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Inledning

När jag var 14 år var jag på disco i min högstadieskolas gympasal. Jag var där
med mitt kompisgäng som jag egentligen inte gillade så mycket. Det hade mest
blivit så att vi hamnat ihop fast jag mycket hellre ville vara med ett annat lite
äldre gäng som också gick på min skola. De var också på det här discot och jag
tyckte att de verkade så spännande och roliga. Plötsligt när jag stod där och
tittade åt det här andra gängets håll så drabbades jag av en så oerhörd känsla av
frustration. Jag kände att om ingenting skulle hända nu så skulle jag dö! Jag
började gå mot det andra gänget och precis när jag skulle gå förbi dem så
låtsades jag svimma. Allt stannade upp. Någon stängde av musiken. Någon tände
i taket och jag kunde höra allas upprörda men också upphetsade röster. Något
hade äntligen hänt! Eftersom jag inte svimmat förut eller ens sett någon annan
svimma så hade jag ingen aning om hur länge jag skulle ligga där. Men jag tror
att jag låg där lite för länge. Efter ett tag så öppnade jag i alla fall ögonen och sa
med dramatisk röst, något i stil med: ”Var är jag någonstans?” Johanna, som
den snyggaste tjejen hette, hjälpte mig upp och gick ut med mig för att vänta på
min pappa som någon ringt. Vi hade aldrig pratat förut men nu kändes det som att
vi känt varandra hur länge som helst. Efter ett tag kom min pappa och hämtade
mig och det var slutet på den kvällen. Men det viktigaste med den här historien är
att efter den kvällen så lärde jag känna Johanna och hennes kompisar. Och allt
blev verkligen som jag ville att det skulle bli.

Denna text är med i den sista scenen i Alla måste duscha – en gympasalsredovisning.
Föreställningen är mitt masterarbete på Konstfack och det är den jag kommer att fokusera på i
min essä. Jag kommer även att skriva om mitt, Johan Eriksson och Ingela Ihrmans projekt
Hägerstens Botaniska Trädgård, som vi utvecklat sedan 2009, för att ge en bakgrund till mitt
masterarbete. Med hjälp av bland annat Judith Butler vill jag gräva i varför just
gymnastiksalen är en intressant plats att utforska normer och frihet i. Jag tar även hjälp av
Mika Hannula och hans bok Politics, Identity and Public Space: Critical Reflections in and
through the Practices of Contemporary Art samt Magnus Bärtås avhandling You told me–
work stories and video essays / verkberättelser och videoessäer för att prata om
historieberättandets roll i mitt arbete. Jag kommer också att diskutera mitt masterarbetes
politiska aspekt i förhållande till Maria Carbin, Maria Jönsson och Ingeborg Svenssons text Vi
vill inte, vi kan inte, vi törs inte. Med hjälp av dessa texter ska jag försöka besvara vilka
möjligheter för handling det finns i ett begränsande rum som gymnastiksalen och på vilka sätt
jag undersöker en icke-normativ förståelse av makt i mitt masterarbete.

Bakgrund

Sedan 2009 har jag tillsammans med Johan Eriksson och Ingela Ihrman drivit projektet
Hägerstens Botaniska Trädgård. Trädgården fungerar som en plattform för olika
performanceprojekt, ofta i form av shower. Ibland bjuder vi in andra konstnärer att delta, som
när vi arrangerade en Östersjögala1 och lät varje inbjuden konstnär tolka innanhavet hur de
ville. Ibland är det vi tre som gör något själva, som Hägerstens Botaniska Trädgårdsradio2
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eller Jubileumsshowen3 på Kristianstads konsthall. Trädgården fungerar som en liten värld där
vi bestämmer vad som förtjänar att tas på allvar och tittas på i showformat. Vi jobbar ofta
plats/kontextspecifikt och försöker att berätta historier som vanligtvis inte berättas där, och
särskilt såna som sällan föräras med en show. Dessa shower består ofta av sång och musik
som skrivs och framförs av mig och Johan Eriksson. Dräkterna, som är olika djur eller växter
som finns i trädgården, samt scenografin står Ingela Ihrman för. Manus brukar vi skriva
tillsammans.

Att använda performance/showmediet tycker jag passar bra när man vill ta plats med en
marginaliserade historier. I Ingela Ihrmans spektakulära dräkter tar vi en ganska självklar
plats i rummet. Det är svårt att ignorera en fyra meter lång krokodil eller en gul näckros stor
som en människa. I dräkterna finns också något avväpnande. I dessa, kanske komiska eller
barnsliga kostymer tror jag att vi kan komma undan med mer än om vi haft vanliga kläder på
oss. På samma sätt som att ingen tror att Den lilla tjejen har gjort något ont eller haft några
baktankar, är det svårt att känna sig hotad av ett gäng i djur/växt-kostym. Därför tror jag att
det kan vara lättare att ta in det vi berättar. Jag kommer senare i min essä att berätta mer om
Den lilla tjejen.

Berättelserna skaver ofta mot kontexten vi är i. I jubileumsshowen pratar vi om vad ett
jubileum egentligen är och det hela framstår plötsligt som mycket sorgligt men också rörande.

Jubileumsfirandet förutsätter en linjär tidsuppfattning: Man talar om "avstånd" i
tid på samma sätt som det finns avstånd i rum. Framtiden och dåtiden ligger utom
räckhåll, vi sitter fast i nuet och möter tiden likt en sten som klyvs av ett
strömmande vatten. Och: Även om Einsteins Relativitetsteori fullständigt
revolutionerade de fysikaliska beräkningarnas begreppsvärld så kvarstår faktum:
En död svan kommer aldrig tillbaka. Endast en förnimmelse, kanske en mycket
stark sådan, kan göra minnet av något levande igen. Det svåra är att vi människor
ibland vill hålla oss kvar i det som försvunnit och som aldrig kommer komma
tillbaka. Det som varit har varit och det som skett har skett.

Sedan jag på riktigt förstod att detta sätt att arbeta faktiskt fungerar så har jag velat göra en
show i mer av en föreställningsform. Längre och med en större koncentration än en show,
som ofta händer i samband med ett annat event, till exempel ett vernissage. Sedan i början på
förra året har jag och min vän Josefine Larson Olin pratat om att göra något tillsammans. Hon
är dansare och koreograf och har stor erfarenhet av att jobba med dans och performance i
föreställningsform. Till en början tänkte vi att vi skulle hålla i allt tillsammans, men till slut
blev det så att hon är med mer som en medverkande i föreställningen medan jag fungerar som
en slags producent/regissör/manusförfattare.

Vi visste tidigt att vi ville använda gymnastiksalen som utgångspunkt för
föreställningen. Eftersom jag intresserar mig för normer och sätt att hantera begränsande rum
så känns gymnastiksalen perfekt. Få platser är fyllda med så många förväntningar på ett ”rätt”
beteende som just gymnastiksalen. Särskilt när det kommer till kön och genus. Det fysiska är
ju också förstås väldigt närvarande. Gör man fel under en idrottslektion, till exempel ramlar,
så syns ju det på ett helt annat sätt än om man gör fel på till exempel mattelektionen. Det
fysiska går inte att lägga ifrån sig. Man är fast i sin kropp.

I Genustrubbel – feminism och identitetens subversion kritiserar Judith Butler bland
annat feministiska teoretiker för deras idé om att det kvinnliga subjektet har någon slags
”grundjag” bortom alla normer4. Någon slags grundläggande kvinnlighet. Detta ”fria” jag är
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något som feminismen strävar efter att komma tillbaka till. Som att denna utopi på något sätt
skulle vara feminismens mål. Butler hävdar i stället att detta inte är intressant och jag är
beredd att hålla med henne. För det första, hävdar Butler, är idén om kvinnan en konstruktion;
det finns inget att ”gå tillbaka till”. Denna konstruktion omförhandlas ständigt så det finns
heller ingen absolut grund. I stället för att försöka nå någon slags frihet/grundjag bortom
normer, menar Butler, är det vi kan göra att ”jobba med det vi har”. Alltså att se; dessa
konstruktioner finns, hur kan vi göra oss friare inom dessa? Det är precis detta jag är
intresserad av i Alla måste duscha.

Alla måste duscha – en gympasalsredovisning

Föreställningen består av ett ca 7 scener som hålls ihop av Emma Björk-Jäderlund som är 14
år och i början presenterar sig som Sofia Hultin – hon som håller i redovisningen. Mellan
scenerna läser hon torra textstycken om idrottslektionen, precis som en redovisning i skolan
av en mycket blyg och oengagerad elev.

Den första scenen utspelas i omklädningsrummet där vi ser en ung tjej med
”emo”-stil som byter om. Hon gör det omständigt och är mycket noga med att inte visa någon
hud. Strumpbyxorna krånglar hon av sig under mjukisbyxorna och de många smyckena tar
hon, på en nästintill rituellt sätt, av sig och lägger i en rad på bänken. Det är krångligt men
man ser att hon gjort detta förut. Det är inte särskilt svårt efter så många gånger. När hon är
färdig öppnar hon dörren och Emma som möter henne, släpper in publiken i själva
gympasalen. Alla sätter sig i en ring i mitten medan Emma läser från sitt papper. När hon, i
sin text, gått igenom alla olika redskap kommer ett gäng in från ett annat omklädningsrum. En
av dem är en stor padda (Ingela Ihrman i en av Hägerstens Botaniska Trädgårds dräkter). De
ställer sig i kö i början av den hinderbana som är uppbyggd runt i salen. Paddan är mycket
långsam och en längre och längre kö bildas av de andra bakom den. De som var före paddan
är nu efter den i kön. När hinderbanan äntligen är slut läser Emma från sitt papper igen. Nu
handlar det om redskapsrummet. Publiken blir bjudna att gå in i redskapsrummet som är helt
nedsläckt så när som på ett litet ljussken längst in. Där har någon byggt en koja av mattor och
plintar. I kojan ligger filtar, godispapper, serietidningar, teckningar, tamponger och en tom
chipspåse.  En liten lampa lyser upp kojan.

När alla kommit ut läser Emma från sitt papper om varför det är viktigt att alla
duschar efter lektionen. Efter det släpps publiken in i ett nedsläckt omklädningsrum. Endast
duschrummet är upplyst i ett blått sken. Där står två personer som sjunger och spelar en sång
med texten: ”Kommer du ihåg att jag sa till dig att jag aldrig tittade på dig i duschen efter
gympan? Jag ljög. Jag tittade alltid på dig i duschen efter gympan.”

När publiken släpps in i gymnastiksalen igen är det mörkare. Ljuset kommer nu
bara från lysrör som ligger utspridda på golvet, samt från ett gäng ficklampor som ligger som
i en eldstad i mitten av salen. Nu läser Emma sin sista text som handlar om varför det är
viktigt att vara med på idrottslektionen. Under tiden har en person som gjort ”Idioten” (en
springövning) att dansa. Nu släcks lysrören, låten One moment in time med Whitney Houston
börjar spelas högre och högre medan dansaren lyses upp av ficklamporna som nu folk tagit
upp för att följa hennes dans. I låtens crescendo drar hon av sig mjuksbyxorna och huvtröjan
och dansar nu runt i en glittrig kroppsstrumpa till den dramatiska musiken. Till slut öppnas
dörren och hon dansar ut i natten.

I sista scenen riktas ficklamporna mot en snurrande discokula som kastar prickljus
över salen. En person berättar historien om när hon låtsades svimma på disco (se essäns
inledning) och om hur allt slutade bra. Sen meddelar Emma att det är slut och att alla kan gå
hem.



Förslag till verkligheter

Jag hoppas att mina arbeten kan fungera som förslag till verkligheter. I Politics, Identity and
Public Space – Critical refelctions in and through the practices of contemporary art skriver
Mika Hannula om ”the social imaginary” för att beskriva det som vi kan föreställa oss som
möjligt. Något som även till slut kan ske och till och med bli en självklarhet. Alltså: för att
något ska bli möjligt så krävs det att vi kan föreställa oss denna sak som möjlig. Man kan
tänka sig att man genom konst kan visa olika sorters möjliga verkligheter och på så sätt lägga
till berättelser till högen av gamla berättelser. På så vis blir ju min berättelse eller förslag en
del av allt annat och något att förhålla sig till. Något som skulle kunna bli en verklighet så
småningom. I kolumnen Politik är konst5 gör DN’s ledarskribent Lena Andersson, en
intressant koppling mellan Socialdemokraternas brist på en tydlig ideologisk berättelse och
deras dalande opinionssiffror. Hon skriver:

Livet är delvis ett illusionsmakeri. Somligt uppstår för att vi tänker oss att det är
så. Den amerikanska drömmen är en okrossbar illusion, som oavbrutet påverkar
amerikanernas tänkande om sig själva och därmed om Amerika. Också
folkhemmet var en urstark berättelse, ett illusionsmakeri där Ordet fick oss att se
samhället på ett visst sätt, och agera utifrån det. I dag behövs andra berättelser.

I Magnus Bärtås avhandling You told me– work stories and video essays / verkberättelser och
videoessäer skriver han ”…every work of art carries an instruction, whether this is a hidden or
open instruction, and a request for action”6. Han tar upp Hannah Arendt och hennes term
handlung, handling som, som jag förstår det, beskriver vad ett konstnärligt verk kan vara. En
handling och ett nytt förslag till hur vi kan se på världen. Ett redskap för förändring. Om man
tänker sig att verkligheten är konstruerad genom berättelser om verklighet, alltså
historieskrivning, religion och så vidare så kan man ju tänka sig att konst har utrymme att
bygga andra verkligheter och i förlängningen påverka på till exempel en politisk nivå.
 I Hägerstens Botaniska Trädgård bestämmer vi vilka historier som skapar
världen/plattformen Hägerstens Botaniska Trädgård. Genom att avskilja trädgården från
resten av världen, eller att i alla fall få göra en plats till vår, kan vi sätta spelreglerna och
skapa den utifrån vad vi väljer att berätta. Genom att med ljus, ljud, dräkter och sammanhang
göra gymnastiksalen till något annat under Alla måste duscha hoppas jag att vi kan ge
publiken en känsla av vad som skulle vara möjligt därinne och i resten av livet. Att ta en
sådan välbekant plats och förvandla den och berätta andra historier tror jag gör att gränsen
mellan på riktigt och på låtsas kan vara lite oklar. Det kombinerat med att gympasalen, för
många, är förknippat med brist på möjligheter, tror jag kan göra att möjligheterna kan kännas
just mer möjliga.

Lilla tjejen

I Alla måste duscha står den lilla tjejen i fokus. Jag kunde ha valt att benämna henne som
”tonårs-tjejen” eller ”den unga kvinnliga eleven” eller liknande, men jag är ute efter att titta
på den person som jag upplever ses på som just ”Den lilla tjejen”. Hon som, som jag uppfattar
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det, först och främst beskrivs som sitt kön och som liten och (underförstått) ofarlig. Mitt mål
med föreställningen är bland annat att bidra till en mer komplex bild av vem denna person kan
vara.

Ingen av karaktärerna i föreställningen lever upp till den klassiska tjej-normen.
Alla gör de något som sätter dem lite utanför. Att vara den blyga (konferenciern), den som tar
sin tillflykt till sin koja i redskapsrummet, den tjocka (paddan), emo-tjejen, den som kollar på
de andra i duschen eller den som ljuger är inte att vara en riktig ”tjej” enligt normen. De är i
stället något annat. De stör utan att ta särskilt mycket plats. Detta tycker jag är intressant. I
texten Vi vill inte, vi kan inte, vi törs inte, publicerad i tidskriften Glänta, diskuterar Maria
Carbin, Maria Jönsson och Ingeborg Svensson ett motstånd som inte använder sig att maktens
språk. De skriver:

Såväl kvinnorörelsen som hbt-rörelsen har formats runt känslor som stolthet,
kunnande och självrespekt. De känslor som motiverar och ”rör rörelserna”
synliggörs i välkända slogans som kvinnorörelsens ”Kvinnor kan!”, ”Var glad –
gå till angrepp!”, ”Gråt inte – gör motstånd!”, ”Vägra kallas hora!” eller hbt-
rörelsens bokstavliga pride-manifestation. Slagorden är givetvis helt rimliga sätt
att hantera skam och förtryck. Samtidigt kan man hävda att de ger uttryck för
maktens retorik: man delar med förtryckaren inställningen att beroende, icke-
kunnande, skam och svaghet måste överkommas.7

I texten diskuterar de ett motstånd som inte vill vara starkt, säkert och högljutt. De tar
upp exemplet med unga flickor med bakgrund i framför allt Mellanöstern och hur de, i
den politiska diskussionen i Sverige, blir tillskrivna en offerposition. De uppmanas att
höja sina röster om sin utsatthet. Detta skapar, menar textförfattarna, ett krav på att
flickorna ska uppfylla normen för ”den förtryckta unga kvinnan från Mellanöstern som
minsann vågar tala om problemen”. I stället för att låta dem gå sin egen väg och på
riktigt göra det de vill, som att skriva artiklar om matematik, bli bagare, engagera sig i
miljörörelsen, bli musiker eller vad det nu kan vara. För att slippa att ständigt förhålla
sig till vad andra ser dem som och att uppfylla andras idéer för hur de ska förhålla sig
till det så väljer de i stället att vara tysta.8 Carbin, Jönsson och Svensson igen:

Barzoo Elisassi, forskare i socialt arbete, visar dock i sin avhandling hur unga
kvinnor med kurdisk bakgrund strategiskt använder tystnad i skolan för att inte bli
kulturella representanter och slippa svara på lärarens tal om ”de stackars
kurdiska flickorna”.9 När staten kräver av dig att tala kanske tystnaden snarare
än talet blir en handling, en motståndsakt? Att inte delta i debatten, inte svara på
det reducerande tilltalet eller att tala om något helt annat sätter fokus på själva
frågorna och ramarna för samtalet.

Motståndet hos karaktärerna i Alla måste duscha liknar detta. De höjer inte sin röst men
de är där som ett bevis på att normen inte fungerar eftersom de skaver mot den. Den
tjocka (paddan) gör hinderbanan. Även om det är ofrivilligt, så tvingar hon de andra att
acceptera hennes närvaro. Emo-tjejen byter långsamt om och tvingar oss att vänta in
henne. Hon har inte mindre smycken, smink eller krångliga kläder på sig bara för att
hon råkar ha gympa. Vi väntar medan hon prydligt lägger sina smycken i rader på
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bänken. De stör normen, fast tyst. De stör också oss som blivit uppfostrade med att man
ska ta för sig, tala högt och säkert och inte vara obekväm. De påminner oss om det vi
inte vill vara. Här vill jag understryka att jag inte vill göra dessa ”freaks” till hjältar.
Många av karaktärernas representanter i verkligheten har kanske ingen alls lust att störa
normen. Jag menar bara att de gör det, med mening eller oavsiktligt.

Manipulation

Karaktärerna i föreställningen är varken onda eller goda. De gör vad de måste för att klara sig.
Detta är väldigt viktigt för mig. Jag tycker att det är mer intressant att titta på deras handlingar
som sätt av överleva i stället för att se dem med moraliska glasögon. I sista scenen berättar en
person om när den var 14 år och låtsas svimma på ett disco för att få det ”coola gänget” att se
henne. Det är en handling som kommer ur en desperat känsla av maktlöshet men som hanteras
på ett mycket fantasifullt och handlingskraftigt sätt. Huvudpersonen i historien gör något
ganska dramatiskt, av helt egoistiska skäl och hon ljuger. Hade den här historien funnits med i
en Hollywood-film till exempel, så hade sannolikt huvudpersonen blivit straffad för att hon
ljög. Någon hade kommit på henne och hon hade fått skämmas för att senare i filmen på ett
uppfostrande sätt lära sig att ”ärlighet varar längst”. Dylikt moraliserande vill jag med all kraft
gå emot i mitt arbete. I stället vill jag lyfta upp denna typ av historier som exempel på positiv
handlingskraft.

När man pratar om den lilla tjejen tänker jag också att det finns ett intressant
utrymme att diskutera makt och vad ett offer är. Emo-tjejen till exempel. Om vi tänker oss att
hon är där för att hon inte har ett val. Hon måste byta om inför alla andra – besitter hon inte då
någon typ av makt? Jag tänker att man kan jämföra den med den typen av makt som anställda
kan ha jämtemot sin chef. Alltså det övertaget som kommer av att chefen inte vet var hen har
den anställda, i fråga om lojalitet. Är den anställda trevlig för att hen uppriktigt gillar chefen
eller bara för att hen vill ha fördelar som bara chefen kan ge hen? Hur kan vi tolka denna
trevlighet som något annat än rövslickeri? Kan denna manipulation ses på som positiv och
som ett sätt att få det man vill ha? Och kan ordet manipulation ses som något bra? Eller i alla
fall som något som man måste ägna sig åt ibland?

Om man kan se människors handlingar som ”det de måste göra för att
överleva/få det de vill ha, i stället för att dela upp dem i antingen ”goda” eller ”onda”
handlingar; har vi inte lättare att förstå dem då? Särskilt ur ett maktperspektiv tycker jag att
detta är intressant. Hur gör man om man har minimalt med makt, men ändå vill saker? Vilka
verktyg har den lilla tjejen som exempelvis den vite, medelålders rike mannen inte har?  Om
man, som Bourdieu10, tänker sig att människor har olika mängd av olika typer av kapital – vad
gör man då om ens totala symboliska kapital i är nästintill obefintligt? Måste det inte finnas
sätt att komma runt detta? Jag menar alltså inte att det finns andra starkare kapital att ta till,
utan snarare kryphål, där ens vapen är list (eller varför inte manipulation?) och kunskap att
dra nytta av vem man verkar vara för att få diverse fördelar. Jag vill i mitt arbete utforska
människors, med litet symboliskt kapital, makt och handlingsutrymme. Denna makt är alltså
inte en makt över någon annan utan snarare över sin egen situation. Ett handlingsutrymme.

Metod
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Sammanlagt är vi nio personer inblandade i föreställningen. Med de flesta hade jag en ganska
klar idé från början om vad jag ville att de skulle göra och med andra har scenerna diskuterats
fram tillsammans. Jag har även försökt att ha en bra balans mellan min bild av hur
föreställningen ska se ut och mellan de medverkandes. Eftersom jag inte har någon stor
regierfarenhet har en relativt öppen diskussion om föreställningen varit bra. Även om jag har
haft en tydlig riktning och vetat vad föreställningen ska handla om så har jag försökt att hålla
mig öppen för de andra medverkandes idéer.

I provföreställningen som vi gjorde i mars 2012 ”agerade” jag i den sista scenen
i Alla måste duscha. Jag var alltså den som berättade om svimningen på discot. Det kommer
jag inte att göra under vårutställningen av några anledningar. Jag vill låta avsändaren vara lite
otydlig under föreställningen. Även om det är tydligt att det är jag som står bakom allt så vill
jag gärna ge känslan att vi också gör det tillsammans. Och jag vill undvika känslan av att jag
liksom skulle ”knyta ihop säcken” i sista scenen. I stället har jag valt att, i fortsättningen, vara
med under föreställningen som en alltiallo. Jag är med som ”statist” på hinderbanan, släcker
och tänder lampor och gör andra småsaker. Det känns viktigt att delta under själva
föreställningen för att precis som de andra utsättas, men inte som någon ”huvudroll”. Även
om jag vet att det inte kommer att bli helt jämlikt så vill jag ändå sträva efter en så jämlik
situation som möjligt, inom vissa ramar. 

En annan svår fråga har varit den om att ge de deltagande ersättning. Här finns
det ju några olika sätt att tänka. Om jag ger de medverkande pengar (även om det är en liten
summa) så hamnar vi i ett slags maktförhållande. Om de betalas så blir de skyldiga mig något.
Detta något kan ju också vara lite otydligt eftersom jag inte har råd att ge dem en skälig
ersättning. Hur ska de då veta hur mycket tid, energi och så vidare, som är lämpligt att lägga
ner? Å andra sidan – har jag (om än en mycket liten) budget för mitt masterarbete. Är det då
inte mer än rätt att de medverkande får ta del av den? Så här har jag till slut valt att lösa det:
Alla medverkande får 500 kronor var, som en symbolisk summa för samtliga tre
föreställningar under våren 2012. Oavsett hur stor deras individuella arbete är. Jag har utgått
mycket från hur jag resonerar och känner i förhållande till arrangörer när jag själv medverkat i
arrangemang som konstnär eller musiker. Jag tycker att det känns respektfullt av en arrangör
att (trots liten budget) erkänna de medverkandes insats och dela med sig av det lilla den har.
Jag har också upplevt att de medverkande i Alla måste duscha, har känt på ett liknande sätt.
Alla är där på lika villkor, men inte för att tjäna pengar. I stället är folk med för att vara med i
en spännande process och för att medverka till att göra en fantastisk föreställning tillsammans.
Samtidigt som de vet att jag uppskattar och respekterar deras engagemang.

Gymnastiksalen

Inför denna uppsats intervjuade jag idrottsprofessorn Håkan Larsson. Han har forskat mycket
om genus i förhållande till idrott, både inom tävlings- och inom skolidrotten. Vårt samtal
rörde sig kring varför gamla könsroller blir tydligare under idrottslektionen. Han beskiver
idrottsvärlden som väldigt traditionstyngd och som svår att påverka med en mer samtida och
komplex syn på kön och genus. Vi diskuterar hur man i en utsatt situation (idrottslektionen)
tenderar att hålla fast i det som känns tryggt. Då finns det kanske inte så stora möjligheter att
experimentera och känna sig fri i sin könsroll. Snarare håller man fast i det invanda och
kanske till och med straffar de som gör ”fel”. Att till exempel behöva visa sig naken för andra,
i dusch- och omklädningsrummet, gör en sårbar på ett väldigt påtagligt sätt och gör att tydliga
normer och regler blir svåra att rucka på.



Skolidrotten var tills 1980 uppdelad mellan killar och tjejer11. Killarna fick utföra
traditionellt manliga idrotter som olika bollsporter och andra tävlingsidrottsgrenar och tjejerna
fick utföra traditionellt kvinnliga idrotter som dans och gymnastik. Även om detta ändrades
1980 så gäller fortfarande många gamla normer. Till exempel så betonades, på 90-talet, vikten
av att ha en ”trygg könsidentitet”.12 I boken/utbildningsmaterialet Typiskt tjejer?: om flickors
psykiska och sociala utveckling, kan man läsa:

När vi diskuterar vilken betydelse ett barns kön har, är det vanligt att vi förväxlar
köns- identitet och könsroll. En trygg könsidentitet innebär att jag vet att jag är
flicka respektive pojke. Att lära sig könsroller innebär att jag vet vilka
förväntningar omgivningen har på flickor respektive pojkar. Ibland uttrycks det
oro för att gränserna mellan könen ska suddas ut. Troligtvis blandar man då ihop
begreppen könsidentitet och könsroll. Könsidentiteten är konstant medan
könsrollen är föränderlig.13

Jag och Håkan Larsson diskuterar det trygga och motsatsen till trygg. Kan det vara okej och
kanske till och med vara positivt att ha en ”otrygg” könsidentitet? Om en ”trygg
könsidentitet” är att vara bombsäker på om man är kvinna/man/tjej/kille kan en ”otrygg
könsidentitet” vara att ifrågasätta vad kön är? Och är inte det bra? Inte inom idrottsvärlden
verkar det som. Håkan Larsson beskriver idrottsvärlden som väldigt präglad av ett
naturvetenskapligt synsätt. Allt kan mätas, ge ett resultat och jämföras med nåt annat.
Grunden för tävling alltså. Men vad händer när den fyrkantiga verkligheten ruckas på? När
friidrottaren Caster Semenya vann damernas 800-meterslopp i VM i Berlin 2009 gjorde
IAAF, den internationella organisationen för friidrottsförbund, ett könstest eftersom de
misstänkte att hon inte var kvinna. Könstestet visade att Semenya är intersexuell14, men till
slut bestämdes ändå att hon skulle få tävla som kvinna. Detta trots stor debatt inom
idrottsvärlden.15

Varför är detta intressant? Jo, för att det sätter fingret på problematiken med en
idrott/skolidrott där allt måste vara svart eller vitt för att kunna mätas och jämföras. När den
naturvetenskapliga världen, i vilken allt kan mätas med millimetrar och hundradelar, möter
verkligheten som inte alls är som exempelvis matematik. När människor med all sin
komplexitet ska sättas in i ett system som bygger på att alla kan fungera efter samma logik,
måttstockar och normer. I denna krock uppstår precis det som jag tycker säger så mycket om
oss människor och om hur vi förgäves vill se på oss själva som något enkelt och okomplicerat.
När vi i själva verket är oändligt komplicerade, olika och i ständig förändring. Det hoppfulla
ligger i att trots all denna förvirring och i denna eländiga och fåfänga strävan så finns det ett
sånt fantastiskt spirande revolterande mot allt. Superpolitiska handlingar sker i
omklädningsrummet, gymnastiksalen och duschrummet och som måste tas emot på något sätt
av idrottslärare, elever och föräldrar. De som inte kan göra en bakåtkullerbytta, de som inte
passar in i varken killarnas eller tjejernas omklädningsrum och de som vägrar duscha skaver
mot normer och utmanar allt som de och deras klasskompisar förväntas vara. Jag tycker att
det känns så hoppfullt. Och att det säger så mycket om vårt samhälle. Det finns en massa
normer för hur människor förväntas bete sig; det som verkar enklast och därför ”bäst” kanske.
Samtidigt finns de som inte alls passar in och som samhället inte är uppbyggt efter. De blir, på
ett sätt, bevisen på att normerna inte fungerar och därför politiska i sig själva.

I Vi vill inte, vi kan inte, vi törs inte, kritiserar textförfattarna samtida politiska
rörelser för att vara nostalgiska och att, som motreaktion på samtidens nyliberalism, blicka
bakåt till ett mer konservativt sätt att se på samhället och på politik. ”Vad är då alternativet?”
kan man fråga sig. Textförfattarna beskriver otydligheten i Occypy Wallstreet-rörelsen. Det
finns en osäkerhet och otydlighet i rörelsen som har kritiserats i media. Men, säger
                                                  
11 Larsson, H., Fagrell, B., Johansson, S., Lundvall, S., Meckbach, J., Redelius, K s. 6
12 Intervju med Håkan Larsson, Stockholm, 120313
13 Mogren & Trosell 1997, s. 28.
14 http://www.ne.se/intersexualitet/1313486 120410
15 http://www.dn.se/sport/semenya-kan-vara-mellan-konen 120410



textförfattarna, kan det inte finnas tillfällen då man måste chansa utan att vara säker? Göra det
som känns rätt och sen se vartåt det leder?

Vill man låta sig överraskas – vilket inte är detsamma som att man faktiskt
kommer att överraskas – tror vi att det är möjligt att hitta nya former av motstånd
i oansenliga och oheroiska uttryck, som förstås också kan ingå i ett större
skeende. Kanske måste sådana former av motstånd artikuleras i termer av
oförmåga, otillräcklighet och ovisshet snarare än kunnande och kontroll16.

Här tror jag att konst, och förhoppningsvis även mitt arbete, kan vara ett exempel på osäkerhet
som något positivt. Genom att ge marginaliserade berättelser plats snarare än att skriva på
näsan och att ställa frågor i stället för att ha ett säkert svar tror jag att jag har större chans att
påverka något.

Sammanfattning och slutsats

I min essä har jag beskrivit mitt masterarbete Alla måste duscha – en gympasalsredovisning
och hur jag genom det undersöker möjligheter för handling i ett begränsande rum som
gympasalen och en icke-normativ förståelse av makt. Jag har berättat om mitt, Johan
Erikssons och Ingela Ihrmans projekt Hägerstens Botaniska Trädgård för att ge en bakgrund
till mitt arbetssätt och till mina frågeställningar i mitt nuvarande arbete. Eftersom jag är
intresserad av möjligheter till handlingsutrymme i begränsande rum så har gymnastiksalen
fungerat bra som utgångspunkt. Jag har beskrivit att gymnastiksalen och idrottslektionen är
präglad av ett naturvetenskapligt sätt att se på människor och utbildning och att detta krockar
med människors komplexitet. Jag har beskrivit hur normer blir väldigt tydliga under
idrottslektionen och att de som bryter mot dessa normer gör ett (ofta ofrivilligt) motstånd.

Jag har beskrivit att den lilla tjejen står i centrum i Alla måste duscha och att jag
är intresserad av att, genom föreställningens olika berättelser, skapa en mer komplex bild av
vem hon kan vara. Här har lutat mig mot bland annat Mika Hannulas bok Politics, Identity
and Public Space: Critical Reflections in and through the Practices of Contemporary Art för
att beskriva hur man kan använda historieberättande i konsten som ett verktyg för att vara
normkritisk. Jag har också beskrivit hur jag, i mitt arbete, vill försöka motverka klassiska
berättelsers uppdelning av gott och ont. I stället försöker jag att fokusera på karaktärers
handlande som ”överlevnadsstrategier” och sätt att komma åt de kryphål man måste ta till om
man har ett lågt symboliskt kapital. Jag har berättat om hur jag undersöker om ordet
”manipulation” skulle kunna vara positivt och leda till dessa kryphål.

Jag har även tagit upp möjligheten till att vara politisk utan att använda sig av
klassiskt patriarkala attribut som säkerhet och styrka genom texten Vi vill inte, vi kan inte, vi
törs inte. Denna positiva osäkerhet var även något som kom upp under min intervju med
idrottsprofessorn Håkan Larsson som en motvikt till idrottsvärldens okomplexa syn på
människor. Att, i mitt arbete, sträva efter denna osäkerhet skulle kunna vara det mest politiska
jag kan göra.

Sofia Hultin 2012

                                                  
16 Carbin, Jönsson & Svensson s. 28
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