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TILL DIG SOM VILL GÖRA KONST 
TILLSAMMANS MED UNGA
Anna Lundberg, redaktör 

Den här boken är en guldgruva för var och en som vill lära sig något 
om hur det går till att arbeta med unga, scenkonst och kultur. Livet 
Bitch! metod är full av tips och trix, praktiska övningar och konkreta 
råd om hur du hanterar såväl liv och lust som svårigheter och utma-
ningar. Den beskriver ingående olika aspekter av scenkonstnärligt och 
projekt baserat arbete, dess utmaningar, men framför allt dess lustfyllda 
praktik på golvet och i mötet med unga som vill kasta sig ut i berät-
tande och gestaltning. Hur får du unga, ovana och ibland blyga röster 
att bära till sista publikraden? Hur tar du tillvara unga människors 
kreativitet? Hur får du tid och pengar att räcka till utan att du själv 
brinner upp? Några av svaren finns i den här boken.

Det är också en ovanligt öppen och ärlig bok. Olika regeringar 
i Sverige har sedan 1970-talet haft en uttalad önskan om att göra 
den offentligt finansierade kulturen mer jämlik, alltså tillgänglig för 
fler. Ett jämlikt kulturliv är en sak som är lätt och självklar att önska 
sig i teorin, men i praktiken har det visat sig vara svårare. Den här 
metodboken adresserar just den svårigheten, och gör så genom att 
beskriva praktisk verksamhet. Här beskrivs svårigheterna med att 
arbeta långsiktigt, samtidigt som projektmedlen obevekligen tar slut 
ett visst datum. Här beskrivs utmaningen i att inte bara göra kultur 
tillgänglig för människor, utan också producera konst och kultur 
som är relevant och angelägen för dem som inte har med sig vanan 
att delta i det offentliga kulturlivet hemifrån. Här beskrivs hur makt 
och inflytande över konst och kultur bygger på sega strukturer i stort 
behov av reformering om inte konsten ska självdö. Här beskrivs också 
hur kön, etnicitet, religion, makt och pengar hänger ihop med konst. 

Men framförallt beskriver boken den lust och livgivande kraft 
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som finns i att arbeta med scenkonst tillsammans med unga, i det 
här fallet unga tjejer. Livet Bitch! är ett av de projekt som erhöll tre-
årig finansiering inom Kulturrådets satsning Kreativa platser. Det är 
också det enda av Kreativa platser-projekten som enbart vänder sig 
till unga tjejer och kvinnor. Livet Bitch! är ett utpräglat feministiskt 
projekt, med det kulturpolitiska målet att ge plats på scen för tjejers 
och kvinnors olika erfarenheter och röster. Den offentligt finansierade 
satsningen Kreativa platser syftade till att utveckla kulturverksam-
heter i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar, detta för 
att göra offentligt finansierad konst och kultur tillgängligt för fler. I 
Söder tälje, platsen där Livet Bitch! föddes, finns flera sådana områden. 
Livet Bitch! förhåller sig dock inte bara till dessa platser, utan till hela 
staden Södertälje. Flera av bokens texter beskriver Södertälje som en 
plats präglad av patriarkala strukturer. Här beskrivs hur gator och 
torg, skolor och arbetsplatser präglas av brist på jämställdhet. I sin 
konstnärliga verksamhet har Livet Bitch! utgått från ett separatistiskt 
rum där tjejer och kvinnor kunnat skapa ostört, för att sedan möta 
publik och offentlighet bebodd av både tjejer och killar, kvinnor och 
män. Den typen av uttalad separatism är ganska ovanlig, och projektets 
ledare har fått många frågor: varför jobbar ni bara med tjejer? När ska 
ni släppa in killar också? Att låta tjejer och kvinnor arbeta och leka 
ostört har emellertid visat sig vara framgångsrikt och nödvändigt i en 
vardag präglad av könsbaserad marginalisering. Den del av Livet Bitch! 
som finansierats av Kulturrådets satsning startade i mars 2017. Några 
månader senare, hösten 2017, startade #metoo-uppropen världen över, 
och i Sverige var scenkonst- och skådespelaruppropet #tystnadtagning 
först ut bland de branscher och grupper av kvinnor som vittnade om 
sexuella trakasserier. Därmed bekräftades det behov av ett eget konst-
närligt rum för flickor och kvinnor som Livet Bitch! från start hävdat 
med emfas. Många av metodbokens kapitel beskriver den frihet och 
energi som genererats i de rum för tjejer som Livet Bitch! skapat, och 
att det som kommer ut ur dessa rum är värt att kämpa för. 

Livet Bitch! metod innehåller nio kapitel. Varje kapitel innehåller en 
beskrivning och reflektion kring det konstnärliga arbete som bedri-
vits. Varje kapitel innehåller också konkreta råd, ofta i punktform, till 
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den som planerar att själv arbeta med liknande scenkonstnärlig och 
kulturell verksamhet. Här följer en kort beskrivning av varje kapitel. 

I det inledande kapitlet ger projektledarna Grete Havnesköld och 
Johanna Thor ramverket för den övergripande arbetsmetoden i Livet 
Bitch!. I kapitlet som följer, ”Det konstnärliga arbetet och varför flick-
or behöver ett eget rum”, beskriver Johanna Thor den separatistiska 
metodens varför, vad och hur, detta med fokus på processen kring att 
skriva manus. I kapitel tre, ”Projektformens förbannelse och möjlig-
heter: En Livet Bitch!-guide till överlevnad” redogör Grete Havne-
sköld för projektformens för- och nackdelar. Havnesköld beskriver 
hur kulturpolitiken i sina försök att få bukt med ojämlik tillgång till 
offentligt finansierad kultur är en komplicerad historia att hantera 
för den som vill förändra strukturer i grunden. I kapitel fyra, ”Med-
skapande scenografi i praktiken”, fokuserar Roxy Farhat, scenograf i 
de föreställningar som Livet Bitch! producerat, det praktiska arbetet 
med scenografi och rörlig bild. Farhat beskriver i sitt kapitel vikten 
av att ta vara på ungas kreativa idéflöden, men att det måste ske utan 
att lägga på dem för mycket jobb och ansvar. Att delta ska för de unga 
vara baserat på lust, inte övermäktig arbetsbörda. När premiär närmar 
sig och stressen ökar blir detta extra viktigt att upprätthålla. Det här 
kräver strategiskt upplägg och avvägningar från den vuxna som leder 
arbetet. Dessa aspekter beskrivs ingående i kapitlet, men också den 
enorma kraft som ligger i konst och kreativitet. Farhat skriver: ”Alla 
som någonsin tvivlat på kulturens betydelse och inverkan på samhället 
borde delta i den här typen av projekt. För vi skapade inte bara en 
scenföreställning, vi skapade en våg av kraft och självförtroende som 
går igenom alla deltagarna och som de sedan för med sig ut i samhället”.

I kapitel fem, ”Konstnärlig kvalitet + unga amatörer = SANT”, ställs 
regissörens perspektiv och arbete i fokus. Rebecka Cardoso beskriver 
hur det går till att bistå unga människor i mötet med konstnärlig 
förhöjning. I kapitlet beskrivs hur arbetet kan organiseras praktiskt, 
men också hur det går till att arbeta mot konstnärlig kvalitet och 
stora visioner tillsammans med unga amatörskådespelare. I kapitlet 
framkommer både likheter och skillnader mellan professionellt och 
ideellt scenkonstnärigt arbete. Kapitel sex handlar om kropp och röst 
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på scen. Kapitelförfattaren Lena Lindell är röstpedagog, sångerska 
och skådespelerska. Inom ramen för Livet Bitch! har hon handlett 
deltagarna i övningar som gör att en röst kan bära över tid och rum. 
Den sceniska rösten ska nå sista publikraden, men den ska också hålla 
över tid. I kapitlet ”Är inte riktigt nöjd med min röst” beskriver Lindell 
röstövningarnas teori och praktik. Hon beskriver också vikten av att 
stärka tjejers röster och hur det går till. Marianne Mikhail är en av 
de unga tjejer som deltagit i Livet Bitch! sedan 2017. I kapitlet ”Nu 
kan jag höras genom hela centrum när jag ropar på någon. Min resa 
till teatervärlden” beskriver hon Livet Bitch! ur deltagarperspektiv. 
Mikhail beskriver resan från att ha varit helt främmande för teater, till 
att stå på scen och gestalta en karaktär, kväll efter kväll. Hon beskri-
ver också hur kreativt arbete och gruppsammanhållning är två delar 
som är ömsesidigt beroende av varandra i den verksamhet som Livet 
Bitch! bedriver. Förutom Mikhails kapitel finns också deltagarnas 
röster representerade genom de citat som publicerats i anslutning till 
vart och ett av bokens kapitel. Bokens näst sista kapitel, ”Några tankar 
om representation och en berättelse om Livet Bitch! filmstudio”, är 
samskrivet av Iman Ismail och Grete Havnesköld. Kapitlet beskriver 
en av de svåraste delarna med verksamheten: att få med deltagare från 
de grupper som står längst bort från scenkonsten. Inom Livet Bitch! 
har aktiviteterna genomgående haft som mål att bryta mönster som 
gör att den mångkulturella staden Södertälje har ett starkt segregerat 
kulturliv, där tjejer och unga kvinnor har alltför litet utrymme, och 
där det också finns en ojämlikhet inom gruppen av flickor och kvin-
nor. Livet Bitch! filmstudio är ett exempel på hur sådant komplicerat 
arbete mot ojämlikhet kan ta praktisk form. Det nionde och sista 
kapitlet i Livet Bitch! metod är skrivet av Elsa Szatek, doktorand vid 
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik, Stockholms universitet. Szateks forskning syftar till att förstå 
det deltagarbaserade teaterskapandet som bland annat kännetecknar 
Livet Bitch! och som är ett exempel på communityteater, en växande 
rörelse i det samtida Scenkonst-Sverige. Att sätta ord på praktik, och 
att sätta praktik i ett större genre- och kunskapsmässigt sammanhang 
är viktigt. Det är ett sätt att ge perspektiv på en verksamhet som, när 
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den pågår, tycks leva i ett flyktigt här och nu. Forskarens långsam-
mare process och långa linjer ger tyngd och stadga åt scenkonstens 
undflyende former. Livet Bitch! handlar om scenkonst tillsammans 
med unga tjejer. Verksamheten rör sig kring teaterns magiska nu, som 
alltid försvinner och aldrig blir detsamma. Det är ett magiskt nu byggt 
på kunskap, erfarenhet, mod och lust. Precis som den här boken är 
forskning ett sätt att försöka fånga det märkliga, mäktiga och ibland 
livsavgörande magiska nu som är Livet Bitch!.



”Jag har gråtit,  
svettats och skrattat. 
Min dröm har gått  
i uppfyllelse. Jag  
kan bli en skådis  
om jag vill. 
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DET ÄR LIVET, BITCH!
Johanna Thor och Grete Havnesköld

Den här boken utgör en milstolpe på den resa som är Livet Bitch!. I 
det här inledande kapitlet försöker vi sammanfatta projektet samtidigt 
som färden pågår för fullt. Det kan bli svårt, men vi gör ett försök. 

Låt oss börja från början. Vi startade som en workshop på en insti-
tutionsteater i Södertälje i början av 2010-talet. Tillsammans med en 
tredje kvinnlig skådespelare hade vi en känsla av att det saknades en del 
perspektiv på den teater vi verkade på. Framförallt frågade vi oss var de 
unga tjejerna fanns i den lokala scenkonsten. Vi var själva ganska unga, 
vi längtade efter att få vara huvudpersoner på riktigt, med makt över vår 
egen profession, vår konstnärliga utövning och våra kreativa processer. 
Nästa tanke var självklar: om vi, som befunnit oss i scenkonstlivet ett 
tag och ändå hade en plats på scen (om än villkorad) upplevde det så 
här, hur skulle då inte tjejer som var yngre än vi uppleva sin plats i 
det lokala kulturlivet? Saken var klar. Vi skulle börja göra teater som 
handlade om unga tjejers liv och villkor – och det viktigaste av allt – på 
deras villkor. Faktum är att Livet Bitch! startade i en slags besatthet. Vi 
ville att Södertäljes befolkning skulle få lära känna sina unga tjejer. Vi 
ville ersätta bristen på utrymme med det tjejerna förtjänade – många 
olika och mångfacetterade berättelser. Det här var flera år innan #me-
too svepte över Sverige och stora delar av världen. Idag finns en helt 
annan och tydligare diskussion kring jämställdhet och representation 
på scen. Genom skådespelarupproret #tystnadtagning kom behövliga 
förändringsprocesser igång inom teaterbranschen. När Livet Bitch! 
startade var klimatet ett helt annat. På ett nationellt plan var vi på den 
tiden ganska få som så riktat arbetade med teater och feminism, och 
lokalt i Södertälje var vi helt ensamma. 

Tre kvinnliga skådespelare och tre unga teaterintresserade tjejer 
från Hovsjö. Det var ramen för den allra första workshop vi startade. 
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Vi pratade, improviserade, skrev och dokumenterade det som skedde 
under passen. Platsen Södertälje fick snabbt en central plats i vårt 
konstnärliga arbete. Staden pockade på uppmärksamhet i våra samtal, 
i början nästan som en objuden gäst. Den stod där och stampade, 
återkom ofta som en kanske inte så härlig, men efter ett tag mer och 
mer intressant besökare. Till slut var Södertälje bara där, hela tiden. 
Staden blev en outsinlig källa till material, men också en pusselbit i 
undersökandet av de unga kvinnoliv vi ville berätta om. Vi insåg att 
Södertälje var en plats som villkorade tillvaron för sina tjejer. Att staden 
inte gick att snacka bort i våra samtal – den var en del av problemet. 
Det stod också tidigt klart att de unga tjejer som vi hade med oss från 
början inte nöjde sig med att workshoppa sig igenom sitt första möte 
med teatern. För dem var det självklart att de skulle upp på en scen, 
och vi var inte sena med att haka på. Lysande stjärnor ska självklart 
möta sin publik. Vi visste också att vi hade något som staden Södertälje 
inte visste än att den ville ha, eller behövde. 

Vi skapade två teaterföreställningar utifrån det material som 
workshopen gav. Intresset för föreställningarna var stort, och de 
spelades under flera år, såväl i Södertälje som genom gästspel på an-
dra scener och platser. Namnet Livet Bitch! kommer från vår första 
föreställning från 2012 som vi gav namnet Livet, bitch? efter Manosh 
Milkons slutreplik i en sekvens av pjäsen där karaktärerna väntar på 
ett pendeltåg som aldrig kommer.

– Vad är det här?
– Det är livet, bitch!

Bitch. Det var ett ord som våra då sjuttonåriga deltagare ofta blev 
kallade för i negativ mening, av killar om de stack ut för mycket eller 
upplevdes som för kaxiga. Men det var också ett ord som användes 
tjejer emellan i ett försiktigt och kanske omedvetet reclaimande syfte. 
Som något positivt, en synonym för stark kvinna som inte bryr sig om 
att hon utmanar gränser. Denna reclaiming av ordet ”bitch” förekom 
även regelbundet hos kvinnliga artister i populärkulturen, vilken vi 
gärna höll oss nära. Under åren har det inte varit ett helt oproblema-



tiskt namn för oss att bära. Vissa deltagare har inte kunnat berätta vad 
teaterverksamheten de går på varje tisdag heter hemma, skolor har 
inte vågat sätta upp affischer och Facebook blockar alla våra försök till 
annonser på grund av stötande innehåll. Men det har också funnits en 
humor i hur olika personer med makt vid till exempel prisutdelningar 
eller i samtal om utveckling av den lokala scenkonsten hela tiden har 
varit tvungna att uttala och förhålla sig till ordet bitch. 

Från 2016 har vi verkat utanför den teater där vi en gång startade, 
och mellan 2017–2019 med stöd av Kulturrådets nationella satsning 
Kreativa platser. Verksamheten har under åren vuxit sig större med 
fler samarbetspartners. Förutom en mer omfattande konstnärlig pro-
cess ingår idag flera projekt som löper parallellt inom organisationen 
Livet Bitch!. 

Att bedriva ett feministiskt konstnärligt arbete i en stad där ojäm-
ställdhet är ett faktum – både inom kulturlivet och i övriga staden – har 
inte alltid varit enkelt. Men vi har tillsammans med många fantastiska, 
intelligenta och modiga tjejer och kvinnor och en och annan man 
tagit oss en bra bit på väg mot det kulturliv vi vill ha. Tillsammans har 
vi gjort Livet Bitch! till en scenkonstaktör i framkant när det gäller 
feministiskt ungdomsarbete. 

År 2018 kom vi genom Riksteatern i kontakt med forskaren Elsa 
Szatek vid Stockholms universitet. Elsa Szatek benämnde oss som 
aktörer inom communityteater-genren. Vi tyckte att det kändes bra 
att hitta ett sammanhang där både våra deltagandeprocesser med unga 
tjejer och vår professionella scenkonstprofil rymdes under samma tak. 
Med tiden har vi också hittat vår egen plats inom communitygenren. 
Vårt arbete har en feministisk utgångspunkt och ett fokus på tjejers 
och kvinnors konstnärskap. Våra verk är sammanvävda av många 
samtal och många tjejers tankar, erfarenheter och åsikter, upphöjda 
till fiktion på scen. Därför är det ytterst sällan tjejen som berättat his-
torien som sedan står på scen och skådespelar den. Vi har också märkt 
att vi i vissa fall när det gäller kontroversiella teman kan gå längre, 
bli modigare och mer progressiva om roll och skådespelare inte står 
alltför nära varandra. Vår utgångspunkt inom communitygenren är 
feministisk: att kvinnor och tjejers plats på scen ska vara självklar. I 

det är l ivet,  b itch! 13



14  l ivet b itch! metod

vår feministiska agenda ingår också att deltagare och skådespelare i 
Livet Bitch! ska kunna ge uttryck för sitt konstnärskap utan krav på 
samhällsförbättring. Tjejer och kvinnor, oavsett bakgrund, ska ha en 
egen plats på scen som inte är villkorad utifrån någon nyttoaspekt. 
Det ska kunna handla om vad som helst, förmedlat genom en myriad 
av konstnärliga uttryck. 

Från 2011 och under årens lopp har Livet Bitch! arbetat fram olika 
metoder för vårt konstnärliga arbete. Under åren 2018–2019 har vi 
som projektledare tillsammans med flertalet andra involverade i pro-
jektet tillsammans formulerat oss och satt ord på vad det är vi faktiskt 
gör och varför. Det har varit en lustfylld men inte helt enkel process. 
Hur förklarar vi på bästa sätt vad vi gör, så att andra kan ta del och 
inspireras av våra erfarenheter? Det är svårt att översätta känslan av 
vad som fungerar till en pedagogisk och strukturerad text. 

Den här boken vänder sig främst till organisationer och personer 
inom scenkonsten som vill jobba med breddat deltagande inom kultu-
ren med fokus på unga samt ett feministiskt intersektionellt perspektiv 
på scenkonsten. De vi har i åtanke är bland annat institutioner som vill 
stärka sitt ungdomsarbete eller sitt jämställdhetsperspektiv genom nya 
metoder, ideella organisationer inom kulturen eller demokratirörelsen. 
Men självklart är boken även ett bidrag till en liten, men intressant 
och växande svensk rörelse inom communityteatern. Vi är överväldi-
gade av den lokala uppslutning Livet Bitch! har fått under de senaste 
åren och tacksamma över det nationella och internationella intresse 
som funnits för vårt arbete. Samtidigt visar det på att vi fortfarande 
är ganska ensamma inom scenkonsten om att vara besatta av unga 
tjejers och kvinnors liv på och utanför scenen. Vi hoppas att vi blir 
fler efter att du läst den här boken! 

Livet Bitch! metod
Vår övergripande metod innehåller tre steg. För att läsaren lättare ska 
kunna följa kapitlen i förhållande till metoden kommer här en över-
gripande beskrivning av de olika stegen. Fördjupade beskrivningar 
av praktikerna som ingår i de olika stegen finns i respektive kapitel. 
Bokens kapitel tar sig alltså an delar av metoden ur olika perspektiv. 



I praktiken överlappar de olika stegen varandra och skribenterna rör 
sig fritt mellan dem i sina beskrivningar. Likväl vill vi beskriva de tre 
steg som på ett övergripande plan styr arbetssättet inom Livet Bitch!. 
Det finns ingen förutbestämd tidsram som bestämmer omfattningen 
i tid för de olika stegen. Vi har haft både längre och kortare processer, 
framförallt vad gäller steg ett i metoden. 

Steg 1. Separatistiskt rum med representation
Inom denna första del utgör vår teaterstudio ”Livet Bitch! studio” 
navet för arbetet med att skapa en teaterföreställning. Studion är ett 
tjej- och kvinnoseparatistiskt rum där unga, med olika bakgrunder 
som identifierar sig som tjejer arbetar konstnärligt under ledning av 
professionella skådespelare och/eller pedagoger. Här finns ett starkt 
fokus på delaktighet där det mesta av arbetet styrs utifrån deltagar-
nas behov, tankar och idéer. Inom den här delen ryms till exempel 
de kapitel i den här boken som beskriver researchprocessen och det 
separatistiska rummet samt kapitlet som gör ett nedslag i hur vi har 
arbetat med representation. I steg ett får också deltagarna sin grund-
läggande teaterträning. De tränar sina röster och sina kroppar, och blir 
medvetandegjorda kring olika teatertekniker och hur man praktiserar 
dessa. Allt för att deltagarna ska vara så förberedda som möjligt för 
att bära en scenisk berättelse. 

En viktig del i metoden i det första steget är det vi kallar ”Bitch-
snack”. Ur Bitchsnacken uppstår material från deltagarna, med deras 
olika perspektiv på livet, världen och staden. Mycket av detta stoff 
blir till situationer som prövas sceniskt inom ramen för Livet Bitch! 
studios arbete – genom improvisationer, skrivande och andra sceniska 
experiment.

Researchmaterial kan också hämtas genom uppsökande arbete, det 
kan vara på skolor och fritidsgårdar, men även i andra sammanhang 
som kvinnogrupper eller genom djupintervjuer. 

Steg 2. Feministisk konstnärlig process 
Den andra delen av metoden kallar vi Feministisk konstnärlig process. 
Här förvandlas researchmaterialet från steg ett till något mer konkret 

det är l ivet,  b itch! 15



16  l ivet b itch! metod

– ett manus. Skapandet får ett mer resultatinriktat fokus på en scen-
konstföreställning. Inom denna del ryms bland annat kapitlen som 
behandlar regi och arbetet i deltagarprocesser med scenografi. I den 
feministiska konstnärliga processen sluter alla upp kring en, visserli-
gen gemensam, men mer styrd vision, där såväl manusförfattare som 
regissör har ett större mandat att bestämma över riktningen för det 
konstnärliga arbetet. 

Steg 3. Föreställning där tjejer är norm
Steg tre i metoden är resultatet av arbetet i de två tidigare stegen – 
vår föreställning! På många sätt är det mer av ett levande väsen som 
tar vid där processen från steg två slutar, men utan ett lika tydligt 
ramverk. Föreställning där tjejer är norm kallar vi detta sista steg. Här 
har steg ett och två av metoden resulterat i en teaterproduktion av 
hög konstnärlig kvalitet, som bärs av skådespelare som alla är tjejer 
och kvinnor. Fokus på delaktighetsperspektivet möjliggör att alla som 
varit involverade i processen kan känna ett delägarskap i den färdiga 
föreställningen. Normen i skapandet har hela tiden utgått från de 
kvinnor och tjejer som befunnit sig i skapandet. När de konstnärliga 
resultaten som kommer ur dessa processer får möta en teaterpublik 
utanför de kvinnoseparatistiska rummen, sker möten som i sig blir en 
del av det feministiska förändringsarbete som Livet Bitch! också är. 

Viktigt att betona är dock att denna sista del är ett i allra högsta 
grad konstnärligt verk som ska ses och upplevas som sådant i första 
hand. Det är här, i tredje steget av metoden, som Livet Bitch! blir en 
plattform för nya spännande berättelser och scenkonst i framkant, 
tillgänglig även för allmänheten och dess teaterkonsumenter. Mer om 
denna sista del av metoden går att läsa i de kapitel som berör mötet 
med publiken och framförandet av det slutgiltiga verket. 





”När manuset börjar  
ta form och vi får  
prova grejer ur det  
– det är då det  
börjar kännas på  
riktigt. Liksom wow,  
nu händer det.
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DET KONSTNÄRLIGA ARBETET 
OCH VARFÖR FLICKOR BEHÖVER 
ETT EGET RUM
Johanna Thor, projektledare Livet Bitch!

En ung tjej boende i Södertälje beskriver sin stad som en magisk plats. 
Det händer under researchperioden inför Livet Bitch!-föreställningen 
Dom där tjejerna. Det är ovanligt att Södertälje beskrivs i termer av 
magi. Men den här tjejen framhöll med bestämdhet att – och lyssna 
nu! – det går en magisk tråd mellan Fittja och Södertälje. Dock ville 
hon inte utveckla sitt resonemang och vi fick aldrig veta vad magin 
bestod av. Vi fick helt enkelt nöja oss så. Men där och då blev Söder-
tälje magiskt stoff i det researchmaterial som manuset till en av våra 
föreställningar bygger på. Den unga tjejens ord sådde flera frön som 
kunde slå ut i full blom på scenen några månader senare. Den hem-
lighetsfulla berättelsen om Södertäljes magi gav oss modet att mixtra 
med både häxeri och övernaturliga referenser. 

I det här kapitlet kommer jag redogöra övergripande för det konst-
närliga arbetet och processen inom Livet Bitch!. I inledningen kunde 
ni läsa kort om de tre stegen i vår metod: 

• Separatistiskt rum med representation 

• Feministisk konstnärlig process 

• Föreställning där tjejer är norm

Dessa tre steg utgör utgångspunkt och rubriker även i det här kapitlet. 
Där andra skribenter kommer att fördjupa sig i sina respektive 
områden inom processen/metoden, såsom regiperspektivet och 
scenografiarbetet, kommer jag här övergripande beröra alla delar i 



den konstnärliga processen, dock med fokus på den manusskrivande 
delen i vår metod. Jag kommer också ta upp det som varit vårt 
fundament från början – det kvinnoseparatistiska skapandet och 
varför det behövs ett eget rum för stadens tjejer. Kapitlet innehåller 
en del handfasta råd till den som vill jobba konstnärligt med text och 
scenkonst tillsammans med unga. 

En kvinnoseparatistisk experimentverkstad
I Livet Bitch! börjar och slutar allting med våra deltagare, de unga 
tjejerna. Det är från dem idéerna kommer. Våra deltagare är motorn, 
kraften och kompassen när vi tillsammans navigerar oss fram.

Från det att vi startade Livet Bitch! 2011, så har vi experimenterat 
med Södertälje som plats. Vi har alltid utgått från staden när vi skapat 
konst utifrån tjejers liv, perspektiv och de olikheter och likheter som 
finns inom gruppen. Det arbete vi gjorde i begynnelsen av Livet Bitch! 
ligger till grund för Livet Bitch! Studio – vår kvinnoseparatistiska  
experimentverkstad för olika konstnärliga uttryck. Studion är stommen 
i vår verksamhet och tillhör idag det första steget i vår huvudmetod: 
Separatistiskt rum med representation. När arbetet nått så långt som 
till det andra steget i metoden, det som vi kallar Feministisk konst-
närlig process, intensifieras arbetet i Studion. Förvandlingen till en 
repetitionsstudio sker också inför att vi tar det sista steget inom vår 
huvudmetod; Föreställning där tjejer är norm.

Livet Bitch! studio
De första stegen mot en färdig föreställning tas alltså i Livet Bitch! 
studio, där vi med platsen Södertälje som utgångspunkt utforskar vad 
det är att vara tjej och kvinna. Varför utgår vi så mycket från Södertälje? 
Dels för att vi tror att vi gräver bäst där vi står, men framförallt menar 
vi att när detta utforskande ska resultera i en föreställning producerad i 
och för Södertälje betyder det lokala perspektivet mycket för publikens 
identifikation med vad som händer och berättas på scenen. Genom 
att ha professionella scenkonstnärer och pedagoger som leder arbetet 
i Livet Bitch! studio ges också deltagarna verktyg att förverkliga sina 
egna idéer och vässa sina sceniska färdigheter. Oavsett om en delta-
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gare vill stå på scen eller inte, finns det många positiva saker med att 
träna sin röst, kropp och interagera med andra. Ett pass i Livet Bitch! 
studio kan se ut så här: 

Uppvärmning: Fysisk uppvärmning som syftar till ökad kroppsmed-
vetenhet (att lära känna och bli mer närvarande i den egna kroppen), 
rumsuppfattning (att lära sig arbeta med, förhålla sig till samt använda 
sig av rummet via sin kropp och medvetande) samt att skärpa sitt fokus. 
Samarbetsövningar utförs som stärker både individen och gruppen. 
Uppvärmningen har en avslutande del som kan vara ett ytterligare 
ihopsamlande av gruppen inför dagens pass (det kan vara att fokusera 
på andning tillsammans eller ge varandra massage).

Skapande: Här kan fokus ligga på olika typer av improvisationer, 
statusövningar eller att deltagarna arbetar fram kortare scener med 
coaching från Studioledaren. De konstnärliga uttrycken kan variera 
mellan exempelvis teater, mim, dans och stand-up. Det kan också vara 
så att deltagarna använder den här tiden till ett kreativt skrivande som 
många gånger blir sceniskt material. 

Bitchsnack: Denna del beskrivs av många deltagare som favoritmo-
mentet under passet. Här diskuteras, berättas och snackas det om 
allt som rör deltagarnas liv och vardag. Allt som sägs stannar inom 
gruppen. Däremot kan saker som berättas, med tillstånd av upphovs-
kvinnan, bli till inspiration inför manusskrivandet eller på olika sätt 
ingå i olika sceniska framföranden. Många gånger sker Bitchsnack 
med utgångspunkt i veckan som varit. Bitchsnack är en kanal och ett 
verktyg att förstå sig själv och sin omvärld, men också ett forum för 
kreativitet och idéer.

Alla som deltar i Livet Bitch! studio är per automatik med och skapar 
före ställningen – allt som händer där är att betrakta som potentiellt 
material och underlag till produktionen. Många deltagare i Livet 
Bitch! studio har som mål att senare stå på scenen inom ramen för 
föreställningen. Andra väljer att arbeta med scenografin till före-
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ställningen, och somliga vill göra båda sakerna. Livet Bitch! har en 
scenografiworkshop som leds av en professionell konstnär. Där arbetar 
deltagarna, tillsammans med ledaren, fram idéer och visionen för 
scenbilden som sedan slutförs av konstnären. 

Skrivprocessen – vägen fram till färdigt manus 
När manus till föreställningen väl skrivs har det föregåtts av ett om-
fattande researcharbete. Manus till Livet Bitch! föreställningar har 
under åren sammanställts och slutförts av mig och min kollega Grete 
Havnesköld. På senare tid har även Rebecka Cardoso varit involverad 
i manusarbetet. Processen kring manusskrivandet kan delas upp i tre 
delar. Som start på den första delen i processen sätts ett tema, och 
det sker tillsammans med deltagarna. Exempel på teman är ”Makt”, 
som vi arbetade utifrån när vi skrev Dom där tjejerna, eller ”Kropp” 
som är temat som legat till grund för vår senaste föreställning Täljes 
blivande brud. När temat väl är satt börjar del två i manusprocessen: 
insamlandet av material med temat som utgångspunkt, både i och 
utanför Livet Bitch! studio. Inom den här delen av processen prövas 
också en mängd idéer som kommer ur underlaget på ”golvet”, det 
vill säga undersöks sceniskt. Därefter börjar arbetet med att göra 
drama av det dokumentära materialet. Viktigt att betona att det är 
ett konstnärligt skrivande. Det som slutligen framförs på scen är 
inte privata berättelser. För att det som formulerats i researchfasen 
ska kunna få scenisk höjd, krävs ett konstnärligt tänkande i arbetet 
med manuset. 

Med många deltagare blir skrivprocessen omfattande. Inför manus-
skrivandet söker vi också aktivt upp olika grupper som kan ge oss fler 
dimensioner och vägar in till platsen Södertälje och de olika villkoren 
för dess kvinnliga befolkning. Inför vår föreställning Dom där tjejerna 
tog vi kontakt med tjejer ur Södertäljes HBTQ-community. Med de 
samtalen i ryggen kunde vi skriva en scen till föreställningen där 
scenens huvudperson Nora, via sitt vittnesmål som pansexuell, ställer 
Södertälje mot väggen. Nora ackompanjeras i scenen av ”Partiets” 
ungdomsförbund ”PUF” som i föreställningen gestaltades av ett gäng 
lite yngre tjejer. I det här fallet inspirerades vi i skrivandet av våra 
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unga studiotjejer och deras självklara ifrågasättande av orättvisor. Trots 
att flera av dem är uppväxta i hem där homosexualitet är bannlyst, 
glöder de i diskussioner för HBTQ-personers rättigheter. Här följer 
ett exempel på en scen ur föreställningen.

Utdrag ur manuset till Dom där tjejerna

nora
What’s my story? Ja, var ska en börja. Hur ska en börja?

puf
Anna: Varför säger du ”en”. 
Noor: Det heter väl man? 
Taraa: MAN säger var ska MAN börja. Och hur ska MAN börja!

nora
Jag föredrar ordet ”en” framför man. Det är könsneutralt. Det räcker 
med manliga normer i samhället tycker jag. Därför vill jag åtminstone 
freda språket. Smaka på det. Det låter vackrare eller hur? En… En…

alla (smakar på ordet) 
En… En… En… 

ebba
Ja! Det är fett vackert!

nora
Men hur var det? Ville ni höra min historia?

alla
Jaaa!!

nora 
(Skrattar) Okej då, men brace yourselves för nu blir det åka av! Jag 
kommer nämligen prata om att knulla, om kärlek, vara hög, vara låg, 
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vara straight, vara queer, ha ätstörningar, om gays, och om pansexu-
alitet. Allt på under typ fem minuter.

clara 
Vi fattade allt utom det där sista! 

nora
Pansexuell? Okej det fattade ni inte? 

puf
Nej.

nora
Pansexuell betyder enkelt förklarat att en tänder på människan. Att det 
inte spelar någon roll vad personen en blir kär i identifierar sig som. 

ebba 
Jamen då är ju man ju BI!

nora 
Ja, det är det som det är lätt att tro! Men om en är BI så blir en kär i 
både män och kvinnor och är en pansexuell så innefattar det att en 
också kan bli kär i folk som varken känner att dom är tjej eller kille. 
Så kallat ickebinära personer. 

puf
Maja: Alltså vi dööör!! 
Tara: Våra hjärnor kokar över! 
Noor: Inga fler krångliga ord tack! 

nora 
Hörrni! Ni behöver inte fatta allt. Låt oss bara samla oss kring det 
faktum att jag är pansexuell och det tog mig flera år innan jag fattade 
det. Jag identifierar mig oftast som tjej, och jag blir kär i alla kön samt 
mångköniga personer också.

24  l ivet b itch! metod



puf
Turid: Vi identifierar oss också oftast som tjejer (de highfivear och 
går bananas). 
Tara: Vi vill se väldigt mycket ut som tjejer. 
Clara: Ingen ska missa att vi är tjejer. 

nora
Men vänta nu! Lugna ner er. Det är helt okej att ni vill vara tjejer. Men 
varför är det så viktigt att andra uppfattar er som tjejer? 

puf
Maja: Jamen annars ser dom ju inte att vi är bäst! 
Noor, Ebba, Anna: Tjejer är bäst! 
Clata: Om vi fick bestämma skulle alla se ut som att dom är bäst. 
Maja: Alltså som en tjej!

Manusprocessen är tätt sammankopplad med två saker. Först och 
främst utgår det mesta från deltagarnas tankar, upplevelser, tyckan-
den, inre och yttre liv. Delaktighetsperspektivet är med andra ord en 
väldigt viktig del i manusprocessen. Det andra som spelar en stor roll 
för föreställningen är att skrivandet anpassas efter de skådespelare 
som ska axla pjäsens karaktärer. Sedan starten har en av styrkorna i 
Livet Bitch! varit att få ungdomar med väldigt lite eller ingen teater-
erfarenhet att glänsa i sina uppgifter på scenen. Det är förstås många 
olika faktorer som samspelar när det kommer till sådana resultat. Men 
mycket sker i skrivandet. Genom att ha en lyhördhet för deltagarnas 
språkbruk, ordval, sätt att förhålla sig till sin omvärld, får man inte 
bara fram bättre och mer autentiska karaktärer, det ger också nya 
oerfarna teateraspiranter en god skjuts in i rollarbetet. Folk som sett 
våra föreställningar kommenterar ofta hur imponerade de är av våra 
unga amatörskådespelare. Mycket av framgången finns i en text som är 
väl förankrad hos deltagaren/skådespelaren kombinerad med lyhörd 
regi. Lägg till ett studioarbete som förberett och tränat ungdomarna 
i scenisk gestaltning så har ni ett gäng lysande teaterstjärnor. 
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Skriva ett manus à la Livet Bitch!? Här är några råd!

¶sätt en struktur för hur underlaget till manuset 
ska tas fram: Kommer arbetet fram till manuset ledas av en 
person eller flera? Eller ska processen ske helt kollektivt? Oavsett 
behövs en struktur och en plan för hur materialet samlas in. Bestäm 
er för ett tema (det kan vara ett stort eller mer avgränsat tema be-
roende på hur ni vill jobba) och vem/vilka som är ansvariga för att 
dokumentera vad som händer under researchperioden.

¶lär känna gruppen: Vad är det för dynamik som råder mellan 
deltagarna i den grupp/grupper som ni möter inom researchfasen? 
Vad pratas det om? Hur pratas det? Vilka ord och språk används? Allt 
detta är användbart när karaktärer sedan ska skrivas fram.

¶den som leder ska bjuda till: Är det så att en del av research-
materialet samlas in genom intervjuer? Eller är det i större gruppsamtal 
som det mesta av underlaget växer fram? I båda fallen behövs det 
någon som leder. Viktigt är att den som ställer frågor alternativt den 
som leder samtalen också är beredd att bjuda på sig själv. Att dela med 
sig på samma villkor som deltagarna är A och O för att det inte ska 
uppstå en skev maktbalans. 

¶bli besatt! Att gräva sig in till en historia som säger något relevant 
kring temat ni satt för föreställningen kräver tålamod, stor nyfikenhet 
och ett enormt intresse för det ni undersöker.

¶saknas perspektiv, sök upp dem! Arbeta uppsökande och ta 
kontakt med personer som kan ge perspektiv som saknas in i underlaget. 

¶var lyhörd för alla slags idéer: Researchfasen handlar 
inte bara om att få material genom deltagarnas tankar och berättelser. 
Också visioner kring föreställningens form och utförande ska tas om 
hand. Processen bygger på ett starkt deltagarperspektiv, det gäller 
både form och innehåll.
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¶testa materialet på golvet: Fasen när underlaget till manu-
set ska arbetas fram kan pågå länge. När manuset väl skrivs kommer 
ni ha nytta av att ha prövat en mängd idéer eller situationer som ni 
får längs med vägen från intervjuer och samtal. Exempelvis kan man 
improvisera kring ämnen eller faktiska händelser som hänt intervju-
personer. En misslyckad dejt kan till exempel bli en fantastisk källa till 
sceniskt stoff. Se detta som en viktig del i reserarchfasen, det sceniska 
undersökandet. Obs! Fortsätt att dokumentera även det som händer 
praktiskt på golvet.

¶sålla i researchmaterialet: När allt material är insamlat, 
och när ni har prövat mycket av detta i sceniska experiment på golvet 
är det dags att läsa igenom hela skörden. Det är ett sätt att påminna 
sig om samtal och detaljer. Leta efter röda trådar och uppslag till en 
bra story. Sätt gärna i detta läge en storyline för handlingen.

¶använd er av referensgrupper under skrivandet: Pröva 
manuset på referensgrupper under skrivandets gång. Ovärderlig in-
put får ni då, och möjligheter att hålla en riktning som målgruppen/
målgrupperna upplever sig sedda i. 

¶checka av texten med intervjupersoner: Där personer 
ställt upp på intervjuer mot att de ska få insyn i slutresultatet för sin 
egen trygghet, krävs att manusförfattaren/författarna stämmer av 
texten med den som intervjuats. 

¶fantisera mera! När manuset skrivs ska ett dokumentärt material 
omvandlas och erhålla konstnärlig höjd. Det kräver tankar som får 
flyga fritt utan krav på att det som skrivs måste vara en avspegling av 
det dokumentära materialet. 

Föreställningen – och varför Livet Bitch! är i brudarnas tjänst
Nu har vi kommit fram till det sista och avslutande steget i vår me-
tod, Föreställning där tjejer är norm. Jag har tidigare nämnt att inom 
det andra steget i metoden, Konstnärlig feministisk process, ryms en 
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scenografi workshop och repetitioner inför föreställningen. Dessa leds 
av en professionell konstnär/scenograf respektive en regissör. Det 
är också där, i steg två av metoden, allt som kommit fram i form av 
upptäckter, idéer och researchmaterial ska transformeras in i en mer 
riktad konstnärlig process med ett tydligt mål: en föreställning. Många 
som står på scen inom ramen för Livet Bitch! är unga amatörer, även 
om de i kontexten av deltagare i Livet Bitch! bidrar på ett så storartat 
sätt att ordet amatör skaver en smula. Vi engagerar också vuxna skåde-
spelare, semiprofessionella och professionella. Vissa finns med redan 
i den första delen av arbetet, Separatistiskt rum med representation, 
andra kommer in när repetitionerna startar. Fram till dess har också 
processen varit helt kvinnoseparatistisk. Både den fasta verksamheten 
och den uppsökande verksamheten innehåller endast tjejer och kvinnor. 
Deltagare såväl som ledare, pedagoger och konstnärer identifierar sig 
alla som tjejer/kvinnor. Från det att vi börjar repetera inför föreställ-
ningen öppnas dörren även för killar och män. Det innebär att män 
och killar kan ingå i föreställningen, men genom det förarbete som 
helt och hållet utgått från unga tjejers liv är det tjejerna och kvinnorna 
som äger berättelsen. Män deltar på tjejers villkor, och på ett sätt som 
förstärker att det är en kvinnlig norm som råder på scenen. Exempel 
på det är den manliga orkestern Mezzopotelge, som var husband på 
scenen i föreställningen Dom där tjejerna. Orkestern var inskriven i 
föreställningen, och med dess närvaro kunde vi förstärka jämställdhets-
perspektivet. Orkestern backade upp den helt kvinnliga ensemblen 
musikaliskt. En av de vanligaste frågorna vi får är: Varför jobbar ni 
bara med tjejer? Alternativt: När ska ni börja jobba även med killar? 

Det finns flera svar på varför vi håller hårt på att Livet Bitch! ska 
tillhöra tjejerna. De erfarenheter vi gjorde tidigt i vårt arbete över-
tygade oss om att de resultat vi nådde med våra unga deltagare inte 
skulle ha uppnåtts om vi hade haft killar i gruppen. Södertälje, precis 
som resten av världen, präglas av tydliga patriarkala strukturer. Som 
professionella kulturarbetare och kvinnor har vi också, i princip 
genomgående, arbetat under en manlig norm som vi ofta upplevt 
som begränsande. När vi för många år sedan började vända på per-
spektiven, och helt enkelt utgå från en kvinnlig norm i arbetet med 
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unga tjejer, hände fantastiska saker. Både konstnärligt och socialt. Vi 
upplevde att våra unga deltagare, och vi som ledde arbetet, omedelbart 
började prata på ett råare, brutalare och öppnare sätt. Att känna sig 
fri att använda språket, kunna prata om sig själv i relation till världen 
och staden, familjen och skolan eller till vännerna och kärleken, är 
en förutsättning för den konstnärliga process som arbetet inom Livet 
Bitch! innebär. De unga deltagarna uttryckte själva att de aldrig upplevt 
en sådan frihet. Att de kunde säga saker som de aldrig hade kunnat 
uttrycka med män närvarande. Att de vågade pröva saker sceniskt 
som hade varit otänkbart med killar i rummet. Ett tryggt rum. Det är 
det vi landar i när vi har vridit och vänt på vad som är det viktigaste 
som vårt sätt att arbeta separatistiskt bidrar med. Som en ytterligare 
dimension handlar arbetet i Livet Bitch! om att omförhandla manlig 
maktordning. 

Eftersom processen leder fram till ett sceniskt resultat som visas för 
en blandad publik, sker denna omförhandling till slut också offent-
ligt inför både män och kvinnor. Det blir en del av den konstnärliga 
upplevelsen men också en förutsättning för densamma. Det sker nå-
got hisnande när en kan arbeta utifrån att det är vi som är normen. 
Eftersom vi samtidigt vet att det är långt från sanningen, skapas en 
friktion mellan å ena sidan den värld inom vilken vi får fram många 
aspekter av kvinnligt liv i vårt arbete, och å andra sidan den värld 
som ska möta vårt arbete. I den friktionsytan gör vi oss allra bäst. 
Utan de trygga rummen, där deltagande tjejer och kvinnor får pröva 
olika identiteter utan en manlig blick på sig själva, skulle Livet Bitch! 
inte ha blivit den plattform för kvinnliga kultur utövare och kvinno-
identifierade berättelser som vi är idag. Framförallt handlar det om att 
skapa utrymme för flickors och kvinnors skapande: att kunna vara i 
en miljö som behandlar det kvinnor och unga tjejer säger och gör som 
hyperintressant. Vi pratar om det mest komplexa, mest spännande och 
mest intressanta vi vet: oss själva. ”Det som är botten i dig är botten 
också i andra” lyder en mycket berömd diktrad av Gunnar Ekelöf. Den 
raden sammanfattar på något vis en del av det vi gör. Genom sättet vi 
arbetar på kan vi nå konstnärliga resultat och berättelser som tas emot 
som allmänmänskliga. Problemet är ju inte att kvinnor går på teater 
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eller bio och känner igen sig i mäns berättelser. Problemet är att män 
så sällan går på teater eller bio och relaterar till kvinnors berättelser. 
Att normen så länge har varit mäns är ett faktum. Och det kommer 
ta tid att lösa upp den. Är det något som uppropet #tystnadtagning 
från hundratals skådespelerskor avslöjade, så är det hur patriarka-
la strukturer inom kulturbranschen kväver kvinnors möjlighet till 
utveckling på sina egna villkor. Till dess att normen omförhandlats 
även utanför de rum som Livet Bitch! skapat så kommer vi fortsätta 
vara i brudarnas tjänst. Vi kommer även i det konstnärliga arbetet 
fortsätta brottas med de platser som vi verkar på. Platsen Södertälje 
har ofta fått tåla att bli sågad i våra föreställningar. Till skillnad från 
många andra orter, där invånarna ofta uttrycker en stolthet över sin 
ort, över ”Orten”, möter vi det motsatta hos våra kvinnliga deltagare. 
Nästan ingen tjej är stolt över Södertälje. Självklart skulle vi önska att 
det var på ett annat sätt och att den där beskrivningen av Södertälje 
som en magisk plats, som föräras staden i kapitlets inledning, fick vara 
mer tongivande hos våra deltagare. Samtidigt kan man tänka att en 
stad får de unga tjejernas kärlek om den förtjänar den. Ord som ofta 
kommer upp hos våra unga tjejer i diskussionerna om Södertälje är 
otrygg, hård, ful, macho, trist, farlig, och deprimerande. Desto mer 
magiskt blir det när vi mitt i allt det dystra hittar en skimrande skärva 
av något annat – en känsla, som i alla fall tillfälligt, tillåter oss att väva 
en ny berättelse om staden Södertälje. Att visa på en annan verklighet 
där stadens tjejer sätter agendan. Och som avslöjar det som vi vetat 
länge – magin i Södertälje står de unga brudarna för.
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”Fy fan vad grymma  
vi är! Det här behövdes  
i Södertälje. Det här 
behöver hela Sverige.
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PROJEKTFORMENS FÖRBANNELSE 
OCH MÖJLIGHETER
– EN LIVET BITCH!-GUIDE I ÖVERLEVNAD

Grete Havnesköld, projektledare Livet Bitch!

I slutet av november 2016 fick vi besked om att projektet Livet Bitch! 
blivit beviljat medel från den nationella och statligt finansierade sats-
ningen Kreativa platser. Jag darrade så mycket av nervositet att jag 
först inte kunde läsa igenom listan över beviljanden. Panik. Fanns vi 
inte med bland de beviljade projekten? Jaha, det var listan med avslag 
jag läste! Var fanns listan över beviljade projekt? Det var för mycket 
som stod på spel, mina ögon for över sidorna. Jo där fanns vi! Vi grät 
av lycka och telefonen gick varm mellan oss sex som tillhörde den 
ursprungliga ensemblen. Det var Johanna Thor, Iman Keise, Manosh 
Milkon, Cecilia Al-Matni, Linnea Tengroth och jag, Grete Havnesköld. 
Efter allt (gratis)jobb som lagts ner, alla visioner som legat och grott 
och väntat på att få explodera, alla fighter och risker vi tagit för att 
unga tjejers kulturutövning i Södertälje skulle få den höga status och 
de resurser den förtjänar, kom belöningen i form av beviljat stöd för 
utveckling – 1,1 miljon. Den vulkankraft vi visste att projektet hade, 
och den ansökan som skrevs med lust och målmedvetenhet skulle nu 
bli precis det vi visste att den kunde bli. Tidigare erfarenheter av att 
driva jämställdhetsprojekt på en institution som varken hade vilja 
eller kapacitet att ge plats för den typen av perspektiv, på scen eller i 
organisationen, övertygade oss om behovet av att bli en egen kraft i 
kulturlivet. Ingen tjej i Södertälje som var yngre än vi skulle framöver 
bli ett alibi för något litet jämställdhetsarbete vid sidan om som ingen 
mer än bidragsgivarna egentligen bryr sig om. 

Vår vision för Livet Bitch! var den motsatta. Vårt projekt skulle ha 
hög status. Det skulle värderas i cred och pengar. Det skulle handla 



om att uppvärdera tjejers och kvinnors insatser och utgå helt och hål-
let från tjejerna i det konstnärliga arbetet. Det skulle omfatta många 
deltagare och samarbeten. Det skulle handla om att skapa något med 
hög konstnärlig kvalitet. Vi ville förflytta maktpositioner. Vi visste att 
vi kunde. Det kändes som om vi kunde förflytta berg. 

Livet Bitch!, syfte och mål
Vårt syfte och mål har hela tiden varit långsiktigt och sträckt sig längre 
än finansieringen av projektet inom ramen för Kreativa platser. Mål-
sättningarna har varit höga och visionerna storslagna, vilket återspeglas 
i formuleringarna av syftet och målen för Livet Bitch!:

Syfte
Livet Bitch! vill göra kulturen mer relevant och inkluderande för fler 
samt stärka unga tjejers position och möjligheter inom kulturlivet genom 
att höja statusen på unga tjejers och kvinnors kulturutövning och liv.

Mål
• Skapa kultur där Södertäljes kvinnor och unga tjejer är norm 

– på sina egna villkor

• Att genom en hög grad av delaktighet stärka målgruppens 
identitet som kulturutövare och kulturkonsumenter

• Att tjejer och kvinnor ska ha mer plats i kulturlivet och i offent-
ligheten

• Vara modiga och våga utmana oss själva i vilka frågor vi dis-
kuterar – på scen och utanför

• Sätta Södertäljes kultur- och teaterliv på den nationella kartan

Om detta kapitel
I detta kapitel beskriver jag de kulturpolitiska förutsättningar och 
ramverk som Livet Bitch! metod arbetats fram inom. Jag kommer att 
dela med mig av erfarenheter från projektlivets toppar och dalar. Jag 
kommer också beskriva olika faser en kan befinna sig i när en driver 
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projekt, och lärdomar vi tagit med oss. Texten avslutas med en lista 
över råd och tips för att hantera projektformen, som är så vanlig inom 
kulturlivet. Att hantera projektformens ekonomiska verklighet är en 
stor del av att bedriva kulturverksamhet och utvecklingsarbete.

Plötsligt händer det: Livet Bitch!, #Tystnadtagning och #Metoo
Det utökade Livet Bitch! som startade i mars 2017 möjliggjordes med 
stöd av Kulturrådets nationella satsning Kreativa platser. En satsning 
som kom till genom regeringsuppdraget Äga rum, där den dåvarande 
regeringen under 2016–2018 satsade 130 miljoner kronor på att ut-
veckla kulturverksamheter i bostadsområden med socioekonomiska 
utmaningar och lågt valdeltagande. Satsningen adresserade på ett tydligt 
sätt de kulturpolitiska målen, särskilt med formuleringarna om allas 
möjlighet att ”delta i kulturlivet” samt ”utveckla sina skapande förmå-
gor” (Myndigheten för kulturanalys, Rapport 2019:12, s 9). Kreativa 
platser var ett kulturutvecklingsprojekt utifrån Kulturrådets perspektiv. 
Bidraget kunde gå till samverkansprojekt där minst en organisation 
var verksam inom det civila samhället. Projekten skulle även baseras 
på engagemang och delaktighet bland de invånare som bor i området 
där kulturverksamheten skulle genomföras (Förordning 2016:406). 
Satsningen var treårig. Samtidigt fanns det i ansökningsförfarandet 
krav på långsiktiga visioner som sträckte sig längre än Kulturrådets 
satsning (Myndigheten för kulturanalys, Rapport 2019:12, s 8). 

Livet Bitch! var det enda projektet inom Kreativa platser som foku-
serade uteslutande på unga tjejer och kvinnor. Vi blev lite förvånade 
över det. Vi hade en bild av att fler än vi hade sett ett behov av former 
där unga tjejer kunde uttrycka sig konstnärligt utan att behöva förhålla 
sig till killar och män. Verksamheten startade på heltid i mars 2017, 
och under hösten repade vi inför premiär av föreställningen Dom där 
tjejerna. Samtidigt kom #metoo-vågen och #tystnadtagning-uppropen 
och svepte in i det svenska kulturlivet. Metoo diskuterade allt det som 
var och är Livet Bitch! och dess kritik av det kulturliv, institutioner och 
patriarkala normer som gjort projektet nödvändigt. Som skådespelare 
och medlemmar av den slutna #metoo-gruppen på Facebook för kvinn-
liga skådespelare, drogs vi projektledare med i det starka systerskap 
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som fanns och i kraften i att gå ihop för förändring. Samtidigt utrycktes 
intern kritik inom Facebookgruppen som handlade om att det fanns 
en vithetsnorm inom uppropet och gruppen. Många kvinnliga skå-
despelare som föll utanför den normen upplevde sig inte inkluderade 
då uppropet framförallt fokuserade på kön. Många hade upplevt hur 
sexism och rasism hänger ihop och menade att detta behövde angri-
pas utifrån ett intersektionellt perspektiv. Lola Zackow, skådespelare 
från Södertälje som också stått på scen med den ursprungliga Livet 
Bitch!-ensemblen, har gett sitt godkännande att citeras i den här boken. 
I ett inlägg skrev hon: ”Det finns nu en vacker angelägenhet om att stå 
enade, att så gärna vilja vara en och samma röst. Men i detta får vi inte 
glömma att vi inte existerar på samma villkor” (Zackow 2017, inlägg 
i #tystnadtagnings facebook-grupp). Mitt i dessa feministiska samtal 
om scenkonstbranschen gjorde vi vårt första år inom Kreativa platser. 
Långt ifrån den existerande skådespelarbransch som diskuterades men 
samtidigt så mycket närmare den inkludering som det ställdes krav 
på. De unga tjejer som kom in i projektet under 2017 var så frigjort 
distanserade från den nationella diskussionen om branschens villkor 
för kvinnor. De klev in i Livet Bitch! fulla med kraft och en självklar 
känsla att teatern var deras. Som vuxen och ledare i Livet Bitch! blev 
det en av de viktigaste uppgifterna – att hålla liv i den känslan. 

Att vara relevant
Södertälje som plats utgjorde fundamentet i våra visioner redan innan 
Kreativa platsers satsning kom till. Utgångspunkten för det sceniska 
motsvarades av den inre och yttre värld som tjejer och kvinnor har 
i staden. Det vi skapade skulle vara relevant för målgruppen. Att nå 
en viss publik eller olika deltagare behöver inte vara så svårt. Men att 
vara relevant för en viss publik, att angå, väcka nyfikenhet och beröra 
är en annan sak. Vi visste också efter alla samtal med ungdomar att 
det saknades ett scenkonstliv där de upplevde att de hörde hemma. 
Därför argumenterade vi för att arbeta med hela staden Södertälje, 
inte bara i bostadsområdena med socioekonomiska utmaningar. Ett 
argument var att Södertälje är en segregerad stad på många sätt och 
att vi ville vara ett projekt där unga tjejer och kvinnor med olika bak-
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grunder och erfarenheter möttes. Vi var också övertygade om att om 
vi blev riktigt relevanta för målgruppen, skulle vi också bli relevanta 
för hela Södertälje. 

Vi valde till en början att fokusera på Södertäljes miljonprogram 
(Hovsjö, Fornhöjden, Ronna) vad gällde rekrytering och uppsökande 
arbete, men samtidigt ha projektet öppet för tjejer från alla delar av 
staden. Senare i projektet blev detta fokus inte lika viktigt då tjejer 
från olika delar av staden sökte sig till oss av sig själva. Vi har alltså 
strävat efter att representationen på scen vad gäller skådespelare i så 
stor utsträckning som möjligt ska spegla mångfalden bland Södertäljes 
unga tjejer och kvinnor. 

Behind the scenes – att möta motstånd
Med Livet Bitch! ville vi vara en del av flera förändringsprocesser i 
det lokala Södertälje. Förändring mot ökad jämställdhet, jämlikhet 
och mer inflytande över kulturlivet för unga. I ett förändringsarbete 
ingår att möta motstånd. Ett sådant motstånd är inte alltid synbart 
för ett yttre öga, men för den som är en del av förändringsarbetet, för 
den som finns med bakom scenen, kan det vara nog så påtagligt. Livet 
Bitch! har mött motstånd, både i jämställdhetsarbetet och i viljan att 
utveckla kulturlivet. I jämställhetsarbetet har det handlat om att driva 
feministiskt progressivt arbete i en stad som på många sätt är mycket 
konservativ, och där de som inte ser sig som konservativa ändå förhåller 
sig till dessa krafter på ett eller annat sätt. Den utbredda hederskultu-
ren där tjejers utrymme begränsas och deras sexualitet kontrolleras är 
ett exempel på detta. Hederskulturen leder till att även personer som 
ifrågasätter den inte är öppna med att de har en pojkvän, eller att de 
har sex före äktenskapet. Vi har också märkt hur den begränsar den 
konstnärliga friheten för tjejer i staden. Hederskulturen har sorgligt 
nog satt ramar för vem som kan spela vilka roller och säga vad på scen, 
men också dikterat villkoren för vilka risker tjejer vågar ta när det 
kommer till att ta sig an roller som utmanar Södertäljes konservatism. 

Vad gäller kulturlivet har motståndet vi upplevt ur vårt perspektiv 
berott på att vi befunnit oss i ett polariserat kulturliv där å ena sidan 
en potentiell utveckling ligger och gror, med både nya och etablerade 
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verksamheter med aktörer öppna för förändring. Å andra sidan finns 
en senior del av kulturlivet som delvis agerar utifrån att det nya verkar 
utgöra ett hot på olika sätt. Makten i det lokala kulturlivet behövde 
skiftas från äldre etniska svenskar till fler aktörer. 

Motstånd har ibland uppmuntrat oss, triggat oss ännu mer att 
fortsätta, eftersom vi ser det som ett kvitto på att förändringen är 
nödvändig. Men motstånd kan också vara förgörande och svårt att 
skydda sig från. Det kan i värsta fall ta död på lusten och kraften att 
driva förändringen vidare. Hur gör man strategiskt motstånd mot 
motståndet? Vilka motstånd ska ignoreras, vilka ska mötas med 
ifråga sättande? Det vi gjorde för att stå starkare var att organisera oss 
tillsammans i nätverk med organisationer som kunde vara en del i att 
uppfylla målen för Livet Bitch!. Vi startade exempelvis ett nätverk för 
jämställdhetsfrågor där vi hade meningsfulla och peppande samtal 
och aktiviteter med de andra organisationerna i staden som arbetar 
för jämställdhet. Likaså har vi haft samarbetspartners och nätverk 
i det lokala kulturlivet som velat något mer än nuvarande situation 
medger, och tillsammans har vi bedrivit opinion och samarbeten för 
utveckling. Vårt förändringsarbete har exempelvis bedrivits genom 
debattartiklar om vad vi anser skulle leda till lokala förbättringar för 
scenkonsten. Många kulturaktörer har slutit upp kring Livet Bitch! 
och bidragit med sin kompetens. 

Projektform och långsiktig förändring: en kritik
Långsiktiga perspektiv och mål var viktiga för Livet Bitch! eftersom 
det är omöjligt att lyckas med det vi ville åstadkomma under en treårig 
satsning. Vi ville också ta ansvar för det vi satte igång. Att påbörja ett 
förändringsarbete och sedan, när projektet och pengarna är slut, abrupt 
lämna de människor som genom arbetet fått drömmar, förväntningar 
och engagemang kan vara sämre än att aldrig ens påbörja det. 

Det finns många utmaningar för projekt med små, tidsbegränsade 
resurser, vars syfte är förändring. Dessa utmaningar handlar bland 
annat om att å ena sidan söka och redovisa olika ekonomiska medel 
som en del av vardagen och inte kunna planera framåt i god tid. Å 
andra sidan bedriva en massa intressant, lyckad verksamhet som i 
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sin tur kan generera mer pengar, eller åtminstone en överlevnad för 
projektet som finansieras ett år i taget. Till det tillkommer att olika 
typer av bidragsgivare ställer olika krav och det blir lätt ”nya projekt i 
projektet” för att nya ekonomiska resurser ska tillkomma. Det är också 
vanligt att den mer eller mindre övergripande planeringen i projektet 
havererar av olika anledningar och att de som driver verksamheten 
därmed måste tänka om. Vi har upplevt allt detta. 

Den här projektbaserade verkligheten som många förändringsar-
beten befinner sig i kan vara kontraproduktiv för ett arbete som syftar 
till förändring, eftersom det är ett långsiktigt arbete som tar mycket 
tid. Att få personer som tillhör marginaliserade grupper i en stad att 
vilja delta i verksamhet, att vilja synas, medverka i en scenkonstnärlig 
kontext och allra viktigast, att känna ägandeskap över projektet, tar 
mycket mer tid än att engagera personer som upplever att de redan 
tillhör en accepterad del av befolkningen i en stad. Inom kultursektorn 
blir situationen lätt absurd. Satsningar som Kreativa platser har som 
syfte att engagera grupper och bredda deltagandet i kulturlivet, alltså 
ett uppdrag som det etablerade kulturlivet och många av de befintliga 
institutionerna som har en helt annan långsiktighet misslyckas med. 
Samtidigt tilldelas dessa kulturutvecklingsprojekt betydligt mindre 
anslag och mindre tid. Förväntningarna, både från projektens och 
bidragsgivarnas sida, är ofta orealistiska utifrån vad som går att åstad-
komma under en begränsad tid. Ett förändringsarbete på lokal nivå 
handlar inte bara om att förändra och utveckla kulturutbudet så att fler 
tar del av det. Det handlar också om att göra sig ett namn hos befolk-
ningen på platsen och skapa förtroende för att på så vis få potentiella 
deltagare intresserade. Ytterligare en utmaning är att förändra invanda 
strukturer i kulturlivet och den lokala kommunala byråkratin, bevisa 
sin kapacitet och skapa förståelse för vilka positiva förändringar som 
sker i staden och kulturlivet i och med det arbete projektet innebär. 
Å ena sidan gäller det att visa bidragsgivare att projektet leder till ett 
ökat engagemang hos den önskade målgruppen, å andra sidan att inte 
skylta för projektdeltagare vars engagemang tar sig uttryck i projektet 
att det inte finns några garantier för att det som investeras kommer 
att bestå. I sin utvärdering av regeringsuppdraget Äga rum ger Myn-
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digheten för kulturanalys rekommendationer för framtida statliga 
satsningar just angående detta, att inte bara tänka långsiktigt på det 
visionära planet utan även vad gäller de faktiska förutsättningarna för 
långsiktigheten, det vill säga de ekonomiska anslagen (Myndigheten 
för kulturanalys, Rapport 2019:2, s 12). 

Men för Livet Bitch! var Kreativa platser ett startkapital för att över-
huvudtaget kunna påbörja en förändring, då vi var för oetablerade för 
att inneha något kommunalt ekonomiskt stöd. Utan de statliga medel 
vi fick under de tre åren hade ingenting av det som är Livet Bitch! idag 
funnits. Det hade också varit omöjligt att få till ökad finansiering från 
kommun och region. Så samtidigt som vi delar en del av den kritik 
satsningen fått, var Kreativa platser helt avgörande för existensen och 
utvecklingen av Livet Bitch!. Fördelen var att satsningen var flexibel 
och vi kunde argumentera utifrån behoven på platsen. 

Projektlivets toppar och dalar
Här följer en beskrivning av vår upplevelse av projekttiden indelat i tre 
faser: Förälskelsefasen, Vardagen, Uppbrottet/projektslutet. Faserna 
rymmer reflektioner över hur vi gjorde, vad som blev bra och vad jag 
önskar att vi gjort annorlunda. Under de tre år satsningen pågått har 
vi befunnit oss i olika stadier där inspiration, kraft och känslan av 
att befinna sig nära målet varierat. Nu när satsningen är över känns 
det inte så konstigt att det varit så, men när en är mitt i de lite tyngre 
erfarenheterna av att driva projekt kan det skapa oro. Vi har vid flera 
tillfällen frågat oss: Vad har vi gett oss in på? Betyder det här något? 
Ibland har känslan varit en önskan att bara hoppa i en livbåt, rädda 
sig själv och lämna sitt älskade skepp mitt ute på öppet hav och låta 
det driva dit vinden blåser. 

Förälskelsefasen
Förälskelsefasen var underbar att befinna sig i. Projektet var nystartat, 
allt kändes möjligt. En vision skulle få flyga. Vi drog i alla trådar vi 
kunde och var överallt i ren lycka över att få vara igång. Liksom i en 
förälskelse var vi kanske inte alltid helt strategiska eller rationella. 
Det var lätt att hamna i en situation där vi sa ja till precis allt. Varje 
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ja ledde i sin tur ofta till tre nya förfrågningar. Arbete och resten av 
livet flyter lätt ihop. Men det gör ingenting. Det finns inget behov av 
att vara ifrån projektet. Allt är roligt, ger energi och nya erfarenhet-
er. Projektet skapar många nya kontakter och arbetsrelationer. I det 
här läget kändes det som att vi hade lång tid att uppfylla visionen. 
Framtiden var ljus och det mesta kändes enkelt. Tid för reflektion 
och eftertanke är inte alltid det som kännetecknar förälskelsefasen. 
Strukturen för projektet är under uppbyggnad och allt görs för första 
gången. Processen är väldigt sökande och innehåller en hel del risker 
och pröven. Men i det finns också en kittlande frihet. 

När Livet Bitch! befann sig i förälskelsefasen gjorde vi research-
arbete med cirka 100 tjejer, skrev den första föreställningen samt hade 
premiär. När premiären var över var känslan: vad hände? 

Vardagen
En tid in i projektet infann sig en viss matthet för oss. Inte så att vi 
tvivlade på vår vision, men vi började landa i att det också finns ut-
maningar som inte bara går att enkelt skutta över. Efter en tid av hårt 
engagemang och mycket investeringar för att projektet skulle komma 
igång infann sig en tid där saker och ting inte kändes lika enkla längre. 
Ja rent av omöjliga. Vissa saker hade visserligen varit enklare än vi 
trott, medan andra processer gick betydligt trögare. I vardagen är det 
lätt att fastna i det som inte flyter på istället för att se vad som faktiskt 
åstadkommits på kort tid. 

Vad gör man då som projektledare när denna fas i projektet infinner 
sig? För vår del var det läge att börja tacka nej till saker och ting. En 
upplevelse vi hade var att det eviga ja-sägandet ledde till att projektet 
styrdes av förfrågningar snarare än av oss som projektledare. Livet 
Bitch! har från start fått många förfrågningar om att delta i olika event 
och sammanhang där unga tjejer lyfts fram eller där ungdomars del-
aktighet är i fokus. Nästan alltid har förfrågningarna varit intressanta, 
roliga och känts meningsfulla och de har även kunnat bidra till att 
vi uppfyller våra mål. Samtidigt är det viktigt att inse och acceptera 
sin organisations begränsningar. Man måste alltså ställa alla förfråg-
ningar i relation till den personalstyrka som finns och den tid det tar 
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att planera och genomföra det som efterfrågas. Det är lätt att börja 
hoppa på en massa nya förfrågningar och sedan försöka klämma in 
det som utlovats bidragsgivarna däremellan. 

Ett tips som vi inte var så bra på att leva upp till själva men som jag 
skulle vilja ge vidare till andra som driver projekt är: Använd vardag-
ströttheten som infunnit sig till att våga säga nej till en del av det som 
uppstår längs med vägen. Tänk på att du har en bidragsansökan att 
leva upp till i första hand. När ett projekt handlar om kulturutveckling, 
demokrati, deltagande och jämställdhet finns det oändligt mycket att 
göra! Ditt projekt kan inte fylla alla hål. 

När vardagen infinner sig är det också läge att skaffa sig ett liv 
utanför projektet – alltså något där kraft och energi kan hämtas. En 
hobby, något roligt, något avslappnande, något som kräver närvaro 
och fokus på sådant som inte har med projektet att göra. Att driva 
projekt är otroligt gränslöst. Arbete och fritid flyter ihop på ett sätt 
som är svårt att styra över. Deltagare och övrig personal vet inte när 
du arbetar och inte, och frågor/kontaktförsök kan komma när som 
helst via meddelanden eller samtal till mobilen. Lyckokänslan av att 
kunna styra sin tid kan ibland suddas ut av känslan av att aldrig kunna 
koppla bort jobbet, eller att jobba samtidigt som en är ledig. Bara kolla 
mejlen en gång till, bara svara på det här.

Försök hitta oaser som inte handlar om projektet. För projektets 
skull ska du hålla hela vägen. 

Uppbrottet/projektslutet
Så kommer slutfasen. När jag skriver det här kapitlet är det precis 
där vi är. I det här läget pendlar vi mellan två motpoler: den ena är 
en slags pirrig känsla av nystart och ytterligare utveckling, den andra 
är känslan av hur svårt, ja på gränsen till omöjligt det är att driva 
förändringsprojekt med långsiktiga ambitioner. Bidragsgivare som 
ger pengar till stora projekt som det vi har bedrivit under tre år, har 
i sina kriterier att projektet redan vid ansökan ska ha en plan för en 
långsiktighet när pengarna tar slut. Men det är bidragstagarna, eld-
själarna och många enskilda individer som blir ansvariga för att det 
ska fungera i längden. 
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Tre år kändes som en oändlighet när ansökan beviljades för första 
gången. Men tre år går fort och det är dags att ta projektet vidare. 
Jag tänker på allt vi inte hann med. På allt som inte blev som vi hade 
planerat eller önskat, på det motstånd vi mött, på de investeringar, 
möten, visioner vi haft som det inte blev något av. 

Men så tänker jag också på vad som blev bra. Vad som blev bättre 
än förväntat, det stora intresse och den nyfikenhet vi mött. Den kraft 
vi lyckats samla tillsammans. Jag tänker på de internationella studie-
besök vi haft. Jag tänker på känslan att vi äger stan – ja hela världen, 
varje gång vi är i produktion. Jag tänker på alla publikreaktioner från 
skolungdomar, från unga tjejer som beskriver att de för första gång-
en sett sig själva på scen. På mamman som först var tveksam till att 
hennes dotter skulle prata om sex före äktenskapet på scen, och som 
sedan stod där på premiären, stoltast av alla. Jag tänker på den äldre 
teatermannen som grät för han var så berörd efter en föreställning 
och sa: Ni gör det som vi försökte göra på 70-talet – demokratisera 
teatern. Men ni gör det bättre. 

Och jag tänker. Det blev inte riktigt som vi tänkt. Det var svårare. 
Det var roligare. Det blev större. 

Tips om hur du överlever den projektbaserade verkligheten:

¶låt framtiden och nuet vara lika viktiga. Det är vanligt 
att en verksamhet utan långsiktig finansiering hamnar i en situation 
där den hela tiden vill bevisa sig här och nu. Men framtiden och det 
strategiska tänkandet kring hur projektet ska fortsätta är lika viktiga 
inslag under hela projektet. 

¶balansera processer och resultat. Var därför inte rädd för 
att våga tänka resultat från början. Processer är viktiga men resultat 
är det du kan vifta med framför framtida bidragsgivares plånböcker 
och kassakistor. 

¶bygg ett luftslott för framtiden och flytta in. Ni vet 
inget om framtiden men detta ska inte deltagarna behöva känna av. Se 
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projektet som det ni vill att det ska vara i framtiden – och jobba mot 
det på alla sätt ni kan. Till slut är ni förmodligen där!

¶undvik fällan ”tusen projekt i projektet”. Ta varje gång 
ett strategiskt beslut vad gäller nya ansökningar. Hinner ni? Vill ni? 
Stärker det visionen?

¶gå in helt och fullt – men var ändå flexibel och redo 
att ändra riktning! Det gäller att vara målmedveten och struk-
turerad i det ostrukturerade projektlivet. Gå in helt och fullt i det ni 
tagit på er. Samtidigt, var flexibel och medveten om när det är dags 
att tänka om och prova nya vägar. 

Referenser 
Förordning (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostads-
områden 2016-2018

Myndigheten för kulturanalys, Kultur i demokratins tjänst, En utvärdering av 
satsningen Äga rum, Rapport 2019:12
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”Det bästa var att  
få se våra idéer  
komma till liv och  
bli något så vackert 
som ”Täljes blivande 
brud” blev.



MEDSKAPANDE SCENOGRAFI  
I PRAKTIKEN
Roxy Farhat, scenograf för föreställningarna Dom där tjejerna 
och Täljes blivande brud

Att arbeta inkluderande, medskapande och stärkande är något som 
ligger mig varmt om hjärtat och som jag strävar efter i min yrkesroll 
som konstnär och kulturproducent. I den här texten går jag igenom 
hur det var att arbeta medskapande och pedagogiskt som scenograf 
för Dom där tjejerna där jag, tillsammans med en ideell grupp unga 
tjejer, skulle utforma en fungerande scenografi till föreställningen. 
Jag benar ut de strategier jag upplevde gav framgång i arbetet och 
som gav deltagarna möjlighet att aktivt delta i ett arbete som de inte 
hade tidigare erfarenhet av. Jag går också igenom de utmaningar och 
svårigheter jag mötte under arbetets gång och diskuterar vilka stra-
tegier jag tror fungerar bäst i ett medskapande arbete med amatörer 
med begränsade resurser och budget.

Det finns ett par tankesätt jag ser som grundläggande för ett fram-
gångsrikt pedagogiskt arbete. Kapitlet är uppbyggt runt dessa fyra 
tankesätt: 

• Ha en låg tröskel. Det finns inga dumma frågor! När deltagarna 
känner att brist på förkunskap inte är ett problem ökar lusten 
att ställa frågor och delta. 

• Gör arbetet relaterbart och angeläget, förmedla och förankra att 
konstnärligt arbete är något som är till för alla och att deltagarna 
är viktiga för resultatet.

• Överbelasta inte deltagarna. Det är lätt att bli överambitiös och 
sikta väldigt högt. Välj en rimlig medelväg där ambition och 
förutsättningar inte behöver ta ut varandra.
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• Var realistisk med din egen insats och energi och justera dina 
egna förväntningar därefter.

Vart börjar vi? Bror, jag vet inte heller!
I början av 2017 fick jag förfrågan från Grafikens hus om att vara 
scenograf för Livet Bitch! kommande föreställning Dom där tjejer-
na med planerad premiär november 2017. Idé och formgivning av 
scenografin skulle ske i workshopform tillsammans med unga tjejer 
från Södertälje med fokus på områden som Hovsjö, Ronna och Forn-
höjden, alltså så kallade miljonprogramsområden. Scenografin skulle 
arbetas fram under sju workshoptillfällen om två timmar, deltagarnas 
medverkan var ideell och inga särskilda förkunskaper krävdes. Syftet 
med att arbeta medskapande med scenografin var att förankra målen 
i Livet Bitch! genom hela processen med föreställningen, det vill säga 
att främja unga tjejers kulturella initiativ och möjlighet att ta plats 
inom kulturlivet och i offentligheten. Mitt uppdrag som scenograf 
var att planera och leda scenografiworkshops, med fokus på både 
pedagogik och resultat, samt att leverera en fungerande scenografi, 
inklusive videoprojektioner, utefter de idéer som formulerats under 
workshopträffarna. Sammantaget: det som efterfrågades var ingen 
enkel uppgift som kunde skötas med vänsterhanden. 

Det blev tidigt tydligt för mig att planering var A och O i detta arbets-
upplägg. Jag behövde en struktur för arbetet som också gav utrymme 
för förändring, eftersom det fanns många okända faktorer i processen. 
Vårt mål var att ta fram en scenografi som skulle hinna produceras i 
tid till premiär, utöver det var mycket lite bestämt. Min ambition var 
att vara öppen för de vägval deltagarna och processen kunde ta under 
workshopträffarna. Det jag ville undvika var att leda tjejerna med en 
dold plan eller agenda. Jag ville verkligen vara öppen för att låta sceno-
grafin växa fram under träffarna. För transparensen skull vill jag säga 
att jag inte är den mest strukturerade person jag känner. Jag är vad 
vid att leda och planera olika typer av produktioner men jag förlitar 
mig också på en stor dos av ”Äh, det löser sig under arbetets gång”. 
Tyvärr betyder det ofta i praktiken att det som ska lösa sig hamnar på 
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någon stackares axlar att fixa i sista sekund med eld i baken och den 
stackaren är ofta jag själv. En fördel med den här inställningen är dock 
den flexibilitet som den tillåter. Jag upplever att den ger mer utrymme 
för kreativitet. När allt inte är planerat in i minsta detalj blir det heller 
ingen större panik om inte allt blir som det var tänkt. Med det sagt 
vill jag ändå betona vikten av att ha ett tydligt ramverk för arbetet i 
en medskapandeprocess. Ett luftigt ramverk som tillåter flexibilitet!

Workshoppen – så här gjorde vi
Varje scenografiträff inleddes med en presentation som jag höll i, ibland 
kortare och ibland längre, och sedan brainstormade vi gemensamt. 
Till vissa träffar hade tjejerna fått uppgifter och då diskuterade vi de-
ras uppgifter gemensamt i grupp. En viktig del i detta var att det inte 
fanns några rätt eller fel, allt var förslag och alla förslag var välkomna. 
Förslagen sattes upp på väggen i rummet och användes som ett under-
lag i arbetet. För varje träff fyllde vi på med fler förslag och utifrån 
förslagen vaskade vi fram en scenografi som alla kunde mötas kring.

Processen inleddes med en introduktionsträff där alla presenterade 
sig. De som deltog var Johanna Thor, projektledare och skådespelare 
i Livet Bitch!, Sophia Persson från Grafikens hus, tre deltagande tjejer 
och jag själv. Syftet med första träffen var att lära känna varandra och 
ge en kort introduktion, dels av vad scenografi är, och dels av sättet 
att arbeta i workshops. Vi gick laget runt och alla fick berätta om sig 
själva, varför de ville delta och tidigare erfarenhet av teater, scenografi 
och kulturarbete. Jag gav en presentation av scenografi och inledde 
med frågan ”Vad tänker ni att scenografi är?” De flesta svarade ganska 
trevande. Därefter gick jag igenom exempel på scenografi i teater, film, 
musikvideo och konst och vi diskuterade exemplen tillsammans. Jag 
försökte visa på bredd, visa att scenografi inte alltid är ett objekt utan 
också kan vara saker som rök, belysning eller själva scengolvet. Jag visade 
både stillbilder och video. Efter presentationen ställde jag samma fråga 
igen, ”Vad tänker ni att scenografi är?” Nu fick jag en mycket större 
bredd i svaren och deltagarna visade mycket större entusiasm. De hade 
redan en mycket större förståelse för ämnet och kom även med nya 
egna idéer om vad scenografi skulle kunna vara. Det är fascinerande 
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att se hur min korta presentation, baserad på min kunskap om vad 
scenografi kan vara, hade så stor effekt på deltagarnas kreativitet och 
engagemang. Intresset var väckt! Vi avrundade med en kort diskussion 
om vad vi skulle komma att göra tillsammans under de kommande 
veckorna och ungefär hur arbetet under träffarna skulle se ut. 

Vid nästa träff läste vi manus och antecknade olika saker under 
läsningen. Det vi fokuserade på var: Vilka olika rum förekommer i 
berättelsen? Vad ser ni framför er? Vilka idéer får ni? 

Under läsningen förde vi alla anteckningar i våra respektive manus, 
där alla skrev ner sina idéer och jag antecknade samtliga förslag som 
kom upp. Eftersom det från början var bestämt att video skulle vara 
en del av scenografin bad jag även alla tänka på var i texten de tänkte 
att en video skulle kunna tillföra något till berättelsen. Där försökte jag 
vara tydlig med att en video inte alltid behöver illustrera det som sägs 
i texten. Den kan exempelvis lyfta det som står mellan raderna eller 
förhöja en känsla. Syftet var att få deltagarna att tänka på den sceno-
grafiska gestaltningen som ett eget uttryck som tog avstamp i texten, 
snarare än något som enbart skulle illustrera det som hände eller sades. 

Tredje träffen fokuserade politik och gestaltning. Eftersom före-
ställningen hade ett tydligt politiskt tema och dessutom handlade om 
ett (fiktivt) politiskt parti ville jag ge deltagarna en introduktion till 
politikens visuella symbolik, från politiska partiers visuella kommu-
nikation, färgers politiska betydelse, hur politisk konst kan se ut, till 
fascismens visuella koder och så vidare. Föreställningen handlade också 
om sexualitet så vi diskuterade även sexualitet och färg, exempelvis 
hur de olika Prideflaggorna ser ut. Här ville jag vara tydlig med att allt 
som presenteras på scen får en betydelse, att olika färger och former 
kommunicerar politisk mening. Syftet var att ge deltagarna en grund-
läggande förståelse för hur olika objekt och färger kodas politiskt så att 
de skulle ha en större möjlighet att fatta medvetna scenografiska beslut 
utifrån föreställningens tema. Under den här träffen diskuterade vi 
exempelvis hur video-projektionsytan och olika delar av scenrummet 
kunde belysas med olika färger under de olika monologerna för att 
framhäva det som berättades i texten.

Under de följande träffarna arbetade gruppen allt mer konkret med 
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scenografin. Vi tog fram en modell av scenrummet där alla fick göra 
olika förslag på hur vi skulle disponera ytan och hur vi skulle arbeta 
med olika typer av golvhöjd med hjälp av podier. Vi bestämde hur olika 
videor skulle se ut. Vi arbetade främst med två videor: Valvideon (som 
även blev en trailer till föreställningen) och ett nyhetsinslag. Till val-
videon fick alla ge förslag på utformning och innehåll. Två av deltagarna 
i scenografiworkshopen var även skådespelare i föreställningen och 
en av dem medverkade även i själva valvideon. Nyhetsinslaget spelade 
vi in gemensamt på stadshuset i Södertälje. Redigeringen gjorde jag 
själv då den var för krånglig att involvera deltagarna i, men jag visade 
videorna under våra träffar och alla fick komma med feedback som 
jag förhöll mig till i färdigställandet. En av deltagarna formgav även 
loggan för det fiktiva partiet i föreställningen som kom att användas 
både i valvideon, nyhetsinslaget, och affischen till föreställningen.

Stämningen – alla är viktiga och mat är kärlek
Överlag var deltagarna otroligt engagerade, nyfikna och generösa i sin 
medverkan. Det fanns respekt deltagarna emellan och högt till tak i 
samtalen. Jag försökte vara tydlig med att jag inte var en auktoritet 
som satt inne på sanningen om rätt eller fel, utan att allas idéer var 
lika välkomna och att allas deltagande var viktigt för slutresultatet. Det 
finns ett par strategier som jag tror är grundläggande för att uppnå 
den typen av öppenhet i ett kreativt rum: 

¶arbeta med låg tröskel: Manuset innehöll många politiska ord 
och uttryck som inte alla deltagare var bekanta med. Samma gällde den 
scenografiska och bildmässiga terminologin. Därför frågade jag ofta 
”Vet ni vad det här ordet betyder?” Och om jag upplevde någon som 
helst tveksamhet från gruppen gav jag hellre en extra förklaring än att 
någon skulle sitta som ett tyst frågetecken. Min erfarenhet från politiska 
föreningar och grupper som tonåring var att det ofta var många ord 
och uttryck som flög över huvudet på mig, men att jag sällan vågade 
fråga vad saker och ting betydde. Rädslan fanns där, att framstå som 
dum, som en bluff som skulle avslöjas och att de andra skulle tycka att 
jag egentligen inte platsade. Därför försöker jag själv vara tydlig när 
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jag arbetar med ungdomar och jag uppmuntrar dem att ställa frågor 
och poängterar att det inte finns några dumma frågor. Det är något 
jag märker att deltagarna svarar väldigt väl på. En låg tröskel och ett 
öppet samtal främjar ett större deltagande då det inte finns en lika 
stor risk att ”göra bort sig” eller framstå som dum eller okunnig. Det 
hjälper till att skapa ett rum med utgångspunkten att vi alla är där för 
att lära oss, och att frågor och misstag är en viktig del av den processen.  
 
¶gör arbetet relaterbart och angeläget: Föreställning-
en handlade om unga tjejers politiska engagemang och steg in i 
vuxenvärlden. Avståndet mellan karaktärerna i manus och tjejerna i 
workshopen var alltså inte särskilt stort. Därför ville jag få deltagar-
na att förstå, se och känna hur viktiga deras idéer, erfarenheter och 
iakttagelser var för det gemensamma arbetet. Det var en föreställning 
som på olika sätt gestaltade dem själva, därför var de också bäst rus-
tade att gestalta föreställningen scenografiskt. Jag ville att de skulle 
se mig som en som underlättade processen och arbetet, snarare än en 
auktoritet, något jag försökte uppnå genom att uppmärksamma allas 
idéer, oavsett min bedömning av idéernas kvalitet. Allas kreativitet 
och tankar skulle få utrymme, allt var värt att diskuteras. Jag för-
sökte också poängtera värdet i enkla idéer, hur de bästa idéerna kan 
komma ur de mest vardagliga situationer och att det personliga ofta 
bär på stora möjligheter för igenkänning. Alla har upplevt känslan 
av att titta upp på en klar stjärnhimmel eller lugnet i en kärleksfull 
omfamning och det finns mycket att hämta i att översätta den typen 
av upplevelser i arbetet med gestaltning av ett scenrum. Allt behöver 
inte alltid vara så komplicerat, speciellt inte i arbete med ungdomar.  

¶överbelasta inte deltagarna: Det kan vara svårt att drömma 
stort när du också behöver ta ställning till hur dessa stora drömmar 
ska realiseras. Tidigt i arbetet blev det tydligt för mig att vi som grupp 
endast skulle utforma idéer och koncept till scenografin och att jag 
skulle komma att ansvara för själva produktionen. I början hade jag en 
tanke om att vi även skulle producera vissa element gemensamt, men 
jag insåg snabbt att det skulle begränsa deltagarna snarare än tillföra 
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något. Kärnan låg inte i att delta i processen från A till Ö utan att få 
deltagarna att utveckla sitt kreativa tänkande och att allas idéer på 
ett eller annat sätt skulle ta plats på scen i föreställningen. Det gäller 
att hitta en gyllene medelväg där alla känner att de har ansvar och 
därigenom är viktiga för processen, utan att drunkna i en känsla av att 
allt hänger på dem. Ett exempel på hur det fungerade i praktiken är 
arbetet med valvideon. Där fick alla komma med idéer för hur de olika 
scenerna skulle se ut, vilka färger vi skulle arbeta med och liknande. 
Därefter filmade och klippte jag ett utkast på videon som deltagarna 
fick ge feedback på. Deras idéer omsattes till realitet, men det slut-
giltiga ansvaret var inte deras, något jag tror är viktigt när det handlar 
om ideellt arbete. Det ska vara lekfullt och givande, inte bli en börda.  

¶fika! Det här kan vara lätt att underskatta men lite frukt, dricka och 
fika kommer en långt med. Pauser är A och O och med ett fikabord har 
alla en naturlig plats att samlas kring på rasten. Det ger möjlighet till 
att lära känna varandra. Att ha ett fint fikabord bidrar till känslan av 
att tiden tillsammans är viktig. Att äta ihop är en viktig social aktivitet. 
Även om alla inte har samma kosthållning eller inställning till mat 
så kan de flesta ändå ta något att dricka eller äta en druva och det ger 
deltagarna möjlighet att samlas på ett naturligt sätt. Mat är kärlek, så 
ge dina deltagare kärlek!

Att rå om sig själv
Min tidigare erfarenhet av deltagande arbete med ungdomar var till 
stor hjälp i mitt arbete med Livet Bitch!. Under 2016 hade jag påbörjat 
ett större deltagande videoprojekt under Statens Konstråds satsning 
Konst händer där jag gjorde en dokumentär konstfilm tillsammans med 
ungdomsföreningen HUR i Holma, Malmö. Utöver det hade jag tidigare 
erfarenhet av att leda videoworkshops som demokrativerktyg, samt flera 
års pedagogisk erfarenhet som lärare på förberedande konstskolor. Att 
ha de här erfarenheterna i ryggen gjorde att jag hade en tydligare bild 
av vad jag kunde förvänta mig av arbetet med Livet Bitch!. Det var tyd-
ligt för mig att jag behövde vara realistisk med mina förväntningar på 
min egen prestation. Mitt arbete med Livet Bitch! sträckte sig över flera 
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roller; jag var pedagog, scenograf, videomakare, men även ansvarig för 
det sociala klimatet i gruppen. I den här typen av arbete blir du inte bara 
medskaparnas pedagog eller ledare. I bästa fall blir du dessutom någon 
de känner att de kan prata och dela saker med. Föreställningen Dom 
där tjejerna handlade om unga tjejers makt och inflytande över sitt eget 
liv och sitt lokalsamhälle, och självklart även bristen på det. Det föll sig 
naturligt att en del av samtalen i gruppen kom att handla om tjejernas 
egna erfarenheter av att hitta sin plats i skolan, samhället och familjen. 

Min egen erfarenhet, både som konststudent och yrkesverksam 
konstnär, är att kultur inte bara handlar om kreativt skapande utan 
att det i hög grad är en väg till personlig utveckling. Det händer så 
mycket i den här typen av kulturverksamheter som kan tyckas ligga 
utanför det faktiska skapandet men som är värdefullt och kärnfullt. 
Det är ett privilegium att få vara någon som ungdomar öppet pratar 
med, och det kräver också energi och fokus från den vuxnas sida. Det 
är viktigt att ta det i beaktning när en planerar sin tid. Det är en otrolig 
energiinjektion att leda den här typen av grupper, jag lämnade alltid 
våra träffar med hjärtat fullt av kärlek och glädje. Deltagarna impone-
rade på mig med sina idéer och deras engagemang var stärkande för 
mig och för gruppen. Våra träffar var som en feedbackloop av energi 
och glädje! Med det sagt är arbetet också i hög grad en prestation; 
jag kan inte ta med mig mitt eget dåliga humör eller det som pågår i 
mitt privata liv in i workshopen med deltagarna. Där måste jag vara 
100 procent fokuserad på dem, deras lärandeprocess och det som kan 
tänkas komma upp. När jag går in i den rollen lämnar jag mitt eget 
bakom mig under de timmar jag arbetar med gruppen. Med andra 
ord: på samma sätt som du inte ska överbelasta deltagarna med för 
höga ambitioner, ska du heller inte överbelasta dig själv. Acceptera 
dina begränsningar, det är det bästa du kan göra för dig själv! Det var 
mycket jag hade önskat att jag var mer noggrann med, ibland förbe-
redde jag mina presentationer i sista sekund kvällen innan, jag hade 
utan problem kunnat börja researcha material till scenografin långt 
tidigare istället för att skjuta på det men – jag orkade helt enkelt inte, 
energin räckte inte till. Och det är något jag tror är viktigt att vara 
realistisk kring inför ett arbete som detta. 
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En annan aspekt av att arbeta medskapande är att hantera sitt ego. 
I min yrkesroll som lärare i konst går mitt arbete ut på att bredda 
elevernas kunskap i ämnet och därefter handleda dem i sitt eget konst-
utövande. Det finns många paralleller mellan det och uppdraget som 
medskapande scenograf, men med den stora skillnaden att här skulle 
vi skapa något tillsammans. Min ambition var att rusta deltagarna 
med den kunskap och det självförtroende som var nödvändigt för 
att de skulle låta idéerna och tankarna flöda fritt, att skapa ett rum 
med högt i tak. Samtidigt ville jag att slutresultatet skulle bli något jag 
kunde stå för som konstnär, alltså att det på ett eller annat sätt skulle 
vara troget mitt uttryck. Just den balansgången är något jag upplevt 
som en återkommande utmaning med att arbeta medskapande, att 
hantera sitt ego i relation till den slutgiltiga produkten. I den här 
typen av medskapande arbete är processen minst lika viktig, om inte 
viktigare, än slutresultatet. Det är i det pedagogiska arbetet deltagarna 
utvecklas som mest. Men slutresultatet ska också bli något som bär sig 
självt, som fungerar för en publik som inte har vetskapen om den, ofta 
väldigt känslomässigt engagerande, process som finns bakom. Det kan 
ju också vara väldigt tråkigt för deltagarnas egen del att se det färdiga 
resultatet och tänka ”Wow vilken fin process vi haft men shit vad fult 
det blev!”. Jag skulle heller inte rekommendera att prata om saker som 
”bra” eller ”dåligt” i det pedagogiska arbetet. Försök istället att prata 
om hur saker fungerar: Vad får färgen A eller formen B för funktion 
i relation färg C eller form D? Ett sådant förhållningssätt öppnar upp 
för ett tänkande som inte handlar om att döma eller värdera prestation 
utan istället se hur saker och ting påverkar betraktaren och vad det 
skapar för känslor eller upplevelser. Det är en strategi som jag även 
tror fungerar på ens eget ego och ens eget dömande. Försök vara öppen 
för alla förslag som kommer och svälj ditt ego, ofta! 

Maraz daram – Varför gör jag ens detta?
I ärlighetens namn är det en fråga jag ofta ställer mig i den här typen 
av projekt. Vad håller jag på med? Eller som vi säger på farsi, vad har 
jag för maraz (sjukdom) som gör att jag gör om detta gång på gång? 
Det enkla svaret är deltagarna. Som jag skrev tidigare, att arbeta med 
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ungdomar är ett privilegium. Och det gäller inte bara ungdomar, det 
gäller alla typer av medskapandeprocesser där det här magiska rummet 
tillåts uppstå – där det händer något mer än att vi bara skapar konst 
tillsammans. Vi växer tillsammans, du får se deltagarna utvecklas, våga, 
ta plats, lita på sina egna idéer och du får se deras glädje när deras idéer 
omsätts till verklighet. Att få vara den personen som kan leda andra 
genom den processen, det är en gåva. En av tjejerna i ensemblen döpte 
sin karaktär till Roxy, efter mig. En av deltagarna i scenografigruppen 
sa att hon vill bli scenograf när hon blir stor. Att få den typen av kärlek 
tillbaka, och att vara med och skapa ett rum där den typen av kärlek 
tillåts flöda, det gör det värt allt arbete och slit. Alla som någonsin 
tvivlat på kulturens betydelse och inverkan på samhället borde delta i 
den här typen av projekt. För vi skapade inte bara en scenföreställning, 
vi skapade en våg av kraft och självförtroende som går igenom alla 
deltagarna och som de sedan för med sig ut i samhället. 
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”Alltså reaktionerna  
efter premiären!! 
Jag visste ju att vi  
var grymma, men jag  
visste inte att så 
många andra också 
skulle tycka det.
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KONSTNÄRLIG KVALITET  
+ UNGA AMATÖRER = SANT
Rebecka Cardoso, regissör för föreställningarna Dom där tjejerna 
och Täljes blivande brud

Vad händer när en grupp unga amatörskådespelare och en professionell 
regissör möts och arbetar tillsammans mot ett konstnärligt mål? Vilka 
är de kreativa fördelarna, och hur ser utmaningarna ut? Hur skapas den 
sammanhållning som måste till för att göra bra teater, och hur tacklar 
du knappa resurser utan att jobba ihjäl dig eller ge avkall på kvalitet? 

I följande text kommer jag utifrån mina erfarenheter från Livet Bitch! 
beskriva hur det är att arbeta som regissör för en föreställning med hög 
konstnärlig ambition under icke-institutionella former – tillsammans 
med en ensemble bestående av främst unga amatörskådespelare. 

Texten innehåller två delar som i tur och ordning tar upp två aspek-
ter som är viktiga att tänka på i scenkonstnärligt arbete med unga: 
Del ett beskriver organisatoriska förutsättningar i arbetet med unga 
icke-professionella. Del två beskriver konstnärligt arbete med unga 
icke-professionella. 

Båda dessa delar beskriver kunskaper och erfarenheter som jag ser 
som avgörande för att scenkonstnärligt arbete med unga ska fungera. 
Varje avsnitt avlutas med några råd kopplade till det tema som behand-
las. Jag kommer göra jämförelser mellan att arbeta på en institution 
och att arbeta med amatörer och ideella och använder då jämförelsen 
för att visa på hur många sätt det finns att jobba mot samma mål: en 
föreställning med höga konstnärliga ambitioner som tar såväl publik 
som skådespelare på allvar. 



DEL I: Organisatoriska förutsättningar i arbetet  
med unga icke-professionella 

Nu sätter vi igång! Om att ta hand om de förutsättningar som ges
Ett halvår innan planerad repstart tillfrågades jag om jag ville regissera 
Dom där tjejerna, den stora produktion Livet Bitch! hade premiär med 
hösten 2017. Vid det laget var många av produktionens förutsättningar 
redan beslutade. Projektledarna Johanna Thor och Grete Havnesköld 
hade en idé om vad manus skulle innehålla och vilka skådespelare som 
skulle kunna tänkas vara med. En dedikerad grupp tjejer i åldrarna 
13–25 med varierande erfarenheter av att stå på scenen fanns på plats 
och ville vara med i produktionen. De större rollerna var så gott som 
rollsatta. Eftersom de yngre skådespelarna hade skola och många av 
de äldre amatörerna hade jobb, begränsades repetitionerna till kvällar 
och enstaka helger. Sammanlagt fanns två helger då alla var på plats 
samtidigt och då bitarna skulle sättas ihop till en helhet. Innan dess 
skulle jag repa med de olika grupperna – musiker, unga amatörer 
respektive de skådespelare som hade längre monologer – var för sig.

Det fanns ingen producent kopplad till projektet i traditionell 
mening. Ingen kostymör, ingen maskör, rekvisitör eller liknande. 
Scenograf var anlitad och höll tillsammans med några av tjejerna på 
att arbeta fram scenbild. Det fanns också livemusiker kontrakterade. 

Sammantaget var resurser i form av tid, funktion och utrymme knappa. 
En sådan knapphet kan innebära begränsningar och svårigheter i ar-
betet med att nå ett resultat av hög kvalitet. Men det kan också förstås 
som tydliga ramar: jag vet vad jag har att utgå ifrån. Som konstnär 
måste jag i varje enskilt fall känna efter om jag tror att förutsättningarna 
och sammanhanget gör det möjligt för mig att skapa ett verk som jag 
tror på, som jag klarar av att brinna för hela vägen in i mål och som, 
inte minst, blir angeläget för andra. Jag gjorde bedömningen att Dom 
där tjejerna hade alla möjligheter att bli ett sådant projekt. Dels därför 
att det var ett projekt där tjejer och kvinnors erfarenheter gestaltades 
av tjejer och kvinnor i ett projekt med höga konstnärliga ambitioner. 
Dels därför att jag förstod att projektledarna Grete och Johanna inte 
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bara var två ambitiösa konstnärssjälar, utan också helt och fullt förstod 
vidden av det hårda arbete vi skulle behöva lägga ner.

¶mitt råd till den som ska arbeta i den här typen av 
projekt blir således: Gör en ärlig bedömning: Vilka är förut-
sättningarna? Vad kan jag åstadkomma utifrån dem? Utifrån det, 
kommer jag kunna arbeta fram ett verk jag själv tror på? 

Att leda gruppen i rummet: sociala och konstnärliga perspektiv
Att ladda ett rum med 1) en känsla av angelägenhet och 2) samman-
hållning är helt avgörande för att ett scenkonstprojekt ska lyckas. De 
två hänger förstås ihop. Likväl kan det vara bra att reflektera över dem 
var för sig. I min erfarenhet skapas och vidmakthålls en känsla av 
angelägenhet när jag som regissör är tydlig med åt vilket håll vi ska, 
och lika tydlig med vad det är som gör att vi vissa gånger kommer 
närmare och andra gånger längre ifrån vårt mål. Som regissör fungerar 
jag på så sätt som en stadig och jämn motor för gruppen; jag måste 
komma med energi till varje tillfälle och ha en plan för passet som 
jag sedan håller mig till. Här gör jag ingen skillnad på om jag arbetar 
med professionella, semiprofessionella eller amatörer – i arbetet med 
en föreställning kommer jag alltid att kräva och förvänta mig att vi 
vid varje repetition tar ett kliv mot en färdig föreställning. På så sätt 
skiljer sig regissörens arbete från dramapedagogens, eftersom jag hela 
tiden jobbar mot ett resultat.

Lika viktig som känslan av angelägenhet är gruppens sammanhåll-
ning. I fallet med Dom där tjejerna kunde jag gå in och arbeta vidare 
utifrån den grund som Johanna och Grete lagt under tisdagarnas Livet 
Bitch! studio. De flesta av tjejerna i ensemblen kände eller kände till 
varandra och det fanns, inte minst därför att de hade varit med och 
workshoppat materialet, redan en anknytning till temat och frågorna 
som pjäsen tog upp. Tjejerna i Livet Bitch! hade redan, genom sina 
”bitchsnack” kommit att vänja sig vid att lyssna på och ta in varandra 
i tur och ordning, att lyssna klart på den som pratar och reflektera 
över vad någon annan just sagt. Det här var mycket värdefullt, och 
även om jag inom ramen för repetition inte kunde lägga lika mycket 



tid på dessa reflekterande samtal så kunde jag bygga vidare på den 
vanan och använda den i gestaltningsarbetet. Varje samling startade 
med en stående cirkel – alla ställde sig på golvet i en cirkel där alla 
såg alla. Jag ställde en fråga, exempelvis ”Var befinner du dig just 
nu?” eller ”Vad har du tänkt på sedan vi sågs förra gången?”. Frågan 
gick laget runt. Jag var den som ställde eventuella följdfrågor och 
avgjorde också när det var dags att gå vidare till nästa person. En 
sådan samling bidrar dels till allas lyssning på alla; alla har sagt något 
framför de andra i rummet och allas röster har hörts inför de andra, 
och dels till att förstärka laddningen av den stund vi har framför oss 
de närmaste timmarna.

Att bestämma hur mycket tid en samling ska ta är en avvägningsfråga. 
Samlingar är viktiga, och stora grupper amatörer brukar ha mycket 
att prata om när de träffas. Det sociala inslaget är viktigt, kanske mer 
bland amatörer än bland professionella, även om sammanhållning är 
lika viktig i båda dessa sammanhang. Jobbar man mot en premiär blir 
det därför extra viktigt att man som regissör vågar avbryta även de 
mest intressanta samtal och kanalisera gruppens energi till ”golvet” 
och det sceniska arbetet.

¶mitt råd till den som ska arbeta i den här typen av 
projekt blir således: Var inte rädd för att styra gruppen, det ger 
stadga och energi. Se också till att skapa sammanhållning och ömse-
sidighet i gruppen genom jämlik fördelning av att tala och lyssna. Se 
samtidigt till att samtalen inte tar över, bryt när det fortfarande känns 
spänstigt och gå in i arbetet på golvet. 

Det separatistiska rummet: en stor fördel
I arbetet med Dom där tjejerna hade vi en stor fördel i det separa-
tistiska rummet. Alla personer i ensemblen identifierade sig som 
flickor/kvinnor, pjäsen byggde på flickors och kvinnors berättelser 
om att bryta sig loss från patriarkala och homofoba strukturer och 
om flickors/kvinnors idéer om hur en ny politik skulle kunna se ut. 
Vidare var regissör (jag), scenograf (Roxy Farhat) samt de koreografer 
(JUCK) som höll i workshops, alla kvinnor – det vill säga tolknings-
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företrädet var till stor del också det separatistiskt. Min upplevelse är 
att denna separatistiska situation bidrog till att snabbt skapa ett tryggt 
konstnärligt rum. När den manliga delen av ensemblen – de fem live-
musikerna, kom i in i repetitionsprocessen hade rummet redan tagits 
över av tjejerna; det var deras. Dessutom är min upplevelse att mitt 
ledarskap och för delandet av ordet, i kombination med att musikerna 
var väl införstådda med att tjejerna spelade huvudrollerna, gjorde sitt 
till för att förenkla övergången från separatistiskt till könsblandat rum. 

Mot bakgrund av den fördelning av makt mellan könen som många 
av oss har erfarenhet av tror jag att tjejer och kvinnor stärkts i separa-
tistiska rum och kan ta med sig denna styrka ut i en icke-separatistisk 
vardag. Separatism är inte hela lösningen, men ett välbehövligt verktyg 
i det feministiska arbetet. 

¶mitt råd är därmed: Underskatta inte det separatistiska rummet. 
Det kan fylla en viktig funktion i det konstnärliga arbetet.

Det hänger på var och en: om att närvara och att utebli
En risk i arbetet med stora grupper frivilliga och/eller unga skåde-
spelare, är att individen lätt kan tänka ”det gör ingenting om jag inte 
är där just ikväll.”

Tidigt sa jag till ensemblen som det var, nämligen ”Den som inte 
kommer, försvårar arbetet för alla andra”. Det spelar ingen roll om 
man har stand-ins, om folk lär sig varandras repliker eller om jag sitter 
och ropar in replikerna för dem som fattas; är inte alla på plats, är det 
omöjligt att lägga en scen helt och hållet. Med det sagt kom jag som 
regissör under arbetet med Dom där tjejerna att arbeta efter principen 
”om över hälften är här, så kör vi”. Jag litar på att om över femtio pro-
cent vet vad vi gjorde sist, så räcker det för att den andra hälften ska 
fatta när de kommer. Faktum är att denna inställning många gånger 
räddat mig också i institutionella sammanhang. Vid skådespelarbortfall 
på grund av sjukdom eller repertoarschema; är hälften på plats kör 
jag! De flesta tjejerna i ensemblen hade exceptionellt bra minne; för 
repliker, för scenerier och för vad inte bara de själva utan också alla 
andra gjorde på scenen och jag kunde därför snabbt fördela om repliker 
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utifrån vem som var mest närvarande på repetitionerna. Självklart var 
jag mån om att alla skulle få plats, men jag var helt öppen med att jag 
hade inställningen ”den som är här får det”. 

Som regissör för en amatörgrupp är ens främsta ansvar att få före-
ställningen att fungera och att alla ska veta vad de håller på med. Om 
det innebär att person X, som ingen vet var den är eller om den kommer 
dyka upp, får lite mindre text och sceniskt ansvar, så må det vara hänt. 
Det är en klart försvårande omständighet när man inte kan avlöna 
människor för att vara på plats enligt avtal. När man inte har mer än 
ett muntligt avtal, kan det vara svårt – inte minst för unga skådespelare 
– att förstå överenskommelsen. Vi hade dessutom en ensemble som 
bestod av flera minderåriga, som inte alltid själva kan bedöma tiden 
ett sådant här projekt tar. Man vill stå på scenen, men har kanske inte 
tagit in hur mycket tid vägen dit faktiskt kommer ta i anspråk. 

Förankring hos vårdnadshavare är därför något som inte får under-
skattas när man arbetar med unga amatörer. Att förankra och återkoppla 
till vårdnadshavare igen och igen. En vårdnadshavare kanske glatt säger 
”ja” till en fritidsaktivitet som dess barn så hett brinner för, men har 
vårdnadshavaren själv fattat att det kommer bli upp till hen att hämta 
och lämna på rep och hur många helger och kvällar repetitionerna 
kommer ta i anspråk? Kvällar och helger som kanske påverkar en hel 
familj. Ju tidigare man kan ha hela repetitionsplaneringen klar för 
sig, desto enklare är det att vara tydlig med att ”säger du ja, så är det 
till den här omfattningen”. Och denna planering måste vuxna runt de 
unga skådespelarna ta del av och godkänna innan man går in i arbetet 
med en föreställning. 

¶mitt råd är: Var tydlig med principen ”den som är här får det”. 
Lita på gruppens kollektiva minne. Förankra och återkoppla till vård-
nadshavare så mycket det går.

Planering, planering, planering
Det faktum att vi inte hade en producent och att de båda projekt-
ledarna själva stod på scenen och skulle regisseras av mig, såg jag som 
ännu en anledning att planera repetitionsschemat i minsta detalj. Jag 
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misstänkte att den stress och det höga tempo vi – Johanna, Grete och 
jag – gick in i med öppna ögon, skulle komma att kräva mycket av 
oss alla tre och att lösningen för detta var transparens och uttalade 
förväntningar oss emellan. Här kunde jag luta mig på min erfarenhet 
från traditionella repetitionsprocesser på institutionsteatrar. Där läggs 
alltid hela produktionsplanen, inklusive ramtider för skådespelarna, 
tänkta genomdrag, ljussättningspass och dans/sångrepetition, i god tid 
innan repetitionerna sätts igång. Jag gör en bedömning av hur långt 
vi ska komma vecka för vecka och i den planen lämnar jag ett visst 
utrymme för oförutsedda händelser. På samma sätt arbetade jag med 
produktionen av Dom där tjejerna.

Jag var från början tydlig med att jag ville ha det konstnärliga vetot 
över produktionen; även om jag arbetar mycket med kollektivet, så 
är jag i grund och botten traditionell i min syn på regissören som 
konstnärlig ledare för en uppsättning. Då Johanna och Grete var 
manus författare och hade drivit det konstnärliga arbetet långt innan 
jag kom in, var det viktigt att låta dem kliva över till skådespelarrollen 
och släppa det övergripande konstnärliga ansvaret för uppsättningen 
till mig. Vi tre hade löpande möten, bara vi tre, utanför repetitionstid, 
där vi kunde lyfta frågor kring såväl det praktiska som det konstnär-
liga arbetet.

¶mitt råd: när resurserna är knappa, var tydlig med arbetsfördel-
ning och ansvar. Planera noga. Otydlighet och osäkerhet stjäl tid och 
skapar risk för onödiga konflikter. 

DEL II: Konstnärligt arbete med unga icke- 
professionella

Vad är en impuls? Att ge amatörskådespelare bra verktyg
Skillnaderna mellan att arbeta med en utbildad/tränad/erfaren skåde-
spelare och en amatör märks särskilt tydligt första gången man provar 
en scen. En tränad skådespelare är van vid att – även om hen läser 
innantill ur manus – lyfta blicken och satsa utåt. Det handlar om vana 
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och teknik. En amatör har inte denna upptränade känsla för leverans 
rent tekniskt. Ofta finns förståelsen där, men uttrycket är för litet. 
En oerfaren skådespelare brukar till att börja med ofta tro att hen 
hörs och syns mycket mer än hen gör. Hen är stelare i kroppen och 
fastnar lätt med manuspappret framför ansiktet. Därför brukar jag 
vara hårdare mot en amatör vad gäller att hen måste lära sig texten 
utantill så fort som möjligt. Så fort hen kan släppa pappret, börjar det 
hända saker på riktigt. 

Till en tränad skådespelare kan jag som regissör säga ”du kan väl 
känna lite på det”, när jag börjar lägga en scen. De flesta professionella 
kan då, trots att de kanske håller i manus, uppfatta – och i någon mån 
följa – kroppens impulser i förhållande till text och tanke. Skåde-
spelaren går lite hit eller dit, provar en tanke och provar vilken vilja 
som ger vilken riktning. Kroppen sätts i rörelse och i och med det 
föds fler impulser, både för mig och för skådespelaren. En amatör-
skådespelare har inte nödvändigtvis samma närhet och tillgång till 
sina impulser och många gånger inte samma beredskap att bara sätta 
igång. Det kan tvärtom bli ganska obekvämt att som amatör plötsligt 
förväntas ”hitta på något”, när man står där och lägger all energi på 
att försöka komma ihåg sin replik. Ibland är en väg framåt helt enkelt 
att jag säger mer exakt vilken rörelse som ska ske samtidigt som re-
pliken. Ett sådant upplägg kan kännas förbjudet när jag jobbar med 
professionella skådespelare men när det kommer till amatörer kan det 
avlasta den som ska agera på scen. Jag bestämmer helt enkelt sceneri 
åt skådespelaren, och gör det tidigt; ”du ska gå därifrån till dit”. Här 
infaller ett visst undervisande i arbetet, jag behöver som regissör ta 
mig tid att medvetandegöra för amatörskådespelaren de impulser som 
jag ser kommer till uttryck i hens kropp; hur stora dessa uttryck är, 
vilka gester som syns eller ej. Det här hänger ihop med nästa avsnitt, 
om rörelse, scenerier och konstnärlig förhöjning på scen.

¶mitt råd är: hjälp amatörskådespelaren igång genom att insistera 
på tidig inlärning av repliker. Var lite handfast i instruktion vad gäl-
ler sceneri. Lägg tid på att förklara hur impulser och kropp/sceniskt 
uttryck hänger samman. 
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Rörelse, scenerier och konstnärlig förhöjning
Jag är, rent konstnärligt, mycket förtjust i förhöjda scenerier som 
gränsar till koreografi och att ett sceneri hos en eller flera skådespelare 
accentuerar en annan aktörs replik och text. Med förhöjt menar jag 
scenerier som lämnar det naturalistiska eller konkret gestaltade. En 
rörelse som helt enkelt är lite mer än vad den skulle vara i verkligheten. 
Om du i verkligheten använder en hand när du målar på ett läppstift, 
skulle du i ett förhöjt sceneri använda hela armen. 

Även om man ska spela ”sig själv” – eller som i fallet med Dom där 
tjejerna, där många av de yngre skådespelarna skulle gestalta något som 
låg nära dem själva, nämligen ”unga kvinnor” – så behöver uttrycket 
lyftas från det naturalistiska för att det ska bli sceniskt intressant. Här 
tar jag ofta hjälp av ljus och ljud för att bygga stämningar och styra 
fokus, och jag jobbar också mycket med skådespelarnas scenerier. 

Rörelse och placering av kroppen kan man som regissör inte för-
vänta sig att en skådespelare – varken professionell eller amatör – ska 
trolla fram ur hatten. En skådespelares första impuls när hen söker i 
ett uttryck är sällan att spontant söka i abstrakt gestaltning. Att illus-
trera genom rörelse kan kännas förbjudet och de flesta skådespelare 
börjar inte spontant arbeta med koordinerade scenerier. Jag måste 
tillsammans med skådespelarna skapa ett bibliotek av rörelser som 
jag sedan kan be dem använda. Detta bibliotek skapas genom att jag 
låter skådespelarna var och en för sig jobba med rörelser associerade 
till ord som jag ger dem. Jag väljer orden beroende på temat och/
eller kvalitén jag söker i rörelsen. Det kan vara ord som rädsla, frihet, 
försvar, ensamhet, beroende på vad det är för scen vi arbetar med. Var 
och en hittar två eller tre rörelser. Ofta ber jag ensemblen att blunda i 
början av letandet, så att de inte störs av tanken på andras blickar. När 
alla har två eller tre rörelser var kan de lära varandra sina rörelser och 
lägga ihop flera rörelser till sekvenser. Jag kan välja bland ensemblens 
rörelser och pussla ihop rörelsemönster/koreografier utifrån behov. 

Under repetitionsperioden, vare sig det är i mer traditionella sam-
manhang eller som under arbetet med Dom där tjejerna, filmar jag 
så gott som alltid de repetitioner som har fokus på rörelse och/eller 
de scener som involverar många skådespelare samtidigt. På det sättet 

konstnärl ig kval itet + unga amatörer = sant 67



kan jag lösa en del av de koreografiska elementen genom att mellan 
repetitions passen titta på rörelsen igen och igen och ta med mig 
justeringar till nästa rep. Min erfarenhet är att det kräver mycket 
koncentration att jobba fram rörelse, särskilt när man arbetar utan 
koreograf, och ju konkretare jag kan vara, desto effektivare.

¶mitt råd: bygg upp ett ”rörelsebibliotek”, som kan varieras för att 
skapa koreograferade inslag. Förklara kopplingen mellan rörelse och 
konstnärlig förhöjning. 

Tal och hörbarhet
En annan faktor som i princip alltid gör sig gällande när det kom-
mer till att arbeta med outbildade skådespelare, är dessas svårighet 
att höras. Det är många saker som spelar in i hörbarheten hos den 
som står på scen, varav vissa inte ens har med skådespelarens röst att 
göra; faktorer som vilket scenrum vi spelar i, hur akustiken är, vilken 
typ av ljud som rösten eventuellt ska överrösta och vad som händer 
på scenen samtidigt. Allt detta påverkar skådespelarens hörbarhet. 
Som jag nämnde tidigare finns det inledningsvis ofta något som 
liknar genans hos en amatörskådespelare; hen tror att hen hörs och 
syns jättebra, hen tror ofta också att hen pratar långsammare än hen 
faktiskt gör och/eller vågar inte ta den plats som hen behöver göra 
för att situationen ska bli tydlig. Här behöver jag som regissör, dels i 
uppvärmning och röstövningar och dels i det konkreta arbetet med 
scenerna, elda på och vänja skådespelarna vid att ta större plats – inte 
minst röstmässigt. Jag exemplifierar med min egen kropp och röst för 
att visa på skillnaden mellan att nå ut och inte. Att ha tanken med sig 
i leverans av replik, att rikta sig ut i lokalen, att satsa på raden längst 
bak; allt detta är hjälpmedel och kunskaper som skådespelaren måste 
påminnas om igen och igen. Vid inflytten på scenen Estrad i Södertälje, 
aktualiserades behovet av hörbarhet, då vi under repetitionsperioden 
arbetat i ett rum med mycket akustik och närhet till första raden, 
medan scenen på Estrad bjöd på i princip motsatta förutsättningar. 
Till stor hjälp under hela processen var Lena Lindell, som besitter 
kompetens i röst- och talträning som jag inte gör. Ofta arbetade vi 
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parallellt; Lena ledde röstövningar i ett rum, medan jag jobbade med 
någon av scenerna i ett annat.

¶mitt råd: Utmana amatörskådespelarna att ta ut svängarna röst-
mässigt och även i annat fysiskt uttryck. Spela före för att exemplifiera. 
Jobba med separat röstträning som komplement. 

Rollarbete i fördjupning
I Dom där tjejerna hade några av skådespelarna längre monologer. 
Dessa skådespelare bestod, förutom Grete och Johanna, av personer 
där nästan alla hade tidigare erfarenhet av att stå på scen och alltså 
hade en del vana av rollarbete och av att jobba med text.

Med dessa skådespelare började jag alltid läsa texten sittandes och 
först och främst bara gå igenom eventuella obegripligheter i texten. 
Finns där något man inte förstår, är det formuleringar som känns knö-
liga, meningsbyggnader som känns helt främmande eller ord som är 
svåra att uttala? Sedan pratade vi om innehållet; vad pratar karaktären 
om? Vad i texten kan man relatera till i sitt eget liv? Även här kan det 
vara så att vissa saker känns svåra för skådespelaren som till exempel 
kan ha frågor som; ”jag fattar inte varför karaktären plötsligt säger det 
här”. Sådant är skönt att lösa utan pressen av att behöva prestera något 
direkt. Jag hör till dem som tycker att en scenisk karaktär generellt 
kan ligga nära skådespelaren själv. Skådespelaren kan hämta från sig 
själv och inte lägga på dialekter och konstruerade kroppsspråk för 
att ”bli någon annan”. Text, scenerier och fraseringar kan hjälpa till 
att bygga en karaktär som inte är privatpersonen. I ett senare skede 
kan ljus och ljud hjälpa till att förstärka stämningar eller rikta fokus. 

¶mitt råd: Vid mer krävande textarbete, gå igenom textens form 
och innehåll innan du går vidare till arbetet på golvet. Stanna nära 
skådespelaren när ni söker efter karaktären. 

Notes, beröm och kritik: ett strategiskt och målinriktat arbete
Jag har redan nämnt att jag i mina förväntningar på resultat och insatser 
från skådespelarna inte gör skillnad på professionella skådespelare och 
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amatörer. Ska jag vara petig är det nog så att jag ibland ställer högre 
krav på en amatör än på en professionell. Till exempel kan jag gå på 
en amatörensemble hårdare om jag upplever att den inte kommer loss, 
helt enkelt eftersom det kan vara svårare för amatörskådespelaren att 
känna skillnaden. En professionell ensemble har (i bästa fall) på grund 
av erfarenhet, en inövad känsla för repetitionsperiodens inneboende 
dramaturgi, när det är läge att lägga i en extra växel, vad det innebär 
att lyssna in rummet och sina medspelare, vad det innebär att ta an-
svar för sin egen specifika insats på scenen. En amatörensemble kan 
behöva en tydligare påminnelse om detta. Jag menar naturligtvis inte 
att jag skäller ut folk eller skambelägger dem (i alla fall inte vad jag är 
medveten om!). Däremot påminner jag alla om att de är beroende av 
varandra, och uppmanar gruppen att skaffa sig en känsla för pjäsens 
båge och hålla uppe energin. 

I arbetet med Dom där tjejerna uppstod det som jag sett förut när 
jag arbetat med duktiga amatörer; de som är säkrast leder resten av 
gruppen vidare tills alla är i kapp. Ofta finns det någon eller några 
med en extra känsla för vad den sceniska verkligheten innebär, som 
tidigt förstår vad leverans och riktning betyder. När den eller dessa 
personer börjar erövra rummet sätter de en standard för var ribban 
ska ligga och sporrar de andra. I kombination med att jag hela tiden 
bekräftar när vi är rätt ute och när individen gör framsteg, blir det 
lättare för kollektivet att förstå formen och uttrycket och så att säga 
skola varandra. Det blir en gemensam process av lärande och konst.

¶mitt råd: Var strategisk och genomtänkt vad gäller kommentarer, 
kritik och beröm: Vad är syftet? När ska feedback levereras, och hur? 
Var noga med att läsa upp notes om vad folk gör bra, lika mycket som 
det som fortfarande måste jobbas med. Försök vara transparant med 
vad det är som måste utvecklas. 

Vitsen med det hela
Som avslutning och sammanfattning av den här texten tar jag utgångs-
punkt i den kärlek jag som regissör ofta hyser för min ensemble. Jag 
knyter an till skådespelarna och ser dem ofta i flera lager; vilka de är 
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som personer, vilka de är på scenen, i gruppen, i relation till mig, och 
sist men inte minst i relation till deras hårda arbete. Ibland tänker jag 
att min kärlek och respekt för skådespelarna gör mig hemmablind 
och oförmögen att se resultatet objektivt. I ett projekt som Dom där 
tjejerna med så många unga människor, så många starka personlig-
heter, som arbetar så hårt och bjuder på sig själva, där jag kan se hur 
projektet vi gör tillsammans faktiskt påverkar de inblandades privata 
liv, deras verklighet här och nu; där påverkas också jag starkare, mer 
på djupet och i fler lager av mig själv. Det ser jag som en av de stora 
vinsterna med att arbeta på icke-traditionellt sätt. Att arbeta i projekt 
med ideella aktörer kräver tid, kraft och fokus. De begränsade resur-
serna ställer krav på effektiv arbetsdelning, tydlighet, planering och 
att tänka smart vad gäller insatser och vad de ska leda till. Det ställer 
krav som mer traditionella projekt inte är i närheten av. Jag skulle 
inte orka arbeta med sådana projekt hela tiden, men jag skulle heller 
aldrig klara mig utan den här typen av produktioner och de möten, 
tankar och den energi de generar. De är för mig som regissör extremt 
lärorika och inspirerande. 

Projekt som involverar unga och icke-professionella aktörer på 
scen, kräver alltså tid, kraft och ett lösningsinriktat tänkande. De 
utmanar en att tänka längre, spänna sina konstnärliga muskler. Det 
man får tillbaka efter sin insats är tillfredställelsen i att se människor 
växa och en påminnelse om hur magiskt scenkonstens här och nu 
faktiskt kan vara. 
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”Det är väldigt kropps-
fixerat. I Södertälje är 
det så att om du inte 
ser ut på ett visst sätt, 
och om du inte beter 
dig på ett visst sätt  
– så passar du inte in.



”är inte r ikt igt nöjd med min röst” 73

”ÄR INTE RIKTIGT NÖJD MED 
MIN RÖST”
Lena Lindell, röstpedagog, sångerska och skådespelare  
Livet Bitch!

”Någon som har nån aning om hur man kan få ljusare röst?  
Asså förutom att operera sig?” 

”Har mörk röst, vill ej ha mörk röst” 

”Samma här, har mörk röst, men har vant rösten att tala ljust, 
för alla tjejer i min ålder pratar så ljust”

”Hej! I helgen var det en kille som påpekade att jag (jag är tjej) 
har mörk röst och det är oattraktivt. Jag har aldrig funderat på 
detta tidigare och visste nog inte ens att jag har så mörk och att 
det ska vara oattraktivt eller ens någonting att bry sig om men nu 
kan jag inte låta bli att fundera, är det många som tycker det?” 

Dessa inlägg hittade jag på internet, på forumen Ungdomar.se under 
tråden ”hur får man en ljus röst” och Familjeliv.se under tråden ”mörk 
röst”. Inläggen ger en bild av pressen på unga tjejer, hur allt hos dem 
bedöms; kroppen, utseendet, rösten, utifrån omgivningens normer 
om hur en tjej ska se ut, vara och låta. Är det så att en tjej som har 
ljus röst uppfattas som mindre hotfull? 

Varje människa har en unik röst, det finns de som hävdar att våra 
röster är det mest personliga vi har, näst efter våra fingeravtryck. 
Varför vi låter olika beror på många anatomiska faktorer som är 
viktiga för röstkaraktären; längden och tjockleken på stämbanden, 
olika längd på talrören, det vill säga utrymmet i halsen från stäm-
band till munöppning, andningsteknik och frasering. Våra röster 
avslöjar en hel del om våra personligheter, hur vi mår och känner 



oss för tillfället. Med tanke på detta funderar jag över vad som 
händer med alla dem som medvetet ändrar sin röst för att passa 
in i omgivningens krav. Hur mycket tappar de bort av sig själva?  
Jag arbetade en period som sångpedagog på Teaterhögskolan i Malmö 
och där upplevde jag ofta hur några av eleverna just ”tappade bort en 
del av sig själva” när de var tvungna att arbeta bort sin dialekt. Däri-
genom ändrades också ofta deras tonläge, deras egen ton. Flera elever 
började härma rikssvenska så som de hört den på TV och radio, utan 
förankring i dem själva. De fick dock hjälp av de erfarna röstpedago-
gerna på skolan att ”hitta hem” igen till sin egen ton.

Under åren jag arbetat som röstpedagog har jag mött många flickor 
och kvinnor som, både medvetet och omedvetet, ändrat sitt röstläge. 
Därigenom har de också ofta tappat sin förankring i sig själva. En kvin-
na jag träffade hade komplex för sin längd på 180 cm. Därför ändrade 
hon sin röst till ett ljusare tonläge för att verka kortare och mindre. En 
annan kvinna som jobbade i en hög chefsposition ändrade sin röst och 
lade ner sitt röstläge till en konstlad mörkare ton. Hon tänkte att det 
skulle ge henne pondus om hon lät mer som en man. När jag gick in 
i röstarbetet inför föreställningen Dom där tjejerna hade jag med mig 
dessa erfarenheter från möten med kvinnor som ändrat sin röst för att 
tillgodose omgivningens krav. Jag hade även kännedom om forskning 
som säger att pojkar oftare än flickor tar ordet i klassrumssituationer 
(Ekroos, 2012). Mitt mål var att öka Livet Bitch!-tjejernas tillit till sina 
egna röster och genom olika övningar ge dem verktyg för att utveckla 
dem. Den egna rösten är en resurs, ett värdefullt och kraftfullt redskap 
i det sociala samspelet. Det ska det här kapitlet handla om.

Dom där tjejerna
Våren 2017 kom ett stort gäng unga tjejer och kvinnor till den första 
Livet Bitch!-studion. Tjejer i åldrarna 13–23 år med bakgrund i olika 
nationaliteter. Gruppen av tjejer förändrades från gång till gång, men 
efter några studiotillfällen hade det formats en stark kärna av åtta tjejer 
som entusiastiskt kom varje vecka. De flesta av tjejerna hade aldrig 
stått på en scen och var omedvetna om sina resurser, både sceniskt, 
röst- och kroppsmässigt. I början var min uppgift i projektet att leda 
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drama- och röstövningar med fokus på röstarbetet. Senare, under 
repetitionerna av föreställningen Dom där tjejerna arbetade jag med 
tjejerna utifrån manustexten. Hur når de ut i en stor salong? Vad 
vill de berätta med texten? Målet var att tjejerna skulle utforska sina 
egna röstresurser och utveckla dem. Målet var också att öka deras 
medvetenhet om vilka signaler/budskap de sänder ut till andra, och 
reflektera över vilka signaler och budskap de vill sända ut. Detta ar-
bete genomfördes för att tjejerna skulle få kunskap om hur man kan 
använda dessa resurser, både på scenen och i det dagliga livet. 

Metod
Eftersom kropp, röst och tanke hänger samman använde jag, utöver van-
liga andnings- och röstövningar, många dramaövningar och improvisa-
tioner när vi jobbade tillsammans. Alla övningar kopplades ihop med 
tjejernas egna reflektioner och upptäckter. Med oss i diskussionerna 
fanns alltid världen utanför, tjejernas vardag. De berättade att i Södertälje 
frodas machokulturen på många skolor och fritidsgårdar, och att tjejer i 
och med det har begränsat utrymme. Därför är det viktigt att stärka unga 
tjejer i att lita till sina egna röster, både fysiskt och psykiskt. Även om 
det också självklart är killarnas ansvar att ge tjejerna plats och utrymme. 
Ett upplägg av ett Livet Bitch! studiopass med fokus på röst kunde se 
ut på följande sätt: 

Samling: Alla sitter i en cirkel på golvet och med ett ord eller en mening 
delar de med sig av exempelvis känslan för dagen och/eller reflektioner 
från förra gångens Bitchstudio. Syftet med samlingen är att tjejerna 
ska kunna landa här och nu och för en stund släppa världen utanför. 
Samlingen skärper också deras lyssnande på sig själva och varandra 
och skapar tillit i gruppen (cirka 10 minuter).

Uppvärmning: Exempel på några olika andnings/röstövningar som 
vi jobbat med för att värma upp:

Andnings/avslappningsövning: Denna övning är bra som start för att 
tjejerna ska landa i sig själva, spänna av, lyssna på sin andning och 



känna in kroppen. Ledaren styr andningssekvensen, håller takten 
genom att räkna högt. Alla deltagare gör övningen samtidigt.

Stå tillsammans i en cirkel. Känn efter att dina fotsulor har kontakt 
med underlaget. En andningssekvens består i: djup inandning (1), 
djup utandning på samma luftström samtidigt som ledaren räknar 
högt (2–3–4). 

Andas in djupt på 1 och andas ut djupt på 2–3–4 på samma luftström, 
samtidigt som du böjer nacken mjukt framåt/nedåt mot golvet och 
kontrollerar att den är avspänd. Andas in djupt på 1 och andas ut på 
2–3–4 på samma luftström, samtidigt som du böjer dig lite till framåt/
nedåt mot golvet. Känn efter att axlar, nacke och armar är avspända. 

Upprepa andningssekvensen och böj samtidigt överkroppen djupare/
nedåt vid midjan. Kontrollera att armar, nacke och huvud hänger 
avspända, tungt och fritt, ner mot golvet. 

Upprepa andningssekvensen en fjärde gång, följ med i utandningen och 
häng med överkropp och armar avspänt nedåt mot golvet. Böj så långt 
ner du kan. Häng sedan en stund mot golvet i avspänt läge och andas 
samtidigt djupt. Rulla sedan långsamt upp på en inandning, kota för 
kota och kom upp. Andas ut och behåll en stabil, rak kroppshållning 
utan att ”tappa” axlarna.
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Skicka ljud
Det viktiga med denna övning är att deltagarna använder sitt bäcken, 
kniper ihop skinkorna och rullar/skjuter bäckenet framåt samtidigt 
som de skickar ljudet.

Stå i cirkel, den som startar övningen tar ögonkontakt med en annan 
deltagare i cirkeln och skickar sedan ett kort enstavigt ord till denna 
deltagare, exempelvis Ja!, eller Nej! eller Bå! Den som tagit emot ordet 
tar sedan ögonkontakt med en annan deltagare i cirkeln och skickar 
samma eller ett nytt enstavigt ord vidare till den personen. Kontrollera 
att ljudet startar från bäckenet/rumpan. Huvud och hals är stilla, det 
är bara bäckenet som jobbar. Sänd ljudet med riktning till mottagaren, 
behåll ögonkontakten. 

När vi gjorde denna övning i början hade tjejerna ingen kontakt 
med sitt bäcken utan tog sats från halsen. De var också ofokuserade i 
ögonkontakten med varandra. Flera av tjejerna hade en kroppshållning 
som utstrålade osäkerhet och svaga röster utan fokus och riktning till 
mottagaren. Denna övning har varit en effektiv hjälp för att tjejerna 
ska kunna utveckla starkare röster, hitta fokus och ha kontakt med 
sina kroppar. Övningen blev populär, tjejerna har berättat att de ofta 
gör den själva, i korridorer och loger, när de har paus. De hjälper och 
stöttar varandra med att påpeka att de inte ska sända med halsen, utan 
ha kontakt med hela kroppen. Hela sitt jag.

Skicka imaginära ting med ljud
Stå två och två mitt emot varandra, ta ögonkontakt. Den ena skickar ett 
ljud samtidigt som hen visar imaginärt med kroppen vad hen skickar. 
Exempelvis att med kroppen teckna ett bi samtidigt som rösten skapar 
ett ljust zzz-ljud. Den andre tar emot biet med samma ljusa zzz-ljud och 
förvandlar sedan biet/ljudet till något annat. Exempelvis en stor tung 
sten/mörkt, öppet ljud, och skickar tillbaks den. Deltagarna skickar 
olika imaginära ting fram och tillbaka mellan varandra. Fokus ligger 
på att använda fantasin och olika röstlägen, samtidigt som andning 
och kropp är i symbios med varandra.

I början skickade tjejerna olika saker med ljud och fantasi, men 
kropp och andning var inte sammankopplade med ljudet. Efter att jag 
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vid ett flertal tillfällen hade gett tjejerna instruktioner om att ljuden 
skulle startas med bäckenkontakt, inifrån kroppen, sammanlänkades 
ljuden bit för bit med deras kroppar/andning. Tjejerna började också 
märka skillnad i känslan och kunde så småningom höra på ljudet när 
kroppen var med eller inte.

Sång
Vi avslutade alltid röstuppvärmningen med sång. Öppna, starka röster 
med påkopplad aktiv andning och kontakt med bäckenet. Ibland stod 
vi i cirkel där alla hade direktkontakt och sände sången till varandra. 
Ibland gick tjejerna runt och sjöng till varandra i hela rummet.

Jag använde olika sånger, den mest populära sången var Vi måste 
höja våra röster av Margareta Garpe & Susanne Osten med musik 
av Gunnar Edander från teaterföreställningen Tjejsnack 1971. Den 
sången är effektiv att arbeta med ur styrke- och klangperspektiv men 
det är också fint att den knyter ihop Livet Bitch! med den svenska 
kvinnorörelsen och svensk politisk teaterhistoria. Nästan 50 år har 
passerat sedan sången började sjungas för första gången, tyvärr har 
behovet av att tjejer måste höja sina röster i samhället inte minskat. 
Flera av de strukturer i samhället som grupp 8 och andra kvinno-
rörelser bekämpade på 70-talet finns fortfarande kvar. Därför såg jag 
betydelsen av att dessa tjejer med bakgrunder i olika länder, boendes 
i Sverige, fick göra svensk kvinnohistoria till sin genom denna sång.  

Kombinationsövningar röst/kropp/drama 
Efter uppvärmningen fortsatte vi med olika kombinationsövningar med 
röst, kropp och drama. I dessa fick tjejerna öva sig i att gå in i olika 
roller som en förberedelse inför själva pjäsarbetet. Samtidigt var detta 
också ett redskap för tjejerna att utveckla sitt samarbete i gruppen. 
Maud Backéus (1971) skriver: ”Teater som konstnärlig form kräver 
samverkan mellan olika uttrycksmedel och gruppen som arbetsform 
kräver samverkan mellan olika individer”. Här följer några exempel 
på övningar som vi jobbat med.



Upptäck era kroppar/attityder/gångstilar till musik 

Gå som dig själv över golvet.
Gå sedan som din mamma eller en annan kvinna över golvet.
Gå som dig själv igen.
Gå som din pappa eller en annan man.
Gå som dig själv igen.
Gå som en kille på skolan.
Gå som dig själv igen, och så vidare, fortsätt med andra exempel.

Tjejerna gick med liv och lust in i denna övning och efter några till-
fällen med övningen ville de oftast gå som olika killar/män. Det var 
spännande att se hur deras attityder och kroppsspråk förändrades. 
Tyngdpunkten i kroppen blev lägre. Genom detta arbete blev de också 
mer medvetna om sitt eget kroppsspråk.

Reflektionscirkel 
Efter övningen samlades vi alla i en cirkel på golvet och var och en av 
tjejerna reflekterade över hur det kändes att gå som sig själv jämfört 
med att gå som en annan kvinna, kille eller man. Hur påverkas rösten 
beroende på kroppshållning och attityd? 

Under dessa samtal gjorde de flera upptäckter om kroppsspråket och 
rösten hos sig själva och hos varandra. De reflekterade mycket över 
hur killar tar mycket plats, både verbalt och fysiskt, och de tog bland 
annat upp så kallad manspreading i kollektivtrafiken, alltså att män 
skrevar och därmed tar mycket plats när de exempelvis sitter på bussen.

Intervju kropp/röst/sändare
I nästa övning tänkte varje deltagare i gruppen på en person och 
gestaltade sedan denna person under en intervjusituation, där de 
andra ställde olika frågor till intervjupersonen.

Denna övning tränar improvisation; att sätta sig in i en rollfigur. Ge-
nom detta övas deltagaren i att ändra sitt kroppsspråk, röst och attityd. 

Tjejerna gick in i övningen, och även här valde de oftast att gestalta 
killar/män. Efter denna övning hade vi också reflektionscirkel med 
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diskussioner. Hur upplevde de att byta rollfigur/kön? Vad är skillnaden 
i röst/kropp/attityd mellan att spela tjej eller kille? Vad är skillnaden 
mellan tjej- och killattityd? Hur ser de på sig själva? Tar de lika stor 
plats som killarna i skolan? Hur och på vilket sätt? Är det accepterat? 
I arbetet med kön och genus på scen har tjejerna själva lyft perspektiv 
som att vara icke-binär, samt uttryckt tankar om vilka snäva ramar 
det finns för både tjejer och killar att röra sig inom för att uppfattas 
som det ena eller det andra könet. 
Utöver dessa övningar gjorde vi även olika improvisationer med 
under texter. Anders Järleby (2003) beskriver begreppet undertext som 
att den utgår från ett mänskligt beteende, där människan ständigt är 
inblandad i en inre dialog med sig själv. Denna dialog sker ofta på ett 
omedvetet och intuitivt plan och kan ge människan en fysisk framto-
ning och en riktning i rummet. 

En improvisation kunde exempelvis handla om några vänner som 
skulle planera en resa tillsammans. Före improvisationen fick deltagarna 
dra varsin lapp där det stod en undertext som beskrev hens vilja i rela-
tion till de andra deltagarna i improvisationen. Denna undertext kände 
de bara till själva. På dessa lappar kunde det exempelvis stå ”Jag vill inte 
ha kontakt med person B” eller ”Jag vill gå hem så snabbt som möjligt för 
min hemliga kärlek väntar på mig” eller ”Jag vill bli älskad av person A”. 
En annan gång fick de var och en dra en lapp som beskrev vilken person 
de skulle gestalta. Exempelvis ”Fotbollsintresserad 16 år, tycker om 
hiphop, osäker på sin könsidentitet”. Eller ”Tjej 14 år, älskar att blogga, 
duktig i skolan, känner sig övergiven efter föräldrarnas skilsmässa”. 
Tjejerna spelade fram dessa olika undertexter i en improvisation kring 
en given situation. Diskussionerna efter dessa improvisationer hand-
lade återigen om vilka förändringar som sker i kroppen och rösten 
beroende på vilken roll eller undertext man spelar fram. Men också 
vad som händer med motspelarna. 

Statusövningar – ett undersökande av människors sociala rangordning
1983 deltog jag i en kurs i improvisationsteater under ledning av den 
engelsk-kanadensiske grundaren av teatersport, Keith Johnstone. Några 
av de övningar vi gjorde som jag själv haft mest nytta av både profes-



sionellt och privat är de övningar som undersöker status. Statusspel 
är någonting som ständigt pågår. Vi relaterar oss hela tiden till andra 
genom status, hög eller låg, över eller under. En gungbrädessituation.

I förberedelsearbetet inför Dom där tjejerna ansåg jag att det var 
viktigt att tjejerna skulle undersöka och arbeta med olika statusför-
hållanden. Detta för att de skulle bli medvetna om hur deras kroppar, 
röster och beteenden påverkades beroende på om de spelade fram 
hög- eller lågstatuspersoner. Viktigt var också att undersöka hur om-
givningen gav eller inte gav dem olika status. 

Övning ett: Deltagarna sitter i en cirkel, temat kan vara att de är några 
vänner som ska planera en möhippa. Alla deltagare får varsin hemlig 
lapp med en siffra på, siffran talar om vad deras status i gruppen är 
(1 = högst, 10 = lägst). Samtidigt som de spelar fram situationen ska 
de spela sitt statusläge i gruppen. 

Är det en stor grupp med deltagare kan gruppen delas i två. Då tit-
tar halva gruppen på improvisationen och gissar efteråt vilken siffra/
statusläge de olika deltagarna har fått. Sedan byter grupperna plats 
och de som tittat får nya hemliga lappar med siffror/statuslägen och 
spelar fram en ny improvisation. 

Övning två: Deltagarna sitter i cirkel och spelar fram ett nytt tema, 
exempelvis att de är medlemmar i en festkommitté och uppgiften är 
att de ska planera en stor fest tillsammans. Alla deltagare får en tapebit 
i pannan med en siffra/statusläge på, av ledaren.

I denna övning vet deltagarna inte själva vilken status de har i 
gruppen. Deltagarna ser siffror på de andras pannor, men ser inte sin 
egen siffra. Här ska deltagarna känna in sin status i gruppen genom 
sättet de behandlas på av de andra deltagarna. 

För att deltagaren inte ska kunna räkna ut sitt eget statusläge i 
gruppen genom att se vilken siffra som saknas på tapebitarna, är det 
bra att använda ett större antal siffror än antal gruppdeltagare. 
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Reflektionscirkel
Efter dessa övningar är det viktigt att ge utrymme för reflektion. Hur 
kändes det när de andra deltagarna gav dig hög eller låg status? Hur 
förändrades de andra deltagarnas och ditt eget beteende och attityd 
genom att du hade låg eller hög status i gruppen? Hur förändrades 
rösten och kroppen? På vilket sätt kan du använda dessa upptäckter 
i vardagen? 

Vi gjorde flera olika statusövningar och det ledde återigen till 
diskussioner och reflektioner över hur stor plats många killar tar och 
hur flera av dem spelar på hög status i skolan, även om de kanske 
är små i självkänslan. Vi diskuterade också vad det är som gör att 
vissa får högre status än andra i grupper. Vad beror det på? Tje-
jerna kom fram till att det viktiga är inte att synas mest och skrika 
högst, utan att det istället ofta handlar om att hitta inre trygghet.  
Om man har en inre trygghet, har man också ofta en trygg stabil fo-
kuserad röst och kropp. Samtidigt kan det ibland fungera omvänt, om 
jag arbetar medvetet med att stärka och fokusera min röst och kropp 
kan det påverka mitt inre så att jag känner mig starkare och tryggare.

Textarbete
De flesta av tjejerna i Livet Bitch! studio skulle tillsammans gestalta 
ungdomsförbundet av kvinnopartiet ”Partiet” på scenen i föreställ-
ningen Dom där tjejerna. Under tiden som manuset till pjäsen växte 
fram bit för bit plockade jag ut delar av texten som vi praktiskt arbetade 
med på olika sätt. 

Vi övade tempo, röststyrka, artikulation och tajming i de delar av 
texten som byggde på många replikskiften, där tjejerna skulle lyssna 
in varandra och samarbeta.

Några av tjejerna hade långa monologer och där pratade vi också 
om vikten av att ha tillgång till inre bilder, att det är viktigt att skapa 
sina egna bilder av det man säger. Om man inte själv har en bild av 
det man talar om kan publiken aldrig få det (Helander, 2009).

Enligt Britt Backlund (2006) talar kvinnor genomsnittligt snabbare 
än män och detsamma gäller ungdomar. Det stämde med flera av 
tjejerna i studion. De talade ibland så snabbt, att de snubblade över 



orden i replikerna. De saknade betoning av huvudord och tappade 
frassluten så att orden försvann ner i halsen. 

Att få dessa unga begåvade tjejer att tala långsamt, lämna pauser 
ibland för att rama in och framhäva vissa textpartier var nog den 
viktigaste delen av röstarbetet till pjäsen Dom där tjejerna. Och att få 
dem att förstå att man kan ha ett inre intensivt tempo i sin rollfigur 
utan att för den skull behöva prata snabbt på scenen. Backlund (2006) 
skriver att snabbpratarna i bästa fall uppfattas som engagerade och 
energiska, men i sämsta fall kan de uppfattas som stressade, nervösa 
och otrygga. 

Arbetet ledde också till samtal om tjejernas privata taltempo. En 
känsla tjejerna hade var att de måste prata snabbt innan de blir avbrut-
na (ofta av en kille i skolan) eller att de inte borde ta upp för mycket 
tid. Vi talade också om vad som händer när de tappar de sista orden i 
meningen, så att man inte hör dem. Att man inte vågar hålla meningen 
hela vägen ut. Vilken känsla ger det lyssnaren?

Bollövning
Denna övning är en utveckling av röstövningen i uppvärmningen som 
jag ovan beskrivit under rubriken ”Skicka ljud”. Samma ingång med 
bäckenkontakt och tydlig riktning till mottagaren, men nu använder 
deltagarna sina repliker istället för enstaviga ord. Bollen hjälper till att 
förtydliga riktningen för repliken och deltagaren måste kasta bollen 
på ett sådant sätt att mottagaren kan fånga den.

Stå i cirkel med en jongleringsboll. Var och en av deltagarna får i 
uppgift att plocka ut en eller några av sina repliker ur texten. Ta 
ögonkontakt innan du kastar bollen till en annan deltagare. Samtidigt 
som du kastar bollen sänder du en av dina repliker till mottagaren. 
Sänd från bäckenet.

I början gjorde vi denna övning i cirkel där tjejerna stod stilla. De kon-
centrerade sig på att ta kontakt med en annan deltagare, kasta bollen 
och sända repliken samtidigt. Mottagaren koncentrerade sig på att ta 
emot repliken/bollen. Sedan gjorde vi samma övning där de rörde sig 
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över golvet och då använde vi också fler bollar. Denna övning skärper 
koncentrationen och fokus ligger på att ge och ta bollen/repliken på 
ett tydligt fokuserat sätt. 

Fokus – ännu en övning i att rikta replikerna till mottagaren och publiken
Deltagarna stod på två led mitt emot varandra på varsin sida av 
rummet. Här skickade de repliker över rummet till varandra, både i 
grupp och enskilt. Fokus i övningen lades också här på att sända från 
bäckenet och tydlig riktning till mottagaren. Denna övning gjorde vi 
också på den stora scenen där vi sedan skulle spela föreställningen. 
Tjejerna stod utspridda över hela scenen med riktning utåt mot pu-
bliken. Instruktionen var att de skulle ”ta in hela rummet” och sända 
ut sina repliker till de sista publikraderna. Riktning, koncentration 
och artikulation.

Sammanfattning: Vi har fått starkare röst och litar mer på oss själva
Jag besökte Livet Bitch! studio i september 2018, några månader 
efter vår sista föreställning av Dom där tjejerna. Jag bad tjejerna att 
reflektera över det arbete vi gjort med röst och kropp i samband med 
föreställningen. Vad har det gett dem? Har det påverkat dem i deras 
vardag? Här kommer några exempel på deras reflektioner:

”Vi har både fått starkare röst och vågar ta mer plats i skolan.  
Vi litar mer på oss själva.”

”När vi har gympa i skolan är det ett himla liv under uppvärm-
ningen. Nu kan jag ta i med rösten så att alla lyssnar på mig. Till 
och med killarna!”

”Övningarna har lärt mig att inte tala med halsen och jag har 
fått bättre självkänsla. När jag skulle hålla en presentation i 
skolan vågade jag ta plats och tala starkt och tydligt. Detta 
kommer att hjälpa mig när jag söker jobb i framtiden också!”

”Jag har fått tips på uppvärmningsövningar och andra övningar 
som jag kan använda som teaterledare.”



Syftet med Livet Bitch är att göra kulturen mer relevant och in-
kluderande för fler samt stärka unga tjejers position och möjligheter 
inom kulturlivet genom att höja statusen på unga tjejer och kvinnors 
kulturutövning och liv. För att nå det målet behövs starka röster på scen, 
både fysiskt och psykiskt. En stark fysisk och psykisk röst är ingenting 
vi föds med. Vi får den genom livet, på olika sätt, inte minst genom 
hur omgivningen reagerar på vårt sätt att tala och handla. Därför är 
det viktigt att ifrågasätta skillnader mellan tjejer och killar vad gäller 
platstagande med röst och kropp. Lika viktigt är att öva sig i att äga 
och älska sin egen röst och dess olika användningsområden. Ingen 
tjej ska någonsin behöva höra att hennes röst är oattraktiv, vare sig 
den är ljus eller mörk, stark eller svag. Unga tjejer ska kunna använda 
hela sitt röst- och kroppsregister både privat och i sin konstutövning. 
Och när de höjer sina röster, ska vi alla lyssna. 
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”Det är på Bitchsnacken 
som vi fått vända ut  
och in på alla tankar 
kring sånt som vi har 
omkring oss.
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NU KAN JAG HÖRAS GENOM 
HELA CENTRUM NÄR JAG ROPAR 
PÅ NÅGON
– MIN RESA TILL TEATERVÄRLDEN 

Marianne Mikhail, skådespelerska och Livet Bitch!-medlem 
sedan 2017

Mitt namn är Marianne Mikhail. Jag är 17 år och går nu första året 
i gymnasiet. Jag är född i Södertälje, mina föräldrar kommer från 
Syrien. Jag har varit med i Livet Bitch! sedan mars 2017.  

Första gången jag hörde talas om Livet Bitch! gick jag i åttan. Det 
var på Tjejhuset, en fritidsgård för tjejer i Södertälje där vi kan slappna 
av och ha kul, pyssla eller få hjälp med läxorna. Jag var lite skeptisk, 
jag uppfattade namnet på ett lite negativt sätt. Men så kom två nyfikna 
kvinnor in, Grete och Johanna, och ville höra tjejers åsikter och tankar 
om hur vi ser på världen och hur det är att vara ung tjej i Södertälje. 
Jag blev nyfiken och förvirrad. De ville göra en föreställning av en 
massa tjejers och kvinnors tankar och vad vi varit med om. Men hur 
skulle de kunna göra en föreställning utifrån det? 

Vägen upp på scen
De bjöd med mig till Livet Bitch! studio. Jag var lite tveksam men gick 
ändå dit. Och något gjorde att jag fortsatte gå dit varje tisdag även om 
jag inte var helt bekväm. Jag har aldrig varit blyg av mig, jag har till 
exempel tyckt om att presentera i klassen eller vara med i Luciatågen. 
Trots det ville jag inte vara med i föreställningen, jag kände att det 
inte var min grej. Jag ville hellre vara bakom scen och hjälpa till där. 
Jag engagerade mig i scenografiworkshopen med Roxy Farhat och 
tyckte det var jätteroligt att vara med och komma på hur scenografin 



skulle vara, jag hittade på hur loggan till Partiet, alltså det politiska 
partiet föreställningen handlade om skulle se ut, och vi bollade förslag 
till videoprojektioner. Jag fortsatte att gå till Livet Bitch! studio och 
gemenskapen där. Jag hade ingen teatererfarenhet och var rädd att 
jag skulle säga något fel eller inte komma ihåg vad jag skulle säga. Jag 
ville inte riskera att förstöra hela föreställningen.

 När jag fick frågan om jag ville spela en av de större rollerna blev 
jag chockad. Jag hade aldrig tänkt mig det. Jag ville men vågade inte 
riktigt, men de peppade mig och jag sa ja, utan att riktigt veta vad 
det innebar. 

Det var verkligen en utmaning att hitta in i rollen som Venicia. Det 
var svårt att lära sig all text, speciellt min monolog. Jag fick en hemsk 
prestationsångest, jag hade krav på mig själv att göra allt perfekt. Jag 
vågade inte dela med mig om detta med de andra. Det var inte att 
någon satte någon press på mig, de ville inte ens att jag skulle kunna 
hela texten utantill innan jag hittat in i textens handling först. Trots 
det ville jag själv prestera så bra som möjligt. Jag ville vara duktig. Jag 
skulle ju spela med professionella skådisar.

Men jag märkte att teater var mycket mer än vad jag hade trott. 
Teater handlar inte bara om att lära sig ett manus utantill och läsa upp 
repliker på scen, det handlar om att hitta den rätta känslan och visa 
den på ett sätt som får publiken att reagera och vilja hänga med, man 
måste få tag på deras uppmärksamhet. Jag fick hjälp med alla dessa 
jobbiga utmaningar. Jag fick stöd i att våga tro på mig själv och vara 
Venicia med självsäkerhet. 

Vi gjorde övningar när vi var i studion och under individuella 
repetitioner som hjälpte mig att få tag på min karaktär. Jag minns 
särskilt en kväll när vi repade. Vi pratade om hur det kändes med våra 
karaktärer och vad som kändes svårt och stod i vägen för att hitta fram 
till dom. Det visade sig att alla, även de professionella skådespelarna, 
och de som spelat teater mycket, kände sig osäkra och sökte efter sina 
rollkaraktärer. Den dagen hände det. Jag hittade Venicia och replikerna 
bara följde med efter det. Den dagen förstod jag att teater handlar om 
helt andra saker än att vara duktig och göra rätt. 

När det gällde att förmedla repliker och känslor hade vi stöd i vår 
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regissör Rebecka Cardoso. Hon gav mig enkla trix som har hjälpt mig 
ända sen dess. Jag fick även hjälp med att använda rösten på bästa 
möjliga sätt av Lena Lindell. Hon har lärt mig – och många andra – hur 
man använder sin röst och dess fulla potential, utan att förstöra sina 
stämband. Från början kunde många av oss inte prata högt nog för 
att höras, men efter att ha haft lektioner med Lena kan vi inte låta bli 
att prata högre. Nu kan jag höras genom hela centrum när jag ropar 
på någon. Det hon har lärt oss är så himla användbart, jag som gym-
nasieelev måste vara väldigt tydlig och säker när jag presterar, vilket 
jag har blivit tack vare Livet Bitch!. Ljudnivån är dock inte allt, även 
hastigheten och takten räknas. Jag brukade prata som om jag skulle 
rappa till en Eminem-låt, men till skillnad från mig förstod man i alla 
fall vad han ville förmedla. Jag har lärt mig att prata mer långsamt och 
tydligt. Jag var väldigt otydlig i mitt talspråk för två år sedan. Genom 
det jag varit med om och lärt mig under de senaste åren är jag nu säker 
på mig själv som person och skådespelerska. Jag känner mig mer trygg 
på scen än vad jag gör under en skolpresentation. 

Premiärnerver
Premiärdagen för Dom där tjejerna var helt galen. Jag var så nervös att 
jag kunde känna hur min mage nästan hoppade ut ur mig. Jag skakade 
en hel del när vi var i logerna, och det blev värre. När vi kom ut på 
scen och intog våra positioner kände jag mig hjälplös. Alla möjliga 
tankar flög genom mitt huvud: “Vad händer om jag ramlar mitt på 
scenen?” “Tänk om jag säger något fel!” “Vad händer om nån annan 
tappar bort sig?” “Kommer jag verkligen att klara det här?!” 

När Mezzopotelges livemusik började spela försvann all denna oro 
och jag var inte lika nervös längre. Det var som om jag var i Livet Bitch! 
studio igen och skulle gå igenom ännu en repetition. Men när det var 
dags för min monolog så var jag tillbaka på Södertälje stadsscen. Jag 
var jättenervös igen, mer än förut. Det kändes som om mitt hjärta 
skulle hoppa ut ur bröstkorgen. Jag pratade alldeles för fort, jag ville 
bara att det skulle vara över. Men efter att jag klarat av halva texten i 
blixtfart stannade jag upp på ett lämpligt ställe, tog ett djupt andetag 
och fortsatte lite långsammare. Jag tänkte på alla lektioner jag hade 
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haft för att kunna få fram min fulla potential och jag visste att jag hade 
mer att ge. Den andra föreställningen gick mycket bättre. Jag var inte 
lika nervös och mer självsäker. Sedan gick det bara bättre och bättre 
för varje föreställning. Jag utvecklades både som skådespelerska och 
som person. Att vara självsäker på scen förbättrade även mitt självför-
troende i mitt vardagliga liv. Jag som individ blev mycket mer säker på 
mig själv och mina åsikter. Med mer självsäkerhet utanför scen kom 
ännu mer säkerhet på scen och det fortsatte så. Jag gick från väldigt 
osäker på om jag gör rätt till att ha en massa självförtroende på scen, 
vilket gjorde mig till en ännu bättre skådespelerska.

Den sista föreställningen var ett gästspel på Unga Klara i Stockholm. 
Vid det laget hade vi framfört Dom där tjejerna elva gånger. Med det 
uppträdandet, det scenrummet och den publiken nådde vi och före-
ställningen toppen. Det var sista gången vi spelade Dom där tjejerna 
tillsammans, så vi ville ge publiken, och oss själva, något som aldrig 
skulle glömmas. Jag har aldrig varit med om en sådan otrolig känsla 
som när vi spelade på Unga Klara. Jag var så stolt över oss och vårt 
framträdande. Det var spännande att få spela i Stockholm, men det 
var också lite av en sorg, för vi visste att detta skulle vara sista gången 
med föreställningen. Vi gick ut på scen och gav publiken allt vi hade 
att erbjuda, vilket inte var svårt med en sådan fantastisk publik full 
av teaterälskare. Man ville automatiskt göra bättre när man fick se 
reaktionerna och blev stöttad av publiken. Jag kände mig hemma på 
scen, jag kände att ensemblen var min familj. Vi stöttade varandra, 
stod bredvid varandra och spelade tillsammans, det var inte som om 
jag spelade min scen längre, jag spelade vår scen. 

Att spela Venicia gav mig trygghet. Jag var lik henne på många sätt. 
Jag kan relatera till henne och sätta mig in i hennes situation, det känns 
tryggare för mig då att vara henne. Jag blev överlycklig över all positiv 
kritik jag fick över min utveckling och hur bra jag har presterat, jag 
kände mig som ett barn som precis hade lärt sig att cykla. 

Efter de flesta föreställningarna har jag fått feedback och lär mig 
av det. Jag älskar att Livet Bitch! hjälper en att bli bättre, ger feedback 
och åsikter utan att kritisera. Det får en bara att vilja prestera bättre 
till nästa gång, vilket jag har noterat att alla gör.



I vår senaste föreställning Täljes blivande brud gjorde jag rollen som 
Denya, en 17-årig tjej som har en pojkvän i smyg och blir gravid. En 
helt annan karaktär än Venicia. Om Denya och mina tankar om hur 
vi arbetade fram den föreställningen får jag skriva ett annat kapitel 
i framtiden. 

Livet Bitch! studio, Bitchsnack och Bitchråd 
Det som är så bra med Livet Bitch! är att man kan släppa ut allt man 
har gått runt och burit på inombords, men ändå ha kul på samma 
gång. Livet Bitch! har något som kallas för Bitchsnack. Under Bitch-
snacken pratar vi om vad som har hänt under veckan – det kan vara 
något roligt eller jobbigt, allt ifrån kärleksliv till en jobbig klasskamrat 
eller kollega, till familjedrama. Ibland kan det vara skönt att få dela 
med sig av något jobbigt, men man vill inte göra det med någon man 
träffar varje dag och man kanske tänker att vuxna inte förstår. Då är 
vi där för varandra. Oavsett om man är en ny eller gammal medlem 
av Livet Bitch!, vi dömer inte någon, och jag kan säga det med stor 
säkerhet för jag har inte varit med om något taskigt som har skett 
under studio tiden eller efteråt. Allt som sägs i studion stannar där. 
Men det som sägs kan också ge inspiration till teaterövningar. En dag 
pratade vi om olika delar av Södertälje, orter och människor som 
bor i dessa orter. Vi pratade om hur omgivningen kan förändra en 
människa. Efteråt gjorde vi improvisationsövningar utifrån den idén 
och alla representerade en ort i Södertälje. Det var nog en personlig 
favorit, jag har nog inte haft så roligt under en Livet Bitch! studiotid 
som jag hade då. Improvisationerna kan bli väldigt galna ibland. Vad 
vi gör kan variera väldigt mycket beroende på vilka idéer Grete och 
Johanna har kokat ihop för oss. Ibland får vi gäster eller förfrågningar 
om uppträdanden, så vissa pass går till det. Men oftast ser en Livet 
Bitch! studiokväll ut så här:

• Vi hälsar på varandra och pratar lite innan vi faktiskt börjar. 
Vissa har med sig tilltugg och bjuder på det. 

• Tisdagar, klockan 16:30 startar vi. Vissa kommer tidigare, kan-
ske för att repa något eller har långa skoldagar och vill inte åka 
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hem emellan. Vi går igenom och planerar det som ska hända 
närmaste tiden. 

• Vi kickar igång det hela med att ledarna berättar planen för 
dagen och frågar ibland om vi har förslag på någon speciell 
improvisation som vi vill köra.

• Vi arbetar mot kommande föreställning. Vi jobbar fram scener 
och idéer om karaktärer, sedan improviserar vi fram ett scena-
rio där vi testar våra idéer. Om någon skulle råka komma in av 
misstag skulle de nog tro att vi repar på en scen, vilket på sätt 
och vis stämmer.

• Bitchsnack, ibland ligger det först, ibland sist. Det beror lite 
på. Ibland tar vi snacket in i improvisationerna, ibland är det 
helt fristående från det konstnärliga och vi snackar bara av oss. 

Sedan har det plötsligt gått 1 timme och 45 minuter. Vi blir lite 
stressade för vi kanske inte hinner att ha ett Bitchsnack eftersom bus-
skorten slutar att funka efter sjutiden. Så vi kör ett snabbt Bitchsnack 
och några kilar iväg under tiden. Till slut slutar vi senare än vad vi 
egentligen ska göra och alla som måste hinna med en buss kutar med 
full fart ut eller väntar till nästa. Fastän vi slutar en halvtimme innan 
busskorten slutar att funka så väljer vi att stanna kvar och fortsätter 
att prata. Vissa måste ringa sina föräldrar eller ett syskon för att bli 
upplockade.

 När det handlar om att fatta beslut som rör vad Livet Bitch! studio 
ska fokusera på, eller speciella evenemang så har vi en mindre grupp 
som kallas Bitchrådet som tar hand om det. Man kan säga att vi som 
är med i Bitchrådet fattar beslut om planeringen av vad som ska att 
ske i framtiden. Under vår första julavslutning tog vi beslut om den 
framtida föreställningens tema, vilket blev ”kropp”. Samma dag valde 
vi att skapa en Instagramsida (@bitchradet), där vi lägger upp inspi-
rerande eller roliga bilder och videos, den innehåller även bakom 
kulisserna–bilder från olika event och föreställningar. De som är med 
i Bitchrådet är de som varit med under en lite längre tid i Livet Bitch!, 



så vi har utvecklats tillsammans och format projektet och varandra. 
Jag är så stolt över dem, över oss.

Jag och teatern framåt
Jag vill utforska teater- och skådespelerivärlden och se vad jag är 
kapabel till. Kan jag spela någon som är raka motsatsen till mig? Kan 
jag stå framför en kamera en dag och spela in en film? Jag har testat 
auditions för olika roller i olika serier, det var nog en av de mest 
intressanta sakerna jag har varit med om. Min första audition gav 
mig ett svar och ville träffa mig. Jag blev överlycklig. Jag ringde min 
bästa vän på direkten och berättade det för henne, hon var nog lika 
glad som jag, om inte mer. Jag gjorde en provfilmning för dem och 
de ville att jag skulle testa en roll för en annan serie också. Jag gjorde 
en provfilmning för den med och det gick väldigt bra. Jag har aldrig 
varit så stolt över mig själv som jag var då. Att få en callback efter sin 
första audition är helt otroligt. Jag fick inte någon av rollerna, men 
jag är inte sur över det, tvärtom, jag är väldigt glad och stolt. Det var 
bara starten på min karriär som skådespelare, jag kommer att bli 
mycket bättre på detta och jag kommer söka till fler roller till andra 
serier eller filmer. Men tills dess vill jag fortsätta med teater, vilket jag 
älskar. Jag vill fortsätta med Livet Bitch! och se hur framtida flickor 
och unga kvinnor kommer in i vår verksamhet. Jag vill se tjejer från 
olika kulturer och bakgrunder dela med sig av sina berättelser och 
bli inspirerade som jag har blivit. Om de har sett en av våra föreställ-
ningar och väljer att gå med och säger att de ser upp till oss kommer 
jag nog att gråta. Att vara en förebild för yngre är nog en dröm som 
de flesta skådespelare har. Man har själv sett upp till någon och har 
varit inspirerad och sen är man en inspiration själv, det är sjukt att 
bara tänka på det. Om det inte vore för Livet Bitch! skulle jag aldrig 
ha vetat att teater är så galet kul och jag skulle inte kunnat ha gjort 
auditions med så mycket självförtroende.  

När jag tittar tillbaka har detta varit en otrolig resa. På drygt tre år 
har jag skaffat en hobby, lärt mig om teater, gjort auditions för Netflix 
och Svt, haft repliker i tv-serien Kalifat, skaffat otroliga vänner, stått på 
scen i två stora produktioner och listat ut vad mitt drömjobb är. Allt 
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tack vare att två kvinnor steg in i Tjejhusets gula villa en fin marsdag 
och övertygade mig om att teater och kultur är något för alla, och 
särskilt för mig. 

Tips till dig som är ny på scen: 

¶var inte rädd att kliva ur din comfort-zone. Teater och 
skådespeleri är en annan värld än den du är van vid, då kan karaktären 
vara en annan än den du är van vid. Våga söka, pröva, misslyckas och 
försök inte vara duktig!

¶när man vill förmedla en känsla som bäst så finns 
det ett trick som väldigt ofta funkar: Tänk på en liknande 
situation som du har varit med om. Omvandla sedan denna känsla 
till karaktärens. Ha bilder i huvudet av vad karaktären är med om 
hela tiden. 

¶repa repliker överallt! Stå framför en spegel, läs framför 
familj, vänner, husdjur, tänk på repliken i duschen, på väg till/från 
skolan/jobbet. Man kommer att vara osäker tills man är 100% säker 
på att den sitter, och när replikerna sitter kan du börja leka på scen 
med din karaktär.

¶fokusera inte på vad som kan gå fel, fokusera på vad 
du ska göra. Om något blir fel så är det bara att fortsätta. Oftast 
märker inte publiken det. 

Till sist, och det viktigaste: 

¶ha kul! Kämpa hårt och sprid bra stämning och fokus till de andra 
i ensemblen, då blir det ännu roligare. 





””Jag får många  
känslor när jag tänker 
på att vara en del  
av Livet Bitch!. Mest är 
jag stolt och lycklig.
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NÅGRA TANKAR OM  
REPRESENTATION OCH EN  
BERÄTTELSE OM LIVET BITCH! 
FILMSTUDIO 
Iman Ismail, projektansvarig Livet Bitch! filmstudio och Grete 
Havnesköld, projektledare Livet Bitch!

I Livet Bitch! har det från start förts kritiska samtal, inte bara om att 
tjejer och unga kvinnor har alltför litet utrymme i kulturlivet, utan 
också om att en mångkulturell stad som Södertälje har ett så segregerat 
kulturliv. Vi har arbetat utifrån tanken att bred etnisk och religiös re-
presentation i en konstnärlig kontext inspirerar fler grupper av unga 
tjejer, grupper som i nuläget inte har en självklar plats i det etablerade 
kulturlivet. Vi vill att de ska kunna se skådespeleriet som sitt, se sina 
liv på scen och vara delaktiga i vilka berättelser som berättas om och 
i Södertälje. Vi menar att på sikt kan det leda till en starkare och mer 
självklar representation, inte bara av personer på scen, utan även leda 
till en mångfald av berättare och berättelser. Vi har utgått från tanken 
att människor blir engagerade genom förebilder och identifikation, 
men också utifrån om de upplever konsten som relevant. I detta kapitel 
berättar vi om Livet Bitch! filmstudio, en särskild insats vi gjorde under 
2018–2019 för att stärka muslimska tjejers delaktighet i projektet. 

Deltagande i kulturen speglar förhållanden på platsen
Vi har egentligen aldrig upplevt att det varit ett problem att komma 
i kontakt med någon särskild grupp av tjejer. Till Livet Bitch! studio 
kommer tjejer med olika bakgrunder. I det uppsökande arbetet möter 
vi ännu fler. Tjejerna deltog i workshops med teaterövningar, gäst-
föreläsningar och annat. Det var många muslimska tjejer inblandade 
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i researchprocessen till föreställningen Dom där tjejerna. Många fanns 
med på workshops, olika evenemang och i arbetet fram till skriv-
processen. Men när det kom till att synas i en offentlig kontext som 
i föreställningen Dom där tjejerna drog sig alla tjejer med muslimsk 
bakgrund ur. Utifrån samtal med tjejer drog vi slutsatsen att det be-
rodde på den utsatta situation många muslimer upplever i Södertälje. 
Vad kunde vi göra inom Livet Bitch! för att stärka representationen 
inom projektet så att muslimska tjejer som grupp tog del av satsningen 
och resurserna i samma utsträckning som andra tjejer i Södertälje? 

Livet Bitch! filmstudio med fokus på muslimska tjejers berättelser
Många tjejer hade tidigare uttryckt en önskan om att få prova på film 
inom ramen för Livet Bitch!.  Som ett resultat av dessa önskemål ska-
pade vi ett filmprojekt, Livet Bitch! filmstudio med Iman Ismail som 
projektansvarig. Filmprojektet var en del i att försöka stärka såväl den 
muslimska representationen i Livet Bitch! som kulturlivet i Söder-
tälje som helhet. En tanke vi hade var att det kunde underlätta med 
konstnärliga förebilder med muslimsk bakgrund för att dessa tjejer 
skulle vara bekväma att synas och höras mer. Vi bestämde oss för att 
påbörja filmprojektet med Iman som projektledare, både på grund 
av hennes erfarenhet inom filmskapande och som skådespelare, men 
också eftersom hon har muslimsk bakgrund. Önskan var att skapa 
förtroende och en trygg miljö för tjejerna tillsammans med någon 
konstnärlig person som de kunde relatera till.

Projektet började på Tjejhuset som är en fritidsgård för tjejer i 
Södertälje där tjejer från olika delar av staden, med olika religioner 
och bakgrunder, vistas på eftermiddagarna. Dit gick Iman för att 
introducera sig, och med särskilt fokus på att komma i kontakt med 
muslimska tjejer som var intresserade av att jobba med film. Iman 
mötte tjejer som berättade om sina liv i Södertälje. Många av dem 
var intresserade av sång, dans och teater. De flesta hade inte stått på 
en scen eller synts i en konstnärlig kontext tidigare. När de fick höra 
om filmprojektet möttes Iman av försiktighet. Det var flera tjejer som 
blev skrämda av tanken att synas. Ju mer Iman pratade med tjejer med 
muslimsk bakgrund, desto mer insikt fick hon i hur klimatet i staden 



påverkar dess invånare, och hur uppdelade folkgrupperna är. Det blev 
tydligt att många muslimska tjejer inte kände sig helt trygga i den of-
fentliga miljön och därför inte ville synas. Även om de hade historier 
att berätta var de rädda att förmedla dem i en konstnärlig kontext.

Vi bestämde oss därför för att det bästa sättet var att välja ut en av 
alla de berättelser tjejerna förmedlat, och gestalta den med hjälp av 
några unga konstnärssjälar som verkligen brann för att skådespela. 
En berättelse som kändes relevant och representativ för klimatet i 
Södertälje utifrån muslimska tjejers perspektiv, för att sedan iscensätta 
den i form av en kortfilm. Som alltid när Livet Bitch! arbetar är det 
en fördel att det inte är samma personer som arbetat fram berättelsen 
som sedan gestaltar den som skådespelare. 

Svårigheterna med casting i Södertälje – vem kan spela vem?
Utifrån texten vi valde började Iman skriva på ett manus och parallellt 
med det arbetet påbörjades även en castingprocess. Att hitta rätt skå-
despelare visade sig vara en utmaning. Iman pratade med många unga 
muslimska tjejer. Många av dem hade farhågor kring ämnet som skulle 
iscensättas. De var också rädda för att inte vara bra nog. De första två 
tjejerna som var aktuella för rollerna var först väldigt peppade men 
hoppade av när de pratat med sina föräldrar. Det var uppenbart att det 
fanns en stark rädsla att som muslim diskutera muslimers situation i 
Södertälje. Att det var bäst att inte ta några risker i detta. Det kändes 
delvis som ett misslyckande att vi inte skulle kunna ha några muslimska 
tjejer som gestaltade berättelsen, men om situationen var så utsatt 
ville vi heller inte övertala någon att göra det. Vi frågade runt om det 
fanns kristna tjejer inom projektet som ville vara skådespelare i den 
här berättelsen. Flera kristna tjejer sa att de gärna ville, men att de 
inte skulle få spela muslimer för sina föräldrar. De ville inte fråga om 
en sådan sak då de inte trodde att det skulle tas emot positivt hemma. 
Till slut hittade vi några riktigt härliga unga skådespelare, de flesta var 
kompisar från början i ett kompisgäng med både kristna och muslimer 
i Hovsjö, ett av Södertäljes miljonprogramområden. Dessa var redan 
sedan tidigare kulturutövare inom ramen för orkesterverksamheten 
El Sistema i Hovsjö. Eftersom de redan hade ett kulturutövande med 
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sig blev steget mindre än att kliva rakt in i skådespeleri. Med i filmen 
fanns också en skådespelare från Livet Bitch! studio. Föräldrarna var 
med på tåget och vi var redo att börja filma. 

Vi hade nu samlat en grupp unga tjejer från Södertälje med stora 
ambitioner. Tjejer som var villiga att ge allt för att skapa konst på sina 
villkor. De var nervösa, exalterade och mer än allt annat taggade på 
att få leverera framför kameran. Under inspelningsdagarna var det 
underbart att se tjejerna utveckla sina försiktiga, nervösa uttryck till 
mer självsäkra och självklara gestaltningar. 

Reflektion om representation
När denna text skrivs befinner vi oss i postproduktion av filmen. Och 
när den har premiär hoppas vi att den muslimska gruppen tjejer som 
tidigare inte varit synliga i det lokala kulturlivet upplever sig i högre 
grad sedda och lyfta. Rasismen i Södertälje är viktig att synliggöra, 
men det får inte ske på bekostnad av enskilda individers trygghet. Där 
har kulturverksamheter som vår svåra frågor att brottas med. 

Vi vill också tydliggöra att detta är en insats riktad till en specifik 
grupp – muslimska tjejer i Södertälje. Vi är självklart inte nöjda. Det 
finns många andra grupper av tjejer och killar också för den delen som 
inte är synliga i kulturlivet. Denna insikt och medvetenhet måste vara 
en aktiv del i alla verksamheter som arbetar med skattefinansierad 
kultur. I slutändan handlar det om alla medborgares lika rätt till kultur-
upplevelser som känns angelägna för dem. Representation är just nu 
ett omstritt begrepp som diskuteras i många kultursammanhang. Det 
hopplösa och men samtidigt spännande med begreppet är att det är på 
gränsen till omöjligt att lyckas fullt ut. Hur en än tar sig an det i konkret 
konstnärlig verksamhet är det föremål för kritik och självreflektion. 

En intressant utveckling är att under hösten 2019, när vi gick in i 
produktion av föreställningen Täljes blivande brud, var fler muslimska 
tjejer involverade i verksamheten än tidigare. I arbetet med Täljes 
blivande brud har det snarare varit tjejer med kristen bakgrund som 
inte vågat vara med på grund av tematiken hederskultur i en kristen 
kontext. Det säger något om vilka som kan delta och synas i en offentlig 
konstnärlig kontext vid vilket tillfälle, att det har med mer att göra än 



om personen tillhör en minoritetsgrupp eller en etablerad grupp i en 
stad. När det gäller en föreställning som behandlar Södertäljes problem 
med hederskultur verkar det vara enklare och tryggare att stå på scen 
om en tillhör en liten grupp med mindre släkt och familj i staden. Vi 
har alltså utan att vi var medvetna om det skapat en konstnärlig miljö 
där åtminstone några muslimska tjejer upplever att de har en självklar 
plats på scen. Vi ser det som en liten seger på vägen. Problemet att he-
derskultur, det religiösa kollektivets åsikter om vad tjejer gör (oavsett 
religion), rasism och patriarkala strukturer begränsar Södertäljetjejers 
konstnärliga frihet är dock fortfarande påtagligt. Vi har en bra bit kvar. 
Målet är förstås att alla, oavsett bakgrund ska kunna ställa sig på scen 
och delta i kulturlivet på lika villkor- och konstnärligt ta sig an alla 
roller de finner intressanta. På vägen dit får vi fortsätta att vända och 
vrida på hur vi på bästa sätt förhåller oss till begreppet representation 
i vår verksamhet. 

Nedan följer en lista med råd för dig som vill stärka representationen 
inom din kulturverksamhet: 

Livet Bitch! praktiker för en bättre representation

¶lär känna din plats: Gör en analys av staden eller området du 
arbetar i. Vilka grupper bor där? Vilka syns och hörs i det offentliga 
rummet? I kulturlivet? Representerar det befolkningen? Förmodligen 
inte, och där vet du var du ska börja. 

¶var uppsökande! De grupper som står långt ifrån det etablerade 
kulturlivet kommer aldrig komma av sig själva i ett första skede. 

¶samverka! med alla organisationer som delar er värdegrund och 
stöttar det ni gör och som genom sina nätverk kan vara med och 
stärka representationen.

¶”fake it til you make it med marknadsföring”: Använd 
marknadsföringen som en del av målbilden. Marknadsför projektet 
utifrån den representation du vill uppnå, ibland stämmer det överens 
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med den representation du har, ibland gör den inte det. Grupper som 
står långt från ett engagemang kommer att påverkas positivt om de 
ser sig representerade. 

¶tänk representation av person inte representation av 
problem: Det är lätt att hamna i att en person som tillhör en margi-
naliserad grupp också ska prata om hur utsatt gruppen är på scenen. Så 
kan det vara, men det kan också vara tvärt om! Livet innehåller många 
delar oavsett om människor är marginaliserade eller dominerande, så 
nyansera bilderna, undvik problemtyngda stereotyper. 

¶tänk representation av berättelse: Ibland kan personen 
som tillhör en utsatt grupp inte ens vilja synas och höras i en offentlig 
kontext. Då är berättelsen viktig att berätta! Men kanske av en annan 
person. 

¶bli aldrig nöjd och bekväm med den representation du 
lyckats uppnå. Det här är ett aktivt arbete som kräver bedömningar, 
ställningstaganden och beslut hela tiden. Det kommer aldrig bli färdigt. 

¶gör riktade insatser när du känner att det behövs. 

¶ta lite risker ibland: Våga att personer som inte har så mycket 
erfarenhet tar sig an lite större utmaningar i syfte att stärka represen-
tationen och ge trovärdighet åt en viss berättelse. Ge en massa stöd, 
pepp och kärlek för att de ska klara det och förmedla att du tror att 
personen kommer klara det. Alla våra risktaganden inom Livet Bitch! 
har blivit väldigt lyckade!

¶var självkritisk hela tiden! Var hela tiden medveten om 
varför du gör vissa val. Personer ska inte hamna i en känsla av att 
vara ett alibi. Och att ha en god representation är aldrig viktigare än 
att ingen ska känna sig utsatt. 





”Livet Bitch! är  
ett safe space  
för mig.
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ATT LEDA TEATER, MOTSTÅND 
OCH DIALOG
Elsa Szatek, doktorand vid Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet 

På en nagelsalong någonstans i Södertälje samlas tjejer, kvinnor och 
flickor för att fixa naglarna och berätta om sina liv. Nagelsalongen i 
den här berättelsen är så mycket mer än en salong dit de går för att få 
vackra naglar. Det är en plats för möten, oväntade samtal, solidaritet 
och berättelser. Ingen berättelse är den andra lik men erfarenheter av 
förtryck, sexuellt utnyttjande och utsatthet finns där som en röd tråd. 
Ur berättelserna väcks en vrede som blir till handling, vilken sedan är 
grunden för att hela Södertälje förändras radikalt.

Detta är kortfattat handlingen i föreställningen Dom där tjejerna som 
spelades av Livet Bitch! i Södertälje åren 2017–2018. Nagel salongen 
utgör en central plats i föreställningen och är genom ägarinnan Ara-
mis ett rum för berättande och aktivism. På sätt och vis är berättelsen 
om nagelsalongen en metaberättelse för det arbete som Livet Bitch! 
bedriver. Skillnaden är att Livet Bitch! inte samlar sina deltagare på en 
nagelsalong utan i en dramasal där deltagarnas berättelser iscensätts 
och blir till konstnärliga teaterföreställningar. Jag har under en längre 
tid följt deras arbete och i detta kapitel kommer jag att fokusera på det 
ledarskap som projektledarna mejslat fram under arbetet med Livet 
Bitch!. Det är ett ledarskap som möjliggör deltagande i en utforsk-
ande process samt ett ledarskap som ligger till grund för konstnärlig 
produktion. Före min tid som doktorand har jag under 20 års tid lett 
drama- och teaterprocesser inom såväl community-teater, utbildning 
och amatör teater. I detta kapitel återspeglas erfarenheter från såväl 
Livet Bitch! som från min egen praktik. Kapitlet är reflekterande till 
sin karaktär men innehåller också en avslutande del med konkreta 
tips som kommer ur gedigen och beprövad erfarenhet från såväl mig 
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själv som ledarna för Livet Bitch!. Kapitlet tar avstamp i det inledande 
dramaarbete som sker innan gruppen påbörjar repetitionsarbetet under 
ledning av en regissör. Inledningsvis beskrivs hur en undersökande 
process kan förstås, därefter beskrivs hur ett gestaltande arbete tar 
sin början samt hur en som ledare kan uppmuntra inkludering och 
mångfald. Avslutningsvis sätts detta arbete i relation till omgivande 
samhälle och lokala maktstrukturer. 

Livet Bitch! – en del av community-teatertraditionen
Det deltagarbaserade arbetssätt Livet Bitch! tillämpar syftar till att 
skapa föreställningar vilka ligger till grund för dialog med det omgi-
vande samhället. Ett sådant arbetssätt placerar jag i en rik tradition 
som i anglosaxiska sammanhang kallas community-teater. Begreppet 
community-teater innebär att teater skapas i samarbete med en viss 
grupp människor. Community förstås här som en grupp människor 
som delar en identitet utifrån exempelvis plats, etnicitet, sexualitet, 
yrke, omständigheter eller politisk övertygelse (Cohen-Cruz, 2005). 
För Livet Bitch! handlar det om att göra teater tillsammans med tjejer 
och kvinnor som bor i Södertälje i syfte att skapa konst på deras villkor 
samt synliggöra hur lokala normer och kulturer påverkar deras liv. 
Som exempel tog föreställningen Täljes blivande brud (2019-2020) upp 
hur hederskulturen som finns etablerad inom vissa grupper i staden 
påverkar unga tjejer. 

I Sverige har begreppet community-teater inte fått fäste även om en 
liknande rörelse uppstod även här genom exempelvis Fria Proteatern 
och Jordcirkus under 1970-talet, och Tornedalsteatern under 1980- 
talet. På senare år har communitybegreppet dock anammats i grupper 
som exempelvis Botkyrka community-teater och dans och Malmö 
community-teater. Community-teatern uppstod framförallt under 
1960-talet i västvärlden som en motreaktion mot den institutionali-
serade teatertradition som ansågs elitistisk och uteslutande. En viktig 
drivkraft var att synliggöra lokala berättelser och ”vanliga” människors 
erfarenheter, samt att demokratisera tillgången till scenkonst. Som ett 
resultat flyttade teatern ut till förorter och mindre samhällen för att låta 
det som betraktades som perifera platser stå i centrum. Strävan var att 



synliggöra och göra motstånd mot förtryckande strukturer samtidigt 
som det fanns en önskan om att skapa dialog mellan makthavare och 
medborgare (van Erwen, 2001, Kershaw, 1992). 

Utöver konstnärliga ambitioner har community-teatern alltså även 
sociala, pedagogiska och politiska mål, vilket gör den till en komplex 
verksamhet. För att kunna navigera i denna komplexitet krävs ett 
målmedvetet och följsamt ledarskap av verksamheten, vilket detta 
kapitel fokuserar på. Ledarskapet behöver involvera såväl konstnär-
liga som pedagogiska processer, något som ledarna för Livet Bitch! 
utforskat under flera års tid. I detta kapitel läggs fokus på den peda-
gogiska kompetens som inom community-teatern och Livet Bitch! är 
en förutsättning för en lyckad demokratisk och konstnärlig process. 

Att dela erfarenheter: ett deltagarbaserat trassel
Utmärkande för arbetet i Livet Bitch! är att de utgår från deltagarnas 
erfarenheter och berättelser om att vara ung tjej och kvinna i Söder-
tälje idag. Genom gestaltande metoder strävar de efter att inkludera 
den mångfald av erfarenheter som tjejerna har med sig, erfarenheter 
som sedan ligger till grund för samtal, möten och sceniska gestalt-
ningar. Detta vilar på en process där innehållet, vad som gestaltas 
och hur, förhandlas fram mellan ledare och deltagare. I början av en 
sådan process finns en myriad av berättelser som flyter omkring i 
rummet utan ett egentligt fäste. Kanske är deltagarna dessutom nya 
för varandra. Samtidigt som berättelser och erfarenheter delas pågår 
en parallell process där deltagarna försöker hitta sin plats i gruppen. 
Frågor deltagarna kanske ställer sig är: Vilka berättelser kan jag dela 
med den här gruppen? Hur gör jag det utan att de andra tycker att 
jag verkar konstig? Kommer jag bli utesluten ur gemenskapen om jag 
delar fel slags berättelser? Denna process är både sårbar och dyna-
misk, där ledaren med varsam hand behöver skapa en god grund för 
att synliggöra deltagarna samtidigt som hen successivt ger deltagarna 
verktyg för att arbeta konstnärligt. 

Denna undersökande process som sker inledningsvis kan liknas vid 
en härva trådar som trasslat in sig i varandra. Varje erfarenhet, berät-
telse, handling, fundering representeras av en tråd som knyter an till 
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en annan tråd som i sin tur knyter an till en ny tråd. Till slut har det 
bildats en väv av interaktioner, gestaltningar och tankar, handlingar 
och erfarenheter, visioner och drömmar. Denna väv skapas gemen-
samt av deltagare och ledare och kommer så småningom att resultera 
i en teaterföreställning redo att möta en publik. Processen bygger på 
deltagarnas idéer, erfarenheter och behov, där ledaren har ett särskilt 
ansvar för att väven inte blir så hårt åtsnörd att bara vissa deltagare 
och berättelser synliggörs och gestaltas. 

Att reda i trasslet och synliggöra alla
Att som ledare skapa utrymme för alla trådar samtidigt som en för 
processen framåt kan liknas vid att väva en skimrande och böljande 
väv där alla trådar (deltagare, berättelser och erfarenheter) kommer 
till sin rätt. Ledarens uppgift inom community-teatern kan jämföras 
med att vara en vävare som spänner upp de snören, eller varp, som 
väven sedan skapas omkring (jfr. Hallgren, 2018). I detta arbete filtreras 
berättelser och erfarenheter genom ett såväl pedagogiskt som konst-
närligt raster. Å ena sidan ska denna väv rymma en god grupprocess 
där varje deltagare får komma till sin rätt. Å andra sidan ska processen 
också resultera i en unik och konstnärlig teaterföreställning som kan 
förmedla ett angeläget tema till en publik. Föreställningen ska spegla 
deltagarnas erfarenheter, säregna uttryck och berättelser, samtidigt 
som den är en konstnärlig produkt som ska kännas angelägen för en 
publik. Ledaren behöver alltså kunna arbeta processinriktat med en 
grupp samtidigt som hen arbetar mot ett konstnärligt mål. Dessa två 
aspekter är inte per automatik kompatibla. Å ena sidan behöver ledaren 
uppmuntra till mångfald av berättelser och uttryck eftersom detta utgör 
själva grunden för föreställningen. Å andra sidan behöver ledaren ta 
ansvar för att göra ett urval utifrån det som skapas under processens 
gång för att det ska bli en föreställning med hög konstnärlig kvalitet 
och som kan kommunicera med tilltänkt publikgrupp. Ledarna i Livet 
Bitch! har haft som målsättning att deltagarna ska hitta sitt uttryck och 
sin ingång till gruppens föreställning under processens gång för att 
sedan kunna glänsa på scen. Att säga nej och välja bort uttryck under 
processen görs alltså utifrån omsorg om varje enskild deltagare samt 



föreställningens kvalitet. En deltagares berättelse blir per automatik 
inte bra scenkonst, den behöver modifieras och ges ett konstnärligt 
uttryck för att den ska bli intressant ur publikens perspektiv. Den 
behöver också vara relevant för den kontext den ska spelas i. 

Att skapa konstnärlig förhöjning utifrån deltagarnas erfarenhet 
kan vara en viktig del i att sätta ord på och utforska viktiga händelser. 
Det är också ett sätt att erbjuda deltagarna makt och inflytande över 
uttrycken. En sådan situation uppstår om ledaren förmår skapa en 
process som upplevs som stärkande för deltagarna, där deras erfaren-
heter framträder och blir tydliga. För att deltagarna ska uppleva att 
de har makt och inflytande på riktigt krävs att deltagarna också har 
inflytande över processen, vilket i sin tur bygger på att deltagarna är 
trygga nog att kunna säga ifrån när de upplever att ledaren feltolkar 
vad de ger uttryck för. När det finns en god maktbalans mellan ledare 
och deltagare finns också förutsättning för att de ska kunna mötas 
som parter i förhandling om en skapande och konstnärlig process. 
Därmed blir ägarskapet av den färdiga föreställningen delat, vilket 
är grundläggande för community-teatern och de produktioner Livet 
Bitch! gör. För Livet Bitch! bygger detta på ett ömsesidigt förtroende där 
deltagarna är experter på sina erfarenheter av att vara tjej i Södertälje 
i dag, medan konstnären är expert på att förhöja denna erfarenhet till 
ett konstverk som kan kommunicera med en publik. 

Finns det inledningsvis en tydlig ram för deltagarna att förhålla sig 
till kan det förebygga att deltagarna känner sig osäkra och censure-
rar sig själva. Den som leder en drama- och teaterverksamhet med 
demokratiska ambitioner behöver därför vara uppmärksam på om 
någon eller några individer tar för mycket utrymme i gruppen och blir 
normsättande på ett sätt som tystar andra deltagare eller erfarenheter. I 
gestaltande processer vill en ledare inledningsvis skapa en mångfald av 
uttryck som speglar gruppens komplexitet. I detta finns en spretighet 
som så småningom byggs ihop till en helhet ju närmare föreställning 
gruppen kommer. Denna inledande spretighet, detta trassel, är en 
viktig del av en sökande process som på sikt ska bli en konstnärlig 
produkt med ett säreget uttryck, som speglar gruppen som helhet.
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Att provprata med kroppen
När en deltagare prövar att sätta ord på tankar och erfarenheter, eller 
prövar att formulera en åsikt utan att riktigt veta om hen står för åsikten 
i fråga kan det uttryckas som att hen provpratar. Begreppet provprata 
används av regissören Reine Lööf med lång erfarenhet av community- 
teater. Att provprata motsvarar det vi gör när vi försöker klä tankar, 
erfarenheter och åsikter i ord tillsammans med andra. Tankar, erfaren-
heter och åsikter som annars mest finns som mer eller mindre outtalade 
förnimmelser. Om det finns en grundläggande trygghet i gruppen finns 
det större utrymme för deltagarna att provprata tillsammans. 

I dramarummet uttrycks provpratet ibland genom att visa med 
kroppen. Kroppens förmåga till gestaltning blir då ett viktigt stöd i 
att pröva våra tankar. Som ledare är det viktigt att fånga upp dessa 
gestaltningar för att stötta deltagarna i att förstå vad som uttrycks. 
Olika deltagare i en dramagrupp har olika lätt att uttrycka sig genom 
kroppen. För en del kommer orden först, och därefter gestaltning. 
För andra är det tvärtom. Och ibland är det som att vissa erfarenheter 
och berättelser går bortom orden och uttrycks bäst genom att helt 
enkelt gestaltas utan att blanda in en massa förklaringar. Det viktiga 
är att som ledare vara medveten om deltagarnas olika ingångar till 
att berätta och skapa en ram där flera sätt är möjliga genom att växla 
mellan prat och gestaltande arbetssätt. I stora grupper kan det vara 
svårt att synliggöra alla uttryck och tankar. Då är det ibland bra att 
dela in deltagarna i mindre grupper om 3–5 deltagare. 

När deltagarna provpratar, oavsett om det sker genom ord eller 
genom fysisk gestaltning, är det viktigt att ledaren uppmärksammar 
och markerar gentemot kränkande kommentarer, suckar och blickar 
från andra deltagare då detta har en hämmande effekt på alla i rummet. 
Förekommer kränkningar i en grupp vågar färre uttrycka sig, med 
följden att gruppen bara diskuterar ämnen där de vet att de är överens. 
I en sådan grupp tassar deltagarna på tå för att inte sticka ut eller göra 
något som kan dra till sig de andras negativa uppmärksamhet. Detta 
är förödande i vilken verksamhet som helst och forskning visar att 
grupper där kränkningar förekommer är mindre effektiva än grupper 
som kännetecknas av en stöttande atmosfär (Wheelan, 2017). Att 



som ledare uppmuntra oliktänkande och mångfald av fysiska uttryck 
samtidigt som hen sätter gränser mot beteende som kränker andra är 
därför fundamentalt. Detta blir särskilt viktigt när en grupp har som 
mål att skapa en föreställning baserad på samtliga deltagares erfaren-
heter. Provpratet som sker verbalt är i detta sammanhang potentiellt 
föreställningsstoff och provpratet som sker genom gestaltning bör 
betraktas som embryon till konstnärliga uttryck. 

Att bädda för provprat och reflektion genom gestaltning
Ledarens förhållningssätt är en del i att stötta provprat och nyanserad 
reflektion. En annan del är hur ledaren planerar drama- och teater-
arbetet så att varje enskilt tillfälle passar in i en större helhet. Varje 
planering blir en ram inom vilken trådar av berättelser, erfarenheter 
och provprat får komma till sin rätt. En utgångspunkt när en planerar 
är att först fundera över målet med just det här passet. Ett klassiskt 
upplägg för en dramaworkshop brukar se ut så här: Först en inledande 
runda där deltagarna säger något kort om dagsform och läget just nu. 
Därefter någon form av uppvärmning som syftar till att få igång kroppen 
och få upp energin, exempelvis bollekar eller annan lek. Syftet med 
uppvärmningen är också att skapa en lekfull och tillåtande atmosfär 
där deltagarna känner att det är okej att provprata utan att bli dömda. 
Uppvärmningarna kan även syfta till att mentalt och fysiskt leda in 
deltagarna på temat för workshopen. Utifrån detta kanske ledaren pla-
nerar för flera olika uppvärmningar som till skillnad från bollek bygger 
mer på improvisation och rolltagande. Därefter kan ledaren styra in 
gruppen på ett fördjupat gestaltande arbete där deltagarna konstruerar 
scener kring det aktuella temat. Därefter följer en reflektion kring vad 
som gjorts och vad deltagarna fått syn på i de olika scenerna innan 
gruppen rundar av och avslutar träffen. Vid val av övningar behöver 
ledaren välja övningar som är ”lagom ovanliga” (Byreus, 2020). Med 
detta menas att ledaren genom att välja övningar som är såväl trygga 
som utmanande för gruppen förmår inkludera samtliga deltagare. Blir 
en övning i deltagarnas ögon för konstig är risken att de underkastar 
sig ledarens vilja och deltar trots att det känns obekvämt och sårbart. 
Att som ledare pådyvla deltagarna övningar som inte är förankrade i 
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gruppen är en form av maktmissbruk som motverkar det demokratiska 
anslag som förespråkas i denna text. En följd kan bli att deltagarna gör 
revolt genom att förstöra övningen. Det kan gå till på en rad olika sätt, 
exempelvis genom att skratta åt andra deltagare, kommentera andra 
deltagare eller helt enkelt vägra att delta. Som ledare är det viktigt att 
stanna upp när detta händer och snarare än att tvinga deltagarna att 
göra en övning se dessa destruktiva uttryck som en inbjudan till dialog.

Det är inte ovanligt att ledaren upptäcker att en av de övningar som 
var tänkt som uppvärmning skapar engagemang och diskussion och 
dilemmat blir då huruvida gruppen ska stanna kvar i uppvärmningen 
eller gå vidare till den övning som var tänkt som huvudövning. På 
samma sätt kan det hända att vissa övningar inte skapar något enga-
gemang alls och då blir frågan om de ska genomföras ändå. Det finns 
inte något rätt eller fel här men generellt är det sällan en god idé att 
genomföra övningar som inte skapar gehör hos gruppen. Då är det 
bättre att välja någon annan övning. En erfaren ledare kan här anpassa 
dramapasset efter gruppens dagsform medan mindre erfarna ledare 
kan behöva förbereda alternativa planeringar. Är gruppen inne i en 
repetitionsfas kan det finnas anledning att driva på arbetet så att det 
går framåt enligt schema. Är gruppen däremot inne i en mer laborativ 
och utforskande fas kan det finnas fördelar med att stanna kvar och 
utforska snarare än att hasta vidare bara för att hinna med allt som 
står på dagens schema. Dessa två exempel visar på vikten av att kunna 
vara flexibel i sitt ledarskap. 

Det fasta men följsamma ledarskapet
Slutsatsen av det som beskrivits ovan är att ledarskapet i ett dramarum 
behöver vara mer styrande ibland och mer följsamt vid andra tillfällen. 
Det styrande ledarskapet som har en tydlig gränssättande funktion är 
ofta nödvändigt inledningsvis när deltagarna är nya för varandra och 
saknar uttalad riktning. Deltagarna befinner sig i en orienteringsfas 
där de försöker förstå syftet med verksamheten och vad som förvän-
tas av dem. Blir vissa deltagare tongivande i denna del av gruppens 
process är risken stor att andra deltagare förblir tysta. Normer som 
etableras i denna fas följer lätt med under längre tid och kan vara svåra 



att bryta när de väl fått fäste. Ledarens roll i uppbyggnadsfasen blir 
därför extra viktig för att markera hur deltagarna förväntas bemöta 
varandra. Sätter inte ledaren tydliga gränser gentemot kränkningar 
eller skämt på andras bekostnad stöds indirekt denna typ av beteende. 
I förlängningen kan det resultera i en hierarkisk gruppstruktur med 
deltagare som fungerar som informella ledare och sätter agendan för 
verksamheten med resultatet att vissa deltagare har litet eller inget 
utrymme att göra sin röst hörd. I en grupp präglad av konkurrens 
minskar också viljan att ta in andras idéer, vilket leder till maktkam-
per och låsningar när beslut ska tas. Sådana processer underminerar 
grunden för både provprat och deltagarinflytande. Den väv som skulle 
skapas gemensamt av deltagarna blir ganska enfärgad. Ju tryggare en 
grupp är med varandra, desto mer inflytande kan ledaren ge dem över 
verksamheten (Wheelan, 2017). 

I en process som drivs framåt genom förhandlingar mellan deltagare 
och ledare väger alla deltagarröster lika mycket och för att detta ska 
fungera i praktiken behöver ledarskapet präglas av lyhördhet. Även 
deltagarna behöver förmå att lyssna in varandra och se till gruppens 
bästa. Denna förmåga är dock olika stark hos olika deltagare. Ledarens 
roll som förebild och gränssättarde är därför extra viktig inledningsvis 
i en process. Ju bättre gruppen samspelar, desto mer kan de bjudas in i 
det gemensamma beslutsfattandet. I en grupp som är riktigt samspelt 
kan deltagarna arbeta självständigt medan ledaren kommer in och ger 
feedback och stöttning vid behov. Ledaren behöver dock alltid vara vak-
sam på hur beslut tas i gruppen även om gruppen arbetar självständigt 
eftersom grupper som arbetat länge och fungerar väl kan halka tillbaka 
i sin utveckling. Detta sker oftast om utmaningarna gruppen möter 
är för stora, vilket kan stressa även den mest välfungerande grupp. 
Ledarens uppgift blir då att tillsammans med gruppen omformulera 
målet eller hjälpa gruppen att bryta ner målet i mindre delmål som 
blir mer hanterbara. En annan anledning till att en grupp blir stressad 
kan vara att det saknas en gemensam uppfattning om vad gruppens 
arbete ska resultera i. I så fall kan det vara läge att pausa och backa 
processen något, för att säkerställa att alla är med på noterna. I arbetet 
med en föreställning är det inte helt ovanligt att målet med arbetet och 
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föreställningen behöver omformuleras. Nya teman kanske dyker upp 
som känns relevanta och nödvändiga att införliva i föreställningen. 

Med ett öra mot världen utanför dramarummet
Livet Bitch! är i likhet med andra community-teatergrupper en plats-
bunden verksamhet. Erfarenheterna som bearbetas och speglas är 
förankrade inte bara hos deltagarna utan också i en specifik plats. 

Platsen kan i community-teatern förstås som en viktig påverkans-
faktor som reglerar hur människor relaterar till varandra samt styr 
vilka känslor som kan komma till uttryck (Thrift, 2008). Att i en före-
ställning bryta mot de mer eller mindre outtalade regler som finns i ett 
visst bostadsområde eller inom en viss grupp kan leda konfrontation 
vilket kan försvåra den dialog som eftersträvas. Utifrån detta är Livet 
Bitch! i ständig dialog med representanter för lokalsamhället i frågor 
som rör jämlikhet och tjejers inflytande. På så sätt kan de ta ett större 
grepp kring dessa frågor och föra in en bredare representation i såväl 
dramarummet som på scenen. Under det förberedande arbetet kan 
dramarummet därför exempelvis förflyttas till olika fritidsgårdar för 
att ta in flera tjejers perspektiv på en viss fråga. Resultatet blir ofta 
starka berättelser om tjejers vardag där hot om våld och övergrepp är 
närvarande liksom berättelser om livsglädje, tjejers lust och vänskap. 
En fråga för ledaren blir om och hur dessa berättelser ska skildras. 
Livet Bitch! väjer sällan för svåra eller våldsamma berättelser, snara-
re är inställningen att de ska upp i ljuset i syfte att skapa förändring 
och diskussion. Den stora frågan är snarare hur detta gestaltas för att 
undvika att en tjej som berättar om exempelvis våld inom familjen 
utsätts för repressalier från någon familjemedlem. Det är här kontakten 
med representanter från Södertäljes föreningsliv blir viktig eftersom 
representanterna har insyn i hur de lokala maktstrukturerna ser ut 
och i vilken mån de kan utmanas utan att det blir farligt. Denna insyn 
är något ledarna för Livet Bitch! börjar få i allt högre utsträckning 
eftersom de verkat i Södertälje i många år. Även om de har goda in-
sikter är fortsatt dialog nödvändig eftersom maktstrukturerna sällan 
är statiska utan i likhet med den väv som beskrevs inledningsvis är 
komplexa och i ständig förändring. 



Vill en tjej gärna spela sig själv och sin egen historia om exempel-
vis våld inom familjen är det alltid ledarens ansvar att se till tjejens 
säkerhet och integritet i första hand. När berättelser om utsatthet ska 
gestaltas bör gestaltningen alltid ske av någon annan person och då 
i en roll som inte påminner om ursprungspersonen. Dessutom kan 
flera berättelser som påminner om varandra vävas in i en och samma 
karaktär som i sin tur vävs in i en fiktion som endast delvis är den-
samma som ursprungssituationen. Det är detta som är så spännande 
med teater och drama; de konstnärliga verktyg som roll och fiktion 
erbjuder blir ett filter genom vilket verkligheten tolkas och som tillåter 
oss att förstå det allmängiltiga i det personliga. 

Att väva en väv i ständig förändring… 
Att leda deltagarbaserade verksamheter kräver såväl konstnärlig som 
pedagogisk kompetens. Detta kapitel har fokuserat på den pedagogiska 
kompetensen som här kan betraktas som en förutsättning för att göra 
nyskapande konst med unga människor. En bra ledare förmår hålla 
i många trådar samtidigt för att tillsammans med deltagarna väva en 
komplex väv av berättelser, erfarenheter och visioner, av något som 
från början mest kan liknas vid ett stort, odefinierbart trassel. Detta 
bygger å ena sidan på att som ledare kunna vara normsättande i vissa 
lägen för att i andra situationer sträva efter att gå bortom det norma-
tiva i skapandet av det nya. Framförallt handlar det om att förstå och 
välja rätt teknik (eller övning) vid rätt tillfälle. Hur detta görs finns 
inte beskrivet i någon handbok utan förmåga till kloka val är något 
som kommer med erfarenheten. 

Vidare krävs förmåga att väva ihop den väv som skapas i drama-
rummet med den väv som produceras i närsamhället genom att förstå 
lokala maktstrukturer och kulturer. Görs inte det kan föreställningarna 
aldrig bli utgångspunkt för en större diskussion som strävar efter att 
förändra samhället. Att ta det konstnärliga och demokratiska uppdra-
get på allvar innebär därmed att ta platsen och människorna som bor 
där på allvar. Tillsammans med det som sker i dramarummet vävs då 
en väv med ett alldeles särskilt mönster, unik och omöjlig att skapa 
någon annanstans än just här. 
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Tips på vägen för att skapa ett demokratiskt gruppklimat 

¶vid första tillfället då en grupp träffas kan ledaren börja 
med att förtydliga att deltagande i övningarna är frivilligt, att person-
liga erfarenheter och berättelser som delas under dramaworkshopen 
inte förs ut utanför dramarummet, samt att allas deltagande är viktigt 
men att deltagandet sker utifrån egen förmåga. Väljer någon att sitta 
vid sidan av under en övning är hen ändå delaktig, varför denne inte 
bör hålla på med annat som exempelvis mobilen. Är alla medvetna 
om denna ram brukar även ovana dramadeltagare våga ge sig in i 
drama- och teaterarbetet och bidra till diskussioner och gestaltningar.

¶ett konkret sätt att skapa utrymme för samtliga 
deltagare är att använda rundor där varje deltagare erbjuds tal-
utrymme. Metoden har använts flitigt i Livet Bitch! och beskrivs på 
flera ställen i den här boken. För många av deltagarna i Livet Bitch! är 
detta en viktig del av dramatillfällena där de kan bli bekräftade eller 
få stöd av de andra i gruppen. 

¶arbeta i mindre grupper med 3–5 deltagare så att flera får 
komma till tals. I alltför stora grupper är det svårt att synliggöra alla 
uttryck och tankar. 

¶var tydlig redan från början med ambitionsnivån för 
gruppen för att förebygga stress! Ett tydligt produktionsschema som 
skapas gemensamt av ledare och deltagare kan vara ett stöd i besluts-
fattandet fram till föreställningen. I ett produktionsschema framgår 
vem som gör vad och när det ska vara klart samt givetvis datum för 
genrep, premiär och speldatum.
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