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Abstract

In the following essay I have read the drama Natten är dagens mor (The Night is the Day's Mother) 

by Lars Norén. My main focus has been on the older brother Georg. By using post structuralist 

gender theories I have sought answers to the following two questions: How is Georg's masculinity 

constructed and maintained, when seen from a gender perspective? What power structures arise 

between Georg's and the other men's masculinities?

In my analysis I have approached Georg via three perspectives. First, I have by the help of 

Judith  Butler's  theory concerning gender  performative  actions  tried  to  define the  men's  gender 

codes. I have used queer theory to show how the different masculinities can be understood as each 

others  opposites.  This  way  Georg's  masculinity  was  defined  as  hegemonic  in  contrast  to  his 

brother's and father's. When Georg's masculinity is questioned he answers with violence in order to 

defend it. I have then used R. W. Connell's masculinity theory to show how the use of violence is a 

sign that the hegemonic masculinity is weak. The only power he has left over his brother's and 

father's masculinities is the one held by force and the one he has through his mother. As the violence 

increases, he loses power and as his mother suddenly chooses to stay with her husband instead of 

leaving, he has no other way out but to leave. 
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1. Inledning

I den här uppsatsen har jag fokuserat på maskulinitet. Och inte vilken maskulinitet som helst, utan 

det osynliga idealet. Den där mannen som kanske ingen egentligen är, men vilken idén om ger möj-

liga  privilegier  till  den grupp människor som förknippas med den. Han är lika djupt  rotad och 

självklar som han är anpassningsbar över tid och rum. Han ger olika förutsättningar för kvinnor som 

för män men han är en norm för alla. 

Någon sa en gång att ”Privilege is invisible to those who have it”1. Det här är ett försök att 

se hur några typer av privilegier ges utifrån en heteronormativ hegemoni, en struktur som i sin tur 

stödjer en patriarkalisk struktur. En struktur som idag fortfarande lyser igenom med sina värde-

grunder i vårt samhälle. 

I Lars Noréns drama Natten är dagens mor får vi möta en familj som ständigt är på gränsen 

till sammanbrott, uppbrott,  men också kanske genombrott. Norén skrev dramat år 1983, den ut-

spelar sig år 1956 och jag skriver det här år 2012. Det är en respektabel tidsskillnad, men Georg, 

den äldre sonen i  familjen och huvudpersonen i den här uppsatsen,  är fortfarande lika ung och 

självsäker. 

1 Joelle Ruby Ryan, Gender, Power and Privilege blog, 2011, http://ws405.blogspot.se/2011/01/important-quotes-by-
dr-michael-kimmel.html
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2 Problemformulering

2.1 Syfte

Intressegrupper skapas i alla ojämlika strukturer eftersom dessa av nödvändighet skapar grupper som 

drar fördel av att underbygga eller förlorar på att förändra strukturen. En genusordning där män  

dominerar kvinnor kan inte undvika att konstituera män som en intressegrupp som vill försvara sin 

ställning, och kvinnor som en intressegrupp som är intresserad av förändring. Det är ett strukturellt 

faktum som är oberoende av om män som individer älskar eller hatar kvinnor, tror på jämlikhet eller 

förnedring. Och detta är oberoende av om kvinnor för ögonblicket strävar efter förändring.2 

Citatet ovan kan man också applicera på den ojämlika struktur som finns mellan männen i Natten 

är dagens mor. Tanken på intressegrupper som automatiskt vinner eller förlorar på en maktstruktur 

gör maskulinitetsforskning till ett ämne med lika stor feministisk potential som någon annan del av 

genusforskningen. Mitt syfte med uppsatsen är att göra en litteraturvetenskaplig studie av bilden av 

en mansroll som representerar normen och se hur maktstrukturer  kan kopplas ihop med genus-

strukturer. Genom att utgå från tanken med intressegrupper som automatiskt existerar i ett ojämlikt 

samhälle, och samtidigt utgå från att dramat existerar inom en ojämlik struktur i form av en hetero-

normativt patriarkal värderingsgrund, så vill jag se hur en analys av normen kan visa hur dess makt 

manifesteras. 

2.2 Frågeställning och metod

Jag har närläst Lars Noréns drama Natten är dagens mor, med fokus på den äldre sonen Georg för 

att få svar på följande frågeställningar. Hur formas och upprätthålls Georgs maskulinitet utifrån ett  

genusperspektiv? Vilka maktstrukturer uppstår mellan hans och de övriga männens maskuliniteter?

2.3 Begreppsbestämning

Jag har i uppsatsen använt mig av teorier utifrån specifika antaganden, så som att det idag och för  

huvudtextens roller existerar en rad samhälleliga och kulturella förutsättningar. Förutsättningarna 

kan definieras som heteronormativitet och föreställningen om en idealisk maskulinitet. Båda dessa 

legitimerar ett lika specifikt antaget patriarkalt samhälle. I uppsatsen har jag strävat efter att skilja

2  R. W. Connell, Maskuliniteter, 1996, s. 120.
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på vad som kan uppfattas innebära naturligt  givna egenskaper  och det  som händer i  relationen 

mellan människor. Därför har jag valt att  definiera vissa återkommande begrepp från uppsatsen 

nedan.

Genus

Genus innebär det socialt konstruerade könet, något som tidigare kallades könsroll. Genusbegreppet 

öppnade upp för möjligheten att förklara könsroller utan att koppla dem till ett biologiskt kön. På så 

sätt  blev  utgångspunkten  för  både  diskussion  och  lösningar  inte  längre  begränsade  till  de 

förutsättningar som det fysiska innebar.  

Kön

Det biologiska, fysiska könet, med alla dess konnotationer. 

Manlighet 

I definitionen av maskulint och manligt har jag lånat Kristina Hagström-Ståhls förklaring som hon 

ger i sin essä ”Manifest för en genusmedveten gestaltning”. Hon menar att manlighet betyder hur en 

man förväntas vara utifrån sitt kön. För en kvinna är motsvarigheten kvinnlighet. Eftersom det inne-

bär egenskaper som utgår  från det biologiska könet så beskriver det inte  bara,  det manifesterar 

samtidigt en norm och vilka förväntningar som finns utifrån det kroppsliga könet. I den här upp-

satsen har jag varit noga med att skilja på orden manlighet och maskulinitet, för att vara tydlig med 

att vad jag diskuterat inte är biologiskt determinerat.3

Maskulinitet 

Hagström-Ståhl förklarar maskulinitet som gestaltningen av genusuttryck. Även om det utgår från 

normer om kvinnligt och manligt så kopplar det ”bort genusuttrycket från en föreställning om två 

biologiska kön som styr våra egenskaper och beteenden”.4 På en scen blir detta extra tydligt. Där 

agerar skådespelaren ett kön, genom att agera maskulint eller feminint, och gestaltningen öppnar för 

möjligheter att kritisera den norm som det utgår från. 

3 Hagström-Ståhl, Kristina (2009) ”Manifest för en genusmedveten gestaltning” i Gunilla Edemo & Ida Engvol (red.) 
Att gestalta kön. Berättelser om scenkonst, makt och medvetna val s. 126.

4 Hagström-Ståhl, s. 127.
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Hegemonisk maskulinitet

Hegemonisk maskulinitet är en viss form av maskulinitet som är eftersträvansvärd i ett samhälle vid 

en viss tid och plats.  Den maskuliniteten står över andra maskuliniteter och framför allt  under-

bygger den patriarkatets legitimitet.5 

Heteronormativitet 

Heteronormativitet  är  föreställningen om att  heterosexualitet  är det enda ”normala” begäret, det 

naturliga, i motsats till alla andra former av sexualitet, som är ”onormala” och avvikande. Det är en 

norm som vuxit fram under de senaste 200 åren och som är en av hörnstenarna för vår kultur och 

vårt samhälle idag. Det visar sig genom att heterosexualitet befästs som norm i allt från samhälle-

liga institutioner och kulturella uttryck till individers handlingar och relationer. Det innebär också 

att de sexualiteter som avviker från normen ses som något som bör bestraffas.6 

Den heterosexuella matrisen

Den heterosexuella matrisen är Judith Butlers begrepp som innebär de förutsättningar som hetero-

normativiteten innebär för definitioner av kön och genus. Det finns bara två kön, kvinna och man 

och det finns bara utrymme för två genus, kvinnligt och manligt. För att leva upp till definitionerna 

för dessa krävs att följande tre saker stämmer in på normens förväntningar: Kroppen, uppträdandet 

och begäret.7

5 Connell, s. 115.
6 Judith Butler, Könet brinner! Texter i urval av Tiina Rosenberg, 2005, s. 11.
7 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer, 2006, s. 112 f.
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3. Bakgrund

3.1 Referat av huvudtexten Natten är dagens mor 

Natten är dagens mor är ett socialrealistiskt drama med inslag av drömscener som skrevs av Lars 

Norén år 1983. Den utspelar sig i ett svenskt hem i mitten av 1950-talet och följer en familjs öden  

under ett dygn. Familjen består av mamman Elin, pappan Martin, äldre sonen Georg och yngre 

sonen David. De bor i det hus där de även driver ett landsortshotel. Det är också här, framför allt i 

köket, som hela pjäsen utspelar sig. Konflikter och missnöjen visar sig snart. Familjens ekonomi går  

inte  ihop, de kommer inte kunna betala räkningarna den här månaden. Det uppdagas att pappa 

Martin har fått ett återfall i sin alkoholism. Det finns en bitterhet i familjen som vuxit fram under 

många års tid. Den här dagen når det hela sin kulmen och resulterar i en våldsam urladdning.  

Georg beklagar sig över att brodern David inte hjälper till att sköta hotellet, att han inte drar 

sitt strå till stacken och arbetar som alla andra. Mer än detta så är Georg upprörd över att David inte  

är ”normal” eftersom han umgås med homosexuella män. Elin håller med Georg och vill att David 

ska gå till  sjöss för att räddas från det dåliga inflytande hans vänner där hemma har på honom. 

Martin verkar inte känna lika starkt för det hela och undviker ämnet. 

Diskussionen om Davids framtid kommer av sig när Martins återfall  upptäcks. Familjen 

kommer på honom och hittar hans gömda spritflaskor. Martin förnekar allt, trots bevis och vittnen. 

David tycker att föräldrarna ska skilja sig, Georg vill att Elin ska lämna Martin, Elin vill ge upp 

men Martin övertalar henne att ge honom en chans till. Detta upprepas gång på gång. Och gång på 

gång trillar Martin dit igen, kan inte låta bli att ta en liten klunk, ett glas eller en flaska, bara för att 

på nytt bli påkommen och förneka allt igen. Till slut urartar allt i ett kaotiskt slagsmål mitt i köket. 

Georg tvingar med våld av Martin nycklarna till spritkällaren. Martin blir rasande och försöker slå 

Elin med en stol, missar och har ner kristallkronan, det enda hon har kvar från föräldrahemmet. 

Georg tar kontroll över situationen med tvång, han slår Martin tills han är blodig. Martin är full, 

galen, och arg men fysiskt underlägsen Georg. David är förvirrad, vet inte vad han ska göra så han 

försvinner in i sin fantasivärld. Elin är uppgiven och väntar länge innan hon stoppar Georg. De 

tvingar i Martin sömnmedicin och Georg bestämmer sig för att flytta nästa dag. 
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3.2 Tidigare forskning om mansroller i Lars Noréns pjäser

Mansrollerna i Lars Noréns författarskap är ett tacksamt forskningsämne. De undersökningar som 

gjorts har framför allt utgått från psykoanalytiska teman och frågeställningar. Undersökningar av 

Natten är dagens mor tenderar att utgå från den yngre sonen Davids utveckling. Lars Nylander har i 

sin avhandling av Noréns författarskap  Den långa vägen hem fokuserat på det oidipala  temat i 

pjäsen. Han visar på sönernas, framförallt Davids, individuationsprocess utifrån frånvaron av en 

stabil fadersfigur och utifrån brödernas rivalitet om modern.8

Sven  Hansell  kommenterar  detta  i  sin  avhandling  Spegeln  sprack  från  kant  till  kant  –

konstruktionen  av  maskulinitet  i  Lars  Noréns  författarskap  så  här:  ”Med  den  psykoanalytiska 

infallsvinkeln följer  också en oreflekterad heteronormativitet.  Den heterosexuella matrisen är en 

exkluderande och utdefinierande praktik som kräver två tydliga identifierbara kön.”9 Han menar att 

ett psykoanalytiskt perspektiv begränsar möjligheten att undersöka genusstrukturer. Hansell själv tar  

fasta  på  teaterns  inneboende möjlighet  att  kritisera  dessa genusstrukturer  genom distanseringen 

mellan det spelade och den spelande. Det är samma kritiska potential som Hagström-Ståhl menar 

finns i gestaltningen av maskulinitet, vilket nämns ovan. Fokus ligger på Davids utveckling i för-

hållande till de förväntningar som den yttre världen genom Georg och Elin har på honom. Hansell  

läser Davids roll utifrån Judith Butlers teori om genusperformativitet och menar att det är i hans 

homosexuella begär som en kritik av heteronormativiteten kan urskiljas. Hansell ser Georg och Elin 

som heteronormativa och i stort sett oföränderliga under dramats gång. Det är Elin som har den 

yttersta makten av de två. 

Till skillnad från Hansell har jag utgått från normen, representerad av Georg. Kritiken mot 

både heteronormativitet och den rådande hegemoniska maskuliniteten som visas genom Davids och 

Martins  handlingar  har  jag  låtit  leda  vidare  mot  frågan om hur  en  sådan kris  hanteras  av  den  

kritiserade. Jag håller delvis med om Hansells kritik om att undersöka genusstrukturer utifrån en 

heterosexuell matris. Jag har dock använt mig av den som en självklar påverkande faktor, en förut-

sättning för dramats roller när jag undersökt deras genusskapande. 

8 Lars Nylander, Den långa vägen hem. Lars Noréns författarskap från poesi till dramatik, 1997, s. 338. 
9 Sven Hansell, Rapport till Vetenskapsrådet 20040811. ”Spegeln sprack från kant till kant.” Konstruktionen av  

maskulinitet i Lars Noréns dramatik, 2004, s. 8.
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3.3 Teori 

I min analys har jag använt mig av genus-, queer- och maskulinitetsteori. Detta med utgångspunkten 

att de alla härstammar från samma teoretiska bas, nämligen den poststrukturalistiska. Jag har delvis 

använt dem parallellt och delvis låtit dem komplettera varandra. Den ena tar vid utifrån det den 

förra har gett, och de olika perspektiven tillåts bygga vidare på varandras resultat. I följande ordning  

har  jag använt  mig  av  de  olika  teorierna:  Först  har  jag använt  Judith  Butlers  teori  om genus-

performativitet.  Därefter  har  jag  lånat  queerteorins  tankar  angående  motsatsparet  hetero-

sexuell/homosexuell. Sist har jag använt mig av det jag kommit fram till och med hjälp av  R.W. 

Connells teorier om maskulin hegemoni och det maskulinas kristendenser för att kunna fokusera 

analysen på maskuliniteternas utveckling och funktion. Detta utifrån en bakomliggande undran om 

studiet av bilder av mansroller i kulturen kan uppvisa en emancipatorisk potential.

3.3.1 Poststrukturalism

Poststrukturalismen uppstod under 1900-talet som reaktion mot den strukturalistiska världssynen. 

Strukturalismen  utgår  från  tanken  om  att  det  finns  bakomliggande  strukturer,  grundläggande 

essenser  och naturliga,  orubbliga sanningar.  Sanningar  som ger  förutsättningar för  individ-  och 

subjektskapande. Poststrukturalismen är i motsats till denna anti-essentialistisk och menar istället 

att det som ses som sant beror på den kulturella eller samhälleliga kontexten det befinner sig i.10 Det 

som strukturalismen ser som förutsättningar, ser poststrukturalismen som begränsningar. Vikten av 

ett poststrukturalistiskt synsätt för dagens feministiska diskussion är värd att poängtera här. Strävan 

efter jämställdhet har under de senaste åren varit nära sammankopplad med strävan efter att koppla 

loss människan från tanken på ett medfött beteende. Det visar sig i kritiken mot idén om att det  

finns naturligt givna förutsättningar i människan som formar oss till kvinnliga kvinnor respektive 

manliga män.11 Förutsättningar som anses ligga till grund för hur vi beter oss och som i förläng-

ningen förklarar och ursäktar hur samhället och dess maktstrukturer är uppbyggda. Det teoretiska 

skiljandet av kön och genus som jag nämnt ovan, är också uttryck för samma poststrukturalistiska 

tänk.

10 Ambjörnsson, s. 41 f.
11 Ambjörnsson, s. 42.
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3.3.2 Butler och genusperformativitet

Med Judith Butler togs avståndstagandet från begreppet kön ett steg längre. Hon menar att dua-

lismen genus/kön skapade en förväntning om att det biologiska könet skulle vara neutralt och att 

dess betydelse skulle existera oberoende av tid och rum. Butler menar att även definitionen av orden 

för  biologiska  kön  är  värdeladdade.  Definitionerna  bär  på  betydelser  som uppstår  utifrån  den 

rådande kulturen och som varierar över tid. 

Lösningen för Butler är att på det teoretiska planet undvika att prata om kvinna och man 

över huvud taget. Istället fokuserar hon på uppkomsten av genus. Hon menar att det formas utifrån 

kontexten  av  samhälle  och  samtid,  genom  varje  individs  handlingar.  Hon  kallar  det  genus-

performativitet. Det innebär att handlingen ”inte endast beskriver företeelser utan får dessa att bli  

till”.12 Man föds inte till ett kön,  utan det är något man skapar, konstruerar och manifesterar genom 

sitt agerande, genom sitt tal och sitt utseende. Allt detta görs i förhållande till de förväntningar som 

kommer  av  den  heterosexuella  matrisen  och  förväntningen  om att  passa  in  i  dess  normer,  att 

upprepa dem och införliva dem, medvetet eller omedvetet.13 

 Medvetenheten om att  genus mer än något  annat är  ett  agerande,  öppnar för subversiva 

möjligheter. Det ger möjligheter att peka ut, kritisera och ifrågasätta de normer som utgår från den 

heterosexuella matrisen, att ta över de handlingar som i denna matris ägs av definitionen man eller 

kvinna.  Rosenberg  skriver  att  subversiv  performativitet  t.ex.  kan  vara:  ”olika  former  av  cross-

dressing, maskulina kvinnor, feminina män, genderfuckers, dragkungar”14. 

Butlers teorier om hur konstruktionen av genus görs genom upprepade handlingar har jag 

applicerat på mansrollerna i pjäsen för att visa på hur deras genus iscensätts. Inom teatervetenskap 

blir  teorier  kring genusperformativitet  extra  intressanta eftersom det  här blir  ännu tydligare hur 

(maskulina och feminina) roller iscensätts med hjälp av handlingar. En skådespelare agerar en roll  

med ett visst genus. Jag har utgått från en dramatext och inte en fysisk uppsättning av dramat och 

utifrån idén om en förväntad heteronormativitet har jag läst scenanvisningar och dialog och urskiljt  

två huvudsakliga genusskapande tendenser.   

12 Rosenberg, s. 15.
13 Ambjörnsson, s. 110.
14 Rosenberg, s. 17.
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3.3.3 Queerteori

(Hetero)Norm och avvikelse

Queerforskningen  utgår  från  dualismen  norm  och  avvikelse.  Till  skillnad  från  den  vanliga 

utgångspunkten,  att undersöka det avvikandes uppkomst,  så har fokus riktats mot att undersöka 

normen, och mer specifikt heteronormen. Med det följer också en naturlig kritik mot densamma. 

Syftet är att ”undersöka hur sexuella normer uppstår, fungerar, upprätthålls och ifrågasätts”.15 Fanny 

Ambjörnsson placerar i sin  bok Vad är queer? heteronormativiteten i ett historiskt perspektiv och 

visar hur den vuxit fram det senaste århundradet och hur homosexualiteten samtidigt har blivit dess 

motpol. Det är i skillnaden mellan dessa motpoler som deras respektive betydelse har uppstått. Det 

är i sökandet efter definition på vad som inte ingår i en identitet, som identitetens egenskaper fram-

träder.16 Efter att ha utkristalliserat två typer av genuskodade mansroller med hjälp av Butler har jag 

närmat mig dem genom att jämföra deras relation till varandra med den historiska relationen mellan 

kategorierna heterosexualitet och homosexualitet. Jag har på så sätt undersökt hur de kan ses som 

varandras motsatser och hur det uppstått ett beroende mellan dem. Jag har undersökt hur de är 

varandras förutsättning i och med att den ena blir ”normal” och den andra blir ”avvikande”, och vad 

dessa positioner ger för individuella förutsättningar. 

Makt

I poststrukturalismens och filosofen Michel Foucaults fotspår kopplar queerforskningen samman 

språket med makt. Man menar att språket istället för att avbilda verkligheten snarare ”skapar vår 

bild av vad som är verkligt”17. Genom att orden homosexuell och heterosexuell uppstod så skildes 

de läggningarna från varandra i varsin identitetskategori. Tidigare hade de båda setts som något 

avvikande eftersom det  handlade  om en fristående sexuell  drift  som inte  utgick  från en repro-

duktionsönskan inom äktenskapet. Kategoriseringarna ledde till en självdisciplinering bland med-

borgarna, det skapade en strävan efter att rätta sig efter det som sågs som normalt och en vilja att 

passa  in.  Det  är  den  normaliseringsprocessen  som queerforskningen kopplar  till  maktutövning: 

”Samhällets normsystem har så att säga införlivats i själva individen.”18 I dualismen norm/avvikelse 

ingår  en  makthierarki.  Samtidigt  som identiteterna  skapas  i  relation till  sin  motsats,  skapas  en 

överordnad och en underordnad intressegrupp vars identitet, makt, respektive underordning skapas i 

15 Ambjörnsson, s. 35.
16 Ambjörnsson, s. 44.
17 Ambjörnsson, s. 45.
18 Ambjörnsson, s. 45 ff.
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relation till motpolens existens. De som inordnar sig i det som anses ”normalt” får därmed makt 

över de som avviker från normen, de avvikande har en avgörande roll vid befästandet av en norms 

överordning. I min analys applicerar jag det på relationerna mellan mansrollerna i pjäsen, utifrån de 

positioner de har i förhållande till varandra, och undersöker hur det blir utgångspunkten i en makt-

hierarki. 

3.3.4 Connell och maskulinitetsteori

Identifieringen med en hegemonisk maskulinitet 

Jag har använt mig av R. W. Connells maskulinitetsteori för att kunna anpassa min analys specifikt 

till dramats mansroller för att på så sätt kunna belysa de kulturella förutsättningar och förväntningar  

som både riktas mot dem och manifesteras i deras maskuliniteter. 

Enligt Connell går det inte att urskilja en enda maskulinitet, utan snarare en rad varianter. I 

likhet med queerforskningen som nämnts ovan så poängterar hon att att det är i maskuliniteternas 

inbördes  relationer  som  strukturer  och  maktförhållanden  träder  fram.19 Den  mest  tydliga 

makthierarkin är  den mellan de (överordnade)  heterosexuella  och (underordnade)  homosexuella 

männen. ”Att vara bög är i den patriarkaliska ideologin en förvaringsplats för allt som symboliskt 

har utestängts från den hegemoniska maskuliniteten.”20 

En  parallell  Connell  drar  är  den  mellan  den  hegemoniska  maskulinitetens  auktoritära 

ställning  gentemot  såväl  kvinnor  som (andra)  maskuliniteter.  Den  hegemoniska  maskuliniteten 

legitimerar patriarkatets struktur och den strukturen förtrycker dem som inte passar in på normen. 

Den är av en föränderlig natur, den anpassar sig till tid och rum, kultur och samhälle utan att förlora 

sin självklara auktoritet.  Connell menar att väldigt få män identifierar sig med eller identifieras med  

en hegemonisk maskulinitet,  men däremot är det många som drar nytta av de fördelar den ger, 

medvetet eller omedvetet.21 De privilegier som den här ideala maskuliniteten kan ge är framförallt 

en auktoritet över de som inte kvalificerar sig. Som exempel på grupper som inte kvalificerar in går 

att urskilja exempelvis kvinnor och homosexuella män. 

Kristendenser hos den hegemoniska maskuliniteten

I  och  med den hegemoniska  maskulinitetens  föränderlighet  historiskt  sett  så  finns  det  en  mot-

sägelsefullhet i dess auktoritära position. Om den hegemoniska maskulinitetens auktoritet ifråga-

19 Connell, s. 114.
20 Connell, s. 116.
21 Connell, s. 115.
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sätts så uppstår vissa kristendenser, varav våldsanvändning är en vanlig sådan. Det används för att 

försvara  maskulinitetens  maktposition,  både  gentemot  andra  maskuliniteter  och  mot  de  som 

definieras som kvinnor.  Våldet används för att  ”dra upp gränser och utesluta, som t.ex. hetero-

sexuellt våld mot homosexuella män”.22 Våldsanvändningen är en del av den patriarkala strukturen, 

som bygger på tanken att den äkta maskuliniteten ska försvaras. Det är dock också ett symtom på 

samma maskulinitets bräcklighet.23 Genom att kartlägga kristendenser som denna menar Connell att 

man kan få en förståelse för formandet av dagens maskuliniteter. Den omfattande användningen av 

våld kan också ses som symtom på krackelering av heteronormativitetens position i vårt samhälle. 

Connells syn på maskuliniteter har jag applicerat på de olika genuskodade mansrollerna i 

dramat för att se hur de kan förstås som olika typer av maskuliniteter och var det i sin tur placerar  

dem i ett heteronormativt och patriarkalt samhälle. Jag har också undersökt hur våldet i dramat kan 

ses i förhållande till dessa maskuliniteter. 

3.4 Historisk tillbakablick över maskulinitetsforskning

Att studera kvinnobilder i kulturen har varit en stor del av den feministiska rörelsens verktyg för att  

tydliggöra strukturer i en patriarkal tillvaro. Genom att belysa vilka förutsättningar, begränsningar 

och effekter som en både heteronormativ och mansnormerande miljö ger den avvikande människan 

har man lagt grunden för en möjlig förändring av samma strukturer. Den moderna kvinnoforsk-

ningen har formats utifrån en starkt emancipatorisk och subversiv drivkraft, och vuxit fram hand i 

hand  med  kvinnorörelsen.  Forskningen  kring  maskulinitet  är  yngre  och  har  inte  haft  samma 

självklara  koppling  till  feminism,  även  om  mycket  av  dagens  maskulinitetsforskning  har  en 

feministisk grundtanke.

Kvinnoforskningen har gått över i det som vi idag kallar genusforskning och omfattar nu 

också det  som kallats mansforskning. Sedan 1990-talet  finns det  ett  etablerat  forskningsfält  om 

maskulinitet i Sverige. Den utgår inte bara från genus utan också från sociala kontexter som t.ex. 

klass och etnicitet.  Både att  koppla maskulinitetsteori  till  maktstrukturer  och att  könsnormer är 

begränsande för både kvinnor och män är en vedertagen utgångspunkt. 

22 Connell, s. 122.
23 Connell, s. 122.
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4. Analys

4.1 Om hur analysen lagts upp

Med tre olika perspektiv har jag studerat Georg. För att förstå honom har jag använt David och 

Martin som nycklar. Först har jag fokuserat på att se hur Georgs, Martins och Davids genus formas 

utifrån deras performativa handlingar, för att sedan jämföra dem med varandra. Därefter har jag 

tittat på relationerna mellan dem, för att se om man kan se dem som varandras motpoler utifrån 

deras maskulina identiteter. Till  sist har jag undersökt hur våldet som används kan ses som det 

Connell kallar för en kristendens och vad det innebär för den hegemoniska maskuliniteten i pjäsen. 

4.2 Genusperformativitet, hur handlingar kodar genus 

4.2.2 Martin

Martin är familjefadern som misslyckats i  alla  sina socialt  givna uppdrag, men han verkar inte 

upprörd över det. Det är något annat som skaver, det är förväntningarna i sig som han inte kan 

acceptera.  Han  beskrivs  som  omtänksam  och  snäll,  när  han  inte  dricker.  Martin  lever  i  total 

förnekelse av sitt alkoholmissbruk. I hans återgivning av vad som är eller har varit så är han alltid 

ett  olyckligt  offer  för  omständigheterna.  Det  är  Martin  som är  den omhändertagande föräldern 

gentemot barnen, framförallt  mot David. Han är den som ser till  de andras välbefinnande. Han 

servar familjen, gör husliga saker, bereder mat och husrum och passar upp på gästerna. Hans arbete 

innehåller traditionellt kvinnliga ansvarsområden och han trivs bra i sin roll som husmor. Martin 

beskrivs så här när han gör entré: ”[...] han är hovmästaren, betjänten, uppassaren som med sin 

attityd av underkastelse och faddhet, symbolisk väntan, uttrycker en uppenbar lycka och stolthet 

över det han har presterat och dukat fram[...].”24 

Det framkommer att Martin när han var i Davids ålder varit placerad på sjön mot sin vilja. 

Man kan förmoda att han placerades där av samma anledning som gör att Elin nu vill att David ska 

gå till sjöss, alltså för att bli lite mer ”normal” genom att göra något manligt med andra (hetero-

sexuella) män. Martin återger tiden som sjöman med avsmak, han trivdes inte och har inget gott att  

säga om det. Han visar här sitt förakt mot det som enligt hans fru är något manligt:

24 Lars Norén, Natten är dagens mor, 1983, i Bengt Lewan & Birthe Sjöberg, (red.) Sjunde upplagan, Världsdramatik 
4. På väg mot sekelslutet, 1999, s. 105.
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Har du en aning om hur det är att gå dygn efter dygn utan sömn, att veckor i sträck bara få sova tio 

eller tjugo minuter om dygnet. När man inte får någon riktig varm mat, bara cornbeef dag ut och dag 

in och allting är vått och salt och klibbigt? Och vågorna är höga som hyreshus och man ber till Gud 

att måtte det vara den sista vågen, måtte det vara slut nu så att man får sjunka till botten och äntligen 

sova ut. 25

I slutet av dramat, när han är som fullast och argast tar han dessutom avstånd från fysisk intimitet  

med kvinnor och det heterosexuella begäret, begär som är grunden för hela det heteronormativa 

samhället: 

Jag har aldrig accepterat det här ingåendet med kvinnan, kvinnor... Det har jag aldrig gjort, sedan jag 

var 19, 22... Jag var så jävla dum, så jag sa det. Men jag har aldrig legat med någon kvinna... Jag 

tycker inte om det här med att ligga med en kvinna, har jag aldrig gjort.26

Tiina Rosenberg beskriver i inledningen till en antologi med texter av Judith Butler varför detta är  

så avgörande. Det krockar med ”[...] den mest grundläggande av alla mansmyter, nämligen den om 

heterosexuell  maskulinitet  vars grundbult  är  avståndstagandet  från såväl  femininitet  som homo-

sexualitet.”27

Genom att se Martins handlingar som genusperformativa blir det tydligt att de innehåller 

uttryck som i ett heteronormativt samhälle definieras som feminint kodade. Genom att ställa dem 

mot den heterosexuella matrisens krav, blir det tydligt att det uppstår en krock när en person med en 

manligt  definierad  kropp har  ett  ickemaskulint  beteende.  Genom sina handlingar  tar  han aktivt 

avstånd från det som heteronormen står för, men också hans misslyckanden i traditionellt maskulina 

uppdrag som att försörja familjen och tillfredställa sin fru gör att han förskjuts från en maskulin 

identitet. 

4.2.1 David

Det är den yngre brodern Davids 16-årsdag och han är mitt emellan barndomen och vuxenlivet. Han 

önskar sig, och får, Gunnar Ekelöfs diktsamling Strountes i födelsedagspresent. Han hjälper inte till 

med arbetet i hotellet och han har ofta skolkat från skolan. Han dagdrömmer och fantiserar. Flera 

gånger under pjäsens gång får vi se exempel på hans fantasier. Han följer inte resten av familjens 

25 Norén, s. 170.
26 Norén, s. 170.
27 Butler, s. 12.
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dygnsrytm utan  är  uppe  på  nätterna  och sover  på  dagarna.  Hans  stora  intressen  är  musik  och 

litteratur, han drömmer om att bli pianist eller författare. 

För David är allt ett rollspel, han spelar lika mycket när han är feminin som maskulin. Han 

hanterar  den tuffa  vardagen genom att  använda ironi och skämta om den. Han bryter  på några 

sekunder ner det självklara i en maskulin roll och blottar dess bräcklighet. Dramat inleds med att 

David  ensam står  och  speglar  sig.  Med gardinerna  fördragna står  han  och poserar  och  mimar 

framför spegeln:

[…] han uttrycker olika känslor av hat, åtrå, desperation, mordlust, rädsla, femininitet, maskulinitet – 

försöker likna olika förebilder t.ex. Montgomery Clift i 'Härifrån till Evigheten' eller Stan Getz under 

en konsert – låtsas att han har en kamera, fotograferar sig i spegeln och står frusen, målar sig med 

mammans läppstift – går närmare spegeln, ser in sig själv, kysser sig i spegeln – drar ner byxorna, 

stoppar könet mellan låren, gömmer det så att han ser ut som en flicka – går och snor en av pappans 

cigaretter, en lång Ritz, röker och leker kvinna, hör inte stegen i trappan.28

Lite senare så gör han inget annat än härmar sin mamma i allt hon säger under en lång stund. Han 

spelar sin mamma, citerar henne ordagrant. Hon ignorerar det. Men genom att han är henne för en 

stund får han henne att komma av sig, och med henne, hennes heteronormativt formade genus. För 

om han kan vara henne, finns det något som är självklart då?

David umgås med homosexuella vänner och det insinueras att David själv är homosexuell 

vilket han aldrig säger emot. Han identifierar sig själv med, och försvarar, Caryl Chessman 29, en 

representant för de avvikande i samhället, en som inte följer dess lagar och normer. På radion i 

köket  rapporteras  det  kontinuerligt  om Chessman.  På  så  sätt  får  man  parallellt  med  familjens 

historia följa hans sista timmar innan han ska avrättas i ett fängelse i USA. David är engagerad i 

hans historia  och övertygad om hans oskuld,  men får inget stöd vare  sig  från föräldrarna eller 

Georg. 

David jämställs också med Martin av Georg och Elin. David är lika konstig och ”onormal”. 

Det som oroar Elin mest är att David ska bli som sin far, men inte på grund av risken för alkoholism 

28 Norén, s. 101.
29 Caryl Chessman var dömd för ett flertal kidnappningar, våldtäkter och rån. Under rättegången företrädde han sig 

själv och under sin tid i fängelse skrev han en rad artiklar och böcker där han hävdade sin oskuld. Han menade också  
att han blivit utsatt för tortyr för att tvingas erkänna vissa brott. Hans fall blev mycket uppmärksammat världen över  
och många kända kulturpersonligheter och författare uttalade sin övertygelse om hans oskuld. Hans fall startade en 
debatt om dödsstraffets vara eller icke-vara i USA. 
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utan på grund av Martins ”konstighet”. När David ska räddas från det dåliga inflytandet han får från 

vänner och pappan genom att ta arbete på en båt så påpekar han det ironiska i att räddningen skulle 

vara att han placeras i en miljö med bara män. 

Davids genusperformativa handlingar är än mer överskridande än pappans. Han visar hur 

performativiteten  kan  användas  subversivt,  som  ett  ifrågasättande  av  normer  och  regler.  Han 

imiterar  kvinnor  och män med  lika stor  lätthet,  bortser  mer lätthet  från  sin  kodade  kropp och 

påverkar genom sina handlingar inte bara sitt eget genus utan ifrågasätter samtidigt de andras. 

4.2.3 Georg

Georg, den äldre brodern, beskrivs knappt i någon scenanvisning till skillnad från sin bror och sin 

pappa. Bilden av honom växer fram utifrån hans reaktion på de andras beteenden och från hur de 

andra ser honom. Hans varande varken ifrågasätts eller hängs ut för reflektion av läsaren. Han bara 

är. 

Vad som framgår är hans heterosexuellt och maskulint kodade genus. Han har en flickvän 

som han uppvaktar. Han strävar efter att leva upp till förväntningen om fru, jobb och barn. Han 

hjälper till med arbetet med att driva hotellet. Att han tjänar pengar gör honom självständig och till  

en kapabel familjeförsörjare. Han visar sin fysiska styrka, han har traditionellt manliga intressen i 

form av både bilar, motorcyklar och saxofoner och han klär sig i kostym. Han rör sig också utanför 

hemmet, har ett socialt liv och tar del av det offentliga rummet. 

Det Georg gör mest i pjäsen är att han försöker påverka sin bror och sin pappa, han vill att 

de ska förändra sig. Han försöker få David att skaffa sig ett jobb och sluta bete sig som en homo-

sexuell, sluta dagdrömma om att bli författare, sluta lyssna på radiosändningarna om Chessman, 

sluta  röra  vid  hans  saker  och  vid  honom.  Allt  för  att  inte  smittas  av  deras  märkliga  genus-

konstruktioner och för att skydda sin egen maskulinitet. Han strävar efter att upprätthålla och följa  

den heteronormativa förväntningen. Han ser på saker utifrån den heterosexuella matrisen där allt är 

svart eller vitt och där det som avviker inte har någon plats. Han har en manskropp, han uppträder 

som det förväntas av en man, och det enda begär han visar är heterosexuellt, allt i enlighet med 

Butlers heterosexuella matris. 
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4.3 Två maskuliniteter 

Georg betraktar de andra, han tittar, stirrar, och han dömer. Det är när han ser och hör Martins och 

Davids handlingar och uttalanden som de blir definierade som avvikande. Det är när Georg hör och 

ser  Davids  och  Martins  handlingar  som de  laddas  med  för  dem  negativa  betydelser  och  blir  

avgörande för deras maskulinitet. Den ovan citerade scen där David poserar framför spegeln får en 

hastig vändning när Georg kommer på honom. Georg blir rasande: 

GEORG

Vad i helvete tror du att du håller på med?

DAVID [svänger runt, chockad.]

Vem? Jag? Ingenting! Jag gör inget!

GEORG

Ditt jävla äckel...

DAVID [drar upp byxorna.]

Vad då? Vad menar du? [Tappar cigaretten.] Jag klär på mig. 

GEORG

Vad fan är det med dig? Ditt jävla äckel. 

DAVID 

Vad då?

GEORG

Du är inte riktigt normal. Du är inte normal. [Går och drar ifrån gardinerna] Eller hur?30

Det är också i och med att Georg definierar sin pappa och bror som ”onormala” som han själv tar på 

sig definitionen som ”normal”. Han sätter dem som motsats till sig själv och de värderingar han 

representerar, det vill säga de heteronormativa. Att motpolerna homosexualitet/heterosexualitet är 

beroende av varandra blir här tydligt. Man kan här se tydliga paralleller till queerteorins utgångs-

punkt angående hur betydelser uppstår när man definierar vad man inte är. Det är detta Georg gör, 

han ser i David och Martin allt som inte hör hemma i heteronormen och konstaterar att han inte är 

sådan. 

Den historiska utveckling av definitionerna hetero- och homosexualitet och deras betydelse-

skapande kan ses speglas här på flera sätt, framför allt bredvid brödernas relation. Både det faktum 

30 Norén, s. 101 f.
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att det handlar om två genuskodade mansroller vars skillnad framförallt syns i skillnaden mellan 

dess begär. Men också allmänt. Att de en gång fötts i samma familj, med kan man förmoda, samma 

förutsättningar, samma föräldrar och i samma miljö. Därefter har de utvecklats och skapat betydelse 

utifrån varandra.  

När Georg placerar sig själv på platsen där han har rätt att ge dessa bedömningar och i och 

med att han definierar de andra som sin negativa motpol så förstärker han sin egen position och sin 

egen makt. Hans maskulinitet drar nytta av situationen eftersom han på det här sättet får tillgång till  

den rådande hegemoniska maskuliniteten vilken går hand i hand med heteronormen. Han kan i och 

med det tillgodogöra sig de fördelar det innebär att tillhöra den grupp som utgör normen i samhället 

i stort. Hans auktoritet växer och blir starkare och han ställa krav på både Elin, Martin och David. 

När Martin gör entré i dramat upprepas det igen. Georg iakttar honom tyst utan att röra en 

min och man får känslan av att Martin känner sig minst lika påkommen som David framför spegeln. 

Georg misstänker direkt att Martin har druckit och Martin försöker undkomma hans uppfordrande 

blick genom att att be Elin om hjälp. Elin verkar dock helt omedveten om både Martins drickande 

och att Georg den senaste stunden betraktat honom som om han vore spetälsk. Hon varken kan eller 

har något intresse av att rädda sin man.31

David får en bok i födelsedagspresent av Georg. Georg förklarar att den handlar om två 

”judehomofiler som slog ihjäl en liten pojke i USA, och sen tryckte in honom i ett avloppsrör, sedan 

de hade försökt tvätta bort hans kuk med salpetersyra.”32 Georg lägger till att han hoppas att David 

lär sig något av den. David blir rädd och illa berörd men ingen av föräldrarna verkar reagera på de 

grova orden. Martin är helt upptagen av sig själv och Elin försöker knappt dölja att hon håller med 

Georg i hans uttalanden och värderingar. 

Mamman Elin är  besviken och bitter  på  livet.  Hon menar  att  alla  hennes  drömmar  och 

livsförväntningar har gått i kras på grund av Martin och hans alkoholism. Både socialt och eko-

nomiskt  har  hon  förlorat  på  äktenskapet  med  honom.  Hon  är  sjuklig,  hostar  och  har  fysiska 

krämpor. Hon är avvaktande och kylig mot både make och söner. 

Georg som representant för normen utövar påtryckningar genom Elin mot David och Martin.  

Det är också hos Elin som Martin och David sätter sina hopp om räddning från Georg. Det är hos 

henne de försöker få en möjlig utväg ur den matris som Georg försöker placera dem inom och det är 

genom att få ett medhåll från henne som de skulle kunna diskvalificera Georgs makt. David säger 

31 Norén, s. 128.
32 Norén, s. 111.
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till exempel till Elin att han visst hjälper till arbetet med hotellet, men inte när Georg ser, eftersom 

han inte vill att Georg ska tror att han gör det för hans skull. Men hon går heteronormativitetens och 

i förlängningen patriarkatets ärenden och stödjer bara den hegemoniska maskuliniteten. 

Så snart Elin ställer krav på Martin eller David så antar de med rätta att det är Georg som 

ligger bakom det. Det är Georg som tycker att David ska börja göra rätt för sig, men Elin håller med 

om det och föreslår att David ska gå till sjöss. Hon anser att han behöver komma bort från det dåliga 

inflytande som Martin och vännerna har på honom. David opponerar sig starkt och beskyller Georg 

för att ligga bakom det hela: ”Jag tror dig inte, försök inte, det är något annat – det är den där 

snaggade grisen där uppe – det är han som säger åt dig att du skall skicka bort mig – det är han som 

bestämmer här – du är rädd för honom!”33

Detsamma händer när Elin hotar med att lämna Martin för att bo hos några vänner. Martin 

utbrister: ”Det är Georg! Är det Georg! Han har alltid hatat mig... Ser ni inte vad jag gör? Ser du 

inte allt det goda som jag gör?...”34

 Martins fysiskt och psykiskt svaga motståndskraft till  missbruket och alla nackdelar som 

uppkommit till följd av det blir också de delar av den negativa motpol som Georg tar avstånd från. 

Ju fler avvikande egenskaper Georg kan se hos Martin och David, desto mer distanserar han sin 

egen maskulinitet från dem. Georg ökar även på de sidor hos David och Martin som är negativa för 

deras maskulinitet, han framställer dem så dåligt han kan. Det är han som påstår att David inte  

arbetar, trots att han gör det, och det är han som behandlar Martin som luft och framhäver hans 

fysiska svaghet. Godkännandet Georg får av Elin är en bekräftelse på att hans maktstrategi fungerar.

4.4 Kristendenser för maskuliniteten 

Trots att Georg har makten att döma ut dem som ”onormala” och trots att David och Martin är rädda 

för honom så lyckas han inte få respekt från dem. De är rädda för honom och makten han har över 

dem, både den direkta och den som går genom Elin. Men de erkänner aldrig hans rättighet till makt, 

den position han får genom att förneka deras maskulinitet. De är hånfulla mot honom, driver med 

hans utseende och är obrydda om hans utpekande av dem som avvikande. 

David hämtar sig till synes snabbt från Georgs tidigare utbrott efter spegel-scenen. Samtalet 

mellan bröderna fortsätter och Georg gör klart att han vill att David ska försvinna, flytta, eftersom 

han inte passar in och inte är  normal.  Som svar  börjar David driva med både Georg och hans 

33 Norén, s. 140.
34 Norén, s. 145.
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användning av ordet ”normal”.35 David låter sig inte bli förtryckt utan blir snarare triggad av Georgs 

enkelspåriga synsätt. Han godkänner inte den heteronorma makthierarkin. 

Också  när  David  lyssnar  på  radions  nyheter  om Chessman  står  Georg  och  iakttar,  och 

avbryter sen demonstrativt  sändningen genom att  stänga av radion.36 Georg är redan till  antalet 

underlägsen de maskuliniteter som representeras av David och Martin. Att bryta förbindelsen med 

deras gelikar blir således ett strategiskt viktigt drag.

När Martin och David öppet  ifrågasätter  hans  auktoritet  riskerar  Georgs trovärdighet  att 

fallera. När David samtidigt genom subversiv performativitet visar hur lätt det går att rucka på det 

som enligt  normen ska vara naturligt  och beständigt,  så blottar  han halsen också på den hege-

moniska maskuliniteten. När detta utmanas öppet blir det för mycket för Georg, det uppstår vad 

Connell  kallar  kristendenser  för  maskuliniteten.  Connell  menar  att  de  män  som  misshandlar 

exempelvis bögar eller sina fruar gör det med en stark övertygelse om att de agerar som försvarare  

och beskyddare av sina naturliga  rättigheter  och av en given naturlig ordning.37 Georg behöver 

försvara de grundprinciper som ger honom allt från moralisk, etisk och laglig rätt att utöva makt 

över sina medmänniskor. Våldet är till slut Georgs enda sätt att försvara sin maskulinitet med. 

Även om han aldrig slår David,  så utsätter  han honom ständigt för hot om fysiskt våld, 

kombinerat med psykisk terror. När familjen diskuterar en motvillig Davids framtid så är det hans 

lösningsförslag att man fysiskt ska tvinga fram förändringen. Han passar också på att lägga in en 

gliring mot Martin om att denne inte skulle vara fysiskt kapabel till en sån sak: 

GEORG

Ge honom stryk. Piska in lite vett i honom. Jag kan hjälpa dig om du inte klarar av det. 

ELIN

David... finns det ingenting som du vill göra?

DAVID

Massor. Slå ihjäl den där typen där borta. 

GEORG [aggressivt.]

Han får ta det jobb han får, annars skall han härifrån. Antingen han eller jag. Om ni inte

sätter hårt mot hårt nu, sticker jag. Det är slutsnackat nu! [upprörd, förtvivlad] Jag står inte

ut med att se honom längre! Titta bara på honom... [Reser sig.] Vad flinar du åt? Du är inte

 normal.38

35 Norén, s. 102.
36 Norén, s. 105.
37 Connell, s. 221.
38 Norén, s. 114.
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Georg hetsar upp sig och trampar i alla fällor som David och Martin lägger ut åt honom. Hans våld 

emot dem handlar om att visa deras underlägsenhet. Det gör han genom att förstärka vad som skiljer  

honom från dem, och genom att försöka förlöjliga dem, gärna inför Elin. Han drar till exempel 

Martin i håret och konstaterar att han inte är någon karl.39 När Martins återfall uppdagas så tippar 

allt över kanten och det fysiska våldet är ett faktum:

GEORG [lägger sin hand över Martins ansikte, pressar honom på det sättet baklänges ända bort till 

motsatta väggen och trycker sedan ner honom på golvet, så att han blir sittande, tvingar honom att 

sitta kvar genom att hålla om hans huvud.]

MARTIN [tittar upp förnedrad, förtvivlad.]40

Trots att Martin inte har en chans mot Georg fysiska styrka så fortsätter han säga emot honom. Han 

slår ner på de egenskaper som definierar Georgs maskulinitet, hans stil, klass och renlighet:

MARTIN 

Jag säger vad jag vill. 

GEORG [sparkar honom.]

Nej, det gör du inte. 

MARTIN

Gör jag inte? 

GEORG [Sparkar honom.]

Nej, nej, nej.

MARTIN

Sparka  ihjäl  mig  om du  vill.  Det  skiter  jag  i.  [Paus.]  Du  har  ändå  ingenting...  Du  är

ingenting... Du har ingenting, ingen bornyr, ingenting, ingen elegans, ingen hållning, ingen

 bildning... ingenting. Du är bara en borstig grissvål som man måste skura som en tröskel.

Förstår du? [GEORG slår honom.]41

39 Norén, s. 129.
40 Norén, s. 128.
41 Norén, s. 167.
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Martin försöker i  ett raseriutbrott  slänga en stol på Elin, men missar och har ner kristallkronan 

istället. Georg håller fast Martin, sparkar och slår honom för att få tillbaka kontrollen över situa-

tionen. Men det enda som händer är att Martin återigen vänder hans egna ord emot honom, för-

vränger dem och återerövrar ordet ”normal”:

ELIN

Sluta nu, Martin. [MARTIN sjunger.] SLUTA SÄGER JAG! [GEORG tar struptag på honom

tills han tystnar. Han ler.] Vad ler du åt? [MARTIN ler.] Kan du säga mig vad du ler åt? Jag

vill också le. [MARTIN ler.] Usch – usch – usch! [Paus.] Usch, Martin – om du kunde se dig

själv! Om du kunde se hur du ser ut... det är så... Martin, vämjeligt... Martin, jag tycker inte

om dig... Jag gör inte det... Det är ingen idé. [GEORG brer restaurangsmör över MARTINS

ansikte. ELIN tar en handduk och torkar av det.] Vad skall vi göra?

MARTIN

Gå upp och lägg er... som normala människor. 

GEORG 

Nu begriper du väl att du inte kan stanna här. [Paus.] Nu tänker du väl inte stanna kvar här

längre?42

Georg kräver att Elin ska flytta, det är enda sättet för honom att behålla sin auktoritet gentemot 

David och Martin. De struntar i honom, men de bryr sig om henne. Om han får henne att göra som 

han vill så har han kvar makten över Martin och David, han har då vunnit maktkampen mot dem. 

Vad som händer är dock att Elin plötsligt vänder. Hon torkar bort smöret ur Martins ansikte, och  

med det avslutar hon det som Georg har satt igång. Georg säger att han ska flytta morgonen därpå, 

och ingen protesterar. Kanske för att det i lugnet efter stormen känns som ett tomt hot, och kanske  

för att stunden för avgörande beslut redan har passerat. Martin sover och allt är tillbaka där det  

började.  Georg har till  slut  misslyckats med att övertala Elin att flytta,  och därmed förlorat  sin 

auktoritet, i alla fall för stunden. 

42 Norén, s. 168 f.

23



Sofia Engdahl 
Litteraturvetenskap C
Södertörns högskola 

5. Resultat

Utifrån Butlers teori om genusperformativitet kan vi se att både Martin och David iträder feminina 

positioner. Vad som mer än något annat ger både Martin och David en avvikande position är dock 

deras homosexuella begär.  Georgs genus formas av hans maskulint kodade handlingar och i hans 

definition av sitt begär som heterosexuellt. 

Genom att först urskilja två huvudtyper av genuskodning i mansrollerna i dramat har jag sen 

kunnat applicera Connells teorier om maskuliniteter. Georgs maktposition förstärks i relation till de 

andra, representerade av David och Martin. Detta för att de inte följer heteronormen. Georg kan i  

och med dem identifiera sig med en hegemonisk maskulinitet, vilket innebär att han har makt över 

de andra i form av samhällets medhåll. Med samhällets medhåll kommer också mamma Elins väl-

signelse och möjligheten att utöva sin makt på och genom henne. I avsnitt 4.3 blir det tydligt hur 

Georg drar nytta av att placera sig som motpol till sin pappa och bror. I likhet med queerteorins 

grundläggande tanke om att  allting uppstår i  relation till  en motpol så har  Georgs maskulinitet 

definierats av vad den inte är, det vill säga alla de feminina egenskaper som David och Martins 

maskuliniteter bär på. 

När  den  hegemoniska  maskulinitetens  självklarhet  ifrågasätts  av  Davids  subversiva  per-

formativa handlingar och genom respektlöst bemötande från David och Martin så försvarar Georg 

den med våld. Våldet är ett symptom på hans fallerande makt i hemmet. Det tvingar de andra till  

lydnad, men är inte hållbart i längden. Det hela slutar med att urladdningen som Georg provocerat 

fram misslyckas och allt återgår till sitt ursprungsläge.

Det är oklart om Georg verkligen kommer flytta nästa dag. Under hela dramat får man en 

känsla  av  att  det  har  hänt  förut,  Martin  har  haft  återfall  förut,  David  har  visat  homosexuella 

tendenser förut, Elin och Georg har hotat att flytta förut men ingenting har lett till någon förändring. 

I slutet av pjäsen går de och lägger sig och man får intrycket att allt kommer börja om på nytt nästa 

morgon. 

Vad som är säkert är att även om inte kriget är förlorat så har Georg förlorat en kraftmätning. 

Om våldet var ett tecken på hans maskulinitets sårbarhet så ökade det i takt med att hans makt 

minskade.  Han var i numerärt  underläge och till  slut helt beroende av Elins stöd. När hon inte  

längre erbjöd honom sitt erkännande av hans auktoritet så fallerade den helt. 

Georg  kan  ses  som  symbol  för  samhället  i  stort,  dess  heteronormativa  och  patriarkala 

värderingar. Om David är Chessman så är Georg institutionen som dömt honom. Georgs agerande 
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utgår från en visshet om att han har ett stöd från något som är större än familjens slutna värld. Han 

är den enda av dem som har ett socialt liv utanför hemmet och blir därmed dess representant när han 

är hemma. Han drar bort gardinerna när David står naken framför spegeln, och släpper in världen att 

betrakta David med samma blick som han själv gör. 

Man får dock aldrig veta hur det går med Chessman. Martin ljuger och säger att han redan 

dött,  Georg tycker att det är rätt  att han ska avrättas, och David tycker att han ska frias. Deras 

respektive förhållande till Chessman kan ses som symboliskt för deras egna identiteter. Martin har 

gett upp alla förhoppningar om att få skapa sin egen identitet, han ser Chessman som redan förlorad, 

oavsett  om det stämmer eller inte. Georg avskyr honom och vill inte erkänna hans existens,  en 

reaktion som i sig säger något om hans fallerande maskulinitet. Om det räcker med radiohistoria för 

att hans ska bli nervös över att avslöjas som något annat än den idealiska maskulinitet han desperat 

strävar efter, då visar det hur lite auktoritet han i det läget har kvar. Han löser situationen genom att  

förtränga Chessman och stänga av radion. 

Det som i slutändan är avgörande för dramats utgång är David. Han ser hur Martin miss-

lyckats och lär sig av hans misstag. För honom blir Martin ett avskräckande exempel, något som 

påverkar honom mer än Georgs hot. Om Martin är resultatet av att gå till sjöss, tvingas gifta sig med 

en kvinna, tvingas in i den heterosexuella matrisen, då kan det aldrig bli ett alternativ för David. 

Han är den som står emot Georg och som får Martin att göra detsamma. Mot dem båda och utan  

Elin så kan inte ens Georg vinna. 
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6. Slutdiskussion

I den här uppsatsen har jag fokuserat på bilden av en hegemonisk maskulinitet i ett litterärt verk. 

Om man ser Georg som en bild av en hegemonisk, heteronormativ maskulinitet, vad säger då det 

om det representerade och det som representeras? Georg kan ses som ett kärl, en kontur som fylls 

med det som för stunden är den rådande hegemoniska maskuliniteten. På så sätt är han anpassnings-

bar  även  om  den  maskuliniteten  förändras.  Det  enda  han  säger  är  egentligen  att  han  inte  är 

”onormal”, oavsett vad detta ”onormala” innebär. Jag skulle vilja säga att det är bilden av den hege-

moniska maskuliniteten i kulturen, den stereotyp som går den patriarkala, heteronormativa makt-

ordningens ärenden som behöver ifrågasättas och sättas under lupp. Georgs anonymitet och brist på 

personlighet gör att han undviker risken att bli  ifrågasatt,  han står inte för någonting vid första 

ögonkastet. Men det är också i förmågan att smälta in som hans makt ligger. 

För fortsatta studier finns det fler relationer som kan tänkas vara värda att titta på i Natten är  

dagens mor. Davids relation till pappa Martin är ett sånt exempel. Davids förhållande till Martin är 

väldigt ambivalent, han är den som står Martin närmast och de har ett starkt känslomässigt band. 

Martin försöker aldrig få David att förändra sig och David vill inte hjälpa till att slå Martin. Men 

David protesterar samtidigt mot att bli likställd med Martin. David kan inte ta Georgs position, men 

han undviker samtidigt att bli som Martin. Man kan också undersöka Elin närmare. Vad är det som 

gör att hon stannar hos sin man, väljer honom istället för sonen? Och vad innebär det att Martin 

misshandlar Elin, vilken kristendens kan det bero på?

Butler  menar  att  feminismen  är  alltför  fokuserad  på  uppdelningen  kvinna/man.  Jag  är 

benägen  att  hålla  med,  eftersom  det  är  begränsande  för  diskussionens  praktiska  tillämpning. 

Intressegrupperna, med Connells ord, kvinna och man, är säkerligen de största och mest genom-

gående. Men i likhet med benägenheten att idag föredra att prata om genus framför kön, så vill jag 

hellre undersöka maktstrukturers genom dess överlevnadstekniker och förmåga att bestå oberoende 

av förändringar i tid och rum än begränsa det genom tanken på könsbestämd ojämställdhet. Genom 

att jämställa olika maktrelationer mellan en hegemonisk maskulinitet och de intressegrupper som 

den har auktoritet över, skulle man kunna urskilja och till viss mån förekomma dess verkan. 
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7. Sammanfattning

Jag har använt mig av poststrukturalistisk maskulinitets-, queer- och genusteori när jag har närläst  

och analyserat Lars Noréns drama Natten är dagens mor. Jag har fokuserat på den äldre brodern 

Georg och sökt svaren på frågorna: Hur formas och upprätthålls Georgs maskulinitet utifrån ett 

genusperspektiv? Vilka maktstrukturer uppstår mellan hans och de övriga männens maskuliniteter?

Syftet med uppsatsen har varit göra en litteraturvetenskaplig studie av bilden av en mansroll 

som representerar normen och se hur maktstrukturer kan kopplas ihop med genusstrukturer. Genom 

att utgå från tanken med intressegrupper som automatiskt existerar i ett ojämlikt samhälle, och sam-

tidigt utgå från att dramat existerar inom en ojämlik struktur i form av en heteronormativt patriark-

alisk värderingsgrund, så vill jag se hur en analys av normen kan visa hur dess makt manifesteras. 

För att kunna göra det har jag först redogjort för hur Davids och Martins maskuliniteter 

skapas av genusperformativa handlingar. Man kan urskilja ett flertal huvudpunkter i deras sociala 

handlingar som manifesterar deras genus som feminint kodat, med hjälp av Judith Butlers teori om 

genusperformativitet, och de har båda tendenser till ett homosexuellt begär. Detta gör att de inte 

passar in i de heteronormativa förväntningar som kommer med deras fysiska kön. Georg har till 

skillnad från dessa en rad klassiskt maskulint kodade attribut. Han har ett arbete och han kör både 

bil och motorcykel. Han är den enda i familjen som har ett socialt liv utanför hemmets privata sfär,  

och han har en flickvän. 

Alla  de  brister  och  misslyckanden  som  Martin  har  kan  därmed  kategoriseras  som 

ickemaskulina, och alla Martins egenskaper överförs på David när Georg likställer de två. Georg 

sätter sig i motsatsförhållande till David och Martin. Han dömer ut dem som onormala, omanliga. 

Han ger sig själv därmed ensamrätt om definitionen normal, och förstärker sin egen maskulinitet  

genom att  förminska deras. Queerforskningen har  som utgångspunkt  att  ifrågasätta  normen, det 

”normala”. På samma sätt har jag valt att undersöka Georg och hans maktposition i förhållande till  

pappan och brodern.  Samtidigt  som deras  maskuliniteter  bestäms som avvikande så blir  Georg 

representant för en heteronormativ och hegemonisk maskulinitet och kan dra nytta av de privilegier 

som kommer med den. Privilegier som innebär makt, status och helt enkelt rättigheten att döma ut 

de andra som otillräkneliga. Han blir representant för en grundläggande värdering hos samhället i 

stort. 
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Martin och David erkänner dock aldrig Georgs rättigheter. De driver med och hånar honom, 

och visar med sitt  beteende på Georgs maskulinitets skörhet. Det uppstår då vad Connell kallar 

kristendens för maskuliniteten, Georg reagerar genom att använda våld mot David och Martin. Jag 

har använt mig av R. W. Connells teorier om maskulinitet för att undersöka hur man kan se Georgs 

maskulinitet  som identifierande med en hegemonisk maskulinitet.  Connell  menar att  när  denna 

hotas så uppstår kristendenser för maskuliniteten. Kristendensen kan ses som ett mått på maskulini-

tetens svaghet och ett sätt att försvara den hegemoniska maskuliniteten på. 

Georgs maskulinitet formas av hans maskulint kodade handlingar och hans definierande av 

sitt begär som heterosexuellt.  Den förstärks också i relationen till  maskuliniteter som inte följer 

heteronormen. Det är han som definierar Davids och Martins begär som homosexuellt, och deras 

genus som feminint kodade. Georg kan i och med det identifiera sig med en hegemonisk masku-

linitet, vilket innebär att han har makt över de andra i form av samhällets medhåll. När den hege-

moniska maskulinitetens självklarhet  ifrågasätts  så försvarar  Georg den med våld.  Våldet  är  ett  

symptom på hans fallerande makt i hemmet. Det tvingar de andra till lydnad, men är inte hållbart i 

längden. Det slutar med att Georg misslyckas i sin strävan att få Elin att flytta, och lämna Martin 

och David. I och med att Elin har valt att stanna med sin make har Georg förlorat striden för den här 

gången.
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