

   Maskulinitet förekommer aldrig i ren form enligt Freud då flera känslolager samexisterar 

och motverkar varandra. ”Varje personlighet är en skuggfylld, komplexfylld struktur och inte 

en  genomskinlig  enhet”,  skriver  Connell.  Femininitet  är  därför  alltid  en  del  av  en  mans 

karaktär  enligt  Freud.  Även begreppet  överjaget  som är  en  omedveten,  censurerande  och 

dömande agent i det mänskliga psyket har en central roll i Freuds teorier om maskulinitet då 

han  ser  en  sociologisk  dimension  i  överjaget  i  form  av  ett  medel  ”med  vilket  kulturen 

upprätthåller makten över individens begär, särskilt över aggressionen.44 

   Under 70-talet blev rollforskning ett politiskt redskap. Könsroller skulle förändras genom 

förändrade förväntningar i klassrummen till exempel. På olika ställen började mansgrupper 

träda fram och ta plats. Utgångspunkten var könsskillnader som tillsammans kallades ”roll” 

beskriver  Connell  med  tämligen  mild  entusiasm. Enligt  Connell  är  det  ”manliga 

könsrollstänkandet  […]  ett  reaktivt  synsätt”  som  inte  skapar  någon  ”strategisk 

41 Ahlund, s 55, s 89. Se under avsnittet om manlighetsforskningen om femininitet som en integrerad del av 
mannens karaktär samt överjagets roll för manligheten, Connell, s 23f. 
42 Laitinen,  s  240.  Enligt  min  mening  är  relationen  mellan  Åke  och  Blom en  kamp  om makt  vilket  inte 
nödvändigtvis motsäger Laitinens tolkning.
43 Connell, s 21.
44 Ibid, s 23f
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maskulinitetspolitik” .45 Enligt honom finns det ”ingen maskulin enhet som förekommer i alla 

samhällen och som vi kan göra generaliseringar om” utan han menar istället att ”maskulinitet 

och femininitet vilar på relationer, och de har en mening i relation till varandra, som social 

avgränsning och som kulturella motsatser”.46 

Hegemonisk maskulinitet och manlighetsideal

För att  förklara  hur den manliga dominansen fungerar använder  sig Connell  av begreppet 

”hegemoni” som kommer från den italienske marxistiske filosofen Antonio Gramscis analys 

av klassrelationerna. Hegemoni innebär att en grupp i samhället försvarar och upprätthåller en 

ledande position som anses naturligt given.47 För Connell finns det inte en maskulinitet utan 

flera  som står  i  relation  till  varandra:  ”Hegemonisk  maskulinitet  kan  definieras  som den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets  legitimitet”.  De  som  bär  upp  idealbilderna  är  filmskådespelare  eller  fiktiva 

figurer enligt Connell.48 De som dock innehar den verkliga makten, den ekonomiska, politiska 

och  administrativa,  sammanfaller  egentligen  sällan  med  dessa  idealbilder  skriver  Claes 

Ekenstam.49   

   När som helst kan nya grupper utmana den grupp som innehar den ledande positionen och 

kasta  omkull  ordningen.  Även kvinnor  kan utmana de ledande grupperna menar  Connell. 

Även om få män aktivt eftersträvar att leva upp till ett ledande mansideal drar ”majoriteten av 

män fördel av denna maskulinitets hegemoni eftersom de tillgodogör sig den patriarkaliska 

utdelningen, dvs. de fördelar som män vinner av kvinnornas underordnade position”, vilket 

alltså gör dem delaktiga i hegemonins upprätthållande skriver Connell.50

   Connell  härleder två sorters  våld ur den patriarkala  maskulinitetspolitik  som dominerat 

historien: dels kuvandet av kvinnor i form av sexuella trakasserier på arbetsplatsen, våldtäkt 

samt misshandel i hemmet som några exempel, dels våldet män emellan. Som exempel tar 

han upp gängstridigheter och militära strider och heterosexuella mäns våld mot homosexuella 

män: ”Våld är en del av ett system byggt på dominans, med det är samtidigt ett mått på dess 

ofullkomlighet. En rakt igenom legitim hierarki skulle ha mindre behov av kuvande”.  51 För 

45 Ibid, s 42ff.
46 Ibid, s 66.
47 Ibid,s 101, Ekenstam, 2006:9f.
48 Connell, s 101.
49 Ekenstam, 2006:11. 
50 Connell,s 101ff
51 Ibid, s 107f
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Connell  definieras  alltså  sammanfattningsvis  den  hegemoniska  maskuliniteten  utifrån 

könsmaktsordningen samt mäns vilja till makt och dominans över andra män.

   Connells teori har kritiserats då manlighet inte borde reduceras till makt då det riskerar att 

stigmatisera  könsmaktsordningen,  samt  att  många  män  faktiskt  upplever  en  frustrerande 

maktlöshet då makten är ojämnt fördelad i samhället. Det är därför viktigt att påvisa det pris 

den traditionella manligheten medför för män avseende självförtroende med mera, trots att 

man inte ska glömma de fördelar de samtidigt åtnjuter just på grund av könsmaktsordningen, 

skriver Claes Ekenstam.52

  Sociologen Michael Kimmel som från början i sin forskning om manlighet också utgick från 

maktperspektivet har efterhand funnit att manlighet handlar mindre om driften att dominera 

som om mäns rädsla att andra ska kontrollera och få makt över dem själva. Om detta skriver 

författarna  Ekenstam  et  al.  i  inledningen  till  antologin  Sprickor  i  fasaden att  det  är  en 

intressant  ”kompletterande  aspekt,  för  givetvis  kan  båda  perspektiv  rymma  sin  del  av 

sanningen: rädslan att bli dominerad kan ju tänkas ta sig uttryck i att man själv istället strävar 

efter att dominera andra”. 53 

   Rädslan att misslyckas är enligt Kimmel också starkt kännetecknande för manligheten.54 

Manlighet måste konstant bevisas genom prestation, ofta genom konkurrens med andra män. 

Att misslyckas i prestation blir egalt med uteslutning och ensamhet. Rädslan att misslyckas 

eller falla är en rädsla att bli betraktad som omanlig och leder till osäkerhet hos män enligt 

Ekenstam. 55  

   Något som också är intressant är det arv som eventuellt påverkar bilden av mansrollen idag. 

Claes Ekenstam skriver om 1700- och 1800- talets borgerliga karaktärsideal för manlighet i 

samband med att han beskriver den excentriske författaren Johan Gabriel Oxenstierna, en man 

som bröt mot mönstret för hur en man skulle vara under den här tiden då förnuftet och viljan 

var idealet för manlighet. Sinnesstämningen fick inte präglas av infall och känsloimpulser: 

”Beteendet måste kännetecknas av pålitlighet, konsekvens och stabilitet. Självbehärskning var 

mannens signum”.56  Oxenstierna som bröt mot detta genom sitt häftiga temperament, väldiga 

känslighet och känsloutbrott kan betraktas som omanlig utifrån sin tids manlighetsideal.    

52 Ekenstam, 2006:13f.
53 Ekenstam et al., 2001, s 10f.
54 Ibid, s 10.
55 Ekenstam, 2006:14ff.
56 Ekenstam, 2001:38.
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   Enligt  Ekenstam är det intressant att  undersöka en författare som Oxenstierna idag när 

många män söker hitta alternativ till  de föreställningar  om manlighet  vi  ärvt  från 1800 – 

talet.57 

   Omanliga män är också en viktig grupp vid definitionen av manlighet skriver Ekenstam 

vidare.  Enligt  historikern  George Mosse behövde nämligen den maskulina  stereotypen en 

motbild att jämföra sig med för att kunna definiera sig mot något. Under 1800-talet var det 

den homosexuelle mannen som fick representera denna grupp omanliga män. Det finns också 

en intressant skillnad mellan den sydeuropeiska mansbilden och den nordiska motsvarigheten 

skriver  Ekenstam  som  hänvisar  till  historikern  Jonas  Liljequist.  Kring  medelhavet  har 

manlighet sedan antiken kopplats samman med ”sexuell potens, virilitet och   initiativkraft”. 

Den passive mannen i dessa avseenden anses då omanlig. Det nordiska idealet har istället 

handlat  om mod och styrka.  Omanligt  har  då varit  feghet  och fysisk eller  social  svaghet, 

redlöshet och sexuella utsvävningar. 58

   Sammanfattningsvis får man ändå säga att det verkar finnas en gemensam nämnare för de 

olika manlighetsidealen: kravet på prestation av olika slag samt en rädsla att inte leva upp till 

förväntningarna. En rädsla som tar sig olika uttryck (ibland våldsamma) och som verkar vara 

en på samma gång viktig drivkraft som en frustrerande hämning. 

   I Streber framkommer tydligt hur rädslan att bli dominerad kan ta sig våldsamma uttryck.

57 Ibid, s 21.
58 Ekenstam, 2006:14f.
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Teaterns tecken

För att kunna förmedla den känsla som man vill att en publik som ser en pjäs ska känna, eller 

få publiken att tolka den handling som framställs som om det vore den riktiga handlingen 

räcker det inte att eftersträva en likhet med det man vill framställa. Till exempel när det gäller 

att framställa ett mord på scen kan man inte endast eftersträva likhet med mord. Man behöver 

mimiken som uttrycker fruktan, ett mordvapen och skrämmande musik kanske. Man måste 

skilja mellan tecknet och den faktiska handlingen skriver Sven-Åke Heed i  Teaterns tecken. 

För att tecknen ska kunna förstås krävs en gemensam kod eller konvention. Till exempel kan 

man genom tvålflingor förmedla att det är vinter och kallt på scenen trots att publiken vet att 

det är högsommar utanför teatern därför att det är en gemensam konvention att snöflingor 

endast förekommer under vinterhalvåret. 59 Heed talar här om en vetenskap för sig, nämligen 

semiotiken, eller läran om tecknen, som kanske behöver en lite närmare presentation innan vi 

går vidare till hur tecknen kan användas för att avläsa teaterns meddelande genom dessa.

Semiotik

Enligt  den  schweiziske  språkvetaren  Ferdinand  de  Saussure  måste  man  skilja  mellan 

språkbruk  och  språksystem.  Språkbruket  är  en  individuell  språkhandling  som  styrs  av 

självbestämda val. Språksystemet ligger utanför individens påverkan och existerar i form av 

en språklig konvention för att man ska kunna förstå varandra. Språksystemet är ett system av 

olika tecken och kan sägas vara bärare av olika meddelanden. Det språkliga tecknet har enligt 

de Saussure flera egenskaper. Dels har det två sidor, en  signifié, det betecknade eller ”det 

betydda”  och  en  signifiant,  det  betecknande  eller  ”det  som  betyder”.  Med  den  danske 

lingvisten  Louis  Hjelmslevs  terminologi  kan man också säga tecknets  innehåll  respektive 

uttryck vilket är de begrepp jag hädanefter kommer använda. Dels är det språkliga tecknet 

arbiträrt (godtyckligt). Det som knyter ihop innehåll och uttryck är godtyckligt eftersom det 

inte finns något givet samband däremellan, till exempel ordet ’oxe’ på svenska och på franska 

’bœuf’ har samma innehåll men olika uttryck.60 

   Det beror alltså på sammanhanget vilket av de båda uttrycken vi bestämmer oss för att 

använda för att förmedla vilket innehåll  vi  vill  ha. Om vi befinner oss i Sverige säger vi 

kanske ’jag tar oxfilén idag, tack’ liksom vi i Frankrike kanske skulle säga ’je voudrais le 

bœuf aujourd’hui, s’il vous plaît’ när vi ska beställa vår lunch på restaurangen.    

59 Heed, s 10ff.
60 Brügger, Niels & Vigsø, Orla. Strukturalism. Lund, 2004, s 14ff,  Kjørup, Søren, Semiotik. Lund, 2002, s18f.
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   Tecknen får alltså heller ingen betydelse om det inte finns en gemensam konvention. När till 

exempel ett trafikljus visar grönt vet vi utifrån en gemensam konvention att vi får gå över 

vägen samt att när det visar rött att vi måste vänta eftersom vi annars kan bli påkörda. Genom 

konventionen får semaforens tecken en betydelse.

   Eftersom tecknen har en innehålls- och uttryckssida kan tecknens uttryck eller  innehåll 

ibland i sig själva vara tecken. Då säger man att de konnoterar eller denoterar ett uttryck eller 

innehåll.  Ett  tecken som har  ett  annat  tecken som sin uttryckssida  sägs  därför  konnotera 

förhållandet mellan tecknet som är underordnat och innehållet som är överordnat. Detta gäller 

exempelvis  för  idiomatiska  uttryck.  Denotation handlar  däremot  om innehåll  och  uttryck 

inom ett  och  samma  tecken.61 För  att  ge  ett  exempel  på  en  semiologisk  användning  av 

konnotation kan man ta ordspråket ’Man skall inte leka med elden’ som ordagrant betyder att 

eld inte är att leka med, medan det överordnade innehåll  som detta uttryck konnoterar är: 

’oförsiktighet får ofta otrevliga följder’. 62 För att förstå det överordnade innehållet krävs som 

sagts ovan att det finns en gemensam konvention som kan ge en betydelse åt uttrycket. 

 

Teatersemiotik

Den franske semiotikern Roland Barthes är en av de som ägnat sig åt att definiera teatern 

utifrån  dess  tecken.  Han  betraktar  teater  som ”ett  fång  av  tecken”  som utsänder  en  rad 

meddelanden ”från kulisserna,  kostymerna,  belysningen,  skådespelarnas  respektive platser, 

deras gester, mimik och tal” i en så kallad ”informativ polyfoni”. 63 

   En av de första som försökt kartlägga teaterns olika betydelsesystem är teaterforskaren 

Tadeusz  Kowzan.  Han  utgår  från  auditiv  och  visuell  förnimmelse.  Enligt  Kowzan  är  en 

skådespelares mimik, gestik, rörelseschema, sminkning, frisyr och kostym ”visuella tecken”. 

Ord och intonation  är  i  sin  tur  ”auditiva  tecken”.  De visuella  tecken som inte  utgår  från 

skådespelaren är dekor, rekvisita och belysning. De auditiva är musik och ljud. En del tecken 

verkar i både tid och rum medan vissa endast verkar i rummet. 64 

När  man  läser  en  dramatext  gäller  det  att  försöka  föreställa  sig  textens  nivåer,  dels 

kommunikationen mellan karaktärerna, dels meddelandet från författare till mottagare, skriver 

Sven-Åke  Heed.  Det  centrala  är  att  gripa  tag  i  vad  som  är  dramats  struktur  genom  att 

61 Kjørup, 2004:20f.  Detta är den semiologiska betydelsen av orden denotation och konnotation. I vanliga fall 
säger  man  att  denotation står  för  ett  ords  bokstavliga  betydelse  medan  konnotation är  det  som ordet  kan 
associeras med.
62 Ordspråksbok, Stockholm, 1996: §292, s 183.
63 Barthes, Roland, ”Litteratur och signifikation”. Kritiska essäer. Uddevalla, 1967, s 281-301, s 281.
64 Heed, s 31ff. 
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tydliggöra den dramatiska konflikten. Enligt Heed har de försök att teoretisera kring dramats 

struktur det gemensamt att de betraktar dramatexten och teaterns handling på samma sätt som 

romanens. Skillnaden är dock den påpekar Heed att romanen ju berättar en historia medan 

teatern visar en konflikt eller ”en dramatisk situation”. 65

   Avsaknaden av berättarfunktion gör att dramatexten kan ses som en text som är ”full av hål” 

menar Heed. Dessa hål kan man kalla ”det icke sagda” som måste spelas/visas fram. Det 

gäller det allra mest konkreta såsom en rollkaraktärs yttre gestaltning eller miljöer som måste 

uttryckas  genom scenografi.  Men det gäller  också mer abstrakta  saker såsom relationerna 

mellan karaktärerna vilket endast kan uttryckas genom kroppsspråk och mimik där orden blir 

överflödiga. Avsaknaden av berättarröst gör också att man inte kan följa karaktärernas inre 

utan måste sluta sig till dem utifrån kroppsspråk, repliker och handlingar.66   

   Teatersemiotik handlar alltså om att läsa av vad som egentligen berättas genom de olika 

tecknen  i  form  av  gester,  kläder  samt  tonfall  och  kroppsspråk  utifrån  en  gemensam 

konvention om vad tecknen uttrycker.    

Analys

Dramat är indelat i fyra akter. Scenerna i akt 1 sker samtidigt,  klockan sex på morgonen, 

medan övriga scener följer på varandra i kronologisk ordning. 67 De fyra kompanjonerna John, 

Åke, Pelle och Blom har i två års tid haft en kooperation tillsammans. Nu börjar en efter en 

fatta misstankar om dess upplösning genom Bloms bedrägeri.

   Jag utgår i enlighet med Sven-Åke Heed från dramats konflikt för att komma åt vad som 

egentligen  berättas  genom  att  visas  fram.68 Vidare  kommer  jag  att  utgå  från 

manlighetsforskningen vid genomgången av hur männen är gestaltade genom visuella och 

auditiva tecken (i form av kroppsspråk, repliker, klädsel etc.), samt Connells teori om den 

manliga  hegemonin  vid  genomgången  av  tecken  på  männens  positioner  i  förhållande  till 

varandra.69 Med tecken avses utifrån semiotiken tecken med en innehålls  och uttryckssida 

vars betydelse framkommer genom en gemensam konvention. Tecknen kan i sig också vara 

tecken på ett överordnat innehåll som då konnoteras.70 Sidhänvisningarna i parentes refererar 

65 Ibid, s 39.
66 Ibid, 29f.
67 De samtidiga scenerna är ett något udda drag i Streber vilket noterats av Magnus Nilsson som skrivit om ”det 
avdramatiserade dramat”, som annars menar att Streber följer de traditionella mönstren för drama (Nilsson, s 
28).
68 Heed, s 38f.
69 Connell, 1996:107f, Ekenstam, 2006:14f. Se ovan avsnitt om manlighetsforskning.
70 Kjørup, 2004:20f. Se ovan avsnitt om semiotik.
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till Streber i Teater 1. Samlade skrifter. från 1948. Uppsättningen som hänvisas till TV-sändes 

1978.71

Dramats konflikt

Expositionen – misstankar om svek mot kooperationen

Redan  i  första  scenen  får  man  en  föraning  av  konflikten.  Klockan  är  sex  på  morgonen. 

Familjen Nilsson väntar oroligt på att dottern Inga ska komma hem. I uppsättningen visas 

oron fram genom moderns vankande fram och tillbaka till fönstret som hon kontinuerligt tittar 

ut genom. Hennes kroppsspråk är ett  visuellt  tecken som uttrycker väntan vilket i  sig kan 

sägas konnotera det överordnade innehållet oro. 

   Fadern John har en liten papperslapp fästad mot hakan vilket är ett tecken på att han har 

skurit sig när han har rakat sig. Detta kan i sig också betraktas som ett tecken på något annat. 

Det konnoterar kanske den spända väntan: Mannen som är spänd har kanske av nervositet 

eller omedveten ilska sluntit med rakkniven och skurit sig. Dialogen förstärker intrycket av 

spänd ilska: ”Din dotter kommer inte hem om nätterna, och jag är oresonlig” (s 133). Frun 

misstänker att det egentligen är något annat som är fel.

   John berättar då att det är någonting med verkstan: ”Blom har nånting i kikarn” (s 135). 

Då berättar frun att hon sett deras dotter Inga ihop med Blom: ”En kväll när jag gick förbi 

Panorama  såg  jag  Blom  och  Inga  komma  ut  därifrån”  (s  135).  ”Går  de  två  på  bio 

tillsammans!” (s 135). ”Min dotter i armarna på en gift karl! Satans Blom”. 72

   John och fruns karaktärer utgörs av en traditionell mans- och kvinnoroll vilket märks genom 

att hon håller hans kläder när han klär på sig och bäddar sängen när han har gått upp samt gör 

i ordning frukosten till honom. Hennes beteende är ett tecken på underordning vilket i sin tur 

konnoterar den mansroll John upprätthåller genom att vara överordnad henne. Enligt Connell 

definieras ju mannens maskulinitet genom makt utifrån könsmaktsordningen.73 

Knuten – maktkampen börjar

I nästa scen möter vi Inga Nilsson som är Johns dotter och Åke Lundgren, en annan utav 

medarbetarna, i hans hem. Åke och Inga har inlett en affär vilket man veta senare får veta 

varit Bloms idé som velat få en hållhake på Åke. 

71 SVT, 1978-04-26.
72 Replik från uppsättningen, SVT 1978-04-26
73 Se Connell, 1996:107.
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   I den här scenen sitter Åke i en trapets och gör volter medan han pratar. Trapetsen kan 

betraktas som ett tecken på vighet och kraft. Utifrån de ovan genomgångna manlighetsidealen 

kan trapetsen ses som ett tecken som i sig konnoterar manlighet.74 I uppsättningen går Åke 

också på händerna vilket är ett visuellt tecken som uttrycker styrka och kanske också mod 

eftersom han slänger sig i golvet utan att han verkar bry sig om att han slår sig. Han ger på så 

vis intryck att vara orädd. Per Wiklund som spelar Åke passar mycket bra i rollen då han har 

en ganska smal men ändå muskulös kropp som kan se både liten och omanlig ut och samtidigt 

utstrålar  vighet  och  snabbhet.  Ett  utseende  som kopplar  hans  utseende  till  den  klassiske 

hjälten som kanske är liten till växten men samtidigt också är snabb och slug. Skådepelarens 

utseende och beteende kan alltså betraktas som ett visuellt tecken som uttrycker karaktärens 

manlighet.  

   Åke talar liksom John om att det är något på gång med verkstan och Blom. Inga avslöjar sig 

lite när Åke frågar om hon vet vem Blom är: ”Ja. Nej! Det vill säga pappa brukar tala om 

honom” (s 139).  Åke svarar då:

Han tror inte på att arbetare kan göra nånting av egen kraft. Men det är just det vi måste tro – annars går 
verkstan åt helvete. Du förstår jag har märkt ibland att Blom försöker bromsa. Säger till kunder att vi inte 
har tid med deras bilar, ordnar så att reparationer tar längre tid än de skulle behöva göra, så att vi får 
skällning allihop. Sen klagar han över att vi har dåliga dagskassor för att få oss att inse hur odugliga vi är 
för att driva en firma själva (s 140).

I denna replik avslöjas konflikten: Blom har en hemlig agenda och spelar inte med rena kort. 

Verkstan riskerar att försvinna arbetarna ur händerna. Blom försöker också få de andra att 

känna sig omanliga, och alltså osäkra, då han kallar dem odugliga. Det är tydligt att en kamp 

om makten börjar spelas upp. De har tillsammans startat en kooperation för att påverka sin 

annars ganska maktlösa position som arbetare. Förlorar de verkstan blir de återigen maktlösa 

vilket enligt manlighetsforskningen är ett av de främsta hoten mot manligheten. 75  De riskerar 

alltså inte bara att förlora sina jobb utan också sin manlighet.

   I nästa scen som sker samtidigt som de andra träffar vi Pelle Lind och Falskspelaren. Det är 

en parallellhistoria som speglar dramats tema. Att luras eller att bli lurad, eller kanske att äta 

eller låta sig ätas vilken skulle ligga bättre i linje med både Connells teori om den manliga 

hegemonin: att viljan till makt och  driften att dominera styr mäns beteende, samt Kimmels 

teori om mäns rädsla att andra ska kontrollera och få makt över dem själva.76 Att äta eller låta 

sig ätas handlar med andra ord om rädslan att förlora makten över sig själv, att någon annan 

ska dominera en, varför en kamp om makten blir oundviklig om man vill överleva. 

74 Se Ekenstam, 2006:14f.
75 Se Ekenstam, 2006:14f.
76 Connell, s 107f , Ekenstam et al., 2001:10f.
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   Pelle Lind upptäcker att  hans plånbok är tom och känner i den sovande Falskspelarens 

innerficka. Denne vaknar varför Pelle Lind drar tillbaka sin hand. Här får man en tydlig bild 

av Pelle Linds moral: Handen i innerfickan på en annan man som sover är ett visuellt tecken 

på tjuvaktighet. Ett tecken som i sig konnoterar falskhet och oärlighet. Det är tydligt att han 

försöker  lura  falskspelaren  eftersom  han  har  förlorat  mycket  pengar  under  natten  vilket 

uppdagas när Falskspelaren vaknar. Falskspelaren föreslår att Pelle säljer sin del i firman. 

   Det kommer fram att Blom frågat Pelle om denne skulle sälja sin del för fyra tusen: ”Ja, sa 

jag, det är klart att det är kul att jobba i ett soc-socialistiskt företag, sa jag men om man inte 

tjänar ett förbannade dugg på det, så ska tusan vara socialist, sa jag, så nu vet du var jag står, 

sa jag” (s 147). Falskspelaren ger Pelle Lind rådet att hålla sig vän med Blom. 

   Efter de här scenerna förstår man att männen nu är uppdelade i två läger. Blom och Pelle 

Lind på ena sidan mot John Nilsson och Åke Lundgren på den andra. Två män som spelar 

falskt  och  är  oärliga  mot  två  män  med  tro  på  solidaritet  mellan  arbetare  och  som  är 

principfasta. En kamp som handlar makt och kontroll, att luras eller att låta sig luras eller att 

äta eller låta sig ätas. 

   Pelle Lind är den som verkar stå lägst i rang bland männen. Han verkar sakna förmåga att 

behärska sig vilket ju utifrån manlighetsforskningen är viktigt för en man utifrån det arv som 

Ekenstam nämner i sin studie om manlighetsidealen från 1800-talet.77 Pelle Lind är också den 

som först låter sig manipuleras av Blom. 

   I  nästa  scen  träffas  Blom och Direktören.  De talar  om ett  återtagande  av  ägandet  av 

verkstan. Blom förklarar för Direktören att han planerar att utföra planen ensam. Direktören 

berättar då att han har ögon och öron på de andra varpå Blom berättar att han har en hållhake 

på Åke Lundgren och John Nilsson eftersom Blom och Åke har samma ”fästmö”, Inga. Blom 

tänker också lägga fram bekymmersamma siffror vilket skall få de andra att vilja sälja sina 

andelar till  Direktören. Efter maktövertagandet är planen att Blom ska bli föreståndare för 

verkstan.

Direktörn har låtit Blom vänta innan han får komma in. En handling som han gör för att visa 

sin makt vilket också framkommer i repliken: ”[…]det finns ingen tid som är så dyrbar som 

den man låter andra vänta” (s 154). När Blom väl får komma in säger Direktörn: ”Kom fram 

herr Blom. Varsågod och sitt” (s 154). När Blom precis ska slå sig ner säger Direktörn: ”Ta 

den andra fåtöljen istället. Den är mjukare”. Det kanske vid första anblick kan verka som om 

Direktören tänker på Bloms rygg. Men det är inte det det handlar om. Vad som sker i den här i 

den här scenen är precis det som Connell benämner som mäns vilja att dominera samt den 
77 Ekenstam, 2001:38.
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rädsla att bli dominerad som Kimmel noterar. 78 Direktörn som vill visa sin makt vill uppleva 

förnedringen i Bloms ansikte när denne måste resa sig och byta plats som en hund som lyder 

minsta vink. Men Blom markerar att han inte är den som tänker låta sig hunsas när han ändå 

sätter sig där han tänkt och samtidigt svarar: ”Tack. Jag sitter bra här”. Den må vara liten, 

men det är en maktkamp som utspelar sig. En kamp som Direktörn tänker vinna. Kanske inte i 

denna situation men senare. Blom som vill klättra uppåt står i beroendeställning till Direktörn 

vilket också förklarar hans osäkerhet i situationen. 

   Valet av skådespelare, Tommy Johnson som Blom, är välvalt då han är ganska grovt byggd 

och också har en ganska gropig och rödaktig hud. Skådespelarens utseende utgör på så vis ett 

passande visuellt tecken då karaktären Blom ju ska vara manlig och grov. Den gropiga huden 

är ett tecken på grovhet vilket i sin tur också konnoterar Bloms klasstillhörighet som arbetare. 

Att Blom är arbetare syns alltså trots att han har kostym då han heller inte har samma vaxade 

bakåtslickade frisyr som Direktörn utan hans hår ser enkelt vattenkammat ut med några små 

spret framåt som en antydan till lugg. Bo Montelius som spelar Direktörn har å sin sida en 

blek och slät hy vilket är ett tecken på förfining vilket i sin tur konnoterar en högre ställning 

och i sin tur en överordnad position i situationen. Här är Blom som annars är kaxig i tydligt 

underläge vilket markeras genom kroppsspråk, frisyr och klädsel.

Peripeti ett – Bloms förebådade fall

När Blom går  säger Direktören till  sin sekreterare  Eva:  ”En mycket  obehaglig  man,  men 

mycket  nyttig.  Vet  fröken  Eva  vad  en  streber  är?”  Eva  svarar:  ”Kanske  inte  riktigt”. 

Direktören svarar: ”Det är en man som klättrar, men som kommer att falla. Den som inte 

faller  kallas  a  coming  man.  Herr  Blom  kommer  med  säkerhet  att  falla.  Men  innan  han 

upptäckt det själv kan han komma att bereda oss en hel del obehag” (s 166). 

Här får man en föraning om att Blom kommer att falla. Ett karaktäristiskt drag i Dagermans 

författarskap och som enligt manlighetsforskningen ju också utgör ett ständigt skrämmande 

hot mot manligheten.79 

   

Peripeti två – bearbetningen av kompanjonerna börjar

I nästa scen får vi följa fru Nilsson och Blom på ”kontoret” i verkstan. Fru Nilsson är där utan 

att hennes man känner till det och frågar om Blom vet var Inga har varit under natten som 

78 Connell, s 107f, Ekenstam et al. 2001:10f.
79 Ahlund, s 24, Ekenstam, s 14ff.
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varit. Han spelar oskyldig och svarar på ett typiskt kuvande sätt: ”Ni sörjer bra för henne när 

ni måste gå till vilt främmande personer och fråga om dom inte möjligtvis har haft henne i 

sängen!” (s 170). Här använder sig Blom av kuvandet av kvinnor som är en av de våldsformer 

som män enligt Connell använder för att upprätthålla den manliga hegemonin. 80 

   Blom och frun talas vid en stund och sedan säger Blom att det verkar som om Inga inte 

verkar  trivas  med sitt  liv.  Han säger också för  att  dupera fru Nilsson att  det  är  illa  med 

verkstan. ”Det har inte John sagt. Det har han tigit med”, svarar fru Nilsson (s 175). Efter att 

Blom förklarat att John inte förstår sig på räkningar säger plötsligt fru Nilsson: ”John sa han 

trodde Blom ville luras” (s 176). Blom uppmanar henne att tala med sin man om att dottern 

Inga vill studera, och att de därför behöver pengar. Allt för att John ska vilja sälja sin andel 

förstås. Första steget i bearbetningen av kompanjonerna är alltså avklarat.

Peripeti tre – männen förlorar kontrollen en efter en

Det  blir  en kort  paus.  Pelle  Lind  kommer  in.  Rollinnehavaren  Niels  Dybeck lyckas  i  att 

genom sitt kroppsspråk ge uttryck åt karaktärens egenskaper. Med vad som nästan verkar vara 

en naturligt hängig haka och den smalt byggda kroppen med något böjd nacke och den släpiga 

gången uttrycker han slapphet. Slapphet är i sig ett tecken som konnoterar brist på kontroll 

och alltså omanlighet. Kontroll och stabilitet är en viktig manlighetsfaktor som Pelle Lind 

alltså genom skådespelarens utseende och rörelsemönster ger intryck av att sakna.81  

   Männen talar om Pelle Linds pokerspelande och skulderna som spelandet lett till. Pelle Lind 

säger då att han vill sälja. Blom säger falskt att ont om pengar inte är skäl nog att ”falla i 

armarna på första  bästa  kapitalist”  (s  186).  Han säger:  ”Jag ska säja  dej  att  det  tar  emot 

alldeles förbannat och om jag gör nånting för att greja det här så ska du vara så förbannat snäll 

och minnas att det är för din skull jag gör det. För att jag vill hjälpa en kamrat som jag gillar 

alldeles förbannat bra” (s 187). På så sätt har Blom nu vunnit Pelle över på sin sida.

   Just som de trycker varandras händer kommer Åke Lundgren in. Han säger med ironiskt 

tonfall82: ”Mitt i en kärleksscen. Det var inte meningen” (s 188). En kommentar som ligger 

precis i linje med Connells teori om den manliga hegemonin och det avståndstagande mot 

homosexuella män som krävs av heterosexuella män, vilket kan ta sig våldsamma uttryck för 

80 Connell, s 107f.
81 Ekenstam, 2001:38.
82 I uppsättningen, SVT, 1978-04-26.

21



att hegemonin ska upprätthållas men som här endast blir något man skämtsamt anspelar på.83 

Under ytan av ett sådant slags skämt ligger dock homofobin och lurar. 

   Att det handlar om rivalitet om positioner är ganska tydligt i dramatexten i den här scenen 

men i uppsättningen kommer det fram ännu tydligare, som till exempel när Pelle Lind ska gå. 

Åke ställer sig då med ena armen på motsatta dörrkarmen och grimaserar mot honom (visar 

tänderna) och visar med en hätsk blick att han inte tänker släppa förbi honom. Det kan tyckas 

som om han helt enkelt är sur och inte tänker på vad han gör men det kan också tolkas som en 

maktstrategi, en kamp om rollerna. Åkes kroppsspråk är ett visuellt tecken på revirmarkering 

vilket i sin tur konnoterar att Åke är rädd om sin position. Han är egentligen rädd att förlora 

kontrollen och bli dominerad av Blom varför han ger sig på alla som kan tänkas liera sig med 

honom.84 Det  handlar  om att  äta eller  låta  sig ätas.  En kamp på liv  och död i  Åkes fall. 

Kläderna utgör visuella tecken som ytterligare markerar männens hierarkiska ordning. Blom 

har kostym medan de övriga männen har overaller.  

   Den aggressiva dialogen förstärker intrycket av en kamp om positioner. Replikerna utgör 

auditiva tecken som uttrycker aggression dels genom sin innebörd, dels hur de uttalas: ”[…] 

vi måste spara nu har jag hört” säger Åke morskt. ”Du kanske vill skära opp mej och titta 

efter?” svarar Blom tillbaka spydigt. ”Tarmarna dina är jag inte nyfiken på. Men nog vill jag 

bra gärna veta vad som håller på att hända här i verkstan” (s 189) svarar Åke bestämt.  85 Han 

fortsätter med hög röst: ” Och kalla mej inte för bror heller, för bror är ett jävla överklassord 

som direktörerna smeker fulla jobbare på ryggen med på jubileumsfester. För att inbilla dom 

att alla sitter i samma hiss. Men det är förbannat fel. För den ena går ner och den andra går 

opp” (s 190). 

Magnus  Florin  uppmärksammar  just  denna  passage  som  ett  explicit  uttryck  för  motivet 

stiga/falla.86 Det är också tycker jag en passage som visar att Åke är principfast och inte låter 

sig köpas för pengar. Att han inte är korrupt vilket han antyder att Blom är. Principfasthet är 

också ett drag som går hand i hand med manlighetsidealsarvet från 1800-talet som krävde 

stabilitet och pålitlighet av en man.87 Blom säger att han inte gillar skitsnack och skvaller och 

att han tänker lägga korten på bordet klockan sex på kvällen. Åke säger att han tänker komma. 

Blom har vunnit över en man på sin sida och har påbörjat bearbetningen av de andra.

83 Jfr. Connell, s 107f.
84 Ekenstam et al. 2001, s 10f. Se ovan avsnitt om manlighetsforskningen om mäns rädsla att bli dominerade.
85 Intrycken av tonfallen kommer från uppsättningen, SVT, 1978-04-26.
86 Florin, s 429.
87 Ekenstam, 2001:38.
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   Plötsligt slår Blom näven i bordet och utbrister: ”Och det där om skvaller ska du ta tillbaks 

så länge du är skitig om händerna själv!” (s 191). När Åke undrar vad han syftar på säger 

Blom att han hört från fru Nilsson, Ingas mamma, att Åke sagt att ”herr Blom inte är att lita 

på” (s 191). Blom säger att mamman hade en hel del att säga om Inga, att hon är sjuk: ”Det 

jävligaste som finns” (s 193). ”Tjejen har gått och fått syfilis seru. I våras. Av en flottist” (s 

194). Åke blir svimfärdig och helt ur balans. Här använder sig Blom återigen av vad Connell 

kallar våld i form av kuvandet av kvinnor för att upprätthålla den manliga hegemonin och 

underordnar henne genom att skriva ner henne.88 Åke som ju är förälskad i Inga vet inte vad 

han ska tro. Han blir blek och säckar ihop. Han säger att han mår dåligt och uppsöker toaletten 

vilket är ett tecken på att Blom lyckats i sin ambition att bringa honom ur balans för att vinna 

över honom. Kroppsspråket är ett visuellt tecken som uttrycker Åkes chock vilket i sig är ett 

tecken  på  förlorad  kontroll.  Brist  på  kontroll  är  ju  ett  tecken  på  svaghet  utifrån 

manlighetsidealet. 89 Åke har blottat strupen genom att visa att han har en svaghet och riskerar 

nu att falla. Blom håller på att vinna.

Peripeti fyra – Blom får övertaget

I tredje akten träffas kompanjonerna hos Blom. Männen talar som i gåtor om situationen på 

verkstan och misstankarna de hyser mot Blom. John säger att han inte gillar att de handlat 

dyrare däck på svarta marknaden och att han tycker att de svikit sin klass: ”[…] vi var fyra 

arbetare som startade den här firman. Inte fyra kapitalister.  Och är det nån som har blivit 

direktör under de här åren så är det förbannat beklagligt” (s 205). Åke fyller i: ”Det finns 

direktörssjälar med, Pelle, som tror att dom har blivit något förbannat fint bara för att dom 

inte jobbar åt andra längre” (s 205). Blom säger då att han förstår att de syftar på honom. ”Hur 

kan du förstå det?” säger John då (s 205). De talar om lojalitet och John säger: ”Eftersom jag 

är arbetare tar jag parti för arbetarna. Och mot kapitalisterna. Det är självklart. Fast kanske 

inte för allihop kring det här bordet? ” (s 207). 

   Åke föreslår för de andra att de ska köpa ut Blom ur firman för att bli av med honom (s213). 

Blom menar då att han ska ha fyra tusen ”spänn” (s 213). John undrar hur de ska klara sig 

med bara två kvar i verkstan efter det att Pelle sagt att han också vill gå. 

   Blom börjar då fråga insinuerande hur de tror att de ska orka och då främst hur Åke ska 

orka,  för  tänk  om han  blir  sjuk:  ”[…]  sjukdomar  är  inte  att  leka  med.  Särskilt  inte  en 

88 Connell, s107f.
89 Ekenstam, 2001:38
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del” (s215). Här har Blom ju märkt att han hittat en svag punkt och använder det för att få 

Åke ur balans igen för att få sin vilja igenom vilket han också lyckas med. 

   Från att ha varit mycket viril till sitt yttre krymper Åke i det här läget ihop till vad som 

närmast går att likna vid en dammtuss. Det vill säga hans axlar sjunker ihop, kinderna hänger 

livlöst och ansiktet blir blekt. Ögonen blir livlösa. Jämför man med hur han framställs i början 

av pjäsen är det en markant skillnad. Åkes kroppsspråk är ett visuellt tecken som uttrycker att 

han känner sig besegrad. 90 

   Blom har med andra ord segrat eftersom han fått Åke på fall. Genom att få den som John 

lyssnar på att ge upp har han ju vunnit över hela gruppen eftersom Pelle redan gett upp. Blom 

tar fram papprena som de andra ska skriva under. Gruppen skingras. Fru Blom kommer in och 

säger: ”Tänk att du vågade till slut. […] Tänk att du vågade vara så feg” (s 223). 

   Blom blir förnärmad. Att frun kallar honom feg är ett ifrågasättande av hans manlighet 

varför han säger att han ska till Direktören och fira: ”Med mat, brännvin – och kanske nån 

som är gladare än du” (s 224).91 Genom att påpeka att hon tråkar ut honom kuvar han frun för 

att upprätthålla sin överordnade makt gentemot henne vilket ligger i linje med Connells teori 

om upprätthållandet av manligheten genom kuvandet av kvinnan. 92

   

Peripeti fem – Åkes fall

Fjärde akten: Det är lördag kväll hos Direktören. Blom berättar att kompanjonerna skrivit på 

papprena. När de sitter och pratar får Direktören samtal. Blom ger sig då på Eva och försöker 

tvinga henne att dansa. Hon gör kraftigt motstånd. Detta är ytterligare ett exempel på Bloms 

maktutövande mot kvinnor genom att försöka kuva dem utifrån Connells våldsteori.93

   När Blom har gått pratar Eva och Direktören om Blom i gåtfulla ordalag: ”Är det inte dags 

snart?” frågar Eva Direktören: Med Blom? […] Jo. Snart kommer Krans”. Eva: ”En Krans åt 

Blom?” Direktören: ”Just. Och sen en krans åt Krans när Krans har blivit för stor” (s 235). 

Man anar att de har något i görningen gentemot Blom. Man får aldrig veta vem den här Krans 

är, men man anar att det är Bloms överman som ska få honom att falla. 

   I nästa scen befinner vi oss i verkstan tillsammans med Inga och Blom. Inga sitter i soffan 

sammanbiten och säger inget medan Blom pratar oavbrutet hela tiden. Blom klagar på Inga 

för  att  hon är  tillknäppt  och  sur  trots  att  hon  fått  så  mycket  av  honom,  som hjälp  med 

90 Från uppsättningen SVT 1978-04-26.
91 Ekenstam, 2006:14ff.
92 Connell, s 107f.
93 Ibid.
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avbetalning på kappan till  exempel. Detta är ytterligare ett våldsutövande från Bloms sida. 

Han  trycker  ner  henne  och  får  henne  att  känna  sig  mindre  värd  genom  att  nästan 

omyndigförklara henne. Han vill få henne att tro att hon inte klarar sig utan honom. Genom 

att kuva Inga höjer han sin egen position och upprätthåller sin manlighet.94 

   I uppsättningen markeras hans försök att kuva henne ytterligare genom att han lutar sig över 

henne och håller sin arm bakom henne. Armen bakom hennes rygg blir ett visuellt tecken för 

hot eftersom hon markerar tydligt avståndstagande genom att flytta sig så att han inte ska 

komma för nära när han lutar sig över henne.   

   De talar om Åke som Blom ju sett till  att Inga träffat. Hon ville komma sig ”opp” och 

gjorde som Blom ville. Sen undrar hon vad Blom sagt om henne till Åke eftersom denne varit 

undvikande mot henne. ”Tänker du inte släppa in mej? Men han bara skaka på huvet. Fråga 

Blom, sa han” (s 243). 

   Blom säger att han kan tänka sig att prata med Åke, men Inga berättar då att Åke är död. 

Han föll på huvudet när han skulle visa sitt nummer på trapetsen på en cirkus då han sagt att 

inte velat ha något nät: 

[…] det  var så förbannat konstigt,  sa direktörn.  För visst  skulle han ha nått fram. Han hade bara 
behövt sträcka ut hand för  att  få tag på den andra trapetsen.  Men han sträckte aldrig ut hand, sa 
direktörn. Det var som om han inte ville. Det var som om han ville dyka istället, sa direktörn (s 245). 

Denna passage är också uppmärksammad av Magnus Florin som menar att man kan betrakta 

Åkes handling som en moralisk offerhandling men han menar samtidigt att detta synsätt är 

problematiskt då Inga överges och hamnar i svårigheter. 95 Betraktar man däremot Åkes fall 

utifrån ett existentialistiskt perspektiv, kan man se hans död som en nödvändighet för Inga att 

uppnå  insikt  om  vem  Blom  egentligen  är  samt  om  vad  hennes  handlingar  fått  för 

konsekvenser.96 Åkes död kan då ses som en möjlighet till nytt liv. Handlingen blir då mindre 

problematisk och mer en ren offerhandling:  Inga anklagar  mycket  riktigt  Blom för att  ha 

orsakat  Åkes ”olycka”/  självmord: ”[…] Du är nöjd nu va! Du har fått  det  som du ville. 

Föreståndare har du blivit. Och den enda som gjorde motstånd, han är död. Och pappa går och 

sliter under dej. Och en dyr älskarinna blir du av med så du kan skaffa dig en ny”. Innan hon 

går spottar hon Blom i ansiktet. Spottet i ansiktet är ett tecken på förakt. Ett tecken som i sig 

visar att Inga förstått vem Blom egentligen är. Det är mycket möjligt att Inga kan gå stärkt ur 

denna upplevelse  och fortsätta sin väg genom livet med huvudet  högt och leva medvetet. 

94 Connell, s 107f.
95 Florin, s 429.
96 Sartre, 1983.
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Förmodligen kommer hon aldrig mer låta sig luras av en man som Blom igen. Åkes död blir 

då den offerhandling som behövs för att  Inga ska uppnå insikt  och kunna leva medvetet. 

Enligt Lotta Lotass kan fallet till botten i Stig Dagermans författarskap ses som en önskan att 

”genom krisen hitta ett nytt liv”.97 Inga kan sägas falla indirekt genom Åkes fall. Det är ett 

hårt slag för henne men en nödvändighet för att uppnå insikt och medvetenhet, en ny kunskap 

som i sin tur därför kan ses som en möjlighet att bli fri från den förblindande naiviteten.

    I nästa scen befinner vi oss hemma hos Blom på lördagsnatten. Fru Blom som sitter uppe 

avslöjar att hon känner till Åkes dödsfall. Sen frågar hon vad han har i portföljen och han tar 

fram champagneflaskan. ”Fanns det inga vinglas i skåpet?” frågar hon, varpå Blom svarar: 

”Vinglas! Dricksglas ska det vara. Och så svälja kvickt. Kom ihåg det” (s 256). Detta kan ses 

som ett uttryck för Bloms förljugenhet. Hans hela kamp under pjäsens gång är knappast att 

vara arbetare. Han föraktar arbetare och vill stiga uppåt på samhällets stege. Att han då låtsas 

vara enkel genom att välja ett dricksglas att dricka champagnen ur är löjeväckande. Något 

som också fångas upp av fruns skrattande kommentar: ”Vad är det du skrattar åt?” frågar 

Blom. Hon svarar: ”Jag bara skrattade åt glasen. Arbetare dricker champagne i dricksglas. Det 

måste väl vara demokrati!  Om nånting. Va?” (s 256). En kommentar som antyder att hon 

tycker att han beter sig fånigt.

97 Lotass, s 175.
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Upplösningen – Streberns ”vinst” och den manliga solidaritetens död

Frun berättar att det inte alls är genom tidningen hon fått veta att Åke dött och hur, utan 

genom Inga som kommit och berättat alltihop för henne. Sviken som hon känner sig säger 

frun  hånfullt:  ”Killar  som  du  har  inga  förnamn.  Dom  har  bara  titlar.  Tack 

föreståndarn!”  (s260).  Att  man aldrig  får  veta  Bloms förnamn till  skillnad  från  de  andra 

kompanjonerna  är  ett  tecken  på  att  man  aldrig  lär  känna  honom.  Ett  tecken  som  i  sig 

konnoterar att han är hal som en ål - en karaktär som inte är att lita på, vilket också ringar in 

pjäsens hela konflikt.  Pjäsens titel  är ju just ”Streber” vilket betyder hänsynslös karriärist. 

Enligt Lotass är konflikten just den mellan egen vinning och solidaritet.98

   Frun skäller på honom och kallar honom förrädare. Blom slår till henne. Ännu en gång 

använder Blom våld när han blir orolig att mista kontrollen över sin situation. Ett typiskt sätt 

ju för att upprätthålla den manliga hegemonin enligt Connell. 99 Bloms manlighet är hotad när 

hustrun inte dansar efter hans pipa. Hans manlighet är också hotad genom att han kanske anar 

att han målat in sig i ett hörn. Av hans slutliga monolog kan man dock sluta sig till att Blom 

har långt kvar till den medvetenhet som Lotta Lotass menar att karaktärerna måste genomgå 

för att kunna klättra upp igen och leva autentiskt.100   

   Pjäsen avslutas med Bloms monolog som är osammanhängande och som är ett  tydligt 

tecken på hans brist på självinsikt: 

Inte sant konstapeln? Ni tittar så misstänksamt. Precis som om jag bröt mot lagen. Men det gör jag 
inte. Aldrig! För, ser konstapeln, jag har min egen lag. Ja just det, ni där nere, min egen lag, alla 
strebrars, förrädares, uppkomlingars egen lilla lag […] Kasta era stenar! Jag tar emot dom, lastar dom 
på en lastbil och säljer dom till fyllning. Om inte annat. Det hade ni inte väntat va? Men en streber 
klarar  sej  alltid.  Kommer  ner  på  fötterna,  förstår  ni  […]  Just  det.  Samhällsgagnelig.  För  vi  är 
behövliga. Det här samhället behöver oss förrädare. För att ni som är rena om händerna ska kunna 
fortsätta att vara det […] När en karl har upptäckt att han är en skojare eller en förrädare eller en 
streber eller vad jävligt som helst! Vad gör han då? Går han och hänger sej? Nej! (s 262f). 

Repliken utgör ett auditivt tecken som uttrycker bristande självinsikt vilket visar att Blom har 

långt  kvar  till  den  medvetandeprocess  som  Lotass  noterat  som  en  viktig  process  hos 

Dagermans karaktärer för att undvika ett liv i ond tro eller inautencitet. 101 

98 Lotass, s77.
99 Connell, s107f.
100 Lotass, s 175.
101 Ibid.
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Diskussion

Åke och Blom representerar två olika manligheter och kan sägas vara varandras motsatser 

även om de faktiskt uppvisar flera likheter. De är båda rädda att bli dominerade av andra 

vilket är en vanlig rädsla som män bär utifrån manlighetsforskningen.102  Blom använder sig 

av  flera  maktstrategier  i  form  av  våld  i  enlighet  med  Connells  teori  om  den  manliga 

hegemonin, särskilt mot kvinnor. Åke gör också det men inte i samma utsträckning som Blom 

och då främst  mot  andra män.103 Det  är  tydligt  att  de båda är  medspelare  i  en kamp om 

positioner. Åke är kanske känsligare än Blom som är aggressiv och känslokall, men Åke har 

också manliga attribut som principfasthet och mod vilket Blom i sin tur saknar. Åke är den 

som  är  pjäsens  egentlige  hjälte.  Han  ger  dock  upp  när  han  kastar  sig  med  berått  mod 

huvudstupa från trapetsen vilket kanske kan tyckas svagt utifrån manlighetsidealen som ju 

handlar om att lyckas, att prestera och inte ge upp. 104 Samtidigt kan det också betraktas som 

en modig handling då han medvetet väljer att dö framför att låta sig domineras av en annan 

man varför man kan betrakta handlingen som både modig och svag på samma gång.   

   Blom spelar med falska kort vilket gör honom till en moraliskt förfallen man och kan i detta 

avseende betraktas som omanlig utifrån de manlighetsideal som enligt Ekenstam är ett arv 

från 1800 – talet då pålitlighet var en av de viktigaste egenskaperna för en man, även om han 

samtidigt  också uppvisar  många tecken på att  vilja  upprätthålla  en manlig  hegemoni  och 

agerar utifrån ett mönster som är att betrakta som manligt.105 Sammanfattningsvis kan man 

säga att varken Blom eller Åke är särskilt stereotypa utifrån en studie av deras manlighet.

   Då vi inte har möjlighet att följa vare sig Åke eller Bloms inre eftersom det saknas en 

berättarröst, vilket ju är kännetecknande för drama, kan man bara sluta sig till hur deras inre 

kan tänkas fungera utifrån deras handlingar. 106 Bloms inre kan man dock få en glimt av i den 

sista desperata monologen. Utifrån Lotass teori om vikten av det medvetna fallet för att uppnå 

rening och insiktens betydelse tycks Blom, som helt insiktslöst tror sig stå över alla lagar, inte 

alls vara medveten om att han riskerar att falla när som helst. Han verkar med andra ord inte 

ha någon som helst möjlighet att komma till en sådan renande insikt som Lotass talar om.107 

102 Ekenstam, 2006:14ff.
103 Connell, s107f.
104 Ekenstam, 2006:14ff.
105 Ekenstam, 2001:38, Connell, s107f.
106 Heed, s 29f.
107 Lotass, s 175.
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Streber tycks bryta mot det medvetandemönster i Dagermans författarskap som både Claes 

Ahlund och Lotta Lotass talar om, om att nå botten för att uppnå själslig rening åtminstone 

inte så länge vi som betraktare får följa pjäsen (eller som läsare av dramatexten).108 

   Men medvetenheten går kanske att finna hos Åke. Enligt Magnus Florin kan man betrakta 

Åkes olycka/självmord som en moralisk offerhandling trots att det samtidigt betraktas som en 

problematisk  handling  då  Inga  överges  vilket  Florin  menar  ställer  till  det  för  henne.109 

Betydelsen av Åkes offerhandling förstärks dock om man istället ser Ingas reaktion gentemot 

Blom, utifrån ett existentialistiskt perspektiv, som ett visuellt tecken på uppnådd insikt.110 När 

Inga lämnar Blom spottar hon honom först i ansiktet. Spottet i ansiktet är ett tecken på förakt. 

Ett tecken som i sig visar att hon förstått vem Blom egentligen är. Hon har demaskerat honom 

och sett ulven under fårakläderna. Visst är det en smärtsam upplevelse för Inga att inse att hon 

medverkat till Åkes död, då hon för att komma sig ”opp” ju sökt kontakt med Åke på Bloms 

inrådan. Även om Inga inte är den som faller blir Åkes fall ett så hårt slag för henne att det 

blir som ett fall till botten även för henne. 

   Lotta Lotass menar att  fallet  till  botten i Stig Dagermans författarskap kan ses som en 

önskan  att  ”genom  krisen  hitta  ett  nytt  liv”.111 Utifrån  detta  synsätt  kan  kanske  Ingas 

svårigheter istället ses som en väg till ett autentiskt liv. Ett fall som kanske är hårt men som 

kan leda till ny kunskap och i sin tur därför kan ses som en möjlighet. Inga kan alltså sägas 

genomgå en utvecklingsprocess  genom Åkes död. Hon kommer från och med krisen inte 

längre  vara  lyckligt  naiv  utan  smärtsamt  medveten  vilket  innebär  att  hon  kommer  vara 

benägen att känna igen den där pälsen som tittar fram under fårakläderna i fortsättningen. 

Första steget till att lära sig att inte leka med elden är att lära sig konsten att känna igen den 

när  man  möter  den.  Det  går  inte  att  göra  medvetna  val  utan  insikt  och  förståelse  om 

förutsättningarna. 

   Medan  männen  går  under  i  pjäsen  står  istället  kvinnorna  kvar  med  ny  kunskap  och 

möjlighet att växa och utvecklas. Samtalet mellan Inga och Bloms fru nämns bara i förbifarten 

men kan faktiskt sägas ha en tematisk betydelse.  Då båda är lurade och svikna av Blom, 

liksom övriga protagonister  i  pjäsen, har de mycket att  vinna av att  dela med sig av sina 

erfarenheter. Kvinnornas samtal kan sägas utgöra ett tecken för solidaritet. Enligt Lotass är 

den centrala konflikten i pjäsen just den mellan egen vinning och solidaritet.112 Där männen 

108 Ahlund, s 24ff, Lotass, s 175.
109 Florin, s 429.
110 Sartre, 1983.
111 Lotass, s 175.
112 Lotass, s 77.

29



misslyckas i solidaritet lyckas istället kvinnorna. Ett sätt att betrakta lösningen på konflikten 

kan kanske vara att betrakta männens misslyckande, och till och med undergång, som ett sätt 

att underkänna manlighetens möjlighet att uppnå solidaritet och istället ge plats åt kvinnan att 

fortsätta  försöket.  Den  manliga  apokalypsen  i  pjäsen  kan  på  så  vis  sägas  resultera  i  en 

kvinnlig pånyttfödelse.
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