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I Skådespelaren, publiken och det delade rummet ger jag mig ut på en resa för att hitta den 

teater jag längtar efter. En teater som bättre utnyttjar att skådespelare och publik 

delar samma rum och nu. En teater som medvetet berättar för åskådarens hela kropp. 

Jag har samlat uttryck och verktyg. Jag har sett och reflekterat kring teater och 

performance, intervjuat kollegor, läst, experimenterat  och prövat själv. Via det har 

jag vaskat fram vad inom detta område jag tycker om och inte. Vad som för mig är 

guld. Vad jag själv vill göra för konst och vad jag gärna lämnar till andra. Detta är en 

beskrivning av den resan. Ämnen jag stannar vid är interaktivitet och publikkontakt, 

sinnligt berättande och teaterns ansvar i förhållande till publiken. I detta arbete ingår 

också föreställningen Medearum där jag utforskar ovanstående. 
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STARTPUNKTEN 

Villa villa, De la guarda,  

11 februari 2000, London  

 

 Jag står i en gammal gasklocka. Tillsammans med resten av publiken går jag in i något som 

liknar ett gigantiskt tält. Inga sittplatser, vi får röra oss fritt på golvet. Stark musik vibrerar i 

kroppen. Ovanför oss i taket ser vi människoskuggor svischa förbi. En hand körs ned rakt 

genom taket och vinkar till oss. Försvinner. I nästa stund trillar en kvinna ned på golvet 

mellan oss och så småningom rasar en ensemble på ca 15 personer ned och hela taket rivs 

över oss. Skådespelarna söker sig ut i publiken, hälsar på oss. Plötsligt står jag tillsammans 

med en skådespelare och kramar en stor grön ballong tills den går sönder. Och jag är lycklig! 

Jag, som alltid när jag är publik hatat att bli uppsläpad eller frågad något eftersom jag brukat 

känna mig utställd, utpekad och dum. Jag, som satt mig långt bak vid minsta risk och ivrigt 

stirrat i marken när jag sett att skådespelarna går på jakt. Vad hände? Varför älskar jag detta?   

Kanske för att möten mellan skådespelare och publik äger rum på många platser runt omkring 

mig, samtidigt, de förevisas inte. De är riktiga möten inte uppvisningar. Det börjar blåsa starkt 

inne i lokalen, håret slår i mitt ansikte, det börjar regna och jag blir våt samtidigt som jag 

märker att jag dansar tillsammans med ensemblen. Föreställningen fortsätter, varvar 

burleskerier med outsäglig skönhet och ekvilibrism med längtan och när jag går ut är allt 

förändrat. Detta är vad teater borde vara varje gång tänker jag. Detta kan man inte skapa på 

film eller som en målning. Detta är scenkonstens unika egna möjlighet.  

Sedan dess har jag längtat efter att få möjlighet att utforska och fördjupa mig i det med 

publiken delade rummet och nuet.  
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VAD, VARFÖR? 

 

Jag tycker att mycket teater lika gärna kunde vara film. Jag förstår varför man berättar den 

historia man berättar men inte varför man valt teater som form för berättandet. Jag längtar 

efter en teater som berättar för hela mig. Efter teater som totalupplevelse. Efter en teater som 

utnyttjar teaterns unika möjlighet: att skådespelarna och publiken delar samma rum och nu, 

men som för den skull inte förlorar berättandet. Så jag har gett mig ut på en resa för att hitta 

sätt att göra den teatern. 

Jag tycker om att veta vem jag spelar för och på samma sätt vill jag veta vem jag skriver till. 

Jag har valt att rikta mina ord till kollegor, till skådespelare, regissörer, dramatiker, 

teaterpraktiker. Jag vet att det inom teatern finns massor av olika skolor och erfarenheter. 

Olika sätt att se på teater och beskriva vad vi gör. Detta är mitt sätt att beskriva.  

Bakgrund och vikten av ord 

Min bakgrund är verktygslådan. Jag älskar fortfarande verktygslådan. Jag är utbildad vid 

teaterhögskolan i Göteborg. Innan dess teaterlinjen på Södra Latin och Teaterstudion på 

Kulturama. Dessa utbildningar har gett mig tillgång till en stor låda med verktyg för olika 

pjäser och situationer. Jag använder sällan alla på en gång. Utbildningarna lärde mig först att 

förstå mitt instrument, att känna det och sedan att spela mer och mer komplicerade melodier 

på det. Dessa på ett sätt mycket olika utbildningar har gett mig en stark tilltro till orden. Till 

vikten att benämna vad vi gör. Det händer att jag möter kollegor som är mycket rädda för det. 

Som tror att så fort vi kallar något vid dess, kanske inte rätta, men schabloniserade namn, så 

spricker det, försvinner det, så dör magin. Det tror inte jag. Jag tror att vi genom att benämna 

vad vi gör också får syn på vad vi kan göra. Att benämningen möjliggör för oss att återvända 

och fördjupa det vi gjorde. Varje benämning är och måste vara en förenkling. Visst är livet, 

människan, större än ett eller ett par ord.  Men via förenklingen kan jag sedan fördjupa igen. 

Så jag försöker göra det nu. Sätta ord på vad vi gör. 

Förutsättningar 

Jag är skådespelare. Jag är också dramatiker och regissör. Detta är en master i fördjupat 

skådespeleri. Men jag kan inte stänga av dramatikern och regissören i det här arbetet. De sitter 

samman med skådespelaren. Så som det ofta gör i mitt arbete. Jag har skrivit åtta uppsatta 

pjäser. Flera av dem har jag skrivit tillsammans med föreställningens regissör och de flesta 
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har jag också spelat i. Jag har drivit många av de här projekten från grunden. De har startat 

med en idé och ofta med en tänkt publik. Jag vill berätta om X för Y. Så har jag tänkt. Nu vill 

jag förändra den ingången till att jag vill tala med X om Y. Eller kanske ännu hellre jag vill 

tänka om X med Y. Därav detta arbete. Jag valde att söka den här utbildningen just för att jag 

skulle kunna få utforska en idé jag hade, som inte helt självklart lät sig göras på de ställen jag 

då arbetade. Och om jag utforskar den idén så är hela jag med, skådespelaren, dramatikern, 

regissören och även organisatören och producenten. Jag kommer förhålla mig till helheten, 

såsom jag gör när jag arbetar. 

HUR? 

Lore 

Kent Sjöström använder sig i sin bok Skådespelaren i handling av begreppet House of Lore 

som han lånat från språkforskaren Stephen M North. Lore är samma lore som finns i folklore 

och ett vettigt svensk begrepp saknas. Lore kan beskrivas som det som sitter i väggarna, en 

kunskapsöverföring via traditioner, myter, erfarenhet och praktisk handling.  Ett tydligt 

exempel på lore på vårt område är de många skenbart oviktiga skrönor om lyckade och 

misslyckade publikmöten som florerar, men som faktiskt, förmedlar en kunskap som är 

brukbar. Husmetaforen är alltså en bild av ett kunskapsbygge. Ett kunskapsbygge som kan ha 

många rum som inte alla går att överblicka samtidigt. 

Vad är det för lore som präglat mig och mitt sätt att se på arbetet? Vad har jag rensat bort och 

vad finns kvar? Som jag ser det så är det som masterutbildningen har handlat om för mig. Att 

se på den lore jag har med mig och ifrågasätta den, vrida och vända på den och besluta om 

vad som gagnar mig att ha kvar. Jag har städat ur huset under den här utbildningen. Jag har 

slängt en del möbler och tapetserat om i flera rum. Men jag har framförallt gett mig ut på 

resor för att fylla på med ny inredning och letat intensivt efter nya färger, dofter och smaker 

att fylla på med i mitt hus. Den här texten är, om man så vill, beskrivningen av mitt House of 

Lore kring temat skådespelaren, publiken och det delade rummet och nuet.  

Se och reflektera 

En stor del av mitt mastersarbete har varit att se och reflektera kring teater. Framförallt teater 

som jag trott på något sätt använda sig av det delade rum jag vill utforska. Tack vare dessa 

besök hos olika teatrar och kollegor har jag vaskat fram vad inom detta område jag tycker om 

och inte. Vad jag själv vill göra för konst, och vad jag gärna lämnar till andra. Flera avsnitt i 
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den här texten tar sin utgångspunkt i publikperspektivet. Oftast mitt eget perspektiv, min 

fysiska upplevelse av föreställningen och de tankar som uppstår via den i mig. Min princip 

har varit att under föreställningarna säga ja till alla erbjudanden om deltagande jag får som 

publik, mycket mer än jag skulle gjort i vanliga fall. Jag kommer att skriva om delar i 

föreställningar jag sett. De detaljer jag skriver om är inte nödvändigtvis representativa för hela 

föreställningen. Jag kommer att skriva om moment som andra tycker helt annorlunda om, jag 

skriver om dem för att jag via dem har förstått något nytt, eller fått något förtydligat i 

förhållande till vad jag vill och vart jag är på väg.  

Bli en dåre 

En särställning i mina teaterbesök har Bli en dåre på Teater Giljotin. Via min handledare, 

Gunilla Röör, blev jag inbjuden att på nära håll följa deras föreställningsperiod så mycket som 

jag ville. Hela ensemblen och teatern delade generöst med sig av händelser på och utanför 

scen när jag inte varit där som de trodde jag kunde ha nytta av.  De lät mig också göra – och 

hjälpte mig att dela ut – en publikenkät efter 28 pass av föreställningen. Föreställningen var i 

sin allra lödigaste version 48 timmar lång men kunde ses uppdelad i olika pass. Jag var 

närvarade vid 10 hela pass. Varav jag deltog som gästartist ett pass och var standby som 

gästartist ett pass. Dessutom gjorde jag kortare besök i samband med att jag hämtade och 

lämnade enkäter. Ofta fick jag då höra berättelser om vad som hänt under helgen. Det är svårt 

att skriva om Bli en dåre eftersom jag gjorde så många och långa besök där. För hur och vad 

jag än skriver så blir det bara en skärva. Jag har inga problem med skärvor när jag skriver om 

föreställningar jag sett en gång, men här infinner sig ett behov av att göra Bli en dåre i all sin 

komplexitet rättvisa. Det kan jag inte. Det här är inte platsen för en detaljerad beskrivning av 

Bli en dåre, något den förtjänar.
1
 För mig var Bli en dåre en förförisk upplevelse och ett 

eldorado av praktiska experiment rörande det delade rummet. Jag kommer behandla Bli en 

dåre på samma sätt som jag behandlar övriga föreställningar. Jag väljer ut moment som satt 

spår i mig och tänker kring dem. 

                                                 
1
 För er som vill veta mer kan jag hänvisa till: 

Ensemblens egen blogg: http://bliendare.wordpress.com/ , 

Bo Tanem Bli en dåre! Analys av en teatral tredygnshändelse, Stockholms universitet, Institutionen för musik- 

och teatervetenskap. Teater- och dansvetenskap. Teatervetenskaplig kandidatuppsats 2011.  

Dokumentärserien Bli en dåre, producerad av Matador film, regi Susanna Edwards sändes på SVT, fyra avsnitt 

om 30 min, fyra tisdagar i feb 2012. 

Samt den mängd artiklar som skrevs i samband med dess uppförande. Och beklaga sorgen för er som missade 

den. 
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Samla exempel, intervjua, experimentera 

Jag har samlat uttryck, verktyg och konkreta exempel på hur man kan använda det delade 

rummet mer. Jag har läst vad jag kommit åt och jag väljer att på litteraturlistan inkludera 

litteratur som varit viktig för hur jag tänkt vidare även om de inte är citerade i materialet. Se 

det som en tipslista till var du kan samla din egen lore. Av samma skäl har jag listat 

föreställningar jag sett i samband med detta arbete även om jag har valt bort att skriva direkt 

om dem i uppsatsen. Jag hade inte kunnat skriva det jag skriver utan dem. Jag har intervjuat 

flera kollegor som arbetar med olika varianter av delat rum. Förutom dessa intervjuer så har 

jag i spontana samtal och möten med kollegor fått med mig många tankar in i arbetet. Det går 

inte att underskatta deras hjälp. Jag har också gjort en del experiment under den här tiden, 

främst i samband med delredovisningar då jag haft en naturlig tillgång till publik och i 

samband med förberedelser för mitt sceniska projekt, både det som blev och det som inte blev 

av. En bra bakgrund och ingång till scenkonst och performance jag inte kände till så väl gav 

deltagandet i programmet MER på Göteborgs Dans & Teater Festival samt Danjel 

Anderssons föreläsning om performance på Teaterhögskolan i Stockholm. 

I detta arbete ingår också föreställningen Medearum. En gång var Jason och Medea kära. Sen 

ändrades allt.  Och den de älskat blev en annan. Jag undrar över förvandling, hämnd och offer. 

Det funderar jag över i en form som undersöker ett konkret sinnligt berättande med en rörlig 

publik och en ickeexisterande fjärde vägg. 
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TEZZAN OCH BÖRJE GÖR JEPPE 

Jeppe på berget, Dramaten 

 Höst 1986, Lilla scen, Stockholm.  

Tillsammans med välklädda damer och klass 1
2
F. Vi ser Jeppe på berget med Börje Ahlstedt 

och Lena Nyman. Vi är 16 år och har nyss börjat teaterlinjen på gymnasiet. Vi känner ännu 

inte varandra men vi hoppas att våra drömmar ska slå in. Att vi ska bli sedda som våra bästa 

jag. Bli sedda som de vi skulle kunna vara. Pjäsen håller på. Historien känns lite mossig men 

Lena Nymans röst är cool. Jeppe, Börje Ahlstedt, har lurats att tro att han blivit baron. Ju 

säkrare han blir på sin makt, desto mer despotisk blir han och när någon gör honom emot 

bestämmer han sig för att straffa den. Plötsligt vänder han sig ut till publiken. 

 − Är det någon som vill hjälpa mig att döda det här kräket?  

Han väntar sig inget svar. Men omedelbart sträcks en hand upp.  

– Jag vill! Jag vill hjälpa till!  

Det är Tezzan. Tezzan i min klass och jag vill sjunka genom jorden. Har hon inte fattat att han 

inte menade det! Vad pinsamt! Han menade det ju inte. Det var ju bara något han sa. Fattar 

hon inte det? 

Börje ser förvirrad ut. 

 – Jaha… ja… aaa… så har ingen sagt förut. Men… jaa… du får väl komma upp och hjälpa 

till då. 

 – Okej! Tezzan studsar upp.  

Hon sitter precis i mitten av salongen så det tar en stund för henne att ta sig upp. Jag skäms 

och försöker låtsas som om jag inte känner henne. Tezzan är glad och tittar sig triumferande 

omkring. Det är hon som får gå upp på scenen. Hon hann först. När hon kommer upp, stryper 

hon och Börje den andra skådespelaren gemensamt. Sen får hon gå ned och får en applåd. Jag 

skäms fortfarande och tycker att rytmen på föreställningen är störd. Efteråt är jag upprörd och 

tycker att hon förstört för skådespelarna. Fast jag är för feg för att säga det till henne. 

 

Tack och lov! För visst var det Tezzan som gjorde rätt. Hon fångade en kastad boll och 

kastade tillbaka den igen. Kom aldrig med ett erbjudande från scen som du inte är beredd att 

följa upp, som du inte menar. Börje följde förvisso upp sitt erbjudande, men det var likafullt 

inte menat på riktigt från början. Här var rummet delat i bemärkelsen avdelat. Vad var det 

som gjorde att jag såg att han inte menade det? Vilka signaler sände han så det var klart för 
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mig? Var signalerna klara också för Tezzan fast hon valde att strunta i dem och ta chansen? 

Eller såg hon dem inte och varför såg då jag dem?  

 

De där små signalerna. Som är så svåra att komma åt. Vad är det vi gör egentligen? 
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KONTAKT 

 

Vad är det vi gör? 

De där signalerna. Jag föreställde mig när jag började det här arbetet att det skulle vara 

skillnad på att spela en traditionell scen-och-salong-föreställning och en föreställning med 

mer aktiv publik. Att det skulle vara viktigare att tydliggöra vilka signaler man sänder och 

hur. Men initialt under mina intervjuer och samtal med kollegor så svarar nästan alla 

skådespelare jag möter att: nej, det är nog ingen skillnad. Jag tror de har fel. Jag tror att det är 

skillnad, men snarare en nyansskillnad än en färgskillnad. När jag sedan frågar vidare, till 

exempel: ”Hur gör du för att publiken ska veta när de får vara med och agera och inte?”, så 

går det trögt och svaren blir vaga.  

 

Jag tror att vi helt enkelt saknar språk för det vi gör i förhållande till publiken, och eftersom vi 

saknar språk för det, så blir skillnader svåra att förklara. De flesta skådespelare jag mött har 

ett rikt språk för det som sker mellan dem och medspelaren. Ett hyfsat tydligt språk kring sitt 

möte med texten. Ett konkret språk för hur man arbetar med rösten. Hur exakt man vill, och 

kan, tala kring karaktär är mycket varierat i min bekantskapskrets, för vissa finns inte 

karaktär, andra har ett mycket precist språk.
2
 Men språket för mötet med publiken är reducerat 

till: Öppna upp, kontakt, inte stänga. Ja, också: bra publik, tråkig publik.  Den här bristen på 

språk kring publikmötet har ett undantag, när vi rör oss mot komedi och commedia verkar 

språket förtydligas. Är det där vi ska leta efter språket för publikmöten?  Skådespelaren Johan 

Friberg talar när jag intervjuar honom om de många regler som finns i clown, för hur man 

interagerar med publiken. Den clownträning som många svenska skådespelare har fått via 

                                                 
2
 Karaktär är en het potatis av rent ideologisk karaktär i skådespelarsverige idag. I hur vi ser på arbetet med 

karaktär och vad karaktärsarbete är så positionerar vi oss intressant hårt. Själv tycker jag att förvandlingskonst är 

underutnyttjat. Att vi alltför ofta stannar kvar i vår privata fysik och gestik i olika roller. Att vi gott kunde leka 

mer med möjligheten till andra jag. Detta tycker jag för att jag själv skulle vilja behärska den där 

förvandlingskonsten. Jag tycker det därför att jag, när jag besöker samma scener om och om igen, tycker att det 

är roligt att se olika kroppar på scenen även om det är samma skådespelare. Jag tycker så därför att om jag får se 

samma skådespelare i helt olika kroppar och förhållningssätt, så blir min egen möjlighet till förändring i mitt 

privata jag tydligare. Kan de förändras så kanske jag också kan det? Jag är kanske inte bunden till ett visst jag, en 

viss kropp? Jag kan andas friare igen. Teatern som visare av möjligheter. 
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Mario Gonzales har ett aktivt förhållningssätt och tydliga, fasta regler kring publikmötet. Men 

varför överför inte de skådespelare, som arbetat med till exempel clownteknik, det språket till 

andra teatrala sammanhang som de är i? Är det inte brukbart där, eller använder man 

kunskaperna men inte språket?
3
  

Vidgade ögon betyder fasa 

När jag var i Indien såg jag Katakalidans. Dansen är fylld med för den insatte fullt läsbara 

tecken och signaler, som berättar en mycket lödig historia. Varje ögonrörelse, varje 

förflyttning av ett finger betyder något. Jag var imponerad av dansarnas skicklighet och 

kontroll, men hängde inte med i historien och tecknen gav ingen genklang i mig. Jag förstod 

dem inte. Vilka tecken är det vi använder? Och vad gör dem läsbara för vår publik? Att 

studera till katakalidansare, och att lära sig behärska varje uttryck exakt, tar lång tid. Även 

den västerländska traditionen har ägnat sig åt att i detalj studera in gester och hävda att varje 

rörelse har en exakt betydelse. ”Vidgade ögon betyder fasa.”
4
  Denna förevisande teknik har 

vi i hög grad ersatt med viljor. Betyder det att vidgade ögon inte betyder fasa längre? Eller att 

vi för att vi använder oss av viljor, en inifrån-och-ut- teknik, vidgar ögonen ändå, fast 

organiskt? Automatiskt? Äkta? Vi använder oss av viljor i förhållande till vår medspelare, vad 

vill min roll med din? Har vi i det arbetet, i strävan efter ett äkta, sant, organiskt spel, tappat 

språket för förhållandet till publiken? Har vi glömt bort dem i strävan efter att möta 

medspelaren i ett äkta ögonblick? Så här sa Inga Tidblad 1963: 

Vissa skådespelare anser att publiken inte får existera för dem, man skall inte spela för 

publiken. Inlevelse i rollen är det viktigaste. Jag tycker inte så. Man måste känna 

resonansen hos publiken. Jag kan inte ensam i detta rum göra rollen på samma sätt. 

Jag kan kanske spela den tyst om natten. Men först när jag har en »fjärde vägg» att 

agera mot blir det helt.
5
 

Rollbesätta publiken 

Eller skulle jag kunna använda samma uttryck som jag använder för vad jag gör med 

medspelaren, för mitt arbete med publiken? Använda mig av viljor, mål och medel som de 

                                                 
3
 Samma brist på språk upplever jag ofta i förhållande till rummet. Man vet att man gör men inte vad. Begreppen 

blir diffusa; jag fyller rummet, jag sänder ut, jag riktar mig. 
4
 Herr Schiwe i P.O. Enquist Tribadernas natt. Schiwes formulering skulle kunna grunda sig på Delsartes (1811-

1871) som systematiserade gestens samband till känslan på likande sätt. Delsarte räknas som en föregångare till 

bland annat Laban.  
5
 Lars Öhngren, Att vara skådespelare. Elva av våra främsta om sin konst i samtal med Lars Öhngren, 

Stockholm, 1963 s. 15.  
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som gått Malmöskolan säger. I Göteborg säger vi aktion och objective. Nog skulle jag på 

samma sätt som jag har en aktion, en vilja i förhållande till pjäsens linje och en aktion i 

förhållande till min medspelare, också kunna ha en aktion i förhållande till min publik.  James 

B. Nicola förordar i sin bok Playing the Audience the Practical Actor’s Guide to Live 

Performance att man rollbesätter publiken. Ibland tydligt som när han låter den galna Maria 

Josefa i Lorcas Bernarda Albas hus se dem som sina bebisar och lämna scenen för att 

omfamna dem. Eller mer subtilt, låta publiken representera olika sidor av ens inre tankar i en 

monolog. Skådespelaren och regissören Johan Friberg använder uttrycket ”gå genom 

publiken” och beskriver det så här: 

 

Man kan vara djupt inne i en dramatisk situation, men så kan man lyfta blicken och 

behålla sin karaktär, och så kan man fullständigt bara ta in, alla nästan. Som en känsla 

av att man tar in dem som individer i publiken, och fortsätta som om det var, liksom 

bortanför allt som är ett realistiskt tänk, om att det är en vägg eller någonting sånt, 

utan det här är en teatersituation och därför får vi göra så här.
6
 

 

Hinnan 

 

Connection is what paves the way for magic to come-a-visiting; it is also what makes 

acting so mysterious, for the medium that conducts theatrical electricity is intangible. 

You cannot measure this electricity as you can voltage. And usually the audience only 

notices when the connection is broken, like when the flashlight goes off.
7
 

När jag sökte scenskolan sista gången bad jag min lärare från Södra Latins teaterlinje att titta 

på proverna. Jag spelade Sonja i Onkel Vanja och kräkmonologen i Medea. Han tittade, var 

tyst en lång stund. Skruvade på sig, tog sats och sa:” Jag vet inte om jag borde säga det här, 

det är ju så nära tills du ska söka, men… Ja, du gör ju allt rätt, men… det är som en hinna 

mellan dig och mig. Jag får inte vara med.”  

 

Panik, såklart. För när jag frågade vad jag skulle göra åt det så visste han inte. Det kändes 

hopplöst. Vad skulle jag göra? Eftersom allt var ”rätt” i scenerna, så började jag fundera på 

om det var någonting annat, runt om, som jag kunde göra för att låta honom/publiken vara 

                                                 
6
 Från en intervju med Johan Friberg gjord av Anna Mannerheim 20110914. 

7
 James B. Nicola, Playing the Audience the Practical Actor´s Guide to Live Performance, New York, 2004, 

s.83. 
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med. Jag hade alltid försökt peppa mig med energi inför prov tidigare. Sprungit, hoppat, 

hojtat. Jag tänkte att om de såg hur mycket jag ville, hur hårt jag ansträngde mig så skulle det 

vara bra. Nu bestämde jag mig för att göra tvärtom. Jag gjorde avslappningsövningar, försökte 

hitta ett lugn och bara ”släppa in” och öppna. Istället för att hetsa kroppen försökte jag öppna 

upp den. Och det hade verkan. Jag kom in. Så jag är hemskt tacksam för att Berndt den 

gången valde att ta bladet från munnen. Bilden av hinnan bär jag med mig, jag kan se den hos 

andra och jag får själv fortfarande arbeta – arbeta genom att låta bli att arbeta – för att den inte 

ska uppstå. Och jag tycker att det här låter flummigt. Flummigt och okonkret och jag skulle 

vilja ha tydligare, mindre ord. Mer specifika, jag skulle vilja kunna förklara i detalj. 

Connection 

Hur ska jag beskriva kontakten med publiken? Eller bristen på kontakt? Lena Nyman 

uttrycker sig så här:  

När jag har en monolog hööör jag precis överallt. Jag är som en polis. Jag har alltid ett 

stort elefantöra ut i salongen. Jag hör om jag hörs, jag känner det på koncentrationen i 

salongen. Jag tror det handlar väldigt mycket om koncentrationsförmåga. Ju mer 

koncentrerad jag är på publiken, desto mer koncentrerad får jag publiken att vara för 

mig.
8
 

medan Stina Ekblad säger så här i Karin Helanders bok Ämne: Scenisk gestaltning: 

 

Ibland på scenen kan jag uppleva hur skönt det är att få känna sig alldeles, alldeles 

tom. Nu får publiken tänka in precis vad de vill, tänker jag. Publiken får dikta och jag 

känner ibland hur de diktar helt olika saker – det är härligt och då känner jag mig 

verkligen kreativ för publiken. Ibland är det i texten, ibland i pauser – men det är 

moment av underbar fylld tomhet. Det har att göra med gestaltningen, att rollen är 

genomgestaltad, då vet man att den här möjligheten finns. Det är en erfarenhet man 

tillägnar sig.
9
 

Och är kontakt verkligen rätt ord för detta? Publikkontakt. Jag tycker mycket bättre om det 

engelska uttrycket connection, som kan översättas med, förutom kontakt, anknytning, 

förbindelse, samband. Eller borde vi kalla det kommunikation helt enkelt? Hur som helst 

skulle jag vilja hitta gemensamma uttryck för sätt att möta och förhålla sig till publik. Det 

                                                 
8
 Lena Nyman i intervju med Betty Skawonius, ”Lena den stora”, Dagens Nyheter 20060318. detta citat har jag 

Leif Sundbergs Teaterspråk att tacka för. 
9
Karin Helander, Ämne: scenisk gestaltning, Skådespelarna Stina Ekblad och Krister Henriksson som 

professorer, Stockholm, 2009, s.96. 
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skulle jag gärna fortsätta utforska tillsammans med kollegor.  Det vore till exempel intressant 

att praktiskt pröva om de kan slå på och av kontakt medvetet. Kan de visa en stängd 

skådespelare kontra en öppen, kan de sätta på och av hinnan, kan de sätta på och av sin 

utstrålning? Jag vill pröva detta praktiskt och sedan tillsammans försöka finna ord för vad de 

gjorde. Men det hinns tyvärr inte med i detta arbete.  
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LITEN IGEN   

Stockholms stadsteater  

13.00, 12 april 2011, scenen i Skärholmen 

Var i Skärholmen och såg Liten igen. Helt magisk. En liten farbror ska ta sig in i sitt hus. 

Huset står mitt på scenen, väggen som vetter mot oss saknas, köket därinne går i bruna, beiga 

toner, det andas 50-tal.  Ljuset är dämpat, koncentration på scenen, vi i publiken i nedsläckt 

salong. En hög trappa leder upp till husets dörr på vänster sida. Gubben har svårt att gå, att 

böja sig, att ta sig upp för 

trappan. Han tappar sina 

nycklar. Når dem inte, 

måste ta sig ned för 

trappan igen.  Lyckas till 

slut men kan inte böja sig 

och ta nycklarna. 

Försöker fånga dem med 

käppen men råkar sparka 

ut dem mot publiken. 

Stottrar iväg ditåt. Och 

där: ren magi. Små, små medel. Ser på en pojke, vädjande, nickar, pojken går upp, fram, böjer 

sig ned tar nycklarna ger dem till gubben och går och sätter sig igen. En för mig fysiskt 

påtaglig medmänsklighet och också ett andlöst ögonblick då publikmedverkan blir precis rätt, 

precis lagom. Precis fantastisk. Pojken pratar inte. Pojken spexar inte. Pojken skyndar sig inte. 

Han går fram och hjälper den gamle. Och någonstans har skådespelaren Siri Hamari, med små 

små signaler fått honom dit. Bjudit in honom dit?  

Det finns senare partier då ungarna går loss och hojtar och försöker spränga sig in i farbrorns 

värld. Barnen är i huvudsak tysta och koncentrerat uppmärksamma så länge farbrorn är i sitt 

lilla hus. Men när han öppnar dörren för att leta efter sin påse kan inte ens min till 

publiktystnad uppfostrade dotter hålla sig: "Där, där är påsen. Ser du den inte?".  Barnen är i 

pjäsen, inne hos farbrorn. Men farbrorn ser dem inte, kommunicerar inte tydligt ut eller 

släpper in efter mötet med pojken. Den fjärde väggen är nere. Han tar påsen och stänger 

dörren. Barnen blir tysta igen, men är intensivt med, skrattar och håller för ögonen. Det är 

Farbrorn i huslådan. Foto: Markus Gårder. 
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som om den öppnade dörren också var en öppning ut till oss. En signal att vi fick vara med. 

Trots att huset hela tiden varit öppet som ett dockskåp för oss, så gör öppningen av dörren 

skillnad. 

När sen farbrorn och gosegrisen kommer ut i djungeln och havet – då börjar ropen igen. Huset 

vrids, ljuset är nu ett helt annat, vi har plötsligt full färgrikedom på scenografin och den sobra 

vuxenmiljön har förvandlats till en djungel i form av en 

barnteckning.  Det är inte konstigt om barnen uppfattar 

miljön som sin och som en signal att tilltal är välkommet.  

Farbrorn och gosegrisen lämnar huslådan och är längre ut i 

scenrummet, närmare publiken.  "Titta, titta det kommer en 

piraya! Den är efter dig. Akta dig." Skådespelaren svarar 

med att simma snabbt och titta bakom sig. Barnen blir 

entusiastiska. De får vara med och leka! Nu kommer rop 

och förslag från fler håll. "Akta, akta, det kommer lejon! 

Tigrar! Björnar!" Skådespelaren väljer nu att inte svara på 

dem mer. Hon springer inte ifrån de uppfunna tigrarna. 

Men strax kommer faktiskt en tiger in, en jättestor 

barnteckningstiger av papper. Och nu ropar barnen. "Akta, 

akta, det är en människa bakom dig." För tigern körs av en människa.  

Jag tror skådespelerskan gjorde rätt bedömning att inte fortstätta svara på barnens djur efter 

pirayorna. Då hade barnen tagit över helt och berättelsen inte kunnat berättas klart. Nu gjorde 

hon ett litet insläpp men markerade sen: jag har något att berätta. Fast flera barn ville 

fortfarande vara med och de fortsatte ropa och komma med förslag tills de insåg att den dörr 

som öppnats mellan dem och skådespelaren nu hade stängts. Då lugnade de sig och fann sig i 

formen. Betyder det att hon inte borde öppnat dörren alls? Borde hon ha avstått från att simma 

från pirayorna? Nä, det tycker jag inte. Utan här visar hon hur man subtilt kan glida mellan 

fjärde vägg och publikkommunikation så länge man är tydlig med vad som gäller när. 

 

Farbrorn i äventyret.  

Foto:Markus Gårder 
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DELTAGANDE  

 

Fungerar en verklig interaktivitet, ett verkligt deltagande av publiken på teatern idag? Jag gick 

in det här arbetet med ett hopp om det, en tro på den möjligheten.
10

 Men ju mer försök jag ser 

och samtidigt synar mig själv i sömmarna så undrar jag om det verkligen är deltagande som 

jag vill uppnå. Jag börjar tro att jag är helt nöjd med illusionen av deltagande. 

För hur aktiv vill jag att publiken ska vara? Och hur aktiv vill jag vara som publik? Vill jag att 

en föreställning ska kunna påverkas av publiken eller vill jag att de ska uppleva att de kan 

påverka den?  

I boken Deltagarkultur
11

 sätter författarna deltagarkultur i förhållande till åskådarkultur. Där 

driver de tesen att allt ni ser på våra scener är åskådarkultur. Hur interaktiva vi än tycker oss 

vara, hur mycket vi än upplever att vi har en kommunikation med publiken så är det vi som 

har makten och vi som driver handlingen framåt och bestämmer vad som får göras i rummet. 

Ergo åskådarkultur. Först när alla i rummet blir subjekt och allas handlingar tillåts påverka 

skeendet i rummet på riktigt kan det, enligt bokens författare, kallas deltagarkultur.  Teater är 

alltså åskådarkultur, medan ett lajv är deltagarkultur. Att se på fotboll är åskådarkultur, att 

delta i fotbollsmatchen deltagarkultur.  

De skiljer också på interaktivitet och deltagande, något jag tycker är tydliggörande, verksamt 

och intressant. De använder sig av tre begrepp för att beskriva grader av möjligt deltagande: 

TANKERYMD – ”de potentiella upplevelser en viss suggestion
12

 kan ge upphov till vid ett 

visst tillfälle för en viss betraktare.”
13

 Om du ser Star Wars på bio så ger det – i bästa fall – 

upphov till en mängd inre upplevelser och tankar, men du kan på inget sätt påverka filmen. 

Men givetvis påverkar vem du är och dina förkunskaper hur du uppfattar den. 

 

                                                 
10

 Så här skrev jag bland annat i min ansökan till masterutbildningen: ”Jag vill också låta skådespelare och 

historia påverkas av den publik de möter. Jag vill att publiken ska ha en tydlig roll i föreställningen. Inte som 

utställda individer men som grupp och jag vill pröva att låta dem vara med och påverka handlingen under 

föreställningen.” 
11

 Kristoffer Haggren, Elge Larsson, Leo Nordwall, Gabriel Widing Deltagarkultur, Göteborg, 2008. De är 

medlemmar av konstnärskollektivet Interacting Arts. 
12

 Interacting Arts menar att alla medier manifesteras som suggestioner. D.v.s. att alla intryck, från syn till 

taktila, ett verk ger ifrån sig är suggestioner. En suggestion är det publiken förnimmer men den kan uppfattas 

olika av varje individ både beroende på individens egen utgångspunkt och hur suggestionen är utformad. Se 

Haggren sid. 13. 
13

 Haggren s. 36 
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VALRYMD – ”den rymd av suggestioner en betraktare har möjlighet att välja mellan i ett visst 

verk.”
14

. Nu spelar du istället Star Wars på ditt Nintendospel. Du kan välja mellan flera olika 

vägar att ta dig fram i spelet men du kan inte själv skapa nya vägar för andra spelare. Här 

menar Haggren och vänner att det vi brukar kalla interaktivitet ryms. Det finns många val, 

men nya val kan inte skapas. Val innebär inte nödvändigtvis medskapande. 

HANDLINGSRYMD – ”den rymd av möjliga suggestioner som en deltagare kan producera i ett 

verk.”
15

  Nu spelar du online på nätet (Star Wars finns inte i en sån här version, vi pratar 

snarare World of Warcraft) och möter andra deltagare som också spelar online. Vad de andra 

deltagarna gör påverkar vad du kan göra och viceversa. 

Alternativt exempel: Tankerymd – traditionell pjäs, Valrymd – konstutställning,  

Handlingsrymd – lajv. 

Det är inte alltid glasklart exakt hur de menar att gränsen går mellan olika rymder, t.ex. anser 

de att schack använder sig av valrymd snarare än handlingsrymd. Schack har ju två spelare, 

två subjekt, som spelar enligt ovan, och borde då falla inom handlingsrymden. Men, om jag 

läser dem rätt, så menar de att eftersom subjekten som spelar schack inte kan påverka reglerna 

för spelet, utan bara verka inom dem så blir det begränsat till valrymd. Då skulle jag kunna 

invända att det även i ett lajv finns regler som begränsar vad som är accepterat eller inte. 

Oavsett hårklyverierna så tycker jag att de här begreppen är ett bra analysverktyg när jag gör 

mina val i en teaterproduktion där jag vill förhålla mig aktivt till det delade rummet. 

                                                 
14

 Haggren s.41. 
15

 Haggren s.46. 
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BLI EN DÅRE 1 

Teater Giljotin  

22 januari 2011, Stockholm 

Genrep av första passet.   

 

Bli en dåre! är en teaterupplevelse som utspelar sig på ett metaforiskt mentalsjukhus. 

Här finns ingen scen och ingen salong utan föreställningen pågår i hela teaterhuset och 

mitt i händelsernas centrum av spänning och dramatik befinner sig publiken. 

Välkommen till ett Hospital där möjligheterna är oväntade och perspektiven vridna. 

Här guidas publiken varsamt genom rum och korridorer samtidigt som de intagnas 

historia berättas.16 

Projektet [ – – – ] pågår under hela helgen men är uppdelad i 4 olika avsnitt. Varje 

avsnitt kan ses fristående men självklart finns också möjligheten att se alla 48 

timmarna – antingen i ett sträck eller uppdelat på olika helger under spelperioden.
17

 

 

Väntrummet fylls sakta av folk, det blir trångt och luktar våta ytterkläder. Vi anmäler oss i 

receptionen och blir tillsagda att hänga av oss och vänta. Jag får veta att jag är anhörig. Andra 

i publiken är patienter och ytterligare andra personal. Det händer hela tiden saker. Patienterna 

försvinner en efter en med olika läkare, personalen försvinner med några sköterskor som alla 

heter syster Karin i en stor sammanhållen grupp. Vi anhöriga ropas upp två i taget. Vi får 

komma in i ett litet rum, får tossor att ha på fötterna, handskar och munskydd. Vi får 

instruktioner om reglerna på hospitalet vi kommit till och svara på frågor. Efter en lång väntan 

får vi komma in på avdelningen.  

 

Ett stort rum med svartvitrutigt golv, på sidorna bås avskiljda med tunna vita draperier. I ena 

kortänden persiska mattor, kuddar och högvis med böcker. Jag har fått en lapp med tre 

nummer, siffrorna motsvarar olika bås. Jag och några till får först komma in till Klara. Klara 

är upptagen i sin sjukdom och ber oss spela med i hennes pjäs baserad på Valerie Solanas 

Scummanifest. Hon vill att vi ska säga repliker och att jag ska binda en medpublik vid sängen.  

                                                 
16

Teater Giljotin. http://www.teatergiljotin.se/pages.asp?r_id=84349> (Använd 20120414). 
17

Teater Giljotin. http://www.teatergiljotin.se/pages.asp?r_id=75067> (Använd 20120412). 

 

http://www.teatergiljotin.se/pages.asp?r_id=84349
http://www.teatergiljotin.se/pages.asp?r_id=75067
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Jag blir osäker. Kanske extra mycket eftersom jag själv är skådespelare. Vad förväntas av 

mig? Ska jag spela den roll jag fått som anhörig eller ska jag göra som jag tror att 

skådespelaren vill och gå in i hennes lek? Om jag verkligen går in i rollen som anhörig så 

skulle jag givetvis inte göra något av det som Klara ber mig om, utan istället försöka avstyra, 

avleda och lugna henne. Men eftersom jag vet att det här är ett genrep och jag vill stötta 

skådespelaren så går jag henne – som jag tror – till mötes istället och gör som hennes karaktär 

Klara säger.  

 

 

 

 Idag är jag säker på att jag lika gärna kunde ha gjort tvärtom och att det hade varit ett lika 

stort (eller litet) stöd och att det hade fungerat lika bra – men annorlunda. Frågan som kvarstår 

är dock om inbjudan till detta aktiva deltagande drar in mig i historien eller om det snarare 

blir en verfremdungseffekt som tydliggör att detta är en lek som jag kan välja att gå in i eller 

inte. Under det att middagen serveras (ett interaktivt, improviserat avsnitt) får jag frågan: Vem 

är du anhörig till? av en av skådespelarna. Jag tror att hon vill dra in mig i leken, men absurt 

nog får frågan mig istället att backa ett steg eftersom jag inte vet svaret. Hade jag i det 

Hanna Lekander och Tommy Andersson i Bli en dåre! Foto:Cato Lein 
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inledande samtalet fått veta att jag var anhörig till en specifik roll hade det kanske fungerat.
18

 

Jag känner mig utsatt när jag ombeds spela aktivt och komma med egna initiativ. Men när 

skådespelarna tar i mig, eller talar till mig utan att kräva något tillbaka känner jag mig trygg 

och dras in i föreställningens universum.  Båda sakerna fyller sin funktion.  

 

18.00, 23 januari 2011 

Öppen repetition av pass 3 

Vi som var där dagen innan skickar nu blickar av samförstånd till varandra. Vi – den vana 

publiken. Vi som vet hur det går till. En dam som har fått biljetter via Teaterlistan
19

 vet inte 

vad hon och maken kliver in i.  

− Här kan man ju bli galen, säger hon i personalrummet dit vi tagits i rollen som ny personal. 

Våra introduktörer är röriga och inte helt säkert på läkarsidan känns det som.     

− Fast det kanske inte är så konstigt, säger hon med hög röst och tittar runt på oss andra, 

pjäsen heter ju Bli en dåre.   

Jag tänker att hon markerar både ett slags avståndstagande och – i förhållande till oss övrig 

publik – att hon minsann vet att detta är en pjäs och inget annat. Vi tror väl inte hon går på 

det? Hennes replik klingar dock ensamt och känns barnslig och jag tror hon känner sig 

obekväm efteråt. 

− Pjäs? Vad då för pjäs? säger en skådespelare. Kanske bidrar det till den där ensamheten. 

Flera timmar senare sitter vi bredvid varandra i soffan i personalrummet.  

− Vet du något om det här? Har du koll? frågar hon.  

Jag svarar svävande med att jag var här igår.  

− Hur länge håller det på? frågar hon  

− Till 24.00 stod det, svarar jag .  

− Oj, svarar hon och sen får jag veta om teaterlistan.  

− Tycker du det är konstigt, undrar jag .  

− Nä, svarar hon, det är mycket interagerande. Men det är intressant.  

Nu har hon koll på formen och är tryggare. Men hon vill veta när det slutar. 

 

                                                 
18

 Å andra sidan kanske specifika anhöriga ställt till det för föreställningen som helhet. En skådespelare berättade 

efteråt om ett tidigare publikgenomdrag där en kvinna som fått rollen som anhörig kom in på hans ”rum” och sen 

inte släppte honom på en timme. Hon gick med honom överallt och höll hans hand. Till slut fick skådespelaren 

hitta på att han skulle på terapi för att kunna byta om till läkare som han skulle vara i nästa scen.  
19

 Teaterlistan lägger ut genreps- och stödpubliksbiljetter i Stockholm och Göteborg till starkt rabatterade priser 

för medlemmar. I Stockholm får man betala 20 kr per månad för medlemskapet medan det är gratis för 

medlemmarna i Göteborg. Se mer på www.teaterlistan.se. 



Anna Mannerheim, Skådespelaren, publiken och det delade rummet 

 

25 

 

 

FÖRSTA MÖTET MED STÖKIG PUBLIK 

 Förspelet, Teater Ikaros (senare Cirkus Tigerbrand) 

1990, Fritidsgård någonstans i Stockholms ytterstad  

 

19 år gammal var jag trött på att spela fyra gånger för de närmast sörjande och ville göra en 

”riktig” pjäs för ”riktig” publik. Jag frågade vännerna i den improvisationsgrupp vi hade på 

tisdagar och de var med. Och eftersom 

vi knappt fyllt 20 och var helt okända 

så var det inga teatrar som direkt skrek 

efter oss. Så vi funderade på hur vi 

skulle hitta ”riktig” publik. Vi 

funderade på fängelser och 

äldreboenden men tyckte att vi saknade 

lite i erfarenhet för de målgrupperna. 

Men skolan. Den hade vi ju just gått i. 

Den visste vi allt om. Vi började leta 

efter en pjäs för högstadiet för fyra 

killar och fyra tjejer, eftersom det var 

det vi var. Och hittade inget som 

passade. Så då skrev Pernilla Glaser 

och jag Förspelet som vi sen spelade 

på några skolor och fritidsgårdar. Vi 

tog stativen på axeln och turnerade via 

tunnelbanan för ingen av oss hade bil. 

Och jag tyckte att en stor del av det 

roliga var att få en publik som inte 

själv valt att vara där att stanna kvar 

och i bästa fall tycka om det. Jag kan 

fortfarande uppskatta den utmaningen.  

 
Med drömkillen (Henrik Gustafsson) i Förspelet. Foto:Dino 
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Vi skulle spela på en fritidsgård och de hade ställt fram stolar till 150 personer. Det kom 40. 

Max. De satte sig utspritt i lokalen.  Såg på varandra lika mycket som de såg på oss, och blev 

sedda lika mycket som vi. Så de var tvungna att spela sina roller – som vi. Några killar satt 

långt fram, de var coola killar och var alltså tvungna att upprätthålla det. De kommenterade 

det som hände i pjäsen allt mer högljutt och vi blev allt mer störda. Försökte spela på som 

inget hände, men det fungerade inte. Tvärtom, rösterna höjdes. Så i panik, tar jag en chans. 

Jag har, just då, en textbit som handlar om min ”drömkille”:  

− Ja, ska jag berätta hur min är? Hmm, kort mörkt hår, mörka kisiga ögon. Tuff. Rolig ... 

Ledarkillen ser ut precis så, och jag vänder mig mot honom och riktar all min koncentration, 

all min uppskattning mot honom medan jag säger texten. Varpå killen ställer sig upp, sträcker 

händerna i en segergest mot taket och juckar med underlivet. Sedan sätter han sig ned igen 

och så fort hans vänner sedan försöker komma med kommentarer pekar han strängt på dem 

och säger: 

− Håll käften, det är teater! 

Efteråt frågar han om han ska skjutsa mig hem på sin moppe. Han är 14 år och når mig till 

hakan, tyvärr måste jag hjälpa till och ta hem våra saker. 

 

Sammanfattningsvis, när man spelar för publik som är ditkommenderad och inte själv valt att 

vara där, kan det vara bra med några knep: 

SÄTT INTE EN UNGDOMSPUBLIK FÖR GLEST om du inte har en mycket medveten tanke 

med det. Ungdomar iakttar varandra. Tänk dig själv att du i din mest utsatta, sköra ålder blir 

tvungen att inte bara se teater utan bli sedd medan du ser teater. Tänk vad mycket du måste 

ordna, fixa och hålla uppe. Så du blir sedd på rätt sätt. 

IGNORERA ALDRIG PUBLIKEN. Ljuset går ned. Äntligen är ungdomarna på plats. Vi börjar. 

Och någon i salongen börjar. Prata. Kommentera. Eller något. Varför är vi så förtvivlat rädda 

för detta förresten? Publik har pratat högt och kommenterat föreställningar i århundraden. 

Skulle det inte kunna vara en BRA sak med kommentarer. Visa på engagemang? Men detta är 

en längre diskussion som jag gärna återkommer till på annat ställe. Så. Någon i publiken 

börjar prata, kommentera. Och det är inte bra. För det har inte med pjäsen att göra, det stör de 

andra. Ett sätt att hantera detta är att ignorera det. Det funkar dåligt. Om du ignorerar publiken 

kan väl de ignorera dig? Varför ska de se på dig om du inte ser dem? Och hur länge kan du 

ignorera dem? Om de börjar skrika istället för att viska? Om de börjar kasta saker? Du kan bli 

ett verkligt spännande sociologiskt experiment för vissa i publiken.  
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ATT ÖVERRÖSTA PUBLIKEN ÄR INTE LÖSNINGEN. Inte skälla på dem heller. Eller att dra 

upp tempot och försöka springa sig igenom så det tar slut snart. Ta en paus, dra ned tempot 

eller volymen istället. Eller, allra enklast, se publiken. Om du hör något i publiken, vänd ditt 

huvud titta på den som låter så att den ser att du hör. Värdera inte, förmedla inte, titta inte argt 

eller surt. Bli inte rädd. Notera. Med respekt. Jaha. Där sitter du och pratar lite. Jag ser det här 

från scenen. Nu fortsätter jag. Och, märkligt nog, blir det för det mesta lugnt efter det. 

AKTA DIG FÖR LÄRARNA. Det är vanligt att lärarna söker upp dig, och försöker skapa en 

allians med dig. Om de gör det inför sina elever, markera vänligt distans och att du tar ansvar 

för allt här.  Stå inte och småprata och skratta med läraren före pjäsen (efter går jättebra, då 

kan du sälja in nya föreställningar) annars är det lätt att lärarens och elevernas eventuella 

konflikter flyter in i din pjäs. Guilt by association helt enkelt. 
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PUBLIK  

 

Men det är faktiskt bara en gång jag varit riktigt rädd. Det var första 

året, i Globen. Vi hade en scen med en catwalk ut i publiken som vi 

gick ut på alla tre och sjöng ett nummer. De som byggt den hade 

gjort den lite för lång. Plötsligt när vi står där ute märker jag att 

publiken närmar sig oss och jag känner plötsligt en oro. Då tittar jag 

på Michael och Peter och ser ren skräck i deras ögon. Vi ställde oss 

med ryggarna mot varandra och började backa bakåt mot den stora 

scenen.
20

 

Publik, åskådare, åhörare 

Ordet publik kommer från franskans public som kommer från latinets 

pūblicus som betyder offentlig. Detta kommer ur pūbes som betyder 

manbar, vuxen, så ursprungsbetydelsen av publicus är ”vad som hör till de 

vuxna männen”.
21

 Det andra svenska ordet för publik är åskådare. Å är en 

gammal preposition för på och skåda betyder ju titta, alltså påtittare. 

Dessutom finns begreppet åhörare.  Trots att jag inte är särskilt förtjust i 

ursprungsbetydelsen av publik, så är det det begreppet jag främst kommer 

använda, eftersom jag tycker att både åskådare och åhörare skapar en 

utanförroll för publiken. Vi låser fast att de ser på eller hör på, de deltar inte. 

Publik blir för mig, trots sin etymologi, ett vidare, friare, generösare 

begrepp. 

Skolan och publiken 

Jag är 25 år gammal och har gått en fyraårig teaterutbildning och ändå 

är jag livrädd varje dag som jag på jobbet ska göra det jag är tränad i. 

Jag är livrädd för ett gäng tonåringar som inte vet ett dugg om teater. 

Som inte vill vara där, som bara stör för att de vill testa våra gränser. 

Egentligen fattar de inte ens att de hörs. Eller?
22

 

                                                 
20

 Martin Stenmark intervjuad av Torbjörn Ivarsson i DN På stan, 15okt 2010. Om showen Ladies  

Night 
21

 Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok,1922, http://runeberg.org/svetym /0693.html. 
22

 Julia Högberg i sin dokumentär Klassens värsting (se den!), producent och ansvarig utgivare  

Jonas Kahnlund, ung scen/öst. 

http://runeberg.org/svetym%20/0693.html
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Min egen tidigare utbildning var märkligt ointresserad av publiken. Som jag tidigare sagt så 

erbjöds fantastisk träning för mig och mitt instrument, jag fick praktiska verktyg.  Jag slipade 

på detaljer. Men nästan aldrig nämndes för vem jag gjorde detta arbete. För mig själv såklart. 

Men för mig räckte inte det. Det kändes futtigt på något sätt. Som att jag gick en avancerad 

utbildning i lek. Missförstå mig rätt, jag älskar leken, det lekfulla. Men jag upplevde det som 

att jag bara skulle bli bättre för min egen skull. För att få bäst roller sen. Få leka med de 

finaste leksakerna. De tuffaste kompisarna. Men jag ville ju dela leksakerna med någon och 

denna någon fanns inte under min utbildning. Jag ville inte bara vara bra, jag ville 

kommunicera. Jag vill veta om det jag gör har verkan, om det når fram. Vad hjälper det om 

jag är duktig, bra, gör RÄTT, om det inte gör verkan i någon annan? Jag är inte ensam om att 

sakna publiken under skoltiden. Krister Henriksson formulerar sig så här: 

Att söka fokus i ögonblicket och kommunikation är något jag medvetet försöker 

komma åt redan med ettorna. Att aldrig glömma publiken. Jag har fått lära mig så 

mycket fel själv i skolan, så många missförstånd, som det där med den fjärde väggen, 

jag trodde det innebar att man inte fick låtsas om att publiken satt där. Att vara 

skådespelare handlar om förhållandet till en salong, till en publik. Och det glömmer 

man lätt på skolorna. Man tror teater är något i sig. Det är faran att jobba i de här 

rummen där publiken inte finns.
23  

 

När vi hade publik på skolan så var det kollegor och potentiella arbetsgivare som tittade. Och 

kanske våra familjer. Efteråt fick man domen, ett snabbt ”tack, jättefint” med vagt leende och 

blicken på väg bort, eller ett ”gud, ni jobbar verkligen på” (undertext: det är skit men det är 

regissörens fel, inte ert) eller det eftertraktade: ett verkligt samtal, eller tårfyllda ögon eller …  

Aldrig hade vi ett organiserat samtal om vad man sett. Inte huruvida vi var bra, utan vad 

publiken sett. Det borde vi haft. För däri finns spännande information om det jag gör. Är det 

jag tror jag berättar verkligen det jag berättar? Eller berättar jag något annat? Och hur 

påverkar publikens förkunskaper läsningen av mig och pjäsen? 

Ge publiken vad den vill ha 

Vi talar om publiken som om den var en person, men "publiken" är en abstraktion, på 

samma sätt som "nationen" [ – – – ] Säger vi "publiken vill" kunde vi lika gärna säga 

"historien vill" eller varför inte ”litteraturen vill". Publiken glider lätt över från att vara 

                                                 
23

 Karin Helander, Ämne: scenisk gestaltning, Skådespelarna Stina Ekblad och Krister Henriksson som 

professorer, Stockholm, 2009 s.125 
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en praktisk abstraktion till att bli något annat: ett väsen med en egen vilja, och snart 

använder vi den bästa delen av vår inlevelseförmåga för att gissa oss till denna vilja, så 

vi kan anpassa oss efter den.[ – – – ]Man kan till och med lura oss att debattera om 

huruvida den som inte delar publikens smak är en elitistisk snobb, den där publiken 

som alltså inte finns.
24

 

Jag vill inte på det sätt som Håkan Lindgren här beskriver dra publiken över en kam, göra den 

till ett månghövdat monster med samma hjärta och tanke.  Jag är medveten om att publiken 

består av en mängd olika individer. Men jag behöver den där praktiska abstraktionen. Jag 

menar att man under tre års undervisning på teaterhögskolan någon gång borde ha berört vilka 

vi spelar för och olika sätt att möta, nu kommer den – den praktiska abstraktionen – publik. 

Jag menar att det på samma sätt som det finns tekniker att arbeta kring gestaltning, kring röst 

och fysiskt uttryck så finns det tekniker – märk väl, olika tekniker – att använda sig av i 

publikmöten.  Och, i min starka tro på benämning, så tror jag att vi om vi benämner, uttalar, 

dessa tekniker också kan utveckla dem.   

 

Det betyder inte att vi ska försöka tillfredsställa publiken i vår konst. Danjel Andersson lyfter 

i sin artikel "Den just nu viktigaste frågan för teatersverige att diskutera"
25

 fram Walter 

Benjamin som säger: "In the appreciation of a work of art or any art form, consideration of the 

receiver never proves fruitful.”
26

 Det håller jag med om, så länge vi talar om valet av material, 

tema eller berättelse, om grunden, utgångspunkten för vårt arbete. Kanske också när vi väljer i 

vilken form vi vill arbeta. Benjamin fortsätter: "No poem is intended for the reader, no picture 

for the beholder, no symphony for the listener." Här tycker jag Benjamin går för långt. Jag 

anser i alla fall inte att det är möjligt att direktöversätta till teaterkonsten. Teater har alltid en 

adressat. Annars är det inte teater.  

Existerar konst utan publik? 

Det finns konst som skapas helt från ett inre behov och som för konstnären är färdig när 

verket är tillverkat, oavsett om det sedan ses av andra eller inte. En tavla kan skapas så. En 

dikt. Självklart finns det många tavlor och dikter som också de har en tänkt adressat, kanske 

de flesta. Och många ifrågasätter huruvida en tavla som inte möter en publik är konst. Men 

där ser ni finns fantastiska möjligheter! Den där tavlan kanske inte ses av någon idag, men 

                                                 
24

 Håkan Lindgren, ”Publiken är en illusion: Kirkegaard som mediekritiker”, Visslingar & Rop 24/25 

2010 s.29 och 32. (Bra tidning, den går fortfarande att beställa. Gör det!). 
25

 Visslingar och Rop 24/25 2010 
26

 Walter Benjamin, “The task of the Translator”, i Rofes, Muntadas, Muntadas, On Translating: The audience, 

Rotterdam, 1999, s.39.  
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kanske råkar någon finna den om tusen år? Grottmålningarna var förmodligen konst redan då 

de gjordes och de är definitivt konst nu. Men teater har bara nu. Den kan inte upptäckas om 

tusen år utan måste möta sin publik nu. Teatern försvinner så fort du lämnar den. Den upphör 

att existera, och därför är teatern – om den skall vara teater – avhängig av publiken. En 

teaterföreställning utan publik är en lek. En teaterrepetion utan en tänkt publik likaså. En tavla 

är fortfarande, rent fysiskt, en tavla även utan publik. 

 

 Och eftersom teatern för att vara teater kräver publik, så menar jag att det inte går att tänka 

bort att den är ämnad för en mottagare. Är man ointresserad av att ha en mottagare väljer man 

en annan konstform. Man kan skriva en dikt för sin egen skull, för att få ur sig en känsla, med 

sig själv som enda publik. Men att skriva dramatik har alltid en riktning utåt, den är alltid på 

väg till. 

 

För mig personligen är det svårt att göra teater, eller för den delen skriva den här texten utan 

att ha en tänkt åskådare eller läsare. För hur jag skriver och de val jag gör, har inte bara att 

göra med vad jag är sugen på eller min inspiration, utan påverkas av vilka jag vill tala med. 

Ofta startar min lust för att berätta just i tanken på vem jag vill berätta för. 

  

Det är en stor skillnad på att anpassa sig efter eller förhålla sig till publiken. Och det 

underlättar onekligen om man inte skräms av förutsättningen för vår konstform. 
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Vind 

Jag är fem år och det blåser fantastiskt. Luften mot huden som pressar. Som bär.  

Som skulle kunna bära mig.  

Backen ner till dagis är oändligt lång och brant. Jag brer ut armarna 

 och springer nedför, mot vinden. Och ett litet ögonblick,  
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  . 

 

 

  jag 

 

 

flyger 

 

 

  jag lovar,
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SINNLIGT TILLTAL 

 

 

Konstantin 

Ställ er på era platser. Vi ska börja. Är månen på väg upp? 

Jakov (bakom estraden) 

Jajamen! 

Konstantin 

Är spriten klar? Och svavlet? När de röda ögonen visar sig måste det lukta svavel.
27

 

 

4D bio  

På tekniska museet finns Sveriges första 4D biograf. Filmen visas i 3D med 3D glasögon på 

näsan. Dessutom gungar stolarna, det blåser och skvätts vatten och parfym för att skapa 

ytterligare en dimension.  

Tillsammans med min pappa och mina barn ser jag en film om energislöseriet på vår jord.  

Stolarna lutas plötsligt och ganska brutalt bakåt. En dam stiger fram i 3D och pratar fort i 

osynk eftersom hon är dåligt dubbad. Bilder på planeter studsar ut ur bioduken. 

Luftkonditioneringen börjar blåsa. Stolarna hoppar. Det är som att försöka se en 

informationsfilm i en bergochdalbana.  Lite längre fram ser vi bilder på råttor, samtidigt som 

något slår oss lite lätt i baken. Samma slag får vi när en pojke pussar sin mammas mage. Vi 

ser bilder på hav och det sprutas ut vatten på barnen bredvid mig men mitt måste vara slut. 

Mot slutet ser vi bilder på gröna träd och de talar om hur vi måste ta tillvara vår natur 

samtidigt som en extremt onaturlig parfymdoft pustar ut över oss.  Nej, här stärker inte den 

fysiska dimensionen berättelsen, den stjälper.  Jag flyger INTE. ”Det känns som om jag var i 

teknikens barndom” säger min pappa efteråt. Jag håller med. Här var det att visa upp en 

teknik som var det viktiga, inte hur den samverkade med (den tämligen flåshurtiga) 

berättelsen.  

Men. Kanske kan vi lära av tekniken? Låna till teatern? Men i så fall aktivt från början 

fundera kring var och när en fysisk upplevelse kan stärka berättelsen. Jag tycker att en del 

saker är tekniskt intressanta om de används i samklang med en berättelse och inte för att 

demonstrera teknik. Tänker att om jag skulle bygga en ny blackbox så skulle jag allt fundera 

på om inte några av de här sakerna skulle installeras från början. Jag vet att blåst är effektivt 
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sedan andra tillfällen. Jag tror också att det skulle vara intressant att snabbt kunna påverka 

värmen i ett rum. Vad gäller doft så tror jag att det är bättre att dela en riktig citron, än att 

använda sig av konstgjorda påtagligt kemiska dofter. Om inte annat så är det kanske mindre 

allergirisk. Men när tekniken förfinas, vad vet jag? Kanske kommer det vara självklart att ha 

en doftsättare eller en doftdesigner liksom det nu finns ljussättare och ljuddesigners. Precis 

som Konstantin i Tjechovs Måsen önskade. Fast på den tiden behövde man inte sätta upp en 

skylt om att rökningen var ofarlig. 

 

 

På bio kan vi alltså se filmer i 3D, 4D, 5D och redan 1906 gjordes de första luktbioförsöken.
28

  

En amerikansk biografägare placerade en rosenparfymindränkt bomullstuss framför än fläkt i 

samband med en nyhetsfilm om (tror man) en rosenparad. Sedan dess har det gjorts många 

olika försök, man har t.ex. prövat parfym i fläktsystem och man har fått skrapa fram dofter på 

numrerade papperslappar. Inom spelvärlden har man nyligen kommit med luktapparater som 

kan kopplas ihop med spel för datorn eller TVn hemma.
29

   

Sedan flera år tillbaka arbetar man inom marknadsföring medvetet med doft och andra 

sinnesintryck för att sälja bättre. Att de flesta affärer idag bakar, nej, förlåt, gräddar eget bröd 

är ingen slump utan noga uttänkt doftinriktad marknadsföring. I dokumentären Why we buy?
30

 

berättar de om hur man i en affär ökade sin omsättning för fiskdisken väsentligt sedan man lät 

                                                 
28

 Wikipedia, Smell-O-Vision, <http://en.wikipedia.org/wiki/Smell-O-Vision>  (använd 20120125). Matig och 

rolig artikel där det finns flera källor att gå vidare med. 
29

 Nyss läste jag på nätet (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2785&artikel=4697512) (använd 

20120210) om hur man i Japan utökat 3D filmen med riktiga människor som hoppar ut ur duken och springer i 

bänkraderna. Hm. Ever tried theatre? 
30

 Jan Tenhaven, Why We Buy, Secrets of consumer seduction, Gebrueder Beetz filmproduktion, 2007,(öv. Jacob 

Roël , Svensk medietext, jan 2011). Kan ses här: http://www.cultureunplugged.com/play/7030/Why-We-Buy 

Salongsdörr till stora scenen på Uppsala stadsteater våren 2012. 
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en svag doft av franska örter omge den, tillsammans med svaga ljud av fiskmåsar samtidigt 

som man projicerade bilder av fiskar på golvet. Allt detta får kunderna att slå ned på takten 

och i sin sköna semesterstämning köpa lite extra, eftersom de i lägre hastighet ser fler av 

varorna. I samma film möter vi konstnären och luktdesignern Sissel Tolaas som skapar en 

doft till den internationella hotellkedjan Suisse Hotel som diskret går ut i ventilationssystemet. 

Syftet är att Suisse Hotel ska lukta likadant vart du än kommer i världen. Du ska omedvetet 

känna igen dig oavsett om det är i Delhi, New York eller Berlin du kliver in. Doften har hon 

komponerat av berg, klar luft, lukten av pengar och lite cayennepeppar för värmen. 

Att arbeta med dofter öppnar enorma möjligheter för marknadsföringen. Luktintryck 

letar sig omedelbart in i hjärnans undermedvetna. Vi kommer då i direktkontakt med 

våra minnen och känslor. [– – –] I varje andetag drar vi in mängder av doftmolekyler. 

Det är miljontals bitar av information som strömmar genom oss men som vi inte gör 

något av.[ – – – ] Folk ska lägga märke till lukten. Den behöver inte ge ett direkt 

välbehag men lukten innehåller viss information som vi annars inte kan förmedla om 

just det här hotellet.”
31

 

 

Sissel Tolaas har också skapat en parfym av manssvett och iförd den och glamorös klänning 

gått på fest. Det är ju en föreställning i sig. Vore det inte roligt om varje roll hade sin egen 

lukt? Och publiken kunde känna skillnaden.   

Min poäng är att man i många sammanhang redan arbetar extremt medvetet med att berätta 

för fler sinnen än öga och öra. Hamburgerresturangernas stolar ska inte vara för bekväma för 

folk ska inte sitta för länge utan lämna plats för nya gäster. (Till skillnad från i varuhuset ovan 

där man ville att folk skulle stanna). Hur kommer det sig att vi inte arbetar med den 

medvetenheten om hela teaterupplevelsen på teatern? 

Är det inte så? Här är vi alla i samma rum. Och så låtsas vi inte om det. Ja, okej, ibland låtsas 

vi om det, ibland ser vi varandra. Men vi utnyttjar det inte fullt. Vad händer om vi medvetet 

berättar en historia riktad till alla sinnen? Ta en pjäs. Ta Romeo och Julia. Föreställ dig, hur 

luktar det i balkongscenen? Hur luktar det i gravkammaren? Är det kallt eller varmt när 

Romeo dör? Ja, jag vet, en bra skådespelare kan få publiken att känna att det drar kallt i 30 

graders värme. Kanske. Jag bara undrar vad som skulle hända om vi använde doft, kyla, 

värme, mat, dryck, väta, etc. medvetet för att berätta historien. För att förstärka något här, 
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tydliggöra något där. På samma sätt som marknadsförarna gör ovan.  På samma sätt som vi 

medvetet gör val om rummet i övrigt. Stort, smått, pråligt, kalt. På samma sätt som vi gör 

medvetna val i skådespelarens gestaltning, mer tryck där, vänd dig bort, inte så mycket – där!  

Alltså. Doften, smaken, vinden går den med eller emot känslan? Är det mögliga rummet 

platsen för en skör kärleksscen? Dofter går direkt till mitt inre utan omvägar på samma sätt 

som musik kan göra. Fast värre, svårare att styra. För den behagligaste doft kan sätta igång det 

värsta minnet. Kroppsminnet. Det sitter fast där i kroppen. I min kropp, men inte i din. I din 

kropp ger samma doft associationer till något helt annat. Doften går som Sissel Tolaas säger 

till det undermedvetna och ger direkt kontakt med minnen och känslor. Betyder det att doft är 

för individuellt för att använda i det teatrala berättandet? Men är inte min tolkning av bild och 

rörelse också individuell?   

Jag antar, och skulle gärna utforska vidare om det stämmer, att precis som vi i den synliga 

gestaltningen har gemensamma koder som vi som vuxit upp i samma kulturella kontext kan 

tolka, så kanske en del dofter på samma sätt kan uppfattas som allmängiltiga. Doften av 

nybaktbröd och kaffe som tecken för hemtrevnad är ju något som uppmuntras av varenda 

mäklare till exempel. 

Vad ska man då kalla en teater som berättar för alla sinnen? En lång stund var det nämligen 

den delen av det delade rummets teater som jag främst attraherades av. En del säger totalteater 

men det brukar inbegripa att man använder sig av massor av olika spelstilar och sceniska 

uttryck. Kanske den sinnliga teatern? Eller den sensoriska teatern? I den tidigare nämnda 

Deltagarkultur så använder de begreppet allomslutande teater, något jag tycker ger en bra bild 

av vad jag är ute efter. Att de sen raljerar en aning med det begreppet är väl en smäll jag får 

ta. 

Det allomslutande allkonstverket har å andra sidan som mål att skapa en total 

upplevelse där man strävar efter att låta konstverket utgöra allt som kan förnimmas. 

Alla icke önskvärda suggestioner förvisas bestämt från platsen. Det multidisciplinära 

ingår ofta i det allomslutande verket, men till skillnad från de verk som enbart är 

multidisciplinära kräver den allomslutande typen även en tydligare rumslig dimension. 

Suggestionerna omsluter mottagaren och genererar en ”sinnenas totala miljö” som 
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förhoppningsvis ska tjusa och suga in betraktaren i en ”ny verklighet” – 

allkonstverkets värld.
32
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 BLI EN DÅRE 2 

Teater Giljotin 

 

Att under en helg gå in i Bli en dåre är som att gå in i ett eget universum. Den är i sanning 

allomslutande och absolut multidisciplinär.  Jag tycker mycket om detta, att jag får gå in i 

pjäsen istället för att titta på den.  Här genomför de mycket av det jag längtat efter.  

 

Det ställs ut en stor ring med stolar på golvet, de i publiken som är personal anmodas att 

hjälpa till. Det är dags för gruppterapi. I ringen sitter publiken i sina fördelade roller blandat 

med skådespelarna i sina roller. Vi sitter tätt intill varandra, jag känner svettlukten från den 

ångestridne patienten intill. Gruppterapin börjar. Samtalet styrs av dr Hanna. Skådespelaren 

bredvid mig plockar på min tröja samtidigt som han svarar henne. Hela tiden pågår både den 

stora scenen ”gruppterapi” med en handling som ska framåt och små improvisationer, tysta, 

mellan publik och skådespelare. Så får Mohammad ett utbrott, reser sig och slår hårt med en 

stol i golvet. De intill honom drar sig undan lite. Då minns jag ett samtal med Martin, som 

spelar honom, när vi möttes i affären några veckor innan premiär. Han undrade hur stor man 

kan vara i uttrycket när publiken är nära. Hur arg kan man bli? Nu är han jättearg. Och det går 

bra. Det går bra på grund av två saker. Dels så kan vi flytta på oss. Vi vet att vi får röra oss, vi 

sitter inte fast i en fåtölj. Sen så vet vi att det är teater. Och eftersom vi vet att det inte är på 

riktigt så kan vi utsätta oss för ett möte vi skulle undvikit i verkligheten.  

 

Föreställningen anklagades av vissa för att beskriva mentalsjukhus schablonmässigt och inte 

vara tillräckligt verklighetstrogen. För mig var det hela tiden tydligt att man inte eftersträvade 

en naturalistisk bild av verkligheten.  Hospitalet vi kom in i utspelade sig i flera tider 

samtidigt, nutid och vid förra sekelskiftet, Eric Hermelin född 1860 existerade samtidigt som 

Lars Noréns assistent Henrietta. Och kanske befann vi oss snarare än på ett sjukhus inne i 

någons subjektiva upplevelse av hospitalet, inne i någons hjärna? De använde ofta stark 

teatral förhöjning. Till exempel så spelar Gunilla Röör både Eric och överläkaren i samma 

scen, där de grälar med varandra. För mig var teatern påtaglig hela tiden, samtidigt som det 

var en mycket suggestiv upplevelse. Inte minst tiden vi tillbringar där, att vi är där länge är ett 

starkt suggestivt medel. Föreställningen kunde ses på sträck under en helg eller uppdelat. Jag 

sov aldrig över men första gången så såg jag tre pass dagarna efter varandra. Varje pass var ca 

6 timmar långt. Att tillbringa så lång tid där, om än med pauser, skapar en känsla av en egen 
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värld. Ett undantag från min vanliga verklighet, där andra regler gäller. Jag märker att jag 

deltar mer aktiv ju längre tiden går och ju klarare jag blir över reglerna. Vad som är tillåtet 

och när. 

 

Jag är fascinerad över hur fort vi i publiken förstår var vi ska vara och hur mycket vi ska 

interagera. Så småningom förstår jag att ljud och ljus varsamt guidar oss lika mycket som 

skådespelarna och figuranterna. Ljuset går sakta ned i rummet, bara en bit av rummet är 

upplyst och vi förstår genast att den barriären ska vi inte gå över, här är nu en fjärde vägg 

etablerad. 
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DEATH OF A CARDHOLDER 

Theatre im Banhof, Österrike 

17.00, 24 augusti 2010, Nordstan, Göteborg 

 

Föreställningen startar i rusningstid, mitt i Göteborgs stora affärsgalleria, Nordstan. Vi är 60 

personer som efter en hel del mackel får på oss hörlurar. Någon har tejpat upp en stor ruta på 

golvet framför bankomaterna. En liten synth står uppställd. Vi hör en röst i våra lurar som 

säger att han är sen, på väg. Slår vi oss själva ned eller blir vi tillsagda att slå oss ned?  Så 

följer en föreställning i en medvetet tafflig showstil. Vi har konferenciern i vit kostym. Vi har 

en sångerska i röd klänning. Vi har en musiker i cowboystil. Vi har en assistent. Och vi har en 

död. Det vill säga vi har en skådespelare som gestaltar de olika döda som vi får möta. De som 

dött med bankort i hand ... 

 

 

Framför bankomaterna köar folk för att ta ut pengar, omedvetna om att de blir statister och 

scenografi. Några upptäcker att de är betittade och hoppar till, obekväma, och funderar på att 

gå men behöver sina pengar. Andra är på väg över den upptejpade ytan när de plötsligt förstår 

att de passerar något. Också de hoppar till, vänder eller, alternativt, springer ut ur rutan. Några 

Death of a cardholder. Foto:Johannes Gellner 
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enstaka har sett att någon slags föreställning pågår men tycker den stör och går därför 

medvetet rakt och tydligt över "scenen" i godan ro i avsikt att provocera. Ytterligare andra får 

fnissattacker. Notera att föreställningen pågår i normal eller låg samtalston, endast vi med 

hörlurar hör vad som sägs. Detta gör det svårare för de förbipasserande (som är där som 

kunder) att förstå vad som pågår. Några gånger stoppar konferenciern en förbipasserande. 

Han har mick i handen och börjar med att fråga om han får fråga något. Sedan frågar han om 

de någonsin har sett någon död och vem det var, hur det var? Lite senare ber han dem avslöja 

sitt kortnummer. "Det är ingen fara, det är bara vi här", säger han och pekar på oss med 

hörlurar. Och först där förstår de intervjuade att de inte bara talat in en bandspelare utan att de 

också iakttagits, nu, här, i realtid. 

 

Det här vet jag eftersom jag var på ett ”artisttalk” med gruppen ett par dagar efter och jag 

frågade om konferenciern förberedde de förbipasserande innan teknikern slog på hörlurarna så 

vi kunde höra och han sa nej, han frågade bara om han fick ställa några frågor. 

 

Här får jag tankar och frågor om publikdeltagande. Så här står det i MERs programblad om 

gruppen: 

Theater im Bahnhof is one of the largest independent theater ensembles in Austria.  

[– – –] They try to advance ideas of theatre beyond its limits, occuring at possible as 

well as and also “impossible” places and recognising the audience as willing partners 

in their daily struggles. The collective of Theater im Bahnhof places themselves 

“between the forces of Tradition and Pop”; insisting on disturbing and questioning 

what is accepted. 

Har de lyckats med att ifrågasätta vad som är accepterat? Ja. Är sättet de gjorde det på okej? 

Tveksamt. 

 

 I samtalet verkar skådespelarna själva inte riktigt ha tänkt igenom vad de gör och vilka 

konsekvenser det har. Vad är egentligen okej? Vi som valt att se föreställningen deltar 

egentligen inte i den medan andra som råkar vara i samma rum som vi dras in i 

föreställningen ovetande om inför hur många och vilka. Ibland helt ovetande 

(förbipasserande), ibland inbjudna men omedvetna om spelets regler (intervjuade). 

Samtidigt så stängs flera som blir nyfikna ute eftersom de i brist på headset inte hör vad som 

sägs. Att dra in människor som scenografi … Hmm … gränsfall. Att låta folk tala i en mick 

ovetande om hur iakttagna de är – går för mig över gränsen. Vi hade en ganska het debatt om 
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detta under samtalet.  Jag ansåg att jag om jag varit intervjuoffer (ja, verkligen offer) skulle ha 

känt mig utställd och uthängd när jag förstod att 60 personer tittat på mig. För mig är det en 

skillnad att svara på frågor i en mick och utgå från att det är till en tidning eller möjligtvis 

radio i morgon och att ha talat om min döda farmor framför en massa människor i realtid utan 

att veta om det. (För övrigt är det skrämmande hur snabba folk är på att svara på vad som 

helst i en mick. Alla är vi deltagare i en konstant pågående dokusåpa.) Jag fick mothugg från 

vissa andra från publiken (”det är konst och konsten kan ta sig vilka rättigheter den vill”), men 

skådespelaren ville inte att folk skulle känna sig utställda och sa att han nog skulle informera 

om att det fanns levande publik närvarande från och med nu. Jag förstår att en del av idén med 

föreställningen är att ifrågasätta just vilka som är med och vilka som är utanför. Men har man 

rätt att göra det på någons bekostnad? Helgar ändmålet medlen? För även om en publik 

kanske är "villiga partners" så kanske inte en förbipasserande är det?  

 

Den 13 april 2012 ser jag Gob Squads Revolution Now på TUPP festivalen i Uppsala. Där 

uppstår en parallell situation när två av aktörerna ger sig ut på gatan för att hitta ”folket”. Inne 

i teatern sitter 200 personer, vi filmas av en kamera som sänder till en TVskärm på gatan. På 

gatan finns i sin tur en kamera som sänder in till oss. Vi, hela publiken, har tidigare försökt få 

folk på gatan att stanna upp framför skärmen genom att ropa och vinka, men bara lyckats med 

ett tonårspar som strax försvann. Nu ger sig alltså aktörerna ut för att få någon att stanna. Den 

första som stannar är en man med resväska, på väg hem från Paris visar det sig. En av 

aktörerna ber honom stanna, han har en mick i handen och bredvid honom finns en synlig 

kamera. Precis som i det förra exemplet så är aktören hemskt trevlig, men informerar inte om 

att det som filmas också sänds i realtid in till oss. Mohammad, som mannen heter, svarar 

artigt på frågorna om vad han gör för att förändra världen och vilken förändring som är den 

viktigaste. Inne i teatern skrattar många, främst för att situationen är dråplig tror jag. En liten 

stund senare visar aktören på skärmen och berättar att Mohammad setts av 200 personer och 

undrar om han inte vill ansluta sig till oss. Mohammad ser ett ögonblick förvirrad ut men 

svarar sen artigt att han inte kan. Nu talar också aktörerna som är kvar på teatern direkt till 

honom. Och publiken fortsätter att skratta. Jag tycker att det är obehagligt. För precis lika 

gärna som det kanske inte rör Mohammad i ryggen, eller att det ger honom en rolig historia 

att berätta om sin hemfärd så skulle det kunna uppfattas som en slags mobbing. Återigen 

känner jag att jag själv skulle känna mig som om någon dragit av mig brallorna offentligt. De 

där skratten som jag hörde med ena örat när jag snällt svarade på frågor, de kom alltså från 

människor som såg på mig. Skrattade de åt mig? Sa jag något dumt? Bäst att låtsas som 
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ingenting, jag vill inte förlora ansiktet. Kanske är jag överkänslig här, men tänk om 

Mohammad också i sitt inre är en överkänslig typ? Nästa person de stoppar är en ung tjej, och 

hon får nästan omedelbart veta att vi är där. Då har jag inga problem med vad som händer. 

(Även om jag misstänker att hon egentligen är en lokalt rekryterad teaterlinjestuderande, men 

det är en annan historia.) 
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VERKLIGHETER 

 

Samtiden är så hemsk att jag vill stoppa huvudet i sanden och bege mig in i en annan 

värld, även om den inte heller kanske är så lycklig.
33

 

Jag vill göra TEATER. Jag är inte intresserad av verkligheten på scen. Jag tycker till och med 

att verkligheten på scen kan vara stötande, riskfylld och farlig. Det betyder inte att jag vill 

stoppa huvudet i sanden. Jag vill gärna tala OM verkligheten, få folk att ta med sig frågor och 

funderingar från teatern in i verkligheten och vise versa, men jag vill göra det i en teatral 

form. Jag vill inte ha verklig verklighet på scen.  

Vad jag kunde ha hållit på med 

När jag snabbt talar om vad jag tittar på under min master, förutsätter kollegor ofta att jag vill: 

a. arbeta med ickeskådespelare (tonåringar, pensionärer, ”vanligt” folk). 

b. att föreställningarna ska vara dokumentära, att vi inte ska låtsas vara andra än de vi är. 

c. att jag ska arbeta ute i det offentliga rummet, platsspecifikt. 

Jag tror den föreställningen kommer från 

a. communityteater trenden.   

b. exempel från performancescenen och den postdramatiska scenen. 

c. återigen performancevärlden. 

 

Man tror att bara för att jag vill arbeta aktivt med förhållningssättet till publiken, så vill jag ta 

bort det teatrala. Om jag inte vill låtsas som att publiken inte finns, så vill jag inte låtsas alls. 

Inget kunde vara mera fel. Jag vill att vi ska låtsas allihop, tillsammans. Så bra som det bara 

går. Jag kommer ju från skådespeleriet. Det är det jag älskar och som jag tidigare nämnt i en 

not så älskar jag förvandling. Och jag tycker om det teatrala och förhöjda. 

Jag är jag och du är du och vi är här och ingen annanstans 

När jag rör mig mot performancekonsten och den postdramatiska teatern i mitt tittande och 

läsande möter jag kravet på verklighet. Vi ska inte låtsas att vi är något annat än det vi är, att 

                                                 
33

Fotografen Helena Blomqvist intervjuad om sin utställning Stories from another world av Sanna Torén 

Björling, ”Samtiden blir konst med sagans hjälp” DN Kultur 20120417. 
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vi är någon annanstans än där vi är. Vad du ser är vad det är. Jag möter konst som vill tvinga 

mig att agera, reagera. Vi sätter verkligheten på scen. Vad gör du nu då?  

När vi under utbildningen får möta två av She she pops medlemmar blir jag glad av att pröva 

bitar av deras arbete. De säger att de inte är skådespelare och därför använder de sina egna jag 

i föreställningarna. Jag skulle säga att de är en scenisk version av sig själva, på samma sätt 

som en värdinna är sig själv men väljer att inte få utbrott på sin man så länge gästerna är kvar. 

She she pop låter ofta publiken delta i föreställningarna. De använder sig av lekar med hårda 

regler och stränga straff där publiken får agera domare eller bjuder, i en föreställning jag 

gärna sett, upp till dans, samtidigt som man kan få höra hemligheter i videobås. Men när de 

berättar om hur en aktör lät publiken väja mellan att ta av henne trosorna (hon hade flera par 

ovanpå varandra, men vilket var det sista?) eller se på när hon drack en shot tequila om och 

om igen tills hon däckade, går en gräns för mig. När jag – på riktigt – blir ansvarig för en 

persons väl och ve och samtidigt satt i ett bakhåll, så spelar det ingen roll att temat är 

glasklart; att det handlar om ansvar och risker, jag blir ledsen och trött bara vid tanken på att 

ha varit där.  

2008 gör Tue Biering och Jeppe Kristensen teater utifrån filmen Pretty Woman i Köpenhamn. 

De väljer att till rollen som den prostituerade köpa en verklig prostituerad till gatupris. De 

väljer det för att tvinga oss att verkligen tänka till. De väljer det för att de hoppas att det gör 

att pjäsen går vidare in i debatten.  

I forhold til det her projekt var der yderligere den fare, at vi – hvis vi lavede den som 

en temaforestilling – bare ville komme til at prædike for de allerede omvendte. På et 

tidspunkt kom der så den her tanke om, at hvis vi lavede en forestilling, der fik det 

overgrebsagtige ved prostitution med – vi køber en kvinde til at gøre noget – så ville 

der pludselig være noget på spil. Vi kunne ikke helt overskue hvad, men vi kunne 

mærke, at på den måde ville forestillingen ikke bare betyde noget for dem, der kom 

ind og så den, men også for dem, der ikke gjorde, og på den måde ville den få et liv 

uden for salen.
34

  

Att pjäsen nådde längre medialt, tack vare det i omgivningens ögon spektakulära valet, 

stämde. Men ledde den till förändring? Ett annat sätt att angripa samma ämne konstnärligt 

                                                 
34

Jeppe Kristensen intervjuad av Solveig Gade, i ”Pretty Woman Walking Down The Street”, Peripeti - tidskrift 

for dramaturgiske studier 11- 2009 Interaktivitet, s.106 
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sprids just nu runt på internet. Girls going wild in red light district
35

 startar med bilder på 

prostituerade i fönster. Plötsligt bryter de prostitutionsposerna och börjar dansa intensivt, 

ickeinsmickrande och aggressivt. Vi ser bilder på män, i vissa fall med blurrade ansikten, som 

ser och reagerar på att ett helt hus med kvinnor börjar dansa synkront. Först viss förvirring, 

sedan börjar några glatt härma kvinnornas rörelser och när dansarna stillnat, jubel. Då slås en 

ljustavla på där det står: “Every year thousands of women are promised a dance career in 

Western Europe. Sadly, they end up here. Stop the traffic. People shouldn´t be bought & 

sold.” Filmen säger sig vara tagen i Red Light District i Amsterdam och organisationen Stop 

the traffik står bakom. I ytterligare en ringhörna på det här temat så har vi Pål Hollenders film 

Buy Bye Beauty. Där ansåg han sig nödgad att för att verkligen få ut sitt budskap, inte bara 

filma och berätta om de prostituerade, utan också köpa sex av dem och filma det.
36

 Och på så 

sätt göra oss alla som tittar medskyldiga, något han menar att vi redan är. Vilken ringhörna 

vill du vara i? 

Skuldkonst 

She she pops tequila, Pretty Woman A/S och 

Buy bye beauty ovan skulle kunna 

kategoriseras som skuldkonst. Vad gäller 

Girls going wild så kan den onekligen alstra 

skuld hos någon av männen där på gatan 

som just lämnat en prostituerad, eller hos 

någon som ser filmen och har gjort samma 

sak. Men till skillnad ifrån de andra tre 

exemplen, så har inte konstverket i sig gjort 

dig medskyldig till det brott den anklagar 

dig för. Men man behöver inte nödvän-

digtvis använda sig av verkligheten för att 

göra skuldkonst. Skuldteatern dyker allt 

som oftast upp även inom fiktionsteatern, 

inte minst inom ungdomsteatern.  

                                                 
35

 Girls going wild in red light district  http://www.youtube.com/watch?v=gfFzCDIQ_a8&sns=fb (använd 

20120415) 
36

 Intervju med Pål Hollender av Peter Björneblad, ”Pål Hollender köper sex av intervju offer”, Aftonbladet 

20010127, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10194781.ab (använd 20120415) 

Det är ditt fel, alltihop! Bild från Den fantastiska cirkuskossan. 

Foto: Jörgen Stegard 

http://www.youtube.com/watch?v=gfFzCDIQ_a8&sns=fb
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10194781.ab
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Min egen skuld 

För några år sedan hade jag själv en idé om att jag skulle göra en föreställning med 

utgångspunkt från grundscenariot i Stephen Kings Maratonmarschen. Nämligen att ett antal 

människor ställer upp i en tävling med lockbetet att vinnaren får vad den än önskar. Den som 

orkar gå längst vinner. Kruxet är att det bara är vinnaren som överlever. Man går tills man 

stupar, och om man stannar för länge mer än två gånger så skjuts man ihjäl. Det hela är en stor 

mediahändelse och loppet sänds i TV med en mångmiljonpublik. När jag började skissa på 

dramatiseringen var min idé att börja föreställningen på startplatsen. Vajande vimplar, glad 

musik, intervjuer med de tävlande och möjlighet för publiken att spela på den man tror ska 

vinna. (Med låtsaspengar såklart. Herregud, det var ju tänkt som ungdomsteater.) Men jag 

hade inte tänkt informera om alla spelreglerna från start. Jag tänkte att det första skottet skulle 

bli en chock. Idag är jag glad att det inte blev av att göra föreställningen just då. För då hade 

jag lurat människor att spela med i (och på något) de inte visste vad det var, och sedan 

anklagat dem för att ha deltagit.
37

 Jag kunde ju i alla fall välja bort att se Buy Bye Beauty och 

Pretty Woman A/S, eftersom de redan i reklamen talade om vad de tänkte göra. Min publik 

hade inte fått välja, men å andra sidan hade det varit på låtsas.
38

 

Glädje 

Jag ifrågasätter starkt om skuldkonst är det som är mest effektivt för att få mig att gå vidare ut 

i verkligheten och göra något åt saker. Min upplevelse är att skuld sällan sätter igång mig, den 

förlamar mig oftare. Vrede sätter igång mig. Och glädje. Vi ska inte underskatta glädjens 

makt. När jag sett en föreställning som mentalt får mig att flyga, så går jag ut med betydligt 

mer kraft. Kanske är den där föreställningen, som en del kallar verklighetsflykt, som ger mig 

kraft och ork att göra något väsentligt.  

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Ditkommenderade människor dessutom! 
38

 Men tar vi bort det där lurendrejeriet i början så skulle jag fortfarande gärna göra den. Jag har en fet idé. 
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HÄNDER 

 

Mammas hand över mitt ansikte. 

Mjuk. 

Trygg.  

Doftande av Atrix handkräm.  

 

Jag älskar min mammas hand över mitt ansikte. Jag håller fast smekningen och borrar in 

näsan djupare, trycker kinderna hårt mot det mjuka väldoftande.  

Jag vill flytta in.  

Stanna kvar där, alltid.  

I pausen. I mellanrummet. I mörkret doften, mjukheten. I överlämnandet. 

Jag överlämnar mig.  

Överlämnar mig i hennes händer och avsäger mig i ett mikroögonblick allt ansvar.  

Inga lyfta axlar mer. Pannan slätas ut. 

 

Jag vill så gärna göra samma sak för mina barn, stryka dem över ansiktet, så tiden står stilla. 

Men mina händer är sträva, med sprickor och luktar i bästa fall inget särskilt. 

 

Mammas hand och tiden står stilla. 

Mammas hand och jag får hämta andan en stund. 

Mammas hand är dörren till ett magiskt rum. En gång vägen in i drömmen. 

När jag ska dö hoppas jag att någon finns där, 

och stryker mig över mitt ansikte, in i det nya.  

Hoppas Atrix handkräm finns då. 
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BLI EN DÅRE 3 

Teater Giljotin 

9 april 2011, Stockholm  

Pass 2 

Ställde upp som sparringpartner i en improvisation. Mina instruktioner var att det skulle hållas 

grupprådgivning. Publiken skulle få komma med frågor om vardagliga problem till 

psykologen ShangLi (alltså en skådespelare). Hon hade tidigare haft individuella 

rådgivningsstunder, men det här var första gången de skulle pröva det här inslaget i grupp och 

jag skulle finnas där som stöd och säga något om publiken var tyst och inte kom igång. Säga 

vad? Frågade jag skådespelerskan som höll i det. Jo, det fick gärna bli roligt. Och att jag så att 

säga smög in som publik, att publiken inte visste att jag spelade. ”Gör något så jag blir 

överraskad.” Okej. Jag funderade. Tänkte ut att min fråga kunde vara: Vad gör man för att bli 

av med någon som hänger efter en? Och att efter att ha fått svar vända detta mot Shang Li 

som skådespelerskan spelar och säga: Men du följer efter mig! Så nu tänker jag pröva dina råd 

och se om du fattar! Kanske kunde det bli en lite rolig scen med tvist?   

Frågestunden/gruppterapin börjar. ShangLi säger: ”Så är det någon som har en fråga?” Kort 

tystnad. Jag ska precis till att säga något karaktären Eric ställer en fråga: ”Hur kommer man ut 

härifrån?”  Han får svar lite på allvar. Sen ställer publiken frågor, jag hinner inte in. 

Vardagliga men konkreta problem som främst får allvarliga riktiga svar av psykologen 

ShangLi. Ingen humor här inte. Tredje frågan från publiken är från en skådespelerska jag är 

bekant med: ”Jag har en tonårsdotter, hur ska jag förmå att släppa henne fri?”  Massor av svar, 

lång och fin stund med riktiga råd från ShangLi och publik. Jag har nu släppt min grej. Kan 

inte gå in med den i detta. Skulle bli skitkonstigt. Sista frågan. En tjej som vi sedan 

föregående konversation vet är 17 år säger: ”Jo, jag har en kille i min klass som är kär i mig. 

Och det börjar bli jättejobbigt. Jag känner liksom hans närvaro hela tiden. Och jag undrar vad 

man ska göra för att, inte, för att allting inte bara ska bli… hat.” Psykologen ShangLis svar är 

allvarligt. Under den fortsatta konversationen framkommer att killen mår skitdåligt och skär 

sig och att tjejen är oerhört trängd. Hon får massor av motstridiga råd.  

Jag tycker mer och mer illa om situationen. Plötsligt är detta en självhjälpsgrupp på riktigt i 

verkligheten, med verkliga människor. Med den skillnaden att vi inte tar något som helst 

ansvar för vad som kommit upp och vad som händer sen. Jag tycker inte att det är ok. Hela 
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min kropp protesterar och hade jag kommit på något sätta att bryta hade jag gjort det. Men jag 

vill inte bli inblandad, vill inte stå för processen. När sessionen avslutas, tar jag tag i tjejen 

och säger att hon måste be om hjälp av till exempel kuratorn på skolan. För det var modigt att 

ta upp problemen här, men detta är bara här och en teater och hon måste få hjälp att hantera 

situationen i verkligheten. Hon säger: ”Det är lite svårt att skilja på teater och verklighet här.”  

Jag är upprörd och störd. Trots att tonårsdotterdiskussionen var jättefin så tycker jag att man 

borde hålla sig till det mer komiska och inte låta det gå på huden så. Det gick ju inte att skoja 

bort 17-åringen, eftersom man tagit de andra på allvar. Jag tycker det är farligt. Jag talar 

försiktigt om mina invändningar med skådespelaren, de prövar vid ett tillfälle till som jag 

förstått det, men ersätter sedan terapisejouren med ett annat interaktivt inslag. 
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ANSVAR 

 

Privata jag 

Jag tycker alltså inte om när privata jag dras in i föreställningen. Varken skådespelarnas, 

publikens eller mitt eget. Hmmmm. Tål att tänka på. Vad menar jag, såklart kommer publiken 

med sina privata jag. Jag gillar inte när deras privata jag blottställs för en främmande publik. 

Även om det är egenvalt. När vi på teatern tar beslut om att ta med något privat så görs det 

efter överväganden och med en viss konsekvensanalys. Jag vet som skådespelare vad jag inte 

vill ta upp i repetitionsrummet eftersom jag inte vill blottställa det på scen. Men som publik, 

vid ett tillfälle på en starkt suggestiv plats, kan jag ryckas med och obetänkt berätta om saker 

som jag sedan ångrar. Eller som jag faktiskt på riktigt behöver hjälp med. 

Tydlighet 

Det är lätt att förväxla teatern och verkligheten, men teatern tar inte hand om och följer inte 

upp vad som händer sen. Därför måste teatern ta ansvar för vad den väljer att sätta igång för 

processer och vara tydlig med att uppföljning kommer saknas. I verkligheten har jag arbetat 

10 somrar på kollo, och jag lärde mig snart att vara oerhört tydlig med att det var kollotiden 

som gällde. Jag är inte en ny vuxen man kan räkna med för livet. Jag är en kolloledare som är 

trevlig att vara med nu, en sommarvän, men vi kommer inte att höras under vintern. Det du 

berättar för mig måste jag om det är allvarligt kanske föra vidare för att du ska få hjälp av 

någon som kommer finnas där mer beständigt. 

På samma sätt måste en performance och en teater som sätter igång processer i någons 

verkliga jag påminna om att det bara är här och nu som gäller. Detta är inte en återkommande 

terapisession. Välj därför vad du lägger ut. Teatern bör också skydda ickeoffentliga 

ickenärvarande personer från att dras in och exponeras. När jag har ett samtal med ungdomar 

efter en pjäs är jag alltid noga med att i inledningen säga att vi bara talar för och om oss själva 

i samtalet. Vi talar inte om människor som inte är där och därför inte kan ge sin bild av saken. 

När är det mitt fel? 

Samtidigt. Vad är det för skillnad på om jag under en ”vanlig” föreställning sätter igång 

processer inuti en åskådares huvud, i hans/hennes tankerymd, och att en i publiken, som i 
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föregående exempel, uttalar sin process under föreställningen?
39

 Jag tycker ju inte att vi, om 

vi spelar en ”vanlig” föreställning, är ansvariga för att någon som ser den uppfylls av tvivel på 

om livet är värt att leva. Eller tycker jag det? Alla ser ju allt från sin perceptionshorisont så 

därför kan jag inte förutse varje tänkbar reaktion på mitt material. Det är ganska ofta jag blivit 

väldigt sorgsen när jag ser en romkom till exempel. Förmodligen inte skaparnas syfte, men 

absolut förutsägbart. Jag ser något som jag saknar eller förlorat och blir sorgsen. I 

förlängningen så skulle jag kunna bli så sorgsen av denna påminnelse att jag faktiskt 

ifrågasätter meningen med livet. Är det då romkomens skapares fel? I så fall har ju de 

moralkonservativa rätt när de säger att hårdrock kan skapa mördare. Är det verkligen så jag 

tycker? Nä, jag kan inte förutse alla reaktioner, men jag kan eventuellt förutse en större 

grupps reaktioner.  

Undergång eller handlingskraft 

Exempelvis anses det fortfarande som förbjudet inom teatern att göra föreställningar för barn 

som saknar hopp. (Personligen avstår jag fortfarande gärna all sorts konst utan hopp, jag blir 

så tung av den.) Men är barns syn på hopp densamma som vuxnas? Vi gjorde Isa Schöiers 

Livingstones barn på Lilla Teatern i Göteborg. Föreställningen handlar om fyra barn som 

blivit kvar på ett övergivet barnhem i en nära framtid. De handlar starkt ritualiserat och är 

rädda att bli vuxna eftersom de då enligt reglerna ska lämna barnhemmet för en okänd värld. 

Föreställningen slutar ändå med att alla barnen lämnar barnhemmet.  

De vuxna i publiken ansåg att det var hemskt. De övergivna barnen skulle gå ut i en dystopisk 

värld och gå under. De avrådde andra lärare från att köpa denna föreställning utan hopp. Men 

barnen i publiken såg det inte alls så, utan de flesta ansåg att barnen gick ut från barnhemmet 

och letade upp sina riktiga föräldrar och sedan levde lyckliga i alla sina dagar. Där lärarna såg 

undergång såg barnen handlingskraft och självständighet. Och vad har det här att göra med Bli 

en dåre? Och med rummet och skådespelaren? Jo, men kanske jag har helt fel, kanske var 

detta samtal på Giljotin en start på en färd där den här tjejen kan be om hjälp på rätt plats. 

Kanske var publikens råd helt korrekta och till hjälp i all sin motstridighet. Kanske är det jag 

som är läraren med moralpanik nu? En 17-åring är väl helt kapabel att ta hand om sig själv. Ja 

och nej. Vad ska vi ta hand om?  

                                                 
39

 Och använder sig av sin handlingsrymd. 



Anna Mannerheim, Skådespelaren, publiken och det delade rummet 

 

54 

 

 

 

 

 

 

AVBROTT 

 

På väg till affären, hastar,  

plötsligt knäsvag.  

Mjuk i benen, det suger till i mellangärdet, ner i skötet.  

Jag faller.  

Doften, doften.  

Det är han.  

Och jag förflyttas till att hemligt rum av lenhet.  

 

Ett rum jag hade glömt. 

 

Var, var är han? 

Jag samlar ihop mitt ansikte. 

Men han syns inte och den som bar hans doft är redan försvunnen. 
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MELLANRUMMET  

Privatteatern  

10 oktober 2010 i bil och lägenhet, Stockholm 

 

Jag står på stjärnan på Greta Garbos torg och väntar. Det är sen lördagskväll.  Jag känner mig 

lite dum. Osäker. Iakttagen. Är det där paret som kommer där början på föreställningen? Eller 

de där? Nähä. Inte de heller. 

 

 Så blir jag upplockad i en vit bil. Jag får lämna mina pengar i ett kuvert. Chauffören frågar 

om hon får slå på radion. Där talar de om ensamhet. Och om möten. Och om vem man ska 

vara. Staden lever runt bilen och människorna gestaltar det de talar om på radion. Den riktiga 

staden, de riktiga människorna blir plötsligt upplysta scener i strålkastarljus. De är omedvetna 

om att de spelar för mig.  

 

Jag får instruktioner att gå in i en lägenhet. Där ångar det. En man ropar från badrummet och 

ber mig ge honom hans handduk. Det finns skumpa om jag vill ha, det är hans födelsedag. Jag 

behandlas som om han känner mig. Och inte. Han talar om ensamhet när man är med många. 

Om det där att man borde känna på olika sätt. Att man borde vara glad. Jag är visst bjuden på 

middag där. Han ska bara klä om, jag kan gå in i rummet så länge. 

 

Det är en kvinna där. ”Vad heter du?” frågar hon. ”Anna”, svarar jag. Hon säger inte vad hon 

heter. Jag frågar inte. Hon ber mig komma till fönstret, hon vill visa mig något. Hon berättar 

om att hon brukar stå här och se på människorna. Precis så som jag just gjort i bilen. "Det sägs 

att om man ser in i en människas ögon tillräckligt länge så kan man se hennes själ, vill du 

pröva?" Jag nickar. Vi sätter oss på sängen, hon håller min hand och vi ser – länge – in i 

varandras ögon. Hon lägger sig ned i sängen, ber mig lägga mig bredvid och berättar något 

jag nu några veckor efteråt har glömt bort. Sen säger hon att det är någon hon vill att jag ska 

träffa. 

 

Jag får instruktioner i ett kuvert och går ned till kvarterskrogen. De visar mig till ett bord, jag 

får ett glas vin. Vid bordet sitter två herrar. Då den ene herrn är oerhört teatral, mycket 
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teatralare än de tidigare skådespelarna, är jag länge osäker på om han är publik eller om han 

ingår i pjäsen. I slutändan landar jag på att han är publik. Vi talar om föreställningen om vad 

vi sett och hur vi tänkt. Ytterligare två besökare till kommer med 20 minuters mellanrum.  Tre 

av oss är på något sätt i "branschen", en är förälder till en av skaparna, bara en har ingen 

självklar relation till teater. Han visste faktiskt inte ens att han skulle på teater. Detta var hans 

överraskningsfödelsedagspresent. 

 

Citat från STOFFs festivalkatalog 2010: 

 

Var går gränsen mellan fiktion och verklighet? Besök gränslandet med Privatteatern. 

Vi tar med dig till den tredje platsen. Föreställningen Mellanrummet tar sin början 

någonstans i centrala Stockholm. Privatteatern tar med dig på en resa där det spelar 

roll vem just DU är. Tillsammans undersöker vi de underliggande strukturer som styr 

vårt handlande. Det vi ser och inte ser hos oss själva. Föreställningen ges för en 

besökare åt gången. Ta med din mobiltelefon och se till att den är laddad. 

Men spelar det verkligen någon roll vem jag är? Det känns inte alls så tycker jag. Inte på 

riktigt, inte annat än i pyttedetaljer. Det betyder inte att jag inte tyckte om föreställningen för 

det gjorde jag. Mycket. Men jag tror inte att ett verkligt JAG från min sida hade fungerat. 

Eller tolererats. Så varför påstå det? Att det spelar roll vem jag är? För mig spelar det givetvis 

roll, men för dem? Vem jag är påverkar ju såklart vad jag känner inför och hur jag läser 

föreställningen. Men hur mycket kan mitt JAG påverka föreställningen? Och om jag verkligen 

gick in och svarade, eller handlade? Skulle det kunna fungera?  

  

Förvisso spelar vem jag är mer roll i föreställningens andra del då jag möter annan publik. Där 

spelar det roll. Är det där mellanrummet verkligen infinner sig?  
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RUM 

 

Modig och trotsig vågar jag trooooo, inget är omöjligt för en ko 

Jag är en ko, som ska ta stora, trotsiga kliv. Men scenen 

är trång. Jag kan inte göra stora funnywalksteg fort. Då 

sparkar jag barnen i ansiktet. Jag får krympa stegen, 

göra om dem, och den stolta kon blir mer krum än stolt. 

Och jag hamnar i otakt.  

Det händer att jag längtar oerhört mycket efter en stor 

scen. En scen där jag får sträcka ut mina 178 cm hela 

vägen, där min kropps storlek är till nytta istället för ett 

hinder. Där jag kan göra en arg sorti i fullt tempo och 

ändå hinna bli stoppad av medspelaren innan jag är nere 

på ICA. Eller så längtar jag efter en regi som i 

scenerierna tar hänsyn till det lilla rummet. Det kräver 

kanske ett bryt mot naturalismen. Som om det skulle vara naturalistiskt att spela en ko. Det är 

inte bara kroppen och stegen som får krympas. Jag måste dra ned i energi, i mental volym och 

riktning för att inte fullkomligt slå ner barnen i publiken. I den här föreställningen är det svårt. 

Det ska vara cirkus, stora uttryck. 

Nya rum 

På turné möter jag ständigt nya rum. Nya rum som vår föreställning ska förhålla sig till. Det 

gör skillnad. Som högst påtagligt påverkar mötet med publiken. Och jag gör saker för att 

hantera den skillnaden. Jag har stått på jättelika scener med en ittebitteliten scenografi och en 

intimt regisserad text. Rummet slukar mig, det äter energi och jag måste hitta sätt att 

kompensera det där slukhålet, elda starkare under och samtidigt smalna av riktningen för att 

behålla den intima känslan. Att turnera mycket har fysiskt lärt mig hur jag måste anpassa 

uttrycket efter rummet och mängden publik. Det går bättre nu, när jag mött många olika rum 

och har en förförståelse för dem, än i början när rummen kunde komma som en chock.
40

 

                                                 
40

 Skådespelaren Lasse Väringer berättade för mig om en övning som han och scenografen Karin Dahlström 

gjorde med några teaterstudenter, som jag önskar jag fått göra på teaterhögskolan. Studenterna hade under ett par 

veckor arbetat med scener ur Fröken Julie. Nu prövade de den sceniskt inför varandra under en dag. De prövad 

den i fyra olika scenografiska rum: 1. Scen-och- salong. 2. ”Rännabana”, alltså publik på två sidor. 3. Halvcirkel. 

Foto: Lars Eriksson 
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Platsspecifikt 

På den här resan har jag fyllt på min rumskunskap. Om jag vill ägna mig åt den sinnliga, 

sensoriska, allomslutande teatern så krävs antingen en hel del scenografiska resurser, eller så 

kan jag istället ta teatern till rummet. Göra platsspecifika föreställningar (många använder det 

engelska uttrycket sight specific) som Mellanrummet ovan är ett exempel på. Death of a 

Cardholder är ett annat. Men där Mellanrummet söker det intima både i publikmöte och rum 

så vänder sig Death of a Cardholder ut i det offentliga rummet och invaderar det. Men båda 

föreställningarna använder sig av en atmosfär som redan finns i de rum vi besöker och 

förstärker den. I Mellanrummet är det intimiteten, i Death of a Cardholder ödsligheten, 

kanske bristen på intimitet. 

Litet och stort 

När jag säger att jag vill arbeta med en sinnlig teater eller en aktiv publik, förutsätter många 

att jag vill arbeta litet och intimt. För vill man ha en rörlig publik så kan det ju inte fungera 

med många.
41

 Då brukar jag citera Ariane Mnouchkine när hon berättar om sin föreställning 

1789, där publiken kunde röra sig mellan ett antal upphöjda plattformar. 

 
W: What about the spatial use of the audience? 

M: I don’t like this expression, ‘use of the audience’; we use ourselves for them. Our 

first intention was for the audience to be freer – which doesn’t happen of course, 

because there are usually too many people. But at the first few performances in Milan, 

when we had only about six hundred people, it was incredible to see how they did 

move around in order to get in closer.
42

 

 

Sista föreställningen var det över 2000 personer i publiken och då blev det lite si och så med 

rörligheten.
43

 Faktiskt har jag kommit fram till att det snarast är en vinst med mycket folk om 

                                                                                                                                                         
4. Publik på fyra sidor med gradängerna något isärdragna så man fick möjlighet till 4 entréer. Första 

uppställningen fick varje grupp pröva en gång, de andra flera gånger med regi emellan. Att konkret pröva samma 

material på olika spelplatser tycker jag är en genial övning. Till de övriga rummen skulle jag vilja lägga till liten 

intim scen och en riktigt stor scen (sen ska gudarna veta att det också skiljer stort på att spela för full, halvfull 

eller halvtom salong, det vore ju också spännande att pröva, om det gick att lösa praktiskt). Själv vill jag också 

på likande sätt pröva samma material på olika sorters publikgrupper (ungdomar /pensionärer t.ex.) och se om det 

är någon skillnad eller om jag bara har fördomar om skillnad…  
41

 På samma sätt brukar kultursekreterare utgå från att vi vill ha en maxpublik på 60 personer när vi gör 

barnföreställningar. Detta oavsett pjäs och uttryck.  
42

Från en intervju med Ariane Mnouchkine av Irving Wardle i Performance 1: 2, april 1972 i David Williams 

(ed.), Collaborative theatre, The Théâtre du Soleil sourcebook, London 1999, s.28.  
43

 När 1789 spelades för så stor publik så fanns det en sittplatsläktare ovanför spelplatsen. En del av publiken satt 

på läktaren och en annan kunde röra sig på spelplatsen. 
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man har rörlig publik. Både under Bli en dåre! och Splitter på Teaterhögskolan arbetade man 

med parallella skeenden. Det blir verksamt och spännande att fritt kunna röra sig mellan dessa 

när rummet är fyllt med publik. Genom att det är fullt med folk så spelas de parallella  

scenerna egentligen i olika rum, även om vi är i samma lokal. Jag kan omöjligt se två scener 

fullt ut från samma plats i rummet, de andra i publiken skymmer dem helt enkelt för mig. Jag 

kan ana den andra scenen, och välja att bana mig väg ditåt för att se den, eller stanna kvar där 

jag är. Med en glesare publik finns en risk att scenerna börjar slåss om uppmärksamheten. Jag 

står mellan två scener, som via publikens mängd skulle föregått i två ”olika” rum, men nu 

istället blir utställda bredvid varandra, liksom avslöjade. Och då de plötsligt är i samma rum 

blir det konstigt att de inte förhåller sig till varandra. Antingen genom att väva ihop scenerna 

och lämna utrymme för den andra scenen eller bara genom att notera de andras närvaro 

synligt för oss i publiken.  
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LYCKA 

Stockholm stadsteater 

2 januari 2012, stora scenen, Stockholm 

Första publikgenomdrag 

Det är roligt att se Lycka, Alexander Mørk- Eidems och ensemblens variant på Tjechovs 

Platonov. Stockholms stadsteaters stora scen är verkligen stor liksom dess salong. Och ändå 

vågar de språnget och talar direkt till publiken. Vi finns! Ja, vi inte bara finns, vi är också 

samtalspartners. Riktiga samtalspartners som man vill ha svar av även om man inte 

nödvändigtvis tänker rätta sig efter svaren. 

Ja, det är en riktig lycka att få vara med om! Föreställningen är som ett evigt pågående 

fylleslag. Skådespelarna använder sina riktiga namn, men pjäsens relationer. De leker och kan 

därför vara både på godset och på stora scenen samtidigt. I ena stunden säger någon: "Hur kan 

du göra så, här, i min mammas hus?" I nästa stund: "Vi kan väl göra upp det där på 

sidoscenen?" Det fungerar eftersom det är en lek som vi i publiken lockas att delta i. Och 

enligt lekens logik kan vi gå i och ur pjäsens nu och vårt eget nu helt utan sömmar. Dessa 

båda nu existerar samtidigt och öppet helt okomplicerat. 

 Det sprutas rök och skum och silverkonfetti i enorma mängder. Dock inte på publiken. Vi ser 

det sinnliga men 

delar det inte. Nä, 

här är det 

interaktionen som 

är nuet. Man börjar 

med att tala direkt 

till publiken, via 

mikrofon, med 

blinkningar till stå 

upp.  

I andra halvan av pjäsen frågar Fredrik Lykke som i pjäsen är gift med Frida men ständigt 

bedrar henne med de flesta av pjäsens kvinnor: 

Foto: Carl Thorborg 
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− Hur ska jag göra? Alltså jag undrar verkligen? Som jag ser det finns det fyra sätt jag kan 

hantera det här på: 1. Gå till Tova 2. Gå till Louise 3. Stanna hos Frida 4. Hänga mig i 

palmen. Vilka röstar på 1?  

Några få händer åker upp.  

− På 2? 

Ännu färre händer upp.  

− Nämen, men kom igen då… Jaha, okej på 3? 

 Fler händer i luften.  

− Och fyra? 

 Flest händer i luften. 

 − Jaha. Så kan ni ju tycka, men nu är ju inte det här ett demokratiskt val. Jag tänker gå till 

Louise. Annars, om jag skulle hänga mig i palmen, så skulle ju pjäsen vara slut här. 

 Jag tycker om att de frågar publiken på riktigt och att de reflekterar över men inte styrs av 

svaret. För det tillåter också oss i publiken att reflektera, det sätter igång oss. Jag tycker också 

om att de talar till oss alla och att de inte går på en särskild person och kräver svar av den.  

Mot slutet av pjäsen möts Fredrik och hans fru Frida som han tidigare övergivit. Hon förstår 

att han bedragit henne inte bara med Tova utan också med Louise och gud vet vilka fler. Han 

vill att de ska försonas, att hon ska ta honom tillbaka samtidigt som han, när han ber om det, 

avslöjar sitt förakt för henne. Och för första gången i pjäsen, hon faller inte, hon säger ifrån: 

− Jag vill aldrig mer se dig, och om du vill träffa dina barn, det kan du glömma! 

 

Hon går. Och ett jubel och en applåd stiger från publiken. Något jag inte kan komma ihåg att 

jag någonsin upplevt på en Tjechovpjäs förut. Möjligtvis på barnteater eller på en fars. Det är 

första publikgenomdraget och jag tror faktiskt skådespelarna blir förvånade av den starka 

reaktionen, men det är tack vare deras tidigare inbjudningar till ett samtal som den kommer. 

Skådespelarna tar in publikens reaktion. Smälter den kort i tystnad innan de fortsätter. Och för 

mig känns det som ett verkligt utbyte skett. Vi som är här idag har haft en, inte verbal, men 

emotionell diskussion kring pjäsens tema. Skådespelarna bråkar med den, vi bråkar med den. 

Vi faller för Fredriks charm och vi börjar ogilla honom å det grövsta. Och vi låter honom veta 

det. Det är det ovanliga, vi låter det höras. Med så skenbart enkla medel uppstår en verklig 

dialog med publiken. Och därför når frågeställningarna i pjäsen djupare in i mig och fortsätter 

att färdas inom mig i dag.  
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Jag är nyfiken på hur pjäsen blir efter ett antal föreställningar. Hur sann kommer dialogen 

med publiken vara då? När skådespelarna börjat vänja sig vid vissa reaktioner? När de provat 

på flera olika publikreaktioner och skaffat sig en bank av svar. Kommer något av den här för 

mig sanna dialogen, denna känsla av gemensamt utforskande av pjäsen gå förlorat då? Å, 

måtte det inte göra det, måtte de förmå att fortsätta fråga och att inte ha svaren.  

 

27 februari 2012 

Jag ser om Lycka, näst sista föreställningen, och skillnaden är mycket liten. Skådespelarnas 

kommunikation till publiken är princip identisk med den första föreställningen jag såg. Jag 

hade förväntat mig lite större variation i ordval, i svängrum. Jag tänkte mig de där 

kommunikationsögonblicken som en sorts lazzis, att de var avsatta stunder för viss 

improvisation på ett tema. Men skådespelarna håller sig väldigt nära vad de gjorde förra 

gången. Jag kollar med en kamrat som sett pjäsen flera gånger och hon bekräftar att detta varit 

fallet också då.  

 

Det som skiljer sig däremot är publikens kommunikation till skådespelarna. De blir till 

exempel inget rop när Frida säger ifrån. Men någon börjar tala på ett annat ställe. Vilket 

skådespelaren fångar upp och så att säga tvingas till ett lazzi. Mycket kort dock, 

skådespelaren stannar inte upp där som han kanske skulle ha gjort om det var en 

clownföreställning, utan går vidare, styr in i den lagda pjäsen igen. Rätt beslut eller fegt? Vad 

hade hänt om publikens kommentar hade blivit ett samtal istället för en kommentar?  

 

Jag får senare veta av en kollega att det som jag trott vara sprunget ur improvisationer fanns 

med i manus från kollationering. Med andra ord så frågar de inte på riktigt som jag skrev 

tidigare. Jag känner mig lite besviken, jag hade velat vara kvar i min illusion om det unika 

mötet. I min illusion om att vi tänker kring temat tillsammans, skådespelare och publik. Jag 

skulle vilja tro att de där uppe på scenen också kan ändra åsikt om det de berättar om.  

Betyder det att jag också vill att föreställningen ska förändras av denna eventuella förändrade 

åsikt? Hur skulle det vara möjligt? Vart kan det bära hän? 
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BEVEKELSEGRUNDER eller MIN LORE 

 

Berättelserna  

I begynnelsen var ordet. I begynnelsen var berättelserna. Sagorna och sanningarna. Sagor som 

flöt in i berättelser om dem som var innan. Berättelser om dem som var innan som blev till 

sagor. Det var gammelmormor Umma som berättade, som målade upp andra världar för mig. 

Om fäbodar och småknytt och gråtande fulla män och urstarka gravida kvinnor med perfekt 

ögonmått som räddade byar. Jag var släkt med alla. Och hos farmor gick vi genom rummen, 

fyllda av tavlor, porträtt och små saker som man ville röra vid. Varje sak ägde sin historia. 

Varje porträtt rymde flera historier, för varje namn var en länk till ett nytt. Och jag vadade i 

berättelser. Samtidigt fanns böckerna. Mamma och pappa läste saga varje kväll, men det 

räckte inte, så Umma som var blind beställde hem talböcker för barn som jag lyssnade till 

timma efter timma på hennes orangea soffa. ”För barn” var ett mycket vitt begrepp. Jag 

lyssnade mig igenom jag vet inte hur många band Tusen och en natt, med persikor och sval 

hud och prinsessor som bytte kön och deflorerade andra prinsessor. Så satt bokstäverna ihop 

och jag började läsa själv. Jag älskade orden. Jag läste allt, inklusive innehållsförteckningen 

på schampoflaskor i brist på annat. Men helst läste jag det som liknade sagor. Narnia, Dickie 

Harding. Tidresor och andra världar lockade mig. Sagor, äventyr, skrönor, historia och 

historier lockar mig fortfarande. De får mig att tänka att livet är lite större, att det finns rum 

för lite mer, att man kan andas lite friare. Och i Noel Streatfields Ballettskorna beskrevs 

teaterns värld precis som sagans, full av offer, men för ett större, underbart, mål. 

Språk(förbistring) 

Jag växte upp i paradoxala världar. Jag lärde mig Trygga rekan och Arbetets söner samtidigt 

av Umma. Jag sprang rädd genom korridorerna på det stora godset Grensholm med 

uppstoppade djur på väggarna som ilsket stirrade på mig. Jag satt på pappas axlar och skrek 

USA ut ur Vietnam och fick beröm för min starka röst. Fast helst ville jag ha en ballong. Jag 

somnade med huvudet i mammas knä när de vuxna talade politik och pappa sålde Gnistan. 

Jag flyttade tre gånger under min uppväxt. Det låter ju inte så mycket, men på varje plats 

gällde nya regler och orden betydde inte samma sak. Alla språk var svenska, men hemma 

talade vi på ett sätt, på mitt dagis i Östberga på ett, på landet i Östergötland på ett, i 

höghusområdet på Södermalm på ett och i villaområdet i Äppelviken på ytterligare ett sätt.  
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Jag lärde mig att anpassa mig. Att anpassa mitt sätt och mina ord till olika sammanhang. Och 

när jag inte anpassade mig så blev det klart hur stor skillnaden var. Jag anpassade mig. Och i 

viss mån krympte jag mig. Varje nytt ställe införde en ny begränsning.  När jag äntligen lärt 

mig hur jag skulle vara var det dags att flytta igen. Jag slogs med den där krympningen, för 

samtidigt som jag ville smälta in och bli omtyckt – jo, jag fick höra att jag borde dämpa mig, 

ta mindre plats, kunna mindre, tycka mindre, inte bli så glad, inte bli så ledsen, krympa mig 

för att duga – så hade min Umma och mina föräldrar lärt mig att om man inte står upp för vad 

man tycker också när det blåser hårt så är man inget annat än en feg liten skit. Och efter 

hjälteberättelserna om min anmödrar ville jag ju verkligen inte vara det.  

Teatern 

När dök teatern upp? När blev teatern den ultimata sagan? Jag tror mitt första minne av 

levande teater är Kamomilla stad. Det var en stor salong, med röda stolar och vi satt ganska 

långt från scenen, pappa och jag. Himla dumt visade det sig för de som satt nära fick ta 

Jonathan i ”Kasper och Jesper och Jonathan” i hand och han var så söt fast han var vuxen. 

Nästa gång är jag sex år och ser Norbergsstrejken. Vi sitter utomhus, längst fram med ett 

träräcke framför oss. Luften sommarkvällssval, lite fuktig. Massor av människor bakom mig, 

några vid sidan om. Men jag känner bara Ummas hand runt min och ser på det framför mig; 

berg, hus som går att öppna, människor från ett då fast nu. Och barn. Det finns barn med. Som 

jag! Jag skulle också kunna vara med. Jag kan nästan röra vid dem. Jag skulle också kunna 

Jag och min mamma och pappa. 1976. 
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vara med. Och vara i då, fast nu. Gå in i historien. Jag vill det. Jag vill det mer än något annat. 

Det är nu jag bestämmer mig för att bli skådespelare. 

 

Jag börjar på Vår Teater. Vi leker olika varje gång, först är det roligt men jag vill göra en pjäs. 

Vi bara leker och det är ingen saga där, inga offer och inget underbart. Så jag börjar på 

Miniteatern i stället. Vi gör operetter i hemmagjorda översättningar, sjunger i för hög tonart 

om vad en flicka verkligen vill och dansar cancan på horhus. Jag älskar det. Vi får vår text 

första veckan, ett premiärdatum och det hänger kostymer i långa rader och väntar på oss. 

Varje pjäs har redan sin färdiga uppsättning kostymer. Det är på allvar, på riktigt, vi får lära 

oss bukandas, vrida kroppen utåt så publiken ser och att the show must go on. Det förväntas 

saker av oss från dag ett. Jag tycker om att bli tagen i anspråk. Jag börjar på ytterligare en 

teaterskola, Stockholms Teaterverkstad.  

Och återigen en paradox. Dessa teaterskolor är platsen där jag slipper spela en roll. Här finns 

inga krav på reducering. Det är en lättnad att slippa tvångströjan, att i teatern hitta en plats där 

hela jag får plats, där alla Annor får existera samtidigt och där detta plötsligt är en tillgång. 

Där det är bra att kunna många olika språk lite grann. Äntligen finns en plats där jag kan 

andas fritt. 

Så detta är grunden, grunden till varför jag är här. Sagorna och möjligheterna. Berättelserna 

och språket. Fortfarande präglar detta min syn på teatern. Jag vill att den ska visa livet så stort 

som det är, motsägelsefullt och spretigt. Fult och vackert, skört och starkt. Jag vill att teatern 

ska göra det lättare att andas, jag vill att den ska få mig att vilja andas, större andetag och 

gripa efter mer av livet. 
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SAMMANFATTNINGAR  

 

Utgångspunkter för kommande föreställningar: 

• Teatern bör utnyttja alla teaterns unika möjligheter till berättande. 

• Det för den levande (scen)konsten unika är det med publiken delade rummet och nuet. I 

det delade rummet och nuet finns en möjlighet att berätta för publikens alla sinnen. 

Teatern kan berätta för hela människan, inte bara hjärnan utan hela kroppen. Men det 

medvetet praktiskt sinnliga tilltalet ska inte förstärka realismen eller naturalismen utan är 

ett verktyg för att stärka magin. 

• Det sinnliga/sensoriska tilltalet är till för att stärka det vi vill berätta. Om det inte stärker 

eller kompletterar det vi berättar är det onödigt. 

• Publiken finns. De är inte osynliga. Det är skådespelarens uppgift att ha ett aktivt 

förhållningssätt till publiken. Att göra tydligt vilka ramar och regler som gäller för just 

den här föreställningen. 

• Publiken ska vara inuti teatern istället för betittare av teatern. Men det kräver glasklara 

regler, tydliga besked om vad som gäller i just detta rum eftersom publiken alltid är utan 

ansvar för föreställningen. 

 

Snabbgenomgång 

• Kom inte med erbjudanden du inte vill följa upp. Fråga aldrig publiken något om du inte är 

beredd att få svar och hantera det svaret. Att kasta ut en fråga samtidigt som du tar tillbaka 

den är som att erbjuda någon gräddtårta och sen stoppa in hela i munnen själv. Låt bli.  

 

• Det är dumt att vara dogmatisk. Det går att bjuda in och sedan stänga dörren igen. Det är 

inte så himla farligt.  

• När man spelar för publik som är ditkommenderad och inte själv valt att vara där, kan det 

vara bra med några knep: 
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• Sätt inte en ungdomspublik för glest om du inte har en mycket medveten tanke 

med det.  

•Ignorera aldrig publiken.  

•Att överrösta publiken är inte lösningen.  

•Akta dig för lärarna.  

 

• Scenografiska förändringar kan också signalera nya spelregler, var vaksam på vad du vill 

uppnå. Det är inte bara skådespelarens signaler som gäller, se till att de rumsliga signalerna 

samverkar till det som stärker din form och din berättelse. 

• Musik och ljus kan i hög grad styra graden av interaktivitet, de signalerna fungerar. 

•Tankerrymd, valrymd och handlingsrymd är bra begrepp för nivåer på deltagande hos 

publiken. 

• Erbjudanden om aktivt deltagande till publiken kan lika gärna fungera som 

verfremdungseffekt än som ett indragande i magin.  

• Personligen föredrar jag grupproll framför individuell roll. 

• Fråga inte publiken om information de inte har, det spolierar illusionen av deltagande. 

• Inbjudande till deltagande bör följas upp med stöd under deltagandet och ett tydligt avslut 

om deltagandet ska upphöra. 

• Ju tydligare instruktioner och regler ju mer aktiv kan publiken vara. 

• Små saker som tonbyte av skådespelaren kan göra klart vilken sorts scen vi är med om.  

• Man kan ha mycket stora uttryck nära publiken så länge de har möjlighet att dra sig undan. 

• I ett verk med rörlig publik där saker ska pågå parallellt så är en större publik att föredra 

framför en mindre.  

• Tid i sig är en mycket stark suggestion. 

• Var tydlig med de signaler du sänder till publiken. På vilken nivå ska det här samtalet vara 

till exempel. 
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TACK 

 

Jag har många att tacka. Och orden räcker egentligen inte till. 

Tack alla ni som arbetat med det jag sett. 

Tack till Teater Giljotin och hela Bli en dåre ensemblen, ni ser ju vad ni påverkat mig. 

Tack till er som tog er tid att låta mig intervjua er: Johan Friberg, Hanna Lekander, Christine 

Floderer, Ylva Olaisson, Eric Langert och Bo Tanem. Tack för intressanta samtal Emma Öhrn 

och Hilde Brinchmann Børresen. Och tack till alla er som jag mött i helt spontana samtal och 

som glatt kastat in era tankar i mitt arbete. Ni är många. 

Tack alla studenter som låter mig spela i och skita ner ert studentrum. 

Tack till alla fina skådespelare som ställt upp gratis i min kör: 

 Lena Carlsson, Patrik Franke, Bodil Granlid, Henrik Gustavsson, Santo Magonza, Alexandra 

Lindholm, Tomas Lindström, Inga Onn, Mariana Suikkanen Gomes, Annikki Wahlöö, Pierre 

Wetter.  

Och tack till Stefan Gödicke, en Jason att stilla bedja om…  

Till Thomas Magnusson för teknik, klurighet och att det alltid blir lite bättre. Tack Kricko 

Johansson Lassbo för klänningen och att du vände på en femöring. 

Tack Irene Hededal och Sanna Hultman för vänskap och hjälp.  

Tack mamma för konkret pet och varmt stöd. 

Tack till min handledare Gunilla Röör för pepp, generositet, nyfikenhet och svåra frågor.  

Tack till min bihandledare Anna Vogel för klarsynthet och vägar framåt.  

Tack till min inofficiella bihandledare Nonno Nordqvist, som hjälpt mig att bolla kring 

kostym och rum i huvudet och konkret. 

Tack till Cecilia Lagerström och Pia Muchin som satt segel på våra farkoster de här åren. 

Vilka år ni skapat åt oss! 

Tack till alla lärare och konstnärer vi fått möta de här åren. 

 



Anna Mannerheim, Skådespelaren, publiken och det delade rummet 

 

69 

 

Mina käraste klasskamrater, ni fattas mig redan. Fia Adler Sandblad, Viktoria Folkesson och 

Rasmus Lindgren vi gjorde hela resan tillsammans. Och Mia Höglund Melin, Anna ”Pluck” 

Söderling och Victoria Brattström var med på delar. Utan er alla hade resan varit fattig. Jag är 

så glad att jag fått ta del av era tankar och drömmar. 

Och allra mest: 

Tack Jörgen, för att du lät mig åka på den här resan. Inte bara har du tagit huvudansvaret 

hemma, du har klippt mina filmer och riggat ljuset. Du har också stöttat mig varje bit av 

vägen, i tanke och i handling. Jag älskar dig. 

Tack Måra och Palle, ni är de finaste jag vet. 
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KÄLLOR 

 

Otryckta källor 

Föreställningar  

 

 Bli en dåre!, Teater Giljotin, Stockholm 2011 

Crime Scenes, Göteborgs stadsteater, Göteborg, 2012 

Death of a cardholder, Theather im Bahnhof, Göteborg, 2010 

Dreamplay, Barnens underjordiska scen i samarbete med Parkteatern, Stockholm 2010 

Field work office, Heine Avdal & Yukiko Shinozakis, Göteborg 2010 

Jeppe på berget, Dramaten, Stockholm 1986 

Lille kung Mattias, Backa teater, Göteborg 2010 

Liten igen, Stadsteatern i Skärholmen, Stockholm 2011 

Love me tender, IRA, Göteborg , 2010 

Lycka, Stockholms stadsteater, Stockholm 2012 

Mellanrummet, Privatteatern, Stockholm, 2010 

Rescue Lilla M, Cirkus Lokomotiv, Stockholm, 2009 och 2010 

Revolution Now, Gob Squad, TUPP festivalen, Uppsala 2012 

 ROFLMAOWTIME, Ung scen öst, Linköping 2010 

Sjömanskyrkan inombords, Aktör och vänner, Göteborg 2012 

Splitter, Den autonoma skådespelaren, Teaterhögskolan i Stockholm, Stockholm 2011 

Teaterspöket, Folkteatern i Göteborg, Göteborg, 2011 

Tresteg, Regionteatern Blekinge Kronoberg/ Riksteatern, Stockholm 2012 

Villa villa, De la guarda, London 2000 
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Film  

1789 un film du Théâtre du soleil, regi Ariane Mnouchkine, Les film Ariane, 1974 

Bli en dåre, regi Susanna Edwards, Matador film, 2012. 

Girls going wild in red light district,  www.stopthetraffik.org. Kan ses här: 

http://www.youtube.com/watch?v=gfFzCDIQ_a8&sns=fb (använd 20120415)  

Klassens värsting, regi Julia Högberg, producent och ansvarig utgivare Jonas Kahnlund ung scen/öst. 

Why We Buy, Secrets of consumer seduction, regi Jan Tenhaven, Gebrueder Beetz filmproduktion, översättning 

Jacob Roël svensk medietext för SVT jan 2011. Kan ses här: http://www.cultureunplugged.com/play/7030/Why-

We-Buy 

 

Enkät 

Publikenkät gjord direkt efter 28 pass av Teater Giljotins föreställning Bli en dåre! våren 2011. Underlag och 

sammantställning i förf. ägo. 

 

Intervjuer och samtal 

Johan Friberg, 20110914, inspelning i förf. ägo 

Christine Floderer, 20110322, inspelning i förf. ägo 

Eric Langert 20111025, inspelning i förf. ägo 

Hanna Lekander, 20120105, inspelning i förf. ägo 

Ylva Olaisson20111026, inspelning i förf. ägo 

Bo Tanum 20120324, inspelning i förf. ägo 

 

Anteckningar 

från samtal och seminarier på MER, Teater och dansfestivalen i Göteborg 2010  

och seminariet Rummets betydelse på Bibu 2010.  

 

 I utkanten 

4D bio Tekniska museet. 

Niki De Saint Phalles Tarot Garden i Italien 

http://www.cultureunplugged.com/play/7030/Why-We-Buy
http://www.cultureunplugged.com/play/7030/Why-We-Buy
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Tryckta källor 

Andersson, Danjel, ”Den just nu viktigaste frågan för teatersverige att diskutera.” Visslingar & Rop 24/25, 2010. 

Andersson, Danjel, red. Visslingar & Rop 24/25, Publiken., 2010. 

Andersson, Danjel, red. Visslingar & Rop Feg teater 23/24 Tidksrift för teater och teori, 2007. 

Andersson, Danjel och Lindholm,Åsa red. Visslingar & Rop 16-17 Nordisk Nukonst., 2004. 

Andersson, Danjel och Johansson, Ola red. Visslingar & Rop 10, Rymd-Plats-Rum., 2000. 

Backéus, Maud. När Erik bär förklä är han Anders En bok om lek, dramapedagogik och teater samt andra 

dramatiska föresteelser såsom sociala roller, ritualer, bedrägerier och skoj i den svenska kulturens vardagsrum. 
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