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Inledning 

Euripides Medea är ett klassiskt antikt och tidlöst drama som fortfarande spelas på Sveriges 

teaterscener. Medea som mytisk företeelse och gestalt har lockat många dramatiker då den 

komplexa rollfiguren Medea uttalar sig om kärlek, sorg, identitet, svek, orättvisa, föräldraskap, 

kvinnans roll och utanförskap. På grund av denna tematik har Euripides Medea varit aktuell genom 

årtusenden fram till vår samtid. 

I Sverige är Medea återkommande aktuell. Willy Kyrklunds Medea från Mbongo från 1967 är ett 

av många exempel. Daniel Börtz opera baserad på Medea hade premiär 2016 och Lars von Triers 

filmadaption kom 1988. Kyrklund drog paralleller till kolonialismen och von Trier använde 

konstnärliga grepp som inte brukades under antiken. Detta markerar att författare och dramatiker 

använder berättelsen om Medea för att berika sina egna verk med en specifik mening. Euripides 

Medea har således varit en inspiration för många dramatiker och författare. En av de moderna 

pjäserna i Sverige som är inspirerad just av Euripides Medea, är Sara Stridsbergs Medealand. 

Syfte och frågeställningar 

Berättelsen om Medea lockar än idag och utifrån den kontexten ska denna studie undersöka hur 

Medea har utformats i svensk modern dramatik. Syftet med denna studie är att undersöka likheter 

och skillnader mellan en modern svensk pjäs, Sara Stridsbergs Medealand från 2009 och det antika 

dramat Euripides Medea. Detta analyseras utifrån ett semiotiskt perspektiv samt utifrån ett 

genusperspektiv. 

 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan rollfiguren Medea i Sara Stridsbergs Medealand 

och Euripides Medea, och vilken effekt får dessa likheter och skillnader? 

• Vilken effekt får dessa likheter och skillnader i relation till synen på föräldraskap? 

• På vilket sätt används rollfiguren Medea som redskap? 

• Vilken effekt får dessa likheter och skillnader i relation till den samhällskritiska 

kontexten? 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer följande texter att presenteras; Oidipus öga: nedtecknat om litteratur och teater 

samt Skrivet i vinden av Björn Sundberg. Dessutom kommer artikeln ”Ny Medea speglar vår tids 

utsatthet” av Anna Ångström att redogöras för i relation till efterordet av Steve Sem-Sandberg i 

Sara Stridsbergs Medealand och andra pjäser. Dessa texter ger en bred presentation av vad denna 

studies analys kommer att utgå från. I brist på relevant forskning kring Sara Stridsbergs Medealand 

presenteras en artikel och ett efterord. 

Grekisk tragedi 

I kapitlet om atensk tragedi i Björn Sundbergs bok Oidipus öga: nedtecknat om litteratur och teater 

presenteras bakgrunden till den antika teatern. Förutsättningen var att den antika grekiska teatern 

präglades av det rådande manssamhället. Detta medförde att kvinnor var uteslutna från det 

offentliga livet och tog således inte del av teatern.1 Följaktligen bestod publiken endast av fria 

män och deras referensramar var säkerligen skilda från kvinnornas, eftersom de hade helt andra 

förutsättningar. Teatern var redan under antiken politisk och Sundberg anser att Euripides är ett 

slående exempel på hur teatern redan då verkade i ett politiskt sammanhang. Euripides 

presenterade nämligen för publiken en avbild av deras egen samtid, som de blev tvungna att 

reflektera kring.2 Euripides gav på så sätt de fria männen en spegelbild av det liv de själva levde. 

Bland annat skapade Euripides rollfigurer, som på grund av sina sällsynt utsatta bakgrunder fått 

eftervärlden att identifiera sig med dem. En av dessa är Medea.3  

Medea tar för givet att gemenskapen mellan henne och Jason vilar på ett ömsesidigt fördrag 
mellan likar, medan däremot Jason, som är präglad av den heroiska kod som gäller för män, tar för 
givet att han kan handla som det gynnar honom och hans ära bäst.4 

Sundberg hävdar att Euripides Medea framkallar reflektioner utifrån en feministisk läsart. Medea 

kan framstå som en komplex rollfigur eftersom hon går mot sin samtids normer parallellt som 

hon förefaller vara ett monster i och med att hon mördar sina barn.5 Även rollfiguren Jason 

analyseras genom sin samtid av Sundberg, eftersom den atenska tragedin präglades av män och 

deras samtid. Framför allt gestaltar tragedin människors villkor. Sundberg menar att detta har 

burit genom årtusenden.6 

                                                        
1 Björn Sundberg, Oidipus öga: nedtecknat om litteratur och teater, [Björn Sundberg], Uppsala, 2006, s. 17. 
2 Ibid., s. 19. 
3 Ibid., s. 21. 
4 Ibid., s. 25. 
5 Ibid., s. 24. 
6 Ibid., s. 26. 
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I kapitel ”Euripides/von Trier” i Skrivet i vinden skriver Sundberg om den grekiska tragedins 

konventioner i relation till von Triers teckensystem. Enligt den grekiska tragedins konventioner 

visades inte våld på scenen utan det beskrevs istället för publiken. Detta är ett karakteristiskt drag 

för den antika teatern, menar Sundberg .7 Lars von Trier bryter mot dessa konventioner i sin 

version av Medea och drar det till sin yttersta spets. Således tvingas man att reflektera över von 

Triers kreativa metoder, menar Sundberg.8 Von Trier ersatte den antika teaterns semiotiska 

teckensystem med den nutida filmkonstens och på så sätt tar von Trier ifrån publiken sitt 

medskapande. Sundberg hävdar att det är just detta medskapande som den antika dramaturgin 

bygger på.9 

Vår samtids Medea 

Anna Ångström skrev en artikel 26 februari 2009 i Svenska Dagbladet, inför premiären av Medealand 

på Elverket i Stockholm. I artikeln intervjuas dramatikern Sara Stridsberg och regissören Ingela 

Olsson. Anna Ångström beskriver Medealand som en symbol för Medeas inre landskap och i denna 

poetiska drömspelsform gestaltas hennes erfarenheter. Ångström hävdar att Stridsberg har gjort en 

rå fantasi över teaterhistoriens grymmaste skilsmässa.10 

Till skillnad från Euripides Medea så handlar Medealand om vår samtids frågor kring 

medborgarskap och kvinnors utsatthet, menar Ångström. Stridsberg menar att Medea är en 

kvinna som vägrar acceptera sitt öde, vilket leder till att hon rusar mot det. Regissören Ingela 

Olsson menar att det går att känna igen sig i Medeas destruktivitet om man någon gång upplevt 

kärlekens avvisande. Den svartsjukan är lätt att känna igen sig i, hävdar Olsson. Moderskapet är 

något som betraktas som den sista tryggheten och i Medealand visas en bild av barnens gränslösa 

utsatthet i och med moderns fruktansvärda handling.11 Enligt Ångströms artikel är 

medborgarskap, kvinnors utsatthet, öde, destruktivitet, kärlekens avvisande, svartsjuka, 

moderskap och barns utsatthet teman i Medealand. 

I efterordet i Sara Stridsbergs Medealand och andra pjäser skriver Steve Sem-Sandberg om sina 

reflektioner kring Medealand. Sem-Sandberg hävdar att Stridsbergs rollfigurer definieras genom de 

svårigheter de möter.12 Rollfigurerna agerar som de gör för att de är oförmögna att handla på ett 

annat sätt, menar Sem-Sandberg. Medea är fast i Medealand som är en dödlig och osäker terräng 

                                                        
7 Björn Sundberg, Skrivet i vinden-: texter om litteratur och scenkonst, Nomen/Books-on-demand, Visby, 2014, s. 37. 
8 Ibid., s. 38. 
9 Ibid., s. 40. 
10 Anna Ångström, ”Ny Medea speglar vår tids utsatthet”, Svenska dagbladet, 2009-02-26, e-artikel,  
https://www.svd.se/ny-medea-speglar-var-tids-utsatthet (2018-05-05). 
11 Ibid. 
12 Steve Sem-Sandberg, ”Efterord”, i Medealand och andra pjäser, Stridsberg, Sara, Bonnier, Stockholm, 2012, s. 456. 
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och hennes drömmar är ouppnåeliga i detta område som hindrar henne att få den sanning och 

kärlek hon längtar efter.13 Enligt Sem-Sandberg beskrivs Medea som en förskjuten kvinna som 

förvandlas till en ond mamma. Hennes tillstånd kan också ses kollektivt, vilket överensstämmer 

med pjäsen titel, hävdar Sem-Sandberg.14 

                                                        
13 Sem-Sandberg 2012, s. 457. 
14 Ibid., s. 462. 
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna som ska operationaliseras och tillämpas i analysen av 

dramatexterna utgörs i denna studie av Sven Åke Heeds teori om semiotiska tecken, Jimmy Vulovic 

och Anders Olssons resonemang om intertextualitet och Simone de Beauvoir samt Sara Arrhenius 

teori kring kvinnans roll. 

Semantik 

Teaterns tecken 
Sven Åke Heed beskriver i Teaterns tecken att semiotik är ett nytt sätt att arbeta med dramanalys och 

föreställningsanalys.15 Semiotik är en vetenskap som behandlar tecken och deras tydning. För att 

kunna se dramats struktur och förstå konflikten sker det en spatialisering redan vid läsningen av 

dramatexten, hävdar Heed.16 I varje dramatext finns en förmodad anpassningsbarhet till 

spatialisering. Det är detta, menar Heed, som gör att dramatexten aktualiseras i nya läsningar och 

ger grunder till nya föreställningar i nya sammanhang.17 

I Teaterns tecken definierar Heed två textkategorier som dramatexten består av. Den första är 

dialogen. Dialogen är text som är avsedd att talas. Den andra textkategorien är didaskalierna. 

Didaskalierna är den text som består av övrig text, som inte är avsedd att talas.18 

Enligt Heed har teatern blivit en autonom konstform som måste bli hanterad utifrån sina egna 

förutsättningar.19 En förutsättning är rytmen, eftersom det finns en naturlig rytm i dramatexten 

med början, förlopp och slut. En annan förutsättning är segmentering, eftersom det finns tecken 

på segmentering av diskursen i dramatexten. En vanlig indelning och segmentering av 

dramatexten är makrosekvenser, medelsekvenser och mikrosekvenser. Dramatextens aktindelning 

och scenindelning motsvaras av makrosekvenser och medelsekvenser.20 Mikrosekvens uttrycks i 

dialogen som en idé, handling, replikskifte eller relationer mellan rollfigurerna.21  

Ett dominant tecken är rollfigurernas namn i dramatexten. Rollfigurernas namn kan vara en 

symbol för deras egenskaper och funktion. På så sätt blir rollfigurens namn en lexikalisering av de 

komponenter som rollfiguren består av.22 

                                                        
15 Sven Åke Heed, Teaterns tecken, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 7. 
16 Ibid., s. 39. 
17 Ibid., s. 94. 
18 Ibid., s. 27. 
19 Ibid., s. 9. 
20 Ibid., s. 88. 
21 Ibid., s. 90. 
22 Ibid., s. 53–54. 
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Intertextualitet 

Alla berättelser bygger på andra berättelser som i sin tur är byggda på andra. Tillsammans bildar 
alla dessa berättelser en referens, eller ett nät av referenser, i vilken vi som läsare kan fånga 
enskilda texters betydelser. En sådan allmän definition av begreppet intertextualitet, det vill säga 
relationen mellan texter, skulle nog de flesta litteraturvetare hålla med om.23 

Jimmy Vulovic definierar intertextualitet i sin bok Narrativanalys. Vulovic menar att 

författare/dramatiker använder andra texter för att ge sitt verk speciell innebörd. En form av 

intertextualitet är allusion, vilket är kopplingar mellan verk, så som händelser och rollfigurer.24  

Anders Olsson har skrivit ett kapitel om intertextualitet, komparation och reception i Staffan 

Bergstens Litteraturvetenskap – en inledning. Enligt Olsson betyder intertextualitet mellantextlighet 

som visar förhållandet mellan texter. Olsson menar att hela litteraturhistorien kan ses som ett 

samtal eftersom intertextualitet innefattar lån, anspelningar, stilistiska band, formella band, 

traditionsbildning samt uppbrott mot ärvda uttrycksformer.25 Ur ett intertextuellt perspektiv kan 

dramatexten ses som en absorbering och förvandling av en annan dramatext, eftersom kontexten 

samt författarens och läsarens språkvärldar påverkar varandra. Därför är komparation nödvändigt 

i all klassifikation, anser Olsson.26 Studie kommer att utgå från denna definition av det 

intertextuella perspektivet. 

Genusperspektiv 

Det andra könet 
Det biologiska könet och det sociala/kulturella könet är två skilda saker. Det biologiska könet är 

kvinna och man, medan det sociala/kulturella könet är kvinnlighet och manlighet. Det 

sociala/kulturella könet benämns ofta som genus och är en socialt skapad uppdelning. Manligt och 

kvinnligt är på så sätt endast beteenden och bottnar inte i naturen och inte heller i biologin. Det 

som tillskrivs som manligt och kvinnligt är därför föränderligt över tid.  

Historiskt sett har det alltid funnits en hierarki mellan könen, där kvinnan har varit 

underordnad familjen som institution samt den rådande kulturen. Av den orsaken kan det vara 

angeläget att inte blanda ihop individen med strukturen. Simone de Beauvoir skriver i sin bok Det 

andra könet om de biologiska utgångspunkterna som hämmar individer. Det biologiska behovet, 

som de Beauvoir menar, handlar dels om sexuellt begär men också om en inneboende önskan av 

                                                        
23 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 117. 
24 Ibid., s 117–118. 
25 Anders Olsson, “Intertextualitet, komparation och reception”, i Litteraturvetenskap: en inledning, Bergsten, Staffan 
(red.), 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 51. 
26 Ibid., s. 53. 
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avkomma. Det biologiska behovet gör mannen beroende av kvinnan och på så sätt är inte 

kvinnan frigjord.27 

I inledningen till sin bok ifrågasätter de Beauvoir definitionen av en kvinna.28 Definitionen av 

en kvinna kan för en del tyckas vara enkel, men dessa enkla förklaringar som de Beauvoir 

redogör för begränsar kvinnan till hennes kön och det rättfärdigas med stöd av biologin. Identitet 

kan ses som en produkt av handlingar, men om definitionen av en kvinna endast utgår ifrån 

hennes funktion måste vi fråga oss om vad en kvinna är, menar de Beauvoir.29 

de Beauvoir anser att det är svårt för kvinnan att förverkliga sig själv när de krav som ställs på 

henne definierar henne som obetydlig. Om man istället fokuserar på individers möjligheter 

kommer dessa möjligheter vara i termer av frihet istället för lycka, hävdar de Beauvoir.30 

Moderskap kan betyda olika saker men framför allt har kvinnor och män olika förutsättningar. 

Om definitionen av en kvinna endast grundar sig på hennes funktion är det genom moderskapet 

som kvinnan fulländar sitt öde, menar de Beauvoir.31 

Världen har alltid tillhört männen, påstår de Beauvoir. Makt bygger dock på ömsesidighet och 

mannen är lika kulturellt konstruerad som kvinnan.32 Mannen har genom historien haft makten 

och i praktiken och genom lagar har kvinnan blivit den Andre.33 På så sätt bildar moderskapet, 

hushållsarbetet och äktenskapet en enhet för kvinnan och i denna enhet influerar alla 

beståndsdelar varandra.34 

En riktig kvinna 
Sara Arrhenius har skrivit en teoretisk bok om genus som heter En riktig kvinna. Enligt Arrhenius 

kan en kvinna gå vilse i att försöka dra en gräns mellan den kropp hon föds med och den 

könsidentitet som hon fostras i. Arrhenius menar att det är i den gränsdragningen som 

människan och samhällsvarelsen möts.35 

I En riktig kvinna reflekterar Arrhenius kring föreställningen om kvinnan. Arrhenius diskuterar 

biologismens undermåliga grunder gällande kvinnosynen. Biologismen lyfter fram skillnader 

mellan kvinnor och män och dessa är små och säkerligen medfödda, påstår Arrhenius. Arrhenius 

hävdar att kvinnosynen istället är en spegling av vår kulturs förutfattade meningar och nedärvda 

                                                        
27 Simone de Beauvoir, Det andra könet, [Ny utg.], Norstedts pocket, Stockholm, 2006, s. 29. 
28 Ibid., s. 23. 
29 Ibid., s. 25. 
30 Ibid., s. 38. 
31 Ibid., s. 577. 
32 Ibid., s. 97. 
33 Ibid., s. 193. 
34 Ibid., s. 624. 
35 Sara Arrhenius, En riktig kvinna: om biologism och könsskillnad, [Ny utg.], Pocky/Tranan, Avesta, 2002, s. 13. 
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seder.36  Detta förväntade mönster som kvinnor i vår samtid förhåller sig till är på så sätt en 

spegling av vår kulturs traditioner och fördomar. De individer som opponerar mot denna norm 

ses inte som ”riktiga” kvinnor eller som ”riktiga” män av samhället. 

I En riktig kvinna problematiserar Arrhenius vem som egentligen kategoriseras som en riktig 

kvinna. Det visar sig att det kvinnliga idealet är madonnan. Orsaken är att madonnan 

demonstrerar den biologiska avsikten med den kvinnliga konstitutionen. Om en kvinna håller sig 

till de traditionellt manliga handlingarna förlorar hon sin kvinnlighet och potentialen att vara en 

riktig mamma. För en mamma är en riktig kvinna enligt biologismen, menar Arrhenius.37  

                                                        
36 Arrhenius 2002, s. 117. 
37 Ibid., s. 104. 
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Metod 

Denna studie består av en komparativ tematisk litteraturanalys av ett modernt drama i relation till 

ett antikt drama. Avsikten med denna komparativa undersökning är att undersöka tematiken, 

likheter och skillnader i dramatiken samt vilken betydelse dessa har för det enskilda dramat och 

vilken funktion de får. Metoden är närläsning med syfte att undersöka vilka aspekter som är 

framträdande.  

Jimmy Vulovic 

Den senaste romanen föds alltid ur tidigare romaner. Inget verk kommer ur intet.38 

Jimmy Vulovic utgår från att under ytan av den nyare litteraturen finns den äldre. För att kunna 

studera den kopplingen krävs det att ytan skrapas. Vulovic liknar detta vid ett eko av vad som 

tidigare skrivits och han hävdar att om forskaren lyssnar till detta eko kan man bättre urskilja 

förändringarna.39 

Vulovic utgår från romantexten som form. I denna studie kommer Vulovics metod att 

appliceras i studiet av en dramatext istället för en romantext. Likt romanen har dramatexten ett 

narrativ och i det narrativet koopererar berättelsen, intrigen och berättandet.40 Sålunda fungerar 

denna metod även i studiet av dramatexter.  

Vulovics syfte i Narrativanalys är att ge forskaren en metodisk verktygslåda för analysen. Enligt 

Vulovic kan de litterära gestalterna/rollfigurerna vara både flata och runda. Flata rollfigurer 

definierar Vulovic som typer eller karikatyrer uppbyggda kring en idé, egenskap eller funktion. 

Dessa rollfigurer gestaltas endast från ett håll. Deras motsats är runda rollfigurer. Vulovic 

definierar dessa som rollfigurer som inte gestaltas endast från ett håll. Runda rollfigurer är istället 

komplexa och utvecklas under handlingens gång. Inte heller är de uppbyggda kring en ide, 

egenskap eller funktion. Runda rollfigurer har ett djup som flata inte har.41 Vulovic påpekar dock 

att alla rollfigurer fyller en funktion i ett narrativ. Således kan rollfigurerna vara mer eller mindre 

flata respektive mer eller mindre runda.  

Rollfigurens namn kan också indikera viktiga detaljer om rollfiguren i analysen.42 En rollfigur 

kan både karakteriseras utifrån sina egna handlingar och utifrån sitt språk. Vulovic hävdar 

                                                        
38 Vulovic 2013, s. 5. 
39 Ibid., s. 164. 
40 Ibid., s. 7. 
41 Ibid., s. 77. 
42 Ibid., s. 66. 
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dessutom att en rollfigurs definition av en annan rollfigur, säger lika mycket om den rollfigur som 

definierar.43 

Elaine Aston och George Savona 

Dramatists are themselves readers and spectators of plays, and their own cultural and theatrical 
conditioning will interact with the process of dramatic composition.44 

Elaine Aston och George Savona utgår från att den dramatiska texten måste läsas på egna villkor.45 

Aston och Savona upplever inte semiotik som en teori, som Heed gör, utan främst som en metod. 

Aston och Savonas avsikt i Theatre as a sig-system är att introducera en guide med de mest användbara 

reflektionerna. Aston och Savona föreslår att man bör studera både texten och hur meningen 

skapas på scenen.46  

Semiotik är ett tillvägagångssätt för studier av en dramatext. De delar av pjäsen som är 

mottagliga för semiotisk teori är formen, rollfigurer, riktningar samt dialoger, menar Aston och 

Savona. Aston och Savona erbjuder nya sätt att se på dramatexten genom den semiotiska 

metoden.47 

Metodiskt ska man, enligt Aston och Savona, studera de dominanta tecknen i början, under 

handlingen och i slutet av pjäsen. De dominanta tecknen bör undersökas i relation till 

berättelsens skillnader i de teatrala överenskommelserna av tid. Den första scenen ska traditionellt 

ge läsaren information om berättelsen. Denna berättelse börjar nödvändigtvis inte i början.48 

Strukturen i en pjäs är karakteriserande. Som en roman är indelad i kapitel är pjäser indelade i 

handlingar och scener. Dessa handlingar och scener visar början och slutet för läsaren.49 

Läsningen av en pjäs påverkas av denna uppdelning i handlingar och scener. Denna 

läsupplevelse, menar Aston och Savona, kan vara radikalt annorlunda när den skrivna texten ses 

på scenen.50 

Rollfigurerna i pjäsen är inte viktiga på grund av vem de är utan för deras handlingar51 I 

tragedierna är den dramatiska handlingen centrerad på ögonblick av ångest. Denna ångest är tung 

att bära för rollfigurerna. De rollfigurer som istället rör sig i periferin är inte intressanta i sig själva 

                                                        
43 Vulovic 2013, s. 79. 
44 Elaine Aston & George Savona, Theatre as sign-system: a semiotics of text and performance, Routledge, London, 1991, 
s. 16. 
45 Ibid., s. 72. 
46 Ibid., s. 1–3. 
47 Ibid., s. 178–179. 
48 Ibid., s. 25. 
49 Ibid., s. 16. 
50 Ibid., s. 17. 
51 Ibid., s. 21. 
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utan de är intressanta för vad de berättar.52 I analysen måste man, enligt Aston och Savona, ta 

hänsyn till rollfigurens relationer till andra rollfigurer och deras funktioner.53  

Körens roll i det antika dramat avslöjar inte information utan kommenterar den och förstärker 

på så sätt känslorna. De fungerar som ett kontrasterande moment i tragediernas handling.54 Den 

grekiska antikens kör bekräftar samhällets normer.55 

We may further consider that appropriateness of dialogue forms in tragedy and comedy in terms 
of their ideological discourse. To be brief, the tragic discourse is based on philosophical dialogues 
of right and wrong. In terms of thematic or ideological continuity, it aims to provide universal 
“truths” in order to give “meaning” to life. These will be culture-specific and include, for example, 
the reaffirmation of the hierarchical laws of the gods and mankind in Greek tragedy.56 

Till en början är det lämpligt att skilja dialogen från didaskalierna. Aston och Savona föreslår ett 

systematiskt tillvägagångssätt gällande dialogerna för att kunna identifiera de dominanta tecknen 

och dialogens funktioner för att kunna strukturera den dramatiska diskursen.57 Dialogens 

funktion är att skapa rollfigurernas handling och utrymme. Dialog är framförallt ett 

turtagningssystem. 

Urval och avgränsning 

I denna studie kommer endast rollfiguren Medea i relation till de andra rollfigurerna i dramatexterna 

att analyseras. Gestaltningen av handlingen på scenen är den del som inte kommer att analyseras i 

denna studie. Kravet på denna studies omfång kräver ett urval och avgränsningen blev tydlig under 

genomförandet av analysen. 

Genomförandet 

Analysen innefattade ett flertal omläsningar av dramatexterna, vilket resulterade i att jag 

bekantade mig grundligt med materialet. Ett aktivt antecknande av idéer, funderingar och 

reflektioner som uppstått under läsningarnas gång har förankrats i semiotiken utifrån ett 

genusperspektiv. Tolkningen i analysen gjordes med syfte att utröna tematiska likheter och 

skillnader i det moderna dramat i relation till Euripides Medea. Ambitionen i denna studie var att 

utveckla perspektiv som ramar in analysen av dramatexterna. 

                                                        
52 Aston & Savona 199, s. 26. 
53 Ibid., s. 41. 
54 Ibid., s. 27. 
55 Ibid., s. 69. 
56 Ibid., s. 56. 
57 Ibid., s. 51–52. 
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Analysens disposition 

Dispositionen i analysen utgår från de mest framträdande aspekterna som urskilts och därför 

presenteras inte dramatexterna kronologiskt. I båda pjäserna definieras Medea som kvinna utifrån 

sin funktion. Således är det relevant att undersöka vad som är en kvinna utifrån de dominanta 

tecken som urskiljs i analysen.58 Därefter kommer en analys av rollfiguren Medea som presenterar 

de fem mest framträdande aspekterna. Dessa är; den komplexa kvinnan Medea, hennes relation till 

föräldraskap, Medea som redskap samt hennes relation till hennes utsatthet i den samhälleliga 

kontexten. Således är studiens fokus på de två Medeagestalterna. 

                                                        
58 de Beauvoir 2006, s. 25. 
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Analys 

Rollfiguren Medea 

Den första aspekten: Den komplexa Medea 
Det biologiska könet och det sociala/kulturella könet är två skilda ting. I denna studie blir det 

uppenbart att både Euripides Medea och Stridsbergs Medea försöker skilja på sitt biologiska kön 

och sitt sociala kön. De båda uppfattas dessutom runda i sina karaktärer då de förstås utifrån flera 

lager och uppfattas således inte som karikatyrer. Huvudrollen Medea har många likheter och 

skillnader i Medea och Medealand. Arrhenius menar att kvinnosynen är en spegling av sin kulturs 

förutfattade meningar och nedärvda seder.59 De båda pjäserna skrevs i skilda kulturer och tider 

men likväl finns lika dominanta tecken om att Medeas roll är underordnad mannen. 

Det som tillskrivs manligt och kvinnligt är föränderligt över tid. I samtliga pjäser visas det 

tecken på att det finns en hierarki mellan könen, där Medea är underordnad sin familj och den 

rådande kulturen. Hennes roll framställs genom andra rollfigurers beskrivningar och hon 

karakteriseras utifrån sitt utseende. Endast i vissa delar beskriver Medea sig själv i både Medea och 

Medealand. I Medea beskrivs hon som en flykting av andra rollfigurer.60 Fortsättningsvis beskrivs 

Medea som galen, farlig och oberäknelig. Medeas första replik i Medea vittnar om att hon är 

självmordsbenägen:  

MEDEA: Åååh! Å, vidriga smärta som liknar tortyr, jag vill inte mer, jag vill döden!61 

Stridsbergs Medea är istället sjuk av olycklig kärlek. Hon beskrivs till skillnad från Euripides 

Medea som ett offer. Genomgående visas tecken på att hon lider av psykisk ohälsa; hon talar för 

sig själv, hallucinerar, tappar verklighetsuppfattningen och visar tecken på ett självskadebeteende. 

Det enda hon vill är att få Jason tillbaka medan Euripides Medea inte är intresserad av det då det 

enda hon vill är att hämnas. Sålunda skiljer sig Euripides Medea och Stridsbergs Medea åt 

gällande motiv. 

I Episodium 1 i Medea bönar och ber Medea Kreon, kungen av Korint om ytterligare en dag i 

landet innan utvisning, för att kunna hjälpa sina barn till säkerhet. Medea utger sig således, i 

Episodium 1, för att vara en älskande mamma men under ytan lurar hennes sluga sida. Så fort 

Kreon har gått sin väg, byter hon personlighet. Det vittnar om att Euripides Medea är 

beräknande och slug. 

                                                        
59 Arrhenius 2002, s. 117. 
60 Euripides, “Medea”, övers. Agneta Pleijel och Jan Stolpe, I Världsdramatik 1, Den klassiska traditionen, Lewan,  
Bengt (red.), 2. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 57. 
61 Ibid., s. 59. 
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MEDEA: Illa går det överallt, det kan jag inte neka till. Men än är leken inte slut. Det nya paret ska 
få veta att de lever, svärfar ännu mer besvär. Tror du jag hade kravlat runt i stoftet för den 
mannen om jag inte visste det? Aldrig skulle jag ha gjort mig till för honom om jag inte haft en 
plan som kanske lyckas. Mannen är en idiot, han hade kunnat stoppa mig och kasta ut mig, men 
han gav mig denna dag, en enda. Visst kan man göra tre lik på en dag, ett av fadern, ett av dottern, 
ett av mannen?62 

Episodium 1 kan jämföras med scen 3 i Stridsbergs Medealand. I scen 3 ber Medea Kungen om att 

få stanna i Korint. Kungen tar tillfället i akt och definierar och tillskriver Medea vem hon är utifrån 

hörsägen. Medea har inga andra avsikter än att få stanna. Hon gör istället vad som helst för att inte 

utvisas. 

MEDEA: Jag vill bara stanna i landet. 

KUNGEN: Du är inte en kvinna som accepterar ett nederlag. Du är farlig. 

MEDEA: Jag vill undgå mitt öde, ja. Jag vill fly min art. Jag är otillgänglig och högfärdig. Och jag 
vill inte längre vara kvinna. Men jag har ingenstans att ta vägen. Och det är Jason jag hatar. Din 
dotter är mig helt likgiltig. Håll bröllop. Lev i frid. Men låt mig bo kvar i landet.63 

I en längre monolog i Episodium 1 i Medea, funderar Medea högt ut en plan om hur hon ska gå 

tillväga i sin hämnd mot Jason. I den monologen gör hon sig själv exalterad och upphetsad inför 

sin hämnd. Hon avslutar monologen som följer: 

MEDEA: Gör allt du kan, Medea, ta dig samman, sätt igång, friskt mod, försök att tänka klart. Låt 
inte dem behandla dig så där, det räcker. Jasons äktenskap med ättlingen till Sisyfos, av alla – det 
drar löje över dig. Medea, du minns att du är barn till Solen! Du ser klarare än de och du vet mer, 
och fastän kvinnan påstås vara oförmögen till allt av verkligt värde, är hon mästerlig på det som 
kallas ont.64 

Som citatet visar jagar hon inte endast upp sig själv utan hon definierar också sig själv. Hon utgår 

från samtidens konventioner och förvridna kvinnosyn och använder det till sin fördel. Dessutom 

beskriver hon sig själv som Solens ättling. I Stridsbergs Medealand refererar Medea till sig själv som 

blommornas barn.65 Ljuset har en central roll och är ett dominant tecken i Stridsbergs Medealand. 

När hon minns tillbaka kommer ett varmt ljus, när hon är på sjukhuset finns ett kallt ljus och när 

hon faller djupare i sin ångest blir det mörkt. Detta kan ses som en intertextuell koppling, eftersom 

solen/ljuset påminner henne om vem hon egentligen är. 

I både Medea och Medealand är Medea en sexuell varelse. Hon uppfattats som attraktiv av män 

runt omkring henne och hon använder det till sin fördel. Skillnaden är att i Medealand så uttrycks 

sexualiteten explicit då inget som sparas åt fantasin. Den sexuella energin och ord som hör 

samman med kvinnans sexualitet uttalas och visas i Stridsbergs Medealand. Stridsbergs Medea har 

                                                        
62 Euripides 1998, s. 63. 
63 Sara Stridsberg, Medealand och andra pjäser, Bonnier, Stockholm, 2012, s. 25. 
64 Euripides, 1998, s. 64. 
65 Stridsberg 2012, s. 63. 
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samlag med Kungen och hon försöker också förföra Jason. Jason har samlag med Prinsessan och 

försöker förföra Medea. I Medea är det också tydligt, men det ligger ändå under ytan. Som läsare 

får vi aldrig ta del av Euripides Medea i en sexuell akt och inte heller talar hon om sin kropp som 

ett redskap. Hon planerar att använda sin kropp som redskap mot Kreon, men det är inte uttalat. 

Detta visar på skilda konventioner mellan den antika och den moderna dramatexten, gällande vad 

som visas och vad som berättas på scenen. 

Man kan förstå den sorg och förtvivlan som Medea uttrycker, i både Medea och i Medealand. 

Medea i Medealand lever men samtidigt inte då hon är förtvivlad och stagnerad i ett skal av sitt 

forna jag. Euripides Medea är rasande. Som läsare kan man känna med henne till viss del men 

samtidigt får man en distans till henne på grund av hennes ihållande raseri. Medea i Medealand 

visar fler lager av sin sorg och det kan därför vara lättare att som läsare känna sympati för henne 

och hennes situation.  

I Episodium 2 i Euripides Medea vill Jason ge henne pengar så att de kan flytta. Han försöker 

inte hjälpa Medea på annat sätt och han ser inte på sveket på samma sätt som Medea. Jason är 

rationell medan Medea är emotionell. Medea svarar: 

MEDEA: Jag vill inte ha en rikedom som kränker själen eller välstånd som ger plåga.66 

Detta uttalande definierar Medea och förklarar hennes sätt att se på världen och vad som är viktigt 

för henne. Hon har gjort allt för kärleken och har varit sann med det hela sitt liv. Medea ställs 

således som motsats till Jason som hävdar att han gift om sig av ekonomiska skäl och för familjens 

bästa. Medea värnar om sin själ och ser inte pengar och rikedom som svaret på sina bekymmer. 

Jason agerar i motsats till vad Medea värderar högt. 

Scen 4 i Medealand kan jämföras med Episodium 2 i Medea. Scenerna handlar om när Jason 

söker upp Medea för att prata om flytten. I Euripides Medea finner Jason Medea utomhus, men i 

Medealand finner han henne i ett badkar fullt med orenheter. Detta smutsiga badkar kan ses som 

ett dominant tecken samt som en symbol för att Medea försöker få andrum i sin egen sörja och 

smuts. Hon har hamnat i denna sörja bestående av hennes eget bagage och utsöndringar och hon 

håller på att drunkna i sin olycka, om man ser det utifrån hennes perspektiv. Men utifrån andras 

perspektiv, i det här fallet Jasons, kan det vara en symbol för att hon ligger och krälar i sin egen 

smuts. De pratar och Jason vill få henne att förstå verkligheten. Ilskan över förlorad kärlek är det 

som får henne att kliva upp ur sörjan. Sorgen av att ha blivit lämnad övergår således till ilska och 

där sås fröet till att vilja hämnas.  

                                                        
66 Euripides 1998, s. 67. 
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Scen 4 i Medealand innehåller det obekväma samtalet som kan ske efter att ett förhållande tagit 

slut. Det är tydligt att de båda vill olika saker, en är sårad och en har sårat. Det som skiljer sig 

mellan Medea och Medealand är att Jason har ett mer mänskligt sätt mot Medea i Medealand. Han 

försöker förklara för henne, möta henne i sorgen och bekräfta hennes känslor, kanske inte 

tillräckligt men ändock försöker.  Jason i Medea är totalt oförstående och likgiltig inför Medea 

samt hennes reaktioner och mående. Likheten är att Jason pressar Medea i båda pjäserna till att 

hamna i den maktlösa situationen. Jason i både Medea och Medealand utövar härskartekniker och 

det driver Medea till vansinne. I följande scen, scen 5, står det i didaskalierna att Medea skär sig i 

armarna.67 Att skära sig i armarna är en form av självskadebeteende. Orsaken kan självfallet vara 

olika från individ till individ men generellt är självskadebeteendet ångestrelaterat. Sålunda skär sig 

en individ för att känna något annat än det man känner i den stunden. Detta överensstämmer 

med Medeas upplevelse av vad som händer i scen 4. 

I början av Episodium 1 i Medea håller Medea en lång monolog riktad till kvinnorna i Korint. I 

monologen berättar hon utifrån sitt perspektiv om det som har hänt henne. Hon relaterar sin 

historia till alla kvinnors äktenskapliga situation vid den här tiden och således förankras pjäsen i 

sin samtid och kontexten blir tydlig. Anledningen till denna monolog är att försöka vinna 

förståelse hos kören och de kvinnor som kören innefattar. Följande utdrag ur monologen 

stämmer överens med detta resonemang: 

MEDEA: Vi måste först betala för att få en man, sen finna att vår kropp har blivit slav hos 
honom. Plågan ökar när man tvingas fråga sig om han, tyrannen över en, är trogen eller falsk. Att 
skiljas är en skam för kvinnan och förskjuta mannen otänkbart. Och värsta för den som inte 
känner landets seder: det man visste hemma gäller inte här. Man borde vara synsk för att 
tillfredsställa främlingen i sängen. Och går det, är han nöjd och inte klagar, då är livet avundsvärt. 
Om inte, får man dö. Om mannen längtar ut och bort, går han till andra och gör slit på ledan i sitt 
hjärta, medan vi gör oss bekymmer om en enda själ – och det är hans. Det sägs att kvinnan lever 
tryggare än han, som alltid måste bära spjut och gå i krig. Å, fel! Hellre går jag tre gånger ut i strid 
med sköld och vapen än föder barn en enda!68 

I Episodium 3 i Euripides Medea, efter att vännen Aigeus lämnat hennes hem, uttrycker Medea sin 

plan under en monolog som åter är riktad mot kören. Nu när hon fått klarhet och trygghet i hur 

hennes framtid kommer te sig känner hon sig tillräckligt trygg i att uttrycka sin plan. Medea berättar 

att hon ska offra sina barn i denna hämndaktion. Hon vet med sig att det är den mest ogudaktiga 

handling någon kan göra, men hon har bestämt sig69 Hon vill att Jason aldrig ska få se sina barn 

igen, och att han inte heller ska få nya barn med sin nya fru. Dessutom ska hon få upprättelse och 

människor ska få en annan uppfattning om henne. Kören med kvinnorna från Korint försöker 

övertala Medea att inte fullfölja planen. Medea låter sig inte påverkas, eftersom hon vet att detta 

                                                        
67 Stridsberg 2012, s. 41. 
68 Euripides 1998, s. 61. 
69 Ibid., s. 70. 
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dåd skulle såra Jason mest. Detta vittnar om att varje gång Medea riktar sig mot kören, är vid 

tillfällen då hon är säker nog att uttrycka sina planer. Hon använder kören för sitt självändamål. 

Kören uttrycker det åskådare tycker och på så sätt blir kören kopplingen mellan scen och publik. 

I scen 7 i Medealand yttrar Medea sin hämnd. Således kan Episodium 3 i Medea och scen 7 i 

Medealand jämföras. Medea i Medealand kräver att hon ska få sitt liv tillbaka. Euripides Medea är 

inte intresserad av att få sitt liv tillbaka, utan vill endast ha sin hämnd. Det vittnar om att 

Euripides Medea är mer flat i sin karaktär än Stridsbergs Medea, som uttrycker: 

MEDEA: Jag vill ha mitt liv tillbaka. Och om jag inte kan få det så vill jag ha hans liv. Hjärta för 
hjärta. Öga för öga. Kön för kön. Jag kräver att han inte heller går osårad ur denna strid. Jag vill att 
han ska blöda som jag har gjort. Och jag vill att mitt hjärta äntligen tystnar eftersom det inte längre 
lyder mig och aldrig har gjort det och antagligen aldrig kommer att göra det. Lever sitt eget liv. 
Följer vilken dåre som helst till världens ände och föder hans dumma avkomma. Jag kräver ett 
annat öde. Jag kräver att molnen skingras ovanför mitt olyckliga huvud.70 

I Episodium 4 i Euripides Medea möts Jason och Medea igen, men istället för konfrontation 

manipulerar Medea Jason och låter honom höra det han vill höra. Medea ber om ursäkt för sitt 

beteende och säger att Jason hade rätt. Medea säger att hon vill att Jason ska ta hand om barnen, 

något som hon vet att hans nya fru inte vill. Medea använder barnen som redskap, för att komma 

nära Jasons nya fru men också för att kunna genomföra planen att mörda henne och hennes far, 

kung Kreon. Medea använder Jasons kvinnosyn mot honom som ett redskap för att få honom dit 

hon vill. För varje scen får man som läsare se mer och mer av Medeas sluga och onda sida och på 

så sätt utvecklas hon under handlingens gång. 

JASON: Medea, jag aktar det du säger, förebrår dig inget. Varje kvinna blir väl arg om mannen tar 
en annan bakom hennes rygg. Ditt hjärta svängde till det bättre. Det tog tid, men ändå. Du förstod 
vilket beslut som segrat, så handlar en förnuftig kvinna! 

MEDEA: Ja visst. Det tror jag säkert. Men kvinnan är ju svag, det vet du, och har lätt att börja 
gråta.71 

Medea använder sin samtids snäva kvinnosyn till sin fördel. Till skillnad mot Medea i Medealand, 

blir hon följsam och beter sig till synes så som det förväntas av en kvinna i hennes situation vid 

den här tiden. Det enda tillfälle som Medea i Medealand är slug är efter att Kungen förnekat henne 

att stanna och hon förför honom, men gentemot Jason och resterande rollfigurer är hon 

densamma. Detta förstärker teorin om att Stridsbergs Medea är mer rund i sin karaktär än Euripides 

Medea. I Episodium 5 i Medea kommer en budbärare. Budbäraren är Jasons följeslagare och 

ynglingen berättar om dådet, hur morden gick till, om hur kungen och kungadottern, tillika Jasons 

fru, blev mördade av Medea. Budbäraren beskriver målande hur morden gick till och Medea visar 
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71 Euripides 1998, s. 72–73. 
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nu sitt sanna jag då hon fullständigt makabert njuter av nyheten. Medea visar att hon inte har några 

gränser för vad hon är kapabel till. Hon bryr sig inte om auktoritet och saknar sympati och empati. 

BUDBÄRAREN: De är döda! Hon har dött, kungadottern, och så kungen – och av dina gifter. 

MEDEA: Det var det bästa bud du burit fram. Du är från denna stund min välgörare, min vän. 

BUDBÄRAREN: Vad säger du, men är du galen, kvinna? Du har våldfört dig på kungahuset och 
du ryser inte över vad du hör? Du jublar? 

MEDEA: Nej då, vänta bara får du veta annat. Käre vän, berätta nu, och jäkta inte. De gick under. 
Hur? Jag känner dubbel glädje om deras död var skoningslös.72 

Detta vittnar om att Euripides Medea har blivit/är hämndlysten och med berått mod utför dådet. 

Stridsbergs Medea blir/är däremot förtvivlad och utför dådet genom sin förvirring. Således blir 

de båda resultatet av det som omgivningen definierat dem som. 

I scen 15 i Medealand har morden på Prinsessan och Kungen redan ägt rum. Medea är hemma 

och dricker alkohol och dansar till hög musik och skrattar.73 Barnflickan kommer med 

dödsbeskedet och vill hjälpa henne rymma. Barnflickan i Medealand och budbäraren i Medea har 

således samma funktion och samma inledande inställning till Medea. När de sedan ser hennes 

reaktion blir de förskräckta. Barnflickan beskriver händelserna för Medea, likt budbäraren gjorde 

i Medea. 

De tydliga didaskalierna i Medealand ger dramatexten det ramverk den verkar inom. 

Didaskalierna är så tydliga att de skulle kunna fungera självständigt. Detta är tydligast i scen 4 

samt scen 8. Scen 4 handlar om när Jason finner Medea liggande i ett badkar full med 

orenligheter. Detta framgår i bilaga 1. 

Till didaskalier hör även titlarna. Euripides pjäs heter endast Medea, vilket visar på vems 

berättelse som skildras på scenen. Medea är huvudrollsfiguren. Medealand vittnar om att det inte 

endast handlar om Medea, utan främst om de från hennes eget land, hennes egen tillhörighet och 

där hon hör hemma. Denna analys har visat att Medealand utspelar sig i Medeas huvud, som 

fragment i en episk dramaturgi. På så sätt är Medea fast i Medealand. 

Medea utspelar sig i Korint i Grekland under Antiken. Handlingen utspelar sig på platsen som 

är Medeas hem. Hemmet är på så sätt ett dominant tecken. Det var i hemmet som hon levde 

tillsammans med Jason, det var i hemmet som hon skapade sin familj, det är i hemmet hon 

lämnas av Jason och det är i hemmet som hon slutligen dödar sina barn. Medealand utspelar sig i 

Korint med en svensk kontext under 2010-talet. Handlingen utspelar sig i en sjukhusmiljö. 

Didaskalien i scen 1 beskriver miljön: 
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DIDASKALIER: Det är en alldeles bländvit miljö, ett slags icke-miljö, en väntan, ett efteråt, en 
evighet. Väntrummet på ett sjukhus eller ett sterilt dödsrike. Ett väntrum till ingenting, ett 
medvetande eller ett drömt rum. Någonstans står ett gammalt badkar på guldfötter. Medea ligger 
på golvet och sover. Hon har gråa, smala byxor, en grå halvlång tröja och guldstövlar. Ett alldeles 
bländande moln hänger ovanför hennes kropp. Ljudet av ett hav hörs i bakgrunden. Det är 
barndomens hav, moderkartan och hemlandet, det övergivna, det bortglömda, det är en flyktings 
dagdröm.74  

Handlingen i Medealand gestaltas som episoder av minnen där Medea kommer ihåg vad hon har 

gjort och varför hon är där hon är. I inledningen vet hon inte vad som har hänt, bara att något 

har hänt och hon försöker få ihop virrvarret av trådar i hennes huvud, hennes Medealand. Detta 

stämmer överens med Ångströms resonemang. 75  

Miljön i Medealand ger uttryck för Medeas känslor. Ödet har fört Medea till det kala sjukhuset, 

till det kalla rummet med vitt sken. Hon är fast i det rummet, i sitt huvud och i sitt liv. Ett vitt 

ljust sken kan vara en symbol för döden. Hon väntar i rummet medan hon minns episoder av sitt 

liv. Hennes mor är närvarande men gudinnan håller i trådarna. Detta kan vara en symbol för att 

hon har tappat all verklighetsuppfattning eller det faktum att hon befinner sig i limbo. Pjäsen 

ifrågasätter kärleken och döden. Inledande är det en utmaning att få en tidsuppfattning över 

förloppet, vilket förstärks av hennes inre monologer. Under läsningen får läsaren ledtrådar om, 

angående slutet. Medealand kan ses som en tragedi men också som en reseskildring. Den röda 

tråden är till slut tydlig. Medea gör en resa inombords och i sitt minne, trots att hon i själva verket 

inte rör sig från det rum som hon är inlåst i. Medea är fast i Medealand, i den olyckliga kärleken, i 

den psykiska ohälsan och i sitt utanförskap. I Medealand skildras den inre väntan för Medea, och 

det är genom den väntan som hon försöker få kontroll över sitt öde. 

Den andra aspekten: Medea i relation till föräldraskap 
I båda pjäserna hämmas Medea av de biologiska utgångspunkterna. De visa båda det sexuella 

behovet men deras roll som mamma problematiseras också. Den inneboende önskan efter barn 

har inte Medea i Medealand och Medea i Medea sätter sig själv framför sin roll som mamma. Det 

biologiska behovet gör Jason beroende av Medea och på så sätt är inte Medea fri att agera som hon 

vill. Detta överensstämmer med de Beauvoirs resonemang.76 

Medea och Jasons barn är med i periferin i båda pjäserna. I Medea har inte barnen några namn 

utan refereras endast som ”Medeas barn” i rollregistret och ”de pojkarna” i handlingen. I 

Medealand har pojkarna namn, ena namnvalet är inspirerat av en karaktär från den grekiska 

mytologin: Akilles. Akilles mor försökte skydda honom och göra honom osårbar genom att 
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doppa honom i floden Styx. När hon doppar honom håller hon honom i hälen och på så sätt blir 

hans häl sårbar. Det är sedan hälen som blir hans död. Trots att Akilles mor försökte skydda 

honom var han ändå sårbar. Medea i Medealand ger också intrycket av att vilja skydda sina barn, 

men när hon gör det misslyckas hon att skydda dem från henne själv. Dessutom vittnar 

namnvalet Akilles om en intertextuell koppling till Homeros Iliaden. Den yngsta sonen heter 

Tiger. Tiger kan vara ett djur, men tiger gör man även när man är tyst. Tiger gråter sig själv till 

sömns när han saknar sin mamma och Akilles frågar dagligen efter henne. I Medealand beskrivs 

barnen som otroligt påverkade av sina föräldrars separation. Till skillnad från Euripides Medea där 

barnen beskrivs som oberörda av detta.  

AMMAN: Men här är barnen, dagens löparträning är över; mammans olyckor bekymrar inte 
barnen. Nej, unga sinnen löper kvickt bort från smärta.77 

I Medea försöker Amman hålla barnen borta från deras mamma, till skillnad från barnflickan i 

Medealand, som försöker få Medea att komma hem och närmare sina barn. I Medea projicerar 

Medea sin sorg till hämnd. Medea identifierar sina barn som den punkten där hon kan skada 

Jason. På så sätt är hennes hämndbegär starkare än hennes kärlek till sina barn. Medea i Medealand 

mår för dåligt för att kunna ta hand om sina barn men hon värderar ändå sin roll som mamma 

högt och hennes kärlek till barnen är väldigt tydlig. 

Slutet av scen 5 i Medealand övergår till scen 6. Scen 6 är en analeps, som ett minne som i nu-

perspektiv kommer upp till ytan. Minnet innefattar när Medea höll sin son Akilles i sina armar för 

första gången. Didaskalierna berättar om hur Medea kisar mot ljuset. Ljuset kan ses som en 

symbol för övergången till minnet men även när människor har upplevt en nära döden-

upplevelse finns utsagor om att de sett ett ljus. 

DIDASKALIER: Medea ligger på golvet. Gudinnan placerar ett bylte i hennes famn. Det är det 
första barnet, Akilles. Ljuset slår på, en mild strålkastare, som en försommardag. Medea kisar mot 
ljuset.78 

I scen 6 finns det tecken på att Medea led av förlossningsdepression. Förlossningsdepression är 

något som kan innefatta en stor skam för kvinnan. Skammen över att inte känna den genuina lyckan 

som man förväntas att göra när ens barn föds. Istället får Medea en stark rädsla av att förlora allt. 

Medea pratar om förlossningen och om integritet, känslan av att vara en bit kött som hanteras, 

utsatthet och utifrån det skjuter Medea Jason ifrån sig, när det enda hon vill är att ha honom nära. 

JASON: Jag är lycklig, Medea. Ingenting har gjort mig såhär lycklig förut. 
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MEDEA: Och jag känner mig döende. Som om jag stod mitt uppe i ett krig. 

MEDEA: Jag trodde att han var sjuk när han inte slutade skrika. 

JASON: Nyfödda skriker. Det är ett gott tecken. Han längtar efter att leva och sjunga. Men du 
kommer att bli sjuk om du inte sover. 

MEDEA: Jag trodde att han var ledsen för att han var ensam i världen. Jag trodde att jag skulle dö 
förut. 

JASON: Han är ju med oss. Och hans mor är stark. 

MEDEA: Allt det här är så mycket våldsammare än jag föreställde mig. Jag skäms och jag vet inte 
varför. Jag känner mig smutsig. Jag trodde att jag ville dö, ge upp. 

JASON: Du har aldrig varit vackrare. 

MEDEA: En flod av smuts som fortsätter att välla ur min kropp. Jag är inte ren. Jag kommer 
aldrig att läka. 

JASON: Du är ung. Snart springer du omkring och är beskäftig och uppkäftig igen och berättar 
för folk hur de ska leva och sköta sina affärer. 

MEDEA: Och får aldrig mer älska med dig. 

JASON (tyst): Kan inte vänta. 

MEDEA: Aldrig mer ensam. Aldrig mer intakt, odödlig, osårbar. Jag är nerskjuten nu, styckad 
framför dina ögon. Måltavla. En enkel måltavla. 

JASON: Jag ska ta hand om dig. 

MEDEA: Jag vill inte älska under sådana villkor. Jag vill vara falken och pilbågen. Elastisk. 
Osårbar. En som sårar själv och viner genom luften. 

JASON: Jag lämnar dig aldrig.79 

Efter förlossningen känner hon en sorg över hur hon har förändrats som kvinna. Medea 

beskriver kvinnans utsatthet vid förlossning på samma sätt som Euripides Medea gör i sin 

monolog riktad till kören. Medea i Medealand är rädd att Jason aldrig mer kommer att kunna se på 

henne med samma ögon. Hon känner sig smutsig och är äcklad av sig själv. Hon får panik av 

tanken att det nu finns en människa som är totalt beroende av henne och genom kärleken till ett 

barn är hon nu sårbar, dödlig och en måltavla för sorg. Föräldraskap kan betyda olika saker och 

för kvinnor och män innebär det olika förutsättningar. de Beauvoir menar att om definitionen av 

en kvinna endast grundar sig på hennes funktion, så är det just moderskapet som fulländar 

hennes öde.80 

När minnet uppenbarar sig vid denna stund får hon en annan förhållning till sig själv. Hon 

lider till synes av förlossningsdepression, som hon kanske aldrig fick hjälp och stöd i. Jason lovar 
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henne att aldrig göra det som skrämmer henne mest av allt, att lämna henne. När dessa 

minnesfragment övergår till en helhet blir detta minne viktigt för henne, eftersom det ger henne 

något konkret som Jason brutit mot. 

MEDEA: Din blick faller på en annan och sedan är jag ingen för dig. Du råkar ut för en olycka 
och kommer aldrig mer tillbaka sedan. Båten förliser, du skadar dig på ett eller annat sätt, dör och 
går under, glömmer bort mig, utplånas, vår kärlek dör, du ger dig av med båten och drunknar och 
jag får aldrig se dig igen. Ensam med barnet, ensam med mig själv och mitt huvud, jag får gå från 
vårt hus och sedan driva omkring i staden med rakat huvud och tigga pengar och prostituera mig 
och mitt underliv kommer att blöda fortfarande. Det kommer alltid att blöda från och med nu. Jag 
vill inte ha någonting annat än dig. Jag sa att jag känner mig själv som ett jävla byte. Värnlös som 
en slav. 

JASON: Vad kan jag göra mer än att svära? 

MEDEA: Svär på hans liv också. 

JASON: På barnets? 

MEDEA: Ja.81 

Förlossningsdepressionen och rädslan av att bli lämnad av Jason påverkar resten av hennes liv 

och påverkar dessutom Medeas, Jasons och barnens öde. 

I Medealand iklär sig rollfiguren Gudinnan olika roller, är ständigt nära Medea och leder henne 

in på hennes väg. I scen 9 får Gudinnan en moderlig roll. Medea sover och Gudinnan försöker 

väcka henne. 

GUDINNAN: Medea, mitt barn. 

DIDASKALIER: Medea vaknar och ställer sig upp i givakt. 

MEDEA: Jag hörde det där. Du kallade mig ditt barn. Det var fint. Jag skulle gärna vara någons 
barn.82  

Medea ställer sig i givakt när hon hör det som hon längtar efter, en trygghet hos en familj. Det 

vittnar om att hon själv är barnet som blivit lämnat och att hon, likt ett barn, är oförmögen att 

agera på ett sätt som det förväntas av en vuxen kvinna. I båda pjäserna framkommer det under 

berättelsens gång att Medea själv har lämnat sin familj och sitt hemland för att vara med Jason. I 

Medea har Medea även svikit sin far och dödat sin bror. Likväl kan Medea uppleva det som att hon 

har blivit lämnad av alla. Motivet för Medea i Medealand är att bibehålla sin familj. Hon strävar efter 

att göra det som hennes föräldrar misslyckades med, att vidmakthålla den familj som de skapat 

tillsammans. Familjen är den grund som en människa står på och den grunden saknas kan världen 
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kanske upplevas mer skrämmande på grund av att det inte finns något att falla tillbaka på. Således 

kan en känsla av ensamhet uppkomma, vilket båda pjäserna lyfter fram. 

I både Medea och Medealand mördar Medea sina barn. Den största skillnaden är att Medea i 

Medealand visar tecken på omhändertagande även under morden. 

MEDEA: Blunda nu mina älsklingar. Allt ska bli bra nu, lilla Tiger. Ingenting kommer att hända 
oss mer. Mamma ska ta er in i det mjuka ljuvliga mörkret.83 

Medea i Medea agerar direkt och tar tag i barnen medan de skriker och ber om nåd och utan 

skrupler dödar hon dem. Medeas mord på Kungadottern/Prinsessan i samtliga pjäser innebär att 

hon bryter upp ännu en familj. Kreon/Kungen dör endast på grund av att Medea räknar med att 

han kommer att klamra sig fast vid sitt barn för att febrilt rädda henne. Banden av kärlek får en 

symbolisk betydelse här. För att det är på grund av dessa band som Kreon/Kungen dör och det 

är för bandens skull som Medea mördar dem från första början. Det är också på grund av Jasons 

band till barnen som hon dödar även dem. 

Det är svårt för Medea i båda pjäserna att förverkliga sig själv på grund av de föreställningar 

som definierar henne som obetydlig.84 I båda pjäserna försöker Medea finna sätt att bli fri från 

sorgen, hämnden och maktlösheten. Båda pjäserna handlar fortsättningsvis om Medeas jakt på 

frihet och kontroll över sitt eget liv. Sammanfattningsvis går Medea, i både Medea och i Medealand, 

mot den rådande normen om hur en kvinna ska vara och agera. På så sätt betraktas inte Medea 

som ”riktig” kvinna.85 

Den tredje aspekten: Medea i relation till samhällskritiken 
Gudinnan sammanfattar Medeas situation i Medealand: 

GUDINNAN: Efter en kortare tid på avdelningen framkommer att det finns ett utvisningsbeslut 
på den aktuella kvinnan. Uppgiften kommer från hennes före detta make och visar sig vid en 
närmare kontroll stämma. Kvinnan befinner sig alltså sedan några dagar tillbaka illegalt i Korint. 
Kan därför inte behandlas av korintisk sjukvård. Polismyndigheten meddelas och det beslutas att 
kvinnan ska lämna landet medelst handräckning. Hon skrivs därför ut med recept på sömnmedel 
för de närmaste veckorna. Patienten sätter därefter i sig hela asken i entrén utanför 
sjukhusapoteket och hittas medvetslös av sjukhuspersonal. Magpumpas på avdelningen. Skrivs ut 
genast efter uppvak då hon formellt sett inte får vistas på sjukhuset - denna gång utan recept. 
Lämnar sjukhuset definitivt.86 

Detta utdrag vittnar om att det finns en kritik mot kvinnors utsatthet i Medealand. Båda pjäserna 

innehåller en del samhällskritik. Medealand tar upp aspekter som psykisk ohälsa och migration. 

Det sistnämnda behandlas även i Medea. 
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I Medealand får man inblick i hur Medea som flykting och invandrare behandlas. Det visar sig 

att hon inte har några rättigheter. Stridsberg visar i Medealand hur inhumant flyktingar kan 

behandlas i en liknande process. Utvisning av en människa kan få förödande konsekvenser och 

Medea i Medealand är ett exempel på det. Medea har inga rättigheter och vården har inga 

skyldigheter. Även i Medea hotas Medea av utvisning och tillskrivs egenskaper på grund av att hon 

är född i ett främmande land. 

I Medea är Jason är manipulativ. Han trycker ner Medea, inte endast för att känna makt utan 

också för att få henne mer medgörlig. Jason menar att Medeas bedrifter är på grund av gudarna. 

Han anser att Medea ska vara tacksam istället för att vara bitter. Han förminskar henne genom att 

kalla henne flykting. Följande textutdrag visar hur Medea som invandrare inte har några 

rättigheter och istället ska vara tacksam för de möjligheter hon fått: 

JASON: Vilken tur är större för en flykting än att få giftas in i landets kungahus! Inte gör jag det 
av skäl som plågar dig: som att jag tröttnat på din säng, drabbats av passion och måste ha en annan 
hustru, flera barn – de barn jag har, de räcker – nej, jag gör det – mest – för oss och för att vi ska 
få det bra och inte lida brist, är man fattig mister man ju alla vänner, och för våra barn ska få en 
god och värdig fostran, för med bröder avlade av samme far blir alla likar, och så foga samman 
våra hus och leva lyckligt. Du vill inte ha fler barn väl, och för mig så är det bra att gynna dem som 
finns med hjälp av dem som föds. Var det så illa tänkt? Du borde hålla med, men plågar dig med 
tanken på mitt äktenskap. Ni kvinnor! Allt är bra om det är bra i sängen, men bli ensam mellan 
lakan – då är inget bra för er, det fördelaktiga blir avskyvärt. Om kvinnosläktet inte fanns och 
mänskor kunde hitta på nåt annat sätt att göra barn – då blev det slut på eländet i världen.87 

Jason är väldigt tydlig med sin kvinnosyn och saknar empati för sin exfru. Det är viktigt att ta i 

beaktning att Euripides Medea inte har något skyddsnät i Korint, förutom Jason eftersom hon är 

flykting. Jason har kontrollerat henne vilket har lett till att hon inte har knutit kontakt med någon 

annan. Detta gör att Medea inte har någon makt över sitt eget liv och det är anledningen till att 

hon använder sig själv som redskap. Hon upplever helt enkelt att hon inte har något annat val. 

Gudinnan i Medealand är hennes inre demon som leder henne till att mörda sina barn. 

Gudinnan tillskriver Medea vad antikens Medea stod för. Ett dominant tecken i Medealand är att 

Gudinnan har en central roll. Gudinnan håller i trådarna som styr Medea och det kan relateras till 

Antiken och dess polyteistiska världsåskådning. Tragedier handlar traditionellt sett om hur en 

rollfigur inte kan undkomma sitt öde. I Medea är det främst Jason som blir den tragiska rollfiguren 

när han försöker nå en högre position och få mer, men det slutar med att han förlora allt. I Medea 

är det Medea som går segrande ur striden medan i Medealand är det snarare Medea själv som blir 

den tragiska rollfiguren när hon förlorar allt. Människan under Antiken kunde liknas vid 

marionetter inför gudarnas förmågor och så är även fallet i Medealand. Medea har på så sätt inte 

makt över sitt egna liv. Gudinnan är närvarande i alla scener som är i ett nu-perspektiv och iklär 
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sig olika roller. I scen 5 arbetar Gudinnan på sjukhuset som Medea söker vård på. I analepsen i 

scen 5 söker Medea hjälp för sitt hjärta. Textutdraget nedan visar hur Medea febrilt försöker få 

hjälp och hon blir nekad den hjälpen. 

GUDINNAN: Vi har patienter här som är sjuka på riktigt. 

MEDEA: Jag är sjuk. Jag är sjuk av sorg. Jag försöker bara få dig att förstå det. Mitt hjärta är 
sönderslaget. 

GUDINNAN: Vi behandlar inte den typen av sjukdom här. Det vill säga. Det är ingen sjukdom. 
Krossat hjärta är en händelse – 

MEDEA: Sönderslaget. 

GUDINNAN: Sönderslaget? 

MEDEA: Sönderslaget, inte krossat. 

GUDINNAN: Okej. Sönderslaget hjärta är ett tillstånd som är en del av kärlekens villkor. Du är 
vuxen och normalbegåvad. Du känner som alla till kärlekens villkor. 

MEDEA: Men jag kände inte till dess kronologi. Början. Mitten. Slutet. Det obönhörliga. Hans 
blick som inte längre ser på mig. Jag kan inte leva utan den. Det är en sjukdom. Jag känner mig 
dödssjuk. Jag kommer att dö av det här tillståndet. Jag går ingenstans.88 

Detta visar att Medea försöker att vara så tydlig som möjligt med sin problematik då hon skiljer 

på ett krossat hjärta och ett sönderslaget hjärta. Skillnaden är att ett krossat hjärta är bildligt talat 

ett resultat av händelser som råkar hända medan ett sönderslaget hjärta handlar om att någon 

annan individ har utövad fysiskt våld mot hjärtat. Distinktionen är passivitet och aktivet och det 

är på grund av aktiviteten som Medea har hamnat i den här situationen. Medea har inte makten 

över sin situation men hon försöker kontrollera den i den mån hon kan. 

Den fjärde aspekten: Medea som redskap 
I båda pjäserna är Medea beroende av män för sin sociala ställning. Medea använder således sig 

själv som redskap för att påverka männen som besitter makten att ge henne ett bättre öde. I både 

Medealand och Medea söker Medea trygghet och använder sin kropp som redskap. 

I Episodium 3 i Medea kommer Aigeus hem till Medea. Aigeus längtar efter att få biologiska 

barn samtidigt som han påstår sig vara fast i äktenskapets bojor. Medea ser då sin möjlighet till 

frihet och använder sin kropp för att få kontroll över sitt öde. Trots att Aigeus är en gift man 

lockar hon honom till otrohet. I Medea har Medea tidigare försökt att få kören, bestående av 

kvinnor, att förstå hennes situation och talat om kvinnors utsatthet och ojämlikhet. Hon agerar 

således inte som hon lär, vilket vittnar om att Medea har dubbelmoral och är självcentrerad men 
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framförallt visar det att Medea inte tvekar att använda sig själv och sin kropp som redskap för att 

nå sitt mål. Detta resonemang överensstämmer med att Medea endast har makt över sin kropp 

och inte sin situation. 

I scen 3 i Medealand visar Medea att hon gör vad som helst för att stanna i Korint. Hon 

försöker förföra Kungen för att motivera honom att låta henne stanna. Det slutar med att 

Kungen hastigt och våldsamt har samlag med Medea. 

DIDASKALIER: Efteråt vänder sig Kungen om och knäpper sina byxor. 

KUNGEN: Jag kan inte be dig gå och jag kan inte heller stå här och pratat med dig. Jag kommer 
antagligen att ångra mig. Men du får stanna en vecka. Det är mitt sista ord. Gör vad du måste 
göra, men låt min dotter och hennes lycka vara. Låt mig vara i fortsättningen. Jag orkar inte säga 
nej till dig. Du är vacker och farlig och uppenbarligen mig övermäktig. Detta har aldrig inträffat 

MEDEA: Du kommer inte att ångra dig.89 

Genom samlaget med Kungen lyckades Medea med sitt uppdrag då hon manipulerade Kungen 

med sin kropp som redskap. I scen 11 har det gått en vecka och Medea befinner sig utanför 

Kungen. I scen 11 får man reda på anledningen till att Medea önskade just en vecka innan 

utvisning. 

MEDEA: Jag trodde att jag skulle ställa allt till rätta. Jag trodde att jag skulle hämta tillbaka min 
älskade från mörkret och få ordning på hans olydiga hjärta. Jag trodde att det här tillståndet var 
övergående. Jag trodde att han älskade mig. Jag trodde att han var förvirrad. Jag var övertygad om 
att han skulle komma tillbaka till mig.90 

Detta vittnar om att det finns en skillnad mellan Medea i Medea och Medea i Medealand. Deras 

anledning till att be om extra tid innan utvisning skiljer sig åt. Euripides Medea vill hinna skrida 

sin plan till verket medan Stridsbergs Medea önskar mer tid för att hinna övertala Jason att 

komma tillbaka. Medea i Medea försöker också övertala Kreon, men istället för att ha samlag med 

honom visar hon sin kvinnliga list samtidigt som hon låtsas vara en oroad mamma. Detta vittnar 

om att Medea är medveten om den makt hon besitter gällande sin kropp men också att hon är 

beräknande. 

En annan skillnad mellan Medea i Medea och Medea i Medealand är Medeas syn på Jason. I 

Medea ångrar Medea att hon valde att följa med Jason från början medan hon i Medealand aldrig 

tvekar på att hon hör samman med Jason. Medea i Medealand ångrar ingen stund hon lagt på 

Jason.  

Dessutom är Jasons orsaker till skilsmässa olika mellan pjäserna. I Episodium 2 i Medea vill 

inte Medea höra Jasons ursäkter och inte heller ha hans hjälp. Jason visar tecken på att vara helt 
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oförstående för Medeas vredesutbrott och sorg. Han tycker istället att han har gjort sin familj en 

tjänst genom att gifta om sig och att det är Medeas skyldighet att förlika sig med detta. Jason vill 

således att Medea ska förlika sig för familjens bästa. På så sätt använder Jason sina barn som 

redskap för att få Medea på andra tankar. Detta visar därutöver att Jason vill att Medea ska rädda 

honom igen och på så sätt fortsätter Jason använda Medea som redskap för sin egen lycka. 

I Medealand är intrigen enklare eftersom Jason helt enkelt började älska någon annan. Det var 

inte lika beräknande och illa handlat utan mer igenkännbart. Jason älskar Prinsessan för att hon är 

Medeas motsats men respekten för Medea som kvinna avtar inte. Jason uttalar att Medea är 

fantastisk, smart, stark, sexig, farlig och att hon kan få vem som helst.91 Detta resonemang 

överensstämmer med de Beauvoirs syn på identitet, som en produkt av sina handlingar.92 Jason i 

Medealand uppfattas mer mänsklig än Jason i Medea eftersom han agerar mer humant mot sin 

exfru och sina barns mamma. 

                                                        
91 Stridsberg 2012, s. 94–95. 
92 de Beauvoir 2006, s. 25. 
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Diskussion och konklusion 

Jämförelse mellan tre aspekter från analysen i relation till tidigare forskning 

Det första perspektivet: Medeas förändring 
Det urskiljs i analysen att Medea förändras. Dock skiljer sig förändringen av de båda 

Medeagestalterna åt. Medea i Medealand förändras på grund av sin psykiska ohälsa. Medea i Medea 

utgår från sin samtids konventioner och använder den snäva kvinnosynen till sin fördel. De båda 

förändras av sorgen och vreden över att bli lämnad. I båda dramatexterna uppfattas Medea som 

en sexuell varelse. Skillnaden är att i Medea sker det sexuella under ytan medan det i Medealand 

uttrycks explicit och inte lämnas åt fantasin. Följaktligen är det skilda konventioner gällande vad 

som får visas och vad som berättas på scenen i det antika dramat och i det moderna dramat. 

Således följer endast Medea det antika dramats konventioner.93  

Morden på barnen skiljer sig åt i Medea och Medealand. I den förstnämnda mördar Medea sina 

barn i ett nu-perspektiv bakom scenen. Som läsare får man läsa barnens samt körens reaktioner 

medan Medea hugger dem till döds. I Medealand har morden redan ägt rum och blir sedan 

beskrivna av Gudinnan i episoder. Likheten är att man som läsare aldrig fullt får ta del av 

morden. De båda följer det antika dramats konventioner, så som Sundberg reflekterar över i 

Skrivet i vinden.94 

I analysen problematiseras Medeas roll som kvinna, mamma och fru och det är genom dessa 

roller som hon definieras. Ur ett genusperspektiv sett försöker hon bryta sig loss från de roller 

som tillskrivits henne för att själv kunna få kontroll över sitt liv och sitt öde. När hon opponerar 

sig mot kulturens traditioner och fördomar om kvinnans roll definieras hon inte längre som en 

riktig kvinna. Aktivt väljer hon att inte längre vara mamma och det strider mot biologismens syn 

och stämmer överens med Arrhenius resonemang.95 Arrhenius resonemang om biologismens 

undermåliga grunder gällande kvinnosyn stämmer överens med den diskurs som Euripides Medea 

förhöll sig till, i och med att hon opponerade sig mot de kvinnliga idealen sågs hon inte längre 

som en riktig kvinna. Hon beskrivs generellt utifrån sitt utseende och funktion som kvinna. I 

båda pjäserna brister Medea i sin roll som mamma och är på så sätt inte längre en riktig kvinna, 

utifrån biologismens resonemang. 

                                                        
93 Sundberg 2014, s. 37. 
94 Ibid., s. 37. 
95 Arrhenius 2002, s. 104. 
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Det andra perspektivet: Makten 
Makten i båda dramatexterna bygger på ömsesidighet mellan Jason, Aigeus, Kungen, Kreon och 

Medea. Männen i dramatexterna är lika kulturellt konstruerad som kvinnan. Dock tillhör världen 

männen.96 Medea har på så sätt rollen som den Andre genom de rådande lagarna.97 Analysen visar 

att Medea är beroende av män för sin sociala ställning. På grund av detta använder Medea sig 

själv som redskap för att påverka makten att ge henne ett bättre öde. I analysens resonemang 

framkommer det att Medea inte har makten över sitt eget liv. Det är männen, gudarna och 

samhällets konventioner som bestämmer hennes öde. Medeas enhet i Medea och Medealand 

inkluderar moderskapet, hushållsarbetet och äktenskapet. Alla beståndsdelar påverkar varandra i 

denna enhet.98 Titlarna i samtliga pjäser är en symbol för dessa två enheter som Medea i Medea 

och Medealand verkar i. 

Analysen visar att den största skillnaden mellan Euripides Medea och Stridsbergs Medea gäller 

makten. I Euripides Medea har Medea en plan för hur hon ska få makt över sitt eget liv. I slutet av 

Medea är hon fri och har makt över sin egen situation. Stridsbergs Medea är istället maktlös, 

fångad och nedbruten. 

Det tredje perspektivet: Fast i Medealand 
I analysen av de båda dramatexterna finns det tecken på att Medea går vilse i att försöka dra en 

gräns mellan sin kropp och den könsidentitet som hon fostrats till. Detta överensstämmer med 

Arrhenius resonemang om att det är genom denna gränsdragning som människan möter 

samhällsvarelsen.99 Läsaren möter på så sätt både Medea som människa och Medea som 

samhällsvarelse.100 I de båda pjäserna får man en inblick i hur Medea som flykting och invandrare 

behandlas. Resonemanget från analysen visar att Medea i Medealand är fast i den värld som hon 

försöker vara fri i. Medea befinner sig ursprungligen i ett rum, och detta fasta rum gör att det är 

rollfiguren Medeas inre resa som bli central. Det smutsiga badkar som Medea ligger i är en symbol 

för det område som Medea försöker ta sig från. 

I Sverige finns idag en debatt om svårigheter att få behandling för psykisk ohälsa. Det talas om 

att psykisk ohälsa inte tas på lika stort allvar som fysiska sjukdomar. Främst diskuteras barn och 

ungdomspsykiatrins brist på personal och tillräcklig ekonomi för att kunna ta mot och behandla 

de individer som är i behov av stöd. Väntetiderna är långa och kan ha dödliga konsekvenser. 

Debatten handlar om hur stort det organisatoriska mellanrummet mellan olika instanser är. Detta 

                                                        
96 de Beauvoir 2006, s. 97. 
97 Ibid., s. 193. 
98 Ibid., s. 624. 
99 Arrhenius 2002, s. 13. 
100 Ibid., s. 13. 
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stämmer överens med hur Medea i Medealand blir nekad vård. Hon nekas vård för att hennes 

ohälsa inte går att bota, att det inte finns plats, på grund av att hon är invandrare samt att hennes 

psykiska ohälsa förminskas. 

Sammanfattning 

Denna studie behandlar den mellantextlighet som Olsson skriver om.101 Analysen belyser på så sätt 

samtalet mellan Euripides Medea och Stridsbergs Medealand. Analysen visar att Stridsbergs 

språkvärld har påverkats av Euripides eftersom Stridsberg har utgått från Euripides Medea för att 

ge sitt verk en speciell innebörd.102 

Analysen visar att symboliken är stark i de båda dramatexterna. De båda bygger dessutom på 

tragedins konventioner, där man vanligtvis får varningar om vad som kommer att hända, 

samtidigt som det inte går att förhindra förloppet. På så sätt ser inte rollfigurerna själva hur de går 

mot sin undergång. Likheten mellan Medea och Medealand är hur sorgen åskådliggörs. Det är inte 

bara sorgen över att förlora någon utan också sorgen över att förlora den framtid man har målat 

upp tillsammans. Medea identifierar sig tillsammans med Jason och hon har gjort stora 

uppoffringar för honom. Nu är hon istället halv och har ingen riktning i livet. Inte nog med att 

hon får sitt hjärta krossat utan hon tappar även alla rättigheter. Hon känner sig utnyttjad och som 

att hon inte har några befogenheter över sitt eget liv. Således tar hon till det hon har kvar, sin 

kropp och sitt huvud. Hon använder även sina barn som redskap för att få kontroll på 

situationen. Hennes barn kan på så sätt ses som en förlängning av hennes kropp, den kropp som 

gett dem livet och den kropp som tar livet från dem. Medea känner sig kränkt och för en stolt 

person kan det vara svårt. Att tappa anseende inför andra och sig själv är svårt när man lägger 

stor vikt i vad andra tycker om en. Hon är landsförvisad och har således inget hem längre. 

Hennes land är denna nya situation som hon försöker finna sig tillrätta i. Medeas roll som 

mamma är alltid närvarande. Denna dikotomi handlar om kvinnan som socialt konstruerad 

gentemot den biologiska varelsen. Detta yttrar sig som en likhet mellan Medea och Medealand. 

Kärlek är att komma hem. Att komma hem är komma fram till eller komma in i den plats eller det 
tillstånd som får en att glömma att man är.103 

Så skriver Sem-Sandberg i efterordet till Stridsbergs Medealand och andra pjäser. Medea i Medealand 

kämpar med att känna tillhörighet, kämpar för kärleken, kämpar för sig själv och för sina barn 

men framförallt kämpar hon för att komma hem. Det är den största skillnaden mellan de två 

                                                        
101 Olsson 2002, s. 51. 
102 Vulovic 2013, s. 117. 
103 Sem-Sandberg 2012, s. 463. 
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Medegestalterna. Euripides Medea vill endast hämnas och är inte intresserad av att få Jason att 

komma hem till henne. 

Konklusionen av denna studies analys är att samtliga pjäser kan användas som politiskt 

budskap för sin samtid. Denna analys har på så sätt gett djupare förståelse för narrativet då den 

har relaterats till den samhälleliga kontexten. Medea som kvinna har problematiseras och 

diskuterats i relation till varandra, till de andra rollfigurerna och till sin samtid. Det som framför 

allt har urskilts i analysen är att rollfiguren Medea både i Medea och Medealand är komplex och 

fortfarande, efter årtusenden, lika aktuell. Enligt min mening vittnar det om att Medea är ett 

inspirerande, slagkraftigt och viktigt porträtt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Didaskalier från scen 4 

Följande är samtliga didaskalier i scen 4 i Stridsbergs Medealand: 

DIDASKALIER: Medea sitter med kläderna på och nerböjt huvud i ett badkar på lejonfötter. På 
badkarskanten står tablettburkar och urdruckna vinflaskor och rakblad. Vattnet är smutsigt och 
illaluktande, fullt med hår och tvålrester och förstörda fotografier. Hon har ett rakblad i handen 
och hon smeker underarmar, vader och hals med det medan hon talar i ett slags förvridet stackato, 
som om hon är mycket rädd eller fryser, ett huttrande spiraliskt tal. Hon kräks i vattnet. Sedan 
gråter hon högt och ropar, delvis under vattnet. 

DIDASKALIER: Hon slänger upp håret i en båge över huvudet. Sedan skrattar hon. 

DIDASKALIER: Jason står plötsligt intill henne. Hon ser upp i sitt blöta hår och med rester av 
spyor rinnande längs haka och bröst. Hon torkar snabbt bort det, ler stort mot honom. 

DIDASKALIER: Jason tittar på henne, äcklad. 

DIDASKALIER: Hon plockar snabbt bort flaskor och rakblad. Försöker gömma sakerna bakom 
badkaret och i vattnet. 

DIDASKALIER: Tystnad. 

DIDASKALIER: Hon reser sig upp och står framför honom. 

DIDASKALIER: Hon sätter sig i badkaret med armarna om knäna och huvudet mellan benen. 

DIDASKALIER: Jason sätter sig på huk bredvid badkaret och tar hennes hand. 

DIDASKALIER: Tystnad. Hon rör vid hans bröst. Han tar varsamt bort hennes hand. 

DIDASKALIER: Medea sjunker. 

DIDASKALIER: Tystnad. 

DIDASKALIER: Mer tystnad. 

DIDASKALIER: Jason rör vid hennes axel. 

DIDASKALIER: Jason ryggar tillbaka. Medea ställer sig upp i badkaret. 

DIDASKALIER: Medea kliver ur badkaret. 

DIDASKALIER: Medea börjar klä sig. Gör sig resklar. 

DIDASKALIER: Medea rör sig mot honom när hon talar. 

DIDASKALIER: Medea jagar honom ut ur rummet.104 

                                                        
104 Stridsberg 2012, s. 29–37. 


