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1. Inledning

CAROL. [...] To lay a hand on someone's shoulder...
JOHN. It was devoid of sexual content.
CAROL. I say it was not. I SAY IT WAS NOT. Don't you begin to see...? Don't you begin to 
understand?  IT'S NOT FOR YOU TO SAY.1

Oleanna av David Mamet hade premiär i New York 1992.2 Det nittio minuter långa dramat om en 

student som anklagar sin lärare för sexuella trakasserier slog ner som en bomb i amerikansk 

offentlighet. Publiken var splittrad till den grad att recensenter rapporterade om slagsmål i salongen 

under pågående föreställning. Även på kultursidorna var man våldsamt oeniga. Dramat uppfattades 

allmänt som en varning för hämndlysten feminism och för faran med överdriven politisk korrekthet.

Debatten gällde huruvida denna varning var befogad eller bara reaktionär och dum.

När Oleanna ett drygt år senare fick svensk premiär på Kungliga Dramatiska Teatern i 

Stockholm blev mottagandet annorlunda. Visserligen uppfattades det som en kvalité att dramat inte 

tog entydig ställning till sitt ämne, men samtidigt uppehöll sig gå gott som samtliga recensenter vid 

dess effektiva och kritiska genomlysning av patriarkala strukturer och dold maktutövning.3 Johanna 

Ekström i Expressen sammanfattade på ett ganska typiskt sätt stycket som en historia om ”en 

kvinnlig student som utsätts för olika former av övergrepp av en manlig, auktoritär lärare”.4

Hur kan detta förklaras? Hur är det möjligt att två helt texttrogna uppsättningar av en synnerligen

text-tät pjäs kunde resultera i så radikalt olika politiska läsningar? I den den frågan tar min uppsats 

sin utgångspunkt.

Jag kommer att söka svaret i en kombination av inom- och utomtextuella faktorer. Uppsatsen 

kommer därför att innehålla både en receptionsanalytisk del och en närläsning av dramat. I 

receptionsanalysen kommer jag att jämföra pjäsens mottagande i USA och Sverige, och undersöka 

relationen till respektive samhälles offentliga samtal om feminism och identitetspolitik.

Närläsningen kommer jag att ägna just åt textens sällsynta förmåga att understödja motstridiga 

tolkningar. Jag kommer att analysera denna med stöd av Torsten Petterssons teori om det litterära 

verkets böjlighet. Begreppet utvecklas i anslutning till analysen nedan.

1 Mamet (1992) s 43.
2 Produktionen hade först provats ut i ett mindre sammanhang på American Repertory Theatre i Cambridge 

Massachusetts. Pjäsens öppning i New York brukar dock räknas som dess egentliga premiär. Det var då Oleanna 
recenserades och på allvar mötte offentligheten. Se vidare Sauers (2009) s 2-3.

3 Se till exempel Franzén (1994, 16 januari) ”Pratpjäs som avslöjar åskadaren” Dagens Nyheter, Huss (1994, 16 
januari) ”En stor liten uppsättning” Svenska Dagbladet.

4 Ekström, Johanna. (1994, 18 januari) ”Slät yta, djupa sår.”. Expressen.
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1.1 Frågeställningar, metod och disposition

Min undersökning kommer att utgå från följande frågeställningar: Varför tolkades David Mamets 

Oleanna så olika vid sin amerikanska respektive svenska urpremiär? I vilken utsträckning kan 

oenigheten förklaras utifrån den omgivande samhälleliga kontexten? Hur  möjliggör pjäsens 

konstruktion motstridiga politiska tolkningar?

Jag kommer att inleda med att kortfattat presentera dramatikern David Mamet och ge ett 

handlingsrefereat av Oleanna. Därefter går jag igenom originaluppsättningarnas mottagande i USA 

och Sverige, och söker sätta det i relation till hur det offentliga samtalet om feminism och 

identitetspolitik såg ut vid tiden för premiär i respektive land. Analysen av pjäsens förhållande till 

sin samhälleliga kontext utgår i första hand från de paralleller som explicit lyfts fram av samtida 

mottagare, även om beskrivningen ibland kompletteras med andra och senare källor.

 Sedan följer en närläsning av dramat där jag utifrån Torsten Petterssons teori om det litterära 

verkets böjlighet undersöker just hur pjäsens konstruktion möjliggör flera plausibla men 

sinsemellan motsägande tolkningar. För att hålla nere antalet fotnoter kommer jag i analysdelen att 

ange mina hänvisningar till Oleanna med sidnummer inom parentes i löptexten.

Avslutningsvis knyter jag samman uppsatsens olika delar och relaterar pjäsen till den aktuella 

debatt om identitetspolitik och politisk korrekthet som pågår i Sverige våren 2015.

1.2 Tidigare forskning

Såvitt jag kunnat se finns ingen svensk forskning om vare sig Oleanna eller David Mamet. I USA 

och England, där pjäsen också är flitigt spelad, finns något mer. David K. Sauer utkom 2009 med 

boken Mamet's Oleanna (Sauer, 2009) i vilken han grundligt redogör både för pjäsen och för dess 

ursprungliga mottagande. Boken ingick i en serie av populära introduktioner till samtida dramatik 

som gavs ut av Bloomsbury Methuen Drama och vände sig till teaterintresserad allmänhet. År 2004 

gjorde även Brenda Murphy en analys av Oleanna för antologin The Cambridge Companion to 

David Mamet med titeln Oleanna: Language and Power (Murphy, 2004).

Den amerikanska artikeldatabasen JSTOR katalogiserar tre vetenskapliga artiklar om Oleanna av

något äldre datum: “The Modern Academy Raging in the Dark: Misreading Mamet's Political 

Incorrectness in 'Oleanna'”  av Richard Badenhausen (1998) , ”The Politics of Gender, Language 

and Hierarchy in Mamet's 'Oleanna'” av Christine MacLeod (1995) och ”'We're Just Human': 

'Oleanna' and Cultural Crisis” av sociologen Marc Silverstein (1995). De två förstnämnda är 

4



regelrätta dramaanalyser, den tredje snarare en receptionsanalys som söker förklara pjäsens 

framgångsrika mottagande utifrån dess amerikanska samtid. Även Silverstein gör dock en egen 

texttolkning. Med tanke på pjäsens kontroversiella insteg i offentligheten är det kanske inte konstigt

att alla tre har viss polemisk anstrykning, där de första två snarast har karaktären av äreräddningar 

och den sista kritiserar dramatikern för att utnyttja, och därigenom bidra till, en reaktionär samtida 

tendens. I denna uppsats får dessa tidiga artiklar i första hand betydelse som välformulerade nedslag

i den amerikanska receptionen. 

1.3 David Mamet

David Mamet är en amerikansk dramatiker och manusförfattare. Han föddes i Chicago 1947 och  

fick sitt genombrott med pjäser som Sexual Perversions in Chicago och American Buffalo i mitten 

av sjuttiotalet.5 Sedan dess har han skrivit mer än trettio scenpjäser och tio filmer. Han har två 

gånger nominerats till en Oscar, för manusen till The Verdict (1982) och Wag the dog (1997), och 

belönades med Pulitzerpriset för den svarta komedin Glengarry Glen Ross 1984. Hans tydligaste 

signum är en stiliserad, utstuderat rytmisk och vulgär dialog – fullt av upprepningar, avhuggna 

meningar och egenkonstruerade skällsord. Han har själv sagt att Samuel Becket och Harold Pinter 

var hans viktigaste inspirationskällor till att börja skriva dramatik, och precis som hos Pinter 

utspelar sig många av hans pjäser i slutna, exklusivt manliga miljöer (som mäklarkontoret i 

Glengarry Glen Ross, pantbanken i American Buffalo eller bedragarcellen i House of Games) där 

det pågår en ständig språklig kamp om överläget.

År 1999 utkom skådespelarhandboken True and False, där Mamet positionerar sig  som 

teaterteoretiker av synnerligen reduktionistiskt märke. Till bokens bärande tankar hör att de flesta 

regissörer gör mer skada än nytta, att texttolkning är en överflödig praktik och att den långa 

tradition av skådespelarträning som bygger på Konstantin Stanislavskijs teorier (och som i USA 

vidareutvecklats till mer formaliserade skolor som Meisner-teknik eller så kallad method-acting) är 

kvasireligiöst nonsens. Mamets egen sammanfattning av sin långa teatererfarenhet i form av några 

råd till en ung skådespelare lyder: ”Hitta inte på, förneka inget, tala ut, stå rak, håll dig borta från 

skolor”.6 Boken blev förstås kontroversiell inte minst i kraft av vilka auktoriteter den kritiserade. 

Men den blev också inflytelserik och mycket läst på teatrar och skådespelarutbildningar världen 

runt, så även på Teaterhögskolan i Sverige.

Att han upprepade gånger, senast i sin självbiografi Theatre, har avfärdat politisk teater som 

5 Samtliga biografiska och yrkesmässiga fakta om Mamet i detta avsnitt från: Murphy (2011) s 2-10.
6 Mamet (2010) s 27.

5



tråkig har inte hindrat honom från att ofta ta sig an just infekterade politiska ämnen i sina pjäser. 

Förutom Oleanna gäller detta kanske i synnerhet för Race (2009) om rasism och November (2007) 

om konflikten mellan politisk idealism och pragmatism. Enligt Mamet själv var det hans 

efterforskningar inför November som fick honom att för första gången läsa konservativa tänkare 

som Milton Friedman och Robert Nozick, vilket i sin tur ledde till en radikal politisk omorientering 

högerut. Han har beskrivit denna utveckling i en essä i The Village Voice med det symptomatiskt 

hårdkokta namnet ”Why I am no longer a Braindead Liberal”.7

1.4 Oleanna

Oleanna hade premiär i New York 1992. Som redan nämnts blev den en skandalsuccé, och lika 

välbesökt som kontroversiell. Den spelades snart över hela världen. Den engelske dramatikern 

tillika nobelpristagaren Harold Pinter gjorde en ovanlig återkomst som regissör för att sätta upp 

Oleannas brittiska urpremiär 1993 och motiverade det i ett brev till Mamet med att ”there can be no

tougher or more unflinching play than Oleanna”.8 Den filmatiserades 1993 och är fortfarande drygt 

tjugo år senare en av Mamets mest spelade pjäser. 

Titeln Oleanna är hämtad från det utopiska lyckosamhälle som den norske violinisten Ole Bull 

vid 1800-talets mitt försökte bygga upp i Pennsylvanias ödemark, och som han i sin tur döpte 

genom att kombinera sitt eget förnamn med sin hustrus: Anna. Oleanna skulle organiseras utifrån 

principer om altruism och egendomsgemenskap, men experimentet urartade snabbt och gick under i

hungersnöd och interna stridigheter. Enligt en intervju var det just associationen till en felslagen 

utopi som fick Mamet att fastna för namnet.9

Eftersom dramats handling inte är allmänt känd kommer jag att inleda med ett kort referat. Jag 

vill dock varna för att läsa detta alltför bokstavligt. Eftersom konflikten i texten gäller just vad som 

egentligen händer och vem som bestämmer vad som är sant, är en alldeles värdeneutral 

handlingsbeskrivning svår att åstadkomma. Nedanstående bör därför läsas som en grov 

utgångspunkt vilken kommer att problematiseras i den följande textanalysen.

Dramat består av tre scener, vilka kallas ”akter” i textens egna didaskalier. Var och en visar ett 

möte mellan universitetsläraren John och hans student Carol på hans arbetsrum. Han är en 

karismatisk och framgångsrik man runt fyrtio, specialist på en maktkritisk sociopedagogik i 

Bordieus efterföljd där han bland annat lär ut att modern utbildning är meningslös, en ”ritualiserad 

7 http://www.villagevoice.com/2008-03-11/news/why-i-am-no-longer-a-brain-dead-liberal/ (Hämtad: 2015-05-21)
8 http://www.haroldpinter.org/directing/directing_oleanna.shtml (hämtad: 2015-05-17) 
9 Refererad i: Badenhausen (1998. Vol. 25, No 3). ”The Modern Academy Raging in the Dark: Misreading Mamet's 
Political Incorrectness in "Oleanna"”. College Literature.
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nollning”. Han har nyligen blivit erbjuden en fast tjänst på skolan och håller därför på att köpa ett 

hus till sig och sin familj. Carol är en osäker tjugoåring som är ovan vid den akademiska miljön.

I den första scenen har hon sökt upp honom för att få hjälp att klara hans kurs. Hon är förtvivlad 

efter att ha fått tillbaka en underkänd hemtentamen. Han fattar tycke för henne och mellan dem 

uppstår något som går utöver den vanliga relationen mellan lärare och elev. Vid scenens slut har 

han försökt lägga  en tröstande arm om hennes axlar, och hon ska just avslöja något hon säger sig 

aldrig förr ha berättat för någon, när Johns fru ringer och säger att han måste komma hem. En otålig

överraskningsfest väntar på honom.

I den andra scenen träffas de igen efter några dagar eller veckor. Carol har lämnat in en anmälan 

till fakultetsnämnden där hon kritiserar Johns pedagogiska metoder, generellt men i synnerhet vid 

deras förra möte på tu man hand, för att vara sexistiska och maktfullkomliga. Detta äventyrar Johns 

anställning och husköp. Han försöker övertyga henne om att dra tillbaka sitt klagomål och lyckas 

nästan. När hon ändå till slut vägrar och vill gå försöker han desperat att hålla henne kvar.

Vid deras tredje möte har skolledningen godkänt Carols klagomål och John har blivit avskedad. 

Han har bett att få träffa henne för att göra ett sista försök att få förlåtelse. Hon går med på att 

återupprätta honom om han läser upp en offentlig ursäkt, formulerad av henne i samråd med den 

feministiska grupp hon numera tillhör, samt ändrar litteraturlistan för sin kurs enligt deras 

önskemål. En sista och avgörande vändpunkt återstår dock. Kort före detta tredje möte har Carol 

polisanmält John för våldtäktsförsök, en knappast rättvis tolkning av när han i slutet av deras andra 

sammanträffande försökte hålla henne kvar. Denna anklagelse har John inte känt till när han bett att

få träffa henne, eftersom han de senaste dygnen isolerat sig på ett hotell. När sanningen går upp för 

honom tappar han alla spärrar och ger sig på henne med nävarna, får ner henne på golvet och höjer 

en stol som för att döda henne. I pjäsens sista replik ser Carol upp på honom och säger: ”Yes. That's

right.”10

2. Mottagande

2.1 Oleannas mottagande i USA

Det är förstås ingen slump att det är lättare att hitta direkta kopplingar mellan Oleanna och det 

offentliga samtalet i USA än i Sverige. Det var ju i USA som pjäsen skrevs. Som vi sett ovan har  

Mamet även i andra pjäser, före och framförallt efter Oleanna, satt en ära i att skildra sitt samhälles 

10 Mamet (1992) s 47.
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bortträngda konflikter och trauman. I en intervju har han också själv medgett att det var medias 

bevakning av den så kallade Hill/Thomas-kontroversen 1991 (mer om den nedan) som fick honom 

att skriva klart vad som fram till dess bara varit ett utkast, och att se till att få pjäsen uppsatt.11

Så vilka konflikter och trauman var det då som Mamet fått vittring på i USA:s tidiga nittiotal? 

Utan tvekan var det en tid då identitetspolitikens berättigande och det eventuella hotet från 

överdriven politisk korrekthet redan utgjorde passionerade stridsfrågor.

Begreppet politisk korrekthet hade visserligen använts pejorativt av konservativa debattörer 

redan under åttiotalet, men det var i och med insteget i ett nytt decennium som uttrycket 

populariserades och samtidigt gavs en mer enhetlig innebörd. Som en sorts programartikel för 

denna nya användning kan man läsa Dinesh D'Souzas inflytelserika bok Illiberal Education: The 

Politics of Race and Sex on Campus från 1990, där D'Souza går igenom och kritiserar framförallt 

allt tre tendenser inom utbildningsväsendet: Positiv särbehandling genom till exempel kvotering, 

strängare sanktioner mot hetsande och hatiskt tal (på yttrandefrihetens bekostnad), och slutligen 

kritik av kanon från exempelvis feministiska utgångspunkter.12 Samma år publicerades artiklar med 

ett liknande upplägg i bland annat veckotidningarna Forbes och Newsweek. Till och med den 

sittande presidenten George Bush varnade i ett tal 1991 för den rörelse vars strävan han beskrev 

som att vilja göra vissa diskussionsämnen, uttryck, och rentav gester ”off-limits”.13

Samtidigt innebar åren kring 1990 också en tydlig teoretisk skärpning på vad vi för enkelhetens 

skull kan kalla för den identitetspolitiska sidan. År 1991 utkom Susan Faludis Backlash, där hon 

bland annat argumenterar för att just ovan nämnda kritik, liksom en stor del av åttiotalets politiska 

retorik och populärkultur, bör förstås som en reaktion mot tidigare årtiondens feministiska 

landvinningar. Det vill säga att den envetna kampanjen för att svartmåla en viss kamp för 

likabehandling som ”politiskt korrekt” visar just hur framgångsrik denna kamp varit i sitt 

underminerande av etablerade maktstrukturer. 1990 utkommer även Judith Butlers Gender Trouble,

startpunkten för ett än mer radikalt normkritiskt samtal som snart skulle få stort inflytande.

Störst betydelse för hur Oleanna kom att tolkas i USA hade dock utan tvivel Hill/Thomas-

kontroversen, vilken Mamet som jag nämnde ovan även inspirerats av när han skrev sitt drama.14 

Den konservative domaren Clarence Thomas hade efter sin utnämning till Högsta domstolen 

anklagats av sin tidigare assistent Anita Hill för att ha trakasserat henne sexuellt.15 Frågan om 

vilken sanning som låg i anklagelsen och överhuvudtaget hur händelsen skulle förstås polariserade 

lägren i en redan delad amerikansk offentlighet. Där det ena lägret såg en rättrådig yrkesman bli 

11 Sauer (2009) s 20.
12 D'Souza (1990)
13 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19546 (hämtad: 2015-05-17)
14 Sauer (2009) s 18-20.
15 Spencer, Camille. (1991) ”The Chronology of the Clarence Thomas Confirmation” The Black Scholar.
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utsatt för en modern häxjakt (Thomas talade själv i sitt försvar om en ”lynchning”) under den 

politiska korrekthetens falska flagg, såg det andra ett typexempel på patriarkal repression och 

kåranda i effektiv praktik, och en ung kvinna som trots detta vågade höja sin röst och hävda sin 

upplevelse.16

Sådana var alltså förutsättningarna när Oleanna hade offentlig urpremiär på The Orpheum 

Theatre i New York den 25 oktober 1992, efter att ha först ha provats i ett mindre offentligt 

sammanhang på American Repertory Theatre i Cambridge Massachusetts. Här presenterade David 

Mamet ett drama som ekar både av D'Souzas tre tendenser till urspårad politisk korrekthet och av 

de offentliga utfrågningarna av Thomas och Hill. Att mottagandet blev både passionerat och 

splittrat var knappast förvånande. Splittringen gällde dock inte i första hand tolkningen av pjäsens 

budskap. Mamet har visserligen själv vid upprepade tillfällen betonat att pjäsen för honom inte tog 

någon sidas parti, men hans egen uppsättning tycks i så fall dåligt ha förvaltat denna moraliska 

mångtydighet.17 De flesta recensenter uppfattade Oleanna som en historia om en välmenande om än

självupptagen lärare som får sitt liv förstört av en falsk anklagelse, och pjäsens ärende därmed som 

att varna för en urspårad och hämndlysten feminism. Konflikten gällde i stället huruvida denna 

varning var befogad. 

Frank Rich som recenserade för New York Times såg Oleanna som Mamets passionerade svar 

på Thomas-utfrågningarna och beklagar att en svaghet i det i övrigt virtuost komponerade dramat är

just hur tydligt det tar ställning: ”If it is hard to argue with Mr. Mamet's talent, it is also hard to 

escape his tendency to stack the play's ideological deck.”18 Mindre överslätande var den 

inflytelserika litteraturvetaren Elaine Showalter, ofta presenterad som en av grundarna av den 

feministiska litteraturkritiken i USA, i en artikel med titeln ”Acts of Violence” i Times Literary 

Supplement. Hon kallar Oleanna propagandistisk och förenklad, och anklagar dess författare för att 

fiska i grumliga vatten av manligt missnöje och hämndbegär. Det var sådana känslor, skriver hon, 

som uppfyllde de åskådare som jublade åt pjäsens i deras ögon rättfärdigt våldsamma slut. 

Showalter återger hur mannen som satt brevid henne på premiären efteråt deklarerade att: "I nearly 

climbed up on the stage to kick the shit out of the little bitch myself" och anmärker syrligt att även 

om pjäsen engagerade stora delar av publiken till att ropa ut sitt bifall hörde hon i alla fall ingen 

ropa "Right on, sister!".19

 En mer akademiskt utvecklad version av samma kritik presenterades några år senare av Marc 

Silverstein, i uppsatsen ”We're just human: Oleanna and cultural crisis”. Oleannas ideologiska 

16 Sauer (2009) s 18-20.
17 Belägg för Mamets egen inställning till sitt drama t ex i : Kane (2001) s 144.
18 Rich, Frank. (1992, 26 okt). ”Mamet's New Play Detonates the Fury of Sexual Harassment”. The New York Times.
19 Showalter, Elaine. (1992, 6 november). ”Acts of violence”. Times Literary Supplement.  
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projekt, menar Silverstein, är att återupprätta den generella humanismen på den politiska 

korrekthetens bekostnad. Pjäsens katharsiseffekt exploaterar åskådarnas till stora delar omedvetna 

längtan efter att få sluta upp kring traditionella värderingar vilka uppfattas vara under attack.20 

I det andra lägret sågs den av till exempel journalisten Katie Roiphe som en angelägen varning 

för ”the consequenses of sexual harassment propaganda”.21 

Först 1995 gjorde kulturhistorikern Christine MacLeod i sin artikel ”The Politics of Gender, 

Language and Hierarchy in Mamet's 'Oleanna'” ett försök att samtidigt rädda pjäsen både från dess 

fränaste kritik och från denna form av konservativ appropiering, genom att fråga sig i vilken 

utsträckning Oleanna alls borde läsas som ett stycke om sexuella trakasserier. ”The narrow critical 

preoccupation with sexual harassment, political correctness and beleaguered masculinity” skriver 

hon ”has obscured what is in fact a far wider and more challenging dramatic engagement with 

issues of power, hierarcy and the control of language.”22 Ytterligare några år senare anslöt sig även 

litteraturvetaren Richard Badenhausen i artikeln ”The Modern Academy Raging in the Dark: 

Misreading Mamet's Political Incorrectness in 'Oleanna'” till ståndpunkten att dagskritiken 

underskattat dramats komplexitet.23 

2.2 Oleannas mottagande i Sverige

Bara ett drygt år efter premiären i New York fick Oleanna svensk urpremiär på Kungliga 

Dramatiska Teatern (hädanefter förkortat till: Dramaten) i Stockholm, i regi av Gunilla Nyroos och 

med Therése Brunnander och Reine Brynolfsson i rollerna. Projektet ingick i en experimentell 

satsning på nya arbetsformer på teatern. Skådespelarna hade själva fått välja manuset, fått vara med 

och ha synpunkter när teaterns dramaturg Ulla Åberg gjorde översättningen och även gjort större 

delen av instuderingen själva innan regissören kopplades på. Pjäsen spelade i en repetitionslokal 

och med ett minimum av rekvisita.

En jämförelse av de svenska recensenternas bemötande med deras amerikanska kollegors leder 

till förvånande resultat. Jag citerade ju ovan hur såväl den i övrigt entusiastiske Frank Rich som den

avgjort mindre entusiastiska Elaine Showalter beklagade pjäsens tydliga ideologiska undertext. 

Bland de svenska kritikerna nämner tvärtom flera kritiker som en av Oleannas största kvaliteter just

20 Silverstein, Marc. (1995, Vol. 60,). ”"We're Just Human": "Oleanna" and Cultural Crisis”South Atlantic Review.
21 Roiphe (1993) s 105.
22 MacLeod, Christine. (1995, Vol. 29, No. 2). ”The Politics of Gender, Language and Hierarchy in Mamet's 

"Oleanna"”. Journal of American Studies. s 202.
23 Badenhausen, Richard. (1998. Vol. 25, No 3). ”The Modern Academy Raging in the Dark: Misreading Mamet's 

Political Incorrectness in "Oleanna"”. College Literature.
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hur den lämnar den moraliska tolkningen åt åskådaren. Bo-Ingvar Kollberg i Uppsala Nya Tidning 

skriver att ”David Mamet ställer frågor i sin pjäs utan att egentligen själv ta någon ställning”.24 Pia 

Huss berömmer i Svenska Dagbladet hur Oleanna ”med utsökt precision vänder ut och in på sig 

själv liksom på åskådarens tankeapparat” och bjuder ”oförmodade ingångar till manligt och 

kvinnligt beteende, inte målat i svart och vitt utan med gråskalans alla schatteringar.”25 Även Kate 

Larsson i Aftonbladet skriver om hur Mamets pjäs ”skickligt värjer sig” emot att välja sida, och hur

den gestaltar den olösliga konflikten som ”uppstår i vårt moderna samhälle mellan kraven på 

'politisk korrekthet' och möjligheten till mellanmänsklig kommunikation som lika mycket som att 

respektera gränser innebär att överskrida dem.”26 

I den mån de svenska recensenternas egna sympatier lutar åt något håll är det allmänt i Carols 

favör. Johanna Ekström i Expressen inleder med att presentera dramats fabel som en historia om 

”en kvinnlig student som utsätts för olika former av övergrepp av en manlig, auktoritär lärare. En 

lärare som gör sig skyldig till moraliska övertramp och maktmissbruk.”27 Pia Huss i Svenska 

Dagbladet ser ”ett avslöjande av en civiliserat omedveten maktutövning”.28 Lars Olof Franzén är 

inne på samma linje när han beskriver John som en cynisk karriärist: ”Han har lagt sig till med den 

repressiva extraresurs som kallas öppenhet. Han är frispråkig och personlig, tröstande och 

tillmötesgående. Men eftersom han bakom sin kamratliga mask inte ett ögonblick respekterar sin 

elev gör den honom bara till en desto mer obönhörlig förtryckare.”29 Återigen kunde kontrasten  

knappast vara större mot den allmänna amerikanska läsningen av John som distraherad men 

sympatisk.

Ett intressant undantag från de svenska recensenterna prorevolutionära konsensus utgör redan 

citerade Bo-Ingvar Kollberg, den ende som i sin recension tydligt fördömer Carols maktanspråk 

som visserligen logiska men definitivt orättfärdiga. Han är också den ende som sätter in pjäsen i en 

amerikansk kontext och inleder sin text med att ”vad författaren väl haft som närmaste förebilder är

aktuella avarter och betänkliga tendenser i amerikansk utbildningspolitik, där hävdvunna och sedan 

gammalt oantastliga dygder och värden alltmera kommit att ifrågasättas av bl a minoriteter med 

kampen mot rasism eller med en stridbar feminism på programmet.”30 

Att Kollberg identifierar denna betänkliga tendens som specifikt amerikansk är symptomatiskt, 

liksom hur Jane Larsson ovan fortfarande sätter begreppet politisk korrekhet inom citattecken. 

24 Kollberg, Bo-Ingvar. (1994, 17 januari). ”Livshållningar i möte”. Uppsala Nya Tidning.
25 Huss, Pia. (1994, 16 januari). ”En stor liten uppsättning”. Svenska Dagbladet.
26 Larsson, Kate. (1994, 16 januari)”Här inleder Dramaten ett experiment...”. Aftonbladet.
27 Ekström, Johanna. (1994, 18 januari) ”Slät yta, djupa sår.”. Expressen.
28 Huss, Pia. (1994, 16 januari). ”En stor liten uppsättning”. Svenska Dagbladet.
29 Franzén, Lars-Olof. (1994, 16 januari) ”Pratpjäs avslöjar åskådaren”. Dagens Nyheter.
30 Kollberg, Bo-Ingvar. (1994, 17 januari). ”Livshållningar i möte”. Uppsala Nya Tidning.
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Visserligen debatterades jämställdhetsfrågor flitigt även i Sverige i början av nittiotalet. Inte minst 

frågan om politisk representation som aktualiserats av förslaget från bland andra Maria-Pia 

Boëthius om att starta ett kvinnoparti. Men just den identitets- och utbildningspolitiska diskussion 

som fördes i USA, och i vilken Oleanna kom att utgöra en sådan brandfackla, hade så vitt jag 

kunnat se ännu inte nått oss. Som belysande exempel på detta kan vi jämföra mottagandet av två i 

efterhand kanoniserade feministiska klassiker, nämligen Susan Faludis Backlash – Om kriget mot 

kvinnorna och Judith Butlers Genustrubbel. Medan Backlash publicerades på svenska av 

Nordstedts förlag redan 1992 och recenserades i de flesta större dagstidningar skulle det dröja fram 

till 2007 innan Genustrubbels mer radikalt makt- och könsidentitetskritiska budskap översattes och 

publicerades av det mindre förlaget Daidalos.31

Det kan vara intressant att spekulera i  hur pjäsen hade uppfattats om den fått premiär bara ett år 

senare, efter utbildningsminister Carl Thams och den socialdemokratiska regeringens omstridda 

förslag om könskvotering till svenska universitet. Enligt detta skulle kvinnliga sökande ges 

företräde mot ungefär jämbördiga manliga till 240 akademiska tjänster. Förslaget diskuterade flitigt 

framför allt våren 1995.32 Jag tror att det är sannolikt, om än förstås omöjligt att säkert veta, att 

Oleanna hade uppfattats annorlunda i ljuset av denna debatt.

Förutom tidsandan tror jag att en delförklaring till att Oleanna fick ett så balanserat mottagande 

var att Dramaten lanserade pjäsen just som ett skådespelardrivet experiment snarare än som en 

politisk appell. Lanseringen var överhuvudtaget försiktig. Ett förhandsreportage i Dagens Nyheter 

förundras över att inga pressmeddelanden skickats ut.33 I motsats till sina amerikanska kollegor såg 

den svenska kritikerkåren pjäsen utan några på förhand givna tolkningsramar och utan att ha fått 

eventuella förlagor eller yttre referenspunkter utpekade för sig. Utifrån recensionerna verkar de inte 

heller ha känt till pjäsens amerikanska reception.

3. Dramaanalys

3.1 Teoretiska utgångspunkter

En som försökt förklara det litterära verkets förmåga att ge upphov till motstridiga men lika riktiga 

tolkningar är litteraturprofessor Torsten Pettersson. I sin lärobok Dolda principer (2007) lanserar 

han begreppet ”böjlighet” för att beteckna just denna kvalité hos texten. Vad Pettersson söker är en 

31 Köjling, Cecilia. (2007, 15 maj). ”Könet är en icke-sanning” Borås tidning.
32 Uppgifterna hämtade från: Björk (2012) s 156-159.
33 Malais, Yvonne (1994, 14 januari) ”Maktkamp med oanade följder”. Dagens Nyheter.
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framkomlig medelväg mellan de mer radikala tolkningsteorier som han kallar för monism och 

konstruktivism, där den första postulerar att ett verk bara kan ha en enda riktig tolkning och den 

senare att läsaren skapar tolkningen oberoende av verket – vilket för honom verkar kunna leda till 

att alla tolkningar blir lika riktiga. En medelväg som accepterar goda men motsägande tolkningar, 

som att King Lear i Petterssons eget exempel beroende på läsart antingen kan vara ett drama om att 

lidandet renar eller om att lidandet är meningslöst, utan att för den skull också behöva acceptera att 

King Lear kan vara ett drama om hur man bäst sköter om sin hamster.34

Hans lösning består i att betrakta verket som böjligt. Det låter sig böjas, det vill säga tolkas, på 

skilda och rentav oförenliga sätt beroende på kontext och tolkarens utgångspunkter; men det kan 

samtidigt inte böjas hur som helst. Vilka former det kan anta beror i sista hand på hur det är skapat. 

Pettersson skriver: ”Böjligheten skiljer sig alltså både från den orörlighet som monismen i sista 

hand antar och den obegränsade formbarhet som konstruktivismen förutsätter” och fortsätter 

liknelsen till den fysiska världens böjlighet med att peka på hur delarna av ett böjligt föremål där, 

precis som på hans metaforiska plan, kan hänga samman så att ”ifall en bestämd del formas på ett 

visst sätt, så kan detta begränsa möjligheterna att forma de övriga delarna.”35 

Det som för Pettersson gör texten böjlig är framförallt dess betydelserikedom. En text av någon 

omfattning innehåller en sådan oerhörd mängd tecken, vilka dessutom ofta i det konstnärliga verket 

medvetet motsäger eller underminerar varandra. Även om en tolkning som gör anspråk på att vara 

riktig aldrig helt får bortse från indikationer i texten som kunde motsäga den, finns här därför ett 

stort manöverutrymme. Beroende på vad tolkaren uppfattar som primära eller underordnade tecken, 

som nyckelscener eller transportsträckor, frigörs skilda mönster av betydelse.

För att förklara hur skilda tolkningar kan uppstå och samexistera för enskilda sekvenser av en 

text inför Pettersson två användbara begrepp, nämligen undanträngning och underordning.36 

Undanträngning innebär att en sekvens utifrån skilda läsningar av verket som helhet uppfattas på 

varandra uteslutande sätt. Den ena tolkningen underkänner den andra. Underordning innebär att 

sekvensen läses på likartat sätt men ändå får olika innebörd beroende på hur den infogas i helheten. 

För att ta ett exempel ur Oleanna kunde vi betrakta den tidiga passage där John för första gången 

blir personlig, berättar om sin egen misslyckade studiebakgrund och verkar uppmuntra Carol till att 

tro på sig själv. Om vår övergripande läsning uppfattar Carol som protagonist och John som 

förtryckare så kan vi förhålla oss till hans vänlighet på två sätt: Antingen genom att avfärda den 

som falsk eller genom att betrakta den som genuint menad men just därför som en särskilt tydlig 

demonstration av hans massiva överläge vid dramats början. Bevis för vänlighetens flyktighet så 

34 Petterson (2007) s 78-80.
35 Ibid. s 73.
36 Ibid. s 80.
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snart överläget hotas hittar vi i så fall senare i texten. Det första alternativet är ett exempel på 

undanträngning, det senare på underordning.

Pettersson förklarar begreppet böjlighet med textexempel från tre av Shakespears tragedier. Att 

han vänder sig just till dramatiken är knappast en slump. Den främsta anledningen till dramatexters 

ovanligt generösa böjlighet kommer också tydligt fram i hans exempel från Othello och Hamlet, där

tolkningsutrymmet i båda fallen uppstår i bedömningen av karaktärernas trovärdighet. Dramatik 

består ju som regel  nästan enbart av repliker. Det innebär att allt vi får veta om pjäsens värld och 

om dess karaktärer också kommer till oss genom någon karaktärs förmedling. Men hur kan vi veta 

när de ljuger eller talar sanning? Kan vi i Petterssons exempel lita på att något den notoriskt 

inställsamme rådgivaren Polonius säger i kungens närvaro är hans verkliga åsikt? Dessutom blir 

replikens verkliga betydelse ofta avhängig av vad vi uppfattar som karaktärens bakomliggande 

vilja. Johns inledande vänlighet mot Carol i Oleanna kan för att beskriva ytterligheterna antingen 

bero på att han vill hjälpa henne eller ligga med henne. Eftersom ingen allvetande berättare ger oss 

tillträde till hans tankar blir utrymmet för motstridiga men lika plausibla tolkningar stort.

Innan jag börjar gå igenom pjäsens tre akter och lyfta fram särskilt böjliga nyckelpartier vill jag 

säga något om min läsning av Oleanna som litterär text kontra som scentext. Dramaorienterade  

litteraturvetare som Björn Sundberg och teatervetare som Sven Åke Heed har betonat hur viktigt det

är att vid tolkning av dramatik påminna sig om dess speciella ofullbordade karaktär. Heed skriver i 

sin teatersemiotiska introduktionsbok Teaterns tecken om dramatexten att ”Mer än andra texter 

kräver den en en spatialisering, en konkretisering i rummet”  och uppmanar tolkaren att ”ha ständigt

present en faktisk eller tänkt föreställning”.37 Denna utgångspunkt delar jag i princip, och om 

nedanstående analys verkar otillräckligt spatialiserad hänger det samman med pjäsens speciella 

karaktär. Fram till de sista minuterna är det verkligen en ordens dramatik. Pjäsen är skriven så gott 

som utan scenanvisningar men också så gott som utan logiska fysiska aktioner eller förflyttningar.

Visst stöd för detta angreppssätt hittar jag också i David Mamets egen skådespelarhandbok True 

and False. Som redan nämnts lägger han där fram en mycket reduktionistisk teaterteori. Hans  

genomgående råd till skådespelaren är att låta pjäsen tala för sig själv, som här under artikelrubriken

”Jobb”: ”Det 'jobb' du lägger ner 'på manus' gör ingen skillnad. Det jobbet har en annan person med

en annan yrkesroll än din redan utfört. Den personen är författaren.”38 

37 Heed (2002)  s 25-26.
38 Mamet (2010) s 53.
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3.2 Första akten – Den tvetydiga nyckelsituationen

Att jag valt att dela upp min analys i tre kapitel utifrån de tre akterna har förutom rent praktiska 

även analystekniska skäl. Akterna skiljer sig åt både till karaktär och till funktion i den 

övergripande tolkningen. Första akten utgör den tvetydiga nyckelsituationen. Det är under detta 

första möte mellan Carol och John som de trakasserier vilka resten av dramat diskuterar antingen 

sker eller inte sker. Den första akten är därför väsentligt böjligare än de två följande. För att anknyta

till Petterssons resonemang så styr hur vi tolkar den också i hög grad hur vi tolkar fortsättningen.

Det är lätt att konstatera att mötet mellan John och Carol inte sker på jämbördiga villkor. Han är 

lärare och hon elev. De träffas både konkret på hans rum och överfört på hans diskursiva 

hemmaplan. Hennes skäl till att vara där är dessutom att be honom om att få en ny chans att skriva 

om en underkänd hemtentamen och på det sättet rädda sitt betyg. Hon är direkt beroende av hans 

godkännande medan han tills vidare inte alls är beroende av hennes. Det är uppenbart för mig att 

detta är förklaringen till hans överlägsna språkliga kontroll, i kontrast till hennes i synnerhet 

inledningsvis osammanhängande stammande. Att vissa tolkare uppfattade Carols sätt att prata som 

tecken på klen begåvning innebär inte att texten egentligen låter sig böjas åt det hållet.39 Det är helt 

enkelt ingen rimlig tolkning.

Däremot finns utrymme för en reell oenighet (det vill säga oenighet mellan lika goda tolkningar) 

när det gäller hur vi bedömer hans agerande i den överlägsna positionen. Behandlar han henne så 

illa som hon senare kommer att hävda? Eller är det hon som är alltför känslig och misstar den rätt 

att kritisera och korrigera som hör till lärarrollen för något mer personligt? Deras olika perspektiv 

bli tydliga när han motiverar att han underkänt henne genom en lite raljant högläsning: ”JOHN. 

(Reads from her paper.) 'I think that the ideas contained in this work express the author's feelings in

a way that he intended, based of his results.' What can that mean? Do you see? What...” (s 10-11). 

Ovan vid den akademiska jargongen tar Carol den möjligen sardoniska kritiken av hennes uppsats 

som om den gällde hennes person. Hon återger några sidor senare hur hon upplevt hans dom: 

”CAROL. You said, 'What can that mean?' (Pause.) 'What can that mean?' (Pause.) JOHN. ... and 

what did that mean to you...? CAROL. That meant I'm stupid. And I'll never learn.” (s 13). 

Avgörande för hur vi uppfattar detta är förstås vems parti vi tar. Frågan ekar av den aktuella 

debatten om ”curlade” studenter, det vill säga frågan om hur mycket hänsyn högre utbildning bör ta 

till studenters skilda bakgrund, respektive kräva att de anpassar sig. 

Carols förväntningar är enkla. För henne kommer studenter till universitetet med ett klart 

39 Tolkare såsom Rich (1992) i hans recension i The New York Times.
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mål:”To know something they didn't know. Who came here. To be helped. To be helped. So 

someone would help them.” (s 12). Denna inställning står i direkt motsättning till Johns, som i 

stället ser som sin lärarplikt att provocera sina studenter till motstånd och självständigt tänkande 

(”to make me mad is your job?” undrar Carol klentroget mot slutet av akten (s 22)). Här finns en 

fatal perspektivkonflikt eftersom vad hon uppfattar som kränkande på sätt och vis för honom är 

själva undervisningen. 

Men om Oleannas första akt visar hur två världar kolliderar och hur en ung kvinna från 

arbetarklassen misslyckas med att förstå koderna på en akademisk institution så är denna 

gestaltnings innebörd synnerligen böjlig. Den kan lika gärna vara en kritik mot lata studenter som 

inte förstår att arbeta för att möta universitetets krav, som en kritik av ett elitistiskt system och ett 

åskådliggörande av just de uteslutningsmekanismer som gör akademin till en så socialt homogen 

värld. Bland amerikanska tolkare dominerade den första läsningen, bland svenska den senare.

Till slut hamnar dock frågan om Johns pedagogiska metoder i skuggan av de sexuella 

trakasserier som Carol menar att han utsatt henne för. Det är dessa som kommer att utgöra den 

kritiska punkten i hennes anklagelse mot honom, och värderingen av dem blir avgörande både för 

pjäsens dramatiska förlopp och för vår utomstående bedömning. Om vi bortser från den 

konspiratoriska läsning enligt vilken Carol redan till deras första möte kommer med den hemliga, 

kryptofeministiska agendan att fånga John i en fälla, måste vi anta att hon själv uppfattar att hon 

blir utsatt för ett övergrepp tillräckligt allvarligt för att anmälas.40 Hon har uppfattat ett sexuellt 

anspråk i hans bemötande, antingen det nu har varit så konkret som att han försökt få henne i säng 

eller varit en mer planlös manlig maktdemonstration. Frågan är om vi delar hennes upplevelse.

Hon kommer som bevis att anföra framför allt tre av hans repliker. För det första när han säger 

sig vilja bli personlig med henne: ”JOHN. [...] I don't know how to do it other than to be 

personal, ... but... CAROL. Why would you want to be personal with me?” (s 16). För det andra när

han säger att han tycker om henne, kort efter att på telefon ha förklarat för sin hustru att han 

kommer att bli försenad hem: ”CAROL. Why did you stay here with me? JOHN. Stay here?  

CAROL. Yes. When you should have gone. JOHN. Because I like you. CAROL. You like me. 

JOHN. Yes.” (s 17). För det tredje när han säger sig vilja ”take off the Artificial Stricture [sic] of 

'Teacher' and 'Student'” och ett par repliker senare klagar på problem med sitt arbete och med sin 

fru (s 17).

Hon kommer också att ifrågasätta hans motiv till att erbjuda henne högsta betyg i kursen ifall hon

bara går med på att komma till hans kontor några fler gånger, och hur han i sin motivering av detta 

40 Inga citatvärdiga källor ansluter sig till förstnämnda, misstänksamma tolkning av Carols motiv. Den förekommer 
dock  flitigt på diskussionsforum på internet.
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upplägg återkommer till hur mycket han tycker om henne: ”CAROL. Why would you do this for 

me? JOHN. I like you. Is that so difficult for you to ... CAROL. Um ... JOHN. There's no one here 

but you and me. (Pause.)” (s 20)

Slutligen kommer hon att återge aktens avslutande sekvens då han försöker lägga armen om 

henne. Denna citerar jag mer utförligt. Precis innan har Carol brutit ihop och börjat gråta, efter att 

John bett henne se närmare på några statistiska tabeller som hon säger sig inte förstå.

CAROL. [...] Who should I listen to ... I ... (He goes over to her and puts his arm around her 
shoulder.) NO! (She walks away from him.)  
JOHN. Sshhh.
CAROL. No, I don't under ...
JOHN. Sshhhhh. 
CAROL. I don't know what you're saying ....  
JOHN. Sshhhh. It's all right. [...] What do you feel? 
CAROL. I feel bad. 
JOHN. I know. It's all right.
CAROL. I ... (Pause.) 
JOHN. What? 
CAROL. I ... 
JOHN. What? Tell me. 
CAROL. I don't understand you.  (s 24-25)

Utlyfta och sammanlänkande på detta sätt är det inte svårt att ur de här passagerna hitta tillräckliga 

skäl för att läsa in en sexuell undertext i Johns agerande. Särskilt enkelt blir det att göra den 

tolkningen när Carol i en senare akt berättar att han redan tidigare har rykte om att vara lite flörtig 

mot sina kvinnliga studenter. Denna förförståelse hos Carol kan förklara varför hon reagerar så 

starkt redan första gången han säger sig vilja bli personlig, och genast frågar varför han vill bli det 

med henne. Utifrån sin bild av honom anar hon kanske redan vart samtalet är på väg. I så fall får 

hon rätt. Efter att upprepade gånger förklarat hur mycket han tycker om henne, erbjudit henne 

högsta betyg om han får träffa henne enskilt några gånger till och använt den tvetydiga frasen 

”There's no one here but you and me” försöker han till slut lägga armen om henne. Några repliker 

senare ringer hans telefon och han tvingas till sist åka hem. Ingen vet vad som annars kunde hänt.

Det som gör att ovanstående i sig rimliga tolkning inte blir allenarådande, eller med andra ord 

skänker texten dess böjlighet för motsatta läsningar, är precis som i Torsten Pettersons resonemang 

ovan den rika förekomsten av andra och motsägande tecken. De (möjligen) sexuella anspelningarna

från John sida utgör trots allt en mycket liten del av en scen som annars till stor del består av samtal

om helt andra saker. De diskuterar det kursinnehåll hon inte förstått under hans föreläsningar och 

han ger henne råd om hur hon ska klara sina studier utifrån en position av att själv ha behövt 

kämpa. Mellan de ovan citerade ställena återgår de till harmlösa samtalsämnen i vilka även Carol 

tar aktiv del. Hon tycks om något bli mindre försiktig ju längre scenen går. Mot slutet vågar hon för

första gången be John om att sluta avbryta henne så att hon kan slutföra sin argumentation. Att hon 
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inte skulle tordas säga ifrån eller gå om hon kände sig trängd av hans sexuella anspråk vore förstås 

inte konstigt. Men borde inte hennes stegrande obehagskänslor märkas?

Slutet på akten undandrar sig dessutom på ett nästan utstuderat sätt entydig tolkning. Vad som 

händer efter den utförligt citerade passagen ovan är nämligen inte att Carol drar sig undan. Tvärtom

säger hon sig vilja avslöja en mörk hemlighet för John, något hon säger sig aldrig förut sagt till 

någon. Hon är tydligt ur balans men verkar söka hans stöd. Hennes hemlighet får vi aldrig veta. 

Så vad är det som händer här? Vad syftar Carol på när hon i citatets sista mening säger ”I don't 

understand you”? Handlar det fortfarande om hans undervisning? Eller beror hennes panik på att 

hon inte förstår hans avsikter med henne? Min uppfattning är att pjäsen här antydningsvis gläntar på

dörren till en mörkare värld än den akademiska modernitet där den i övrigt utspelar sig. Infogar hon

sig på något sätt i underläget, dras hon till kränkningen? Är det fråga om ett övergreppsoffers 

upprepningstvång och är det i så fall detta hon vill men inte vågar avslöja? Det begränsade 

replikmaterialet gör analysen hopplöst spekulativ. Scenen avbryts som sagt av ett tvingande 

telefonsamtal och när nästa akt börjar är relationen mellan Carol och John helt annorlunda.

Oberoende av vad Carol känner under dessa sista kaotiska ögonblick innan telefonsignalen måste

vi dock anta att hon när hon återbesöker dem i minnet inser att hon blivit utsatt för en form av 

trakasserier. Det är ju som tidigare konstaterats utifrån denna uppfattning hon gör sin anmälan.

3.3 Andra akten – Språkliga krigshandlingar

Om den första akten visar ett stabilt hierarkiskt förhållande med John i den dominerande positionen 

så är den andra redan från början en öppen kamp om såväl överläge som tolkningsföreträde. Den 

centrala konflikten rör förstås vad som egentligen hände under deras förra möte. Men inte heller 

innebörden i det aktuella är självklar. När John inledningsvis förklarar att han blev sårad och ledsen

av hennes anklagelse och att han nu bett att få träffa henne för att försöka få förlåtelse reagerar 

Carol pilsnabbt med en alternativ beskrivning: Att han bett att få träffa henne för att tvinga henne 

att ta tillbaka anklagelsen. ”JOHN. [...] Can we not settle this now? It's pointless, really, and I want 

to know. CAROL. What you can do to force me to retract? JOHN. That's not what I meant at all.”

(s 29-30)

Istället för att som i första akten försöka erövra Johns språkbruk ställer Carol sig nu dessutom 

medvetet och kritiskt utanför: ”JOHN. [...] I'm always looking for a paradigm for... CAROL. I don't

know what a paradigm is. JOHN. It's a model. CAROL. Then why can't you use that word?” (s 29)

Ovanstående är inga isolerade exempel. Merparten av Carols repliker i denna akt inleder hon med
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att underkänna något som John just sagt. Under aktens första sex sidor gör hon det sexton gånger. 

Det kan handla om att korrigera en sakuppgift, som när hon påminner om att fakultetsrådet inte bör 

kallas ”goda män” eftersom en av dem är kvinna (s 32), att som ovan invända mot tillkrånglat språk

eller att på annat sätt slå vakt om samtalets premisser: ”JOHN [...] Why are you so hurt? CAROL. 

What I 'feel' is irrelevant.” (s 31) 

Avgörande för hur vi tolkar denna akt är förstås hur vi uppfattat den föregående. Hur det i 

Pettersons ovan citerade formulering gäller för både fysisk och litterär böjlighet att: ”ifall en 

bestämd del formas på ett visst sätt, så kan detta begränsa möjligheterna att forma de övriga 

delarna.”41 Har vi under deras första möte inte sett någon grund för Carols anklagelser måste vi 

uppfatta hennes kompromisslöshet som orättvis. Sannolikt kommer vi då också att sympatisera med

Johns hopplösa position där allt han säger vänds emot honom. Vi ser en välmenande lärare som 

frenetiskt kämpar för att ta sig loss ur det gungfly av fientlig tolkning där varje försök bara för 

honom djupare ner. Tycker vi däremot att hennes anklagelse är rimlig ser vi en hycklare som så 

gott han kan försöker sopa undan spåren efter en maktfullkomlig överträdelse, och en 

kompromisslös student som för en gångs skull inte låter sig luras. På det här sättet polariserar akten 

de redan motsatta läsningarna, på samma gång som dess extrema böjlighet döljs för de flesta 

tolkarna (och då i synnerhet för dem som ser pjäsen uppförd och inte som jag har möjlighet att läsa 

om och distansera mig från min första läsning).

Aktslutet ställer denna motsättning på sin spets. Carol har efter ett skoningslöst utfall mot John 

sarkastiskt önskat honom en trevlig dag och gjort sig redo att gå, då han hejdar henne med svaret att

det faktiskt är en väldigt trevlig dag. Utifrån detta utvecklar han ett resonemang om hur denna typ 

av konventionellt replikskifte demonstrerar att mellanmänsklig kommunikation inte framförallt 

handlar om informationsutbyte utan om att erkänna varandras mänsklighet:

JOHN. Because it's the essence of all human communication. I say something conventional, you 
respond, and the information we exchange is not about the 'weather', but that we both agree to 
converse. In effect, we agree that we are both human. (Pause.) I'm not a ... ”exploiter,” and you're 
not a ... ”deranged,” what? Revolutionary ... that we may, that we may have ... positions, and that 
we may have ... desires, which are in conflict, but that we're just human. [...] And where I'm wrong,
perhaps it's not your job to ”fix” me. I don't want to fix you. I would like to tell you what I think, 
because that is my job, conventional as it is and flawed as I may be. And then if you can show me 
some better form, then we can proceed from there. (s 33-34)

Denna replik har tillmätts stor vikt både av pjäsens kritiker, såsom Marc Silverstein som från den

hämtar den ironiska titeln på sitt uppsats We're just Human, och av dess konservativa tillskyndare. 

Litteraturstudenten Tijana Matovic uppfattar den i sin publicerade uppsats Negating the Human 

41 Petterson (2007) s 73.
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som dramats tolkningsfacit.42 Jag tror att många av oss finner argumentationen övertygande, och så 

även Carol som här för första gången börjar vackla. För en stund verkar hon kunna tänka sig att dra 

tillbaka sin anmälan. 

Vad som sedan sker är att John återigen får ett telefonsamtal angående sitt förestående husköp. 

För att trösta sin oroliga hustru försäkrar han något övermodigt att de inte kommer att förlora 

handpenningen, att problemet vid det här laget är löst. När Carol tycker sig inse att hon blivit 

manipulerad ändrar hon sig igen, och när hon nu vill gå hårdnar Johns ton:

JOHN. Look: I'm trying to save you ... 
CAROL. No one asked you to ... you're trying to save me? Do me the courtesy to ... 
JOHN. I am doing you the courtesy. I'm talking straight to you. We can settle this now. And I 
want you to sit down and ... 
CAROL. You must excuse me. (s 36) 

Men han ursäktar henne inte. Han ställer sig i vägen för dörren och håller fast henne, och akten 

slutar med att hon skriker på hjälp. Oberoende av vem vi sympatiserar med finns här en ironi som 

underminerar alltför programmatiska läsningar. Johns tal om att erkänna varandras mänsklighet och 

respektera varandras olika perspektiv rimmar illa med hans eget beteende när han några repliker 

senare säger sig vilja ”rädda” Carol, kommenderar henne att sitta ner och till och med fysiskt 

hindrar henne från att gå. Han säger sig vara ärlig (”I'm talking straight to you”), men verkar 

knappast omedveten om sina vackra formuleringars övertalande effekt. 

Samtidigt är det förstås helt rimligt att förlåta John för att han tappar kontrollen, ställd inför 

risken att förlora allt just som han trodde att han lyckats rädda sig. Att han i sin desperata situation 

inte förmår leva efter sina egna ord behöver inte nödvändigtvis betyda att han inte menade dem. 

Här får vi återigen användning för Petterssons begrepp om tolkningsmässig underordning. Det vill 

säga: Om vi erkänner att John har både goda och själviska sidor så blir den avgörande frågan vad vi

ser som regel och vad vi ser som undantag. En hänsynslös egoist med ögonblick av generositet eller

en god människa med ögonblick av hårdhet?

Slutligen måste något sägas om Carols feministiska ”grupp”, som även om den får större 

betydelse i den tredje akten introduceras redan i slutet av den andra: ”CAROL. My Group. JOHN. 

Your 'Group'...? CAROL. The people I've been talking to ...” (s 34). I amerikansk kontext har ordet 

uppenbarligen stort signalvärde, till den grad att somliga läst denna ”grupp” som dramats egentliga 

antagonistiska kraft och Carol som en marionett för deras agenda.43 Idén om den ”feministiska 

gruppen” lever ett självständigt, hotfullt liv bland populärkulturens klichéer. Om ordet grupp bara 

42 Matović, Tijana. (2012) ”Negating the human: Political correctness in David Mamet's play Oleanna”. Lipar / 
Journal for Literature, Language, Art and Culture.

43 Diskussionen refereras av: MacLeod, Christine. (1995, Vol. 29, No. 2). ”The Politics of Gender, Language and 
Hierarchy in Mamet's "Oleanna"”. Journal of American Studies. s 202.
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uppfattas i sin vardagliga betydelse ges mycket litet stöd för en sådan konspiratorisk tolkning. Detta

tror jag också förklarar varför ingen svensk recensent fäster någon större vikt vid passagen.

3.4 Tredje akten – Misshandel och falska anklagelser

I den tredje akten dras konflikten mellan John och Carol ut i sina yttersta konsekvenser. Detta 

innebär samtidigt att våra lojaliteter med karaktärerna prövas i och med att vi får se dem båda begå 

oacceptabla handlingar. I särskilt hög grad gäller detta de sista sidorna. Först får vi (samtidigt som 

John) reda på att Carol polisanmält honom för våldtäktsförsök, utifrån den sekvens i slutet av andra 

akten då han försökte hindra henne från att gå. En anklagelse som även om vi kan uppfatta den som

taktiskt rättfärdigad i alla fall är definitivt falsk. Sedan får vi bevittna hur John som en konsekvens 

av detta ger sig på henne med knytnävarna och misshandlar henne svårt, samtidigt som all hans 

konventionella polityr spricker: ”JOHN. You vicious little bitch. You think you can come in here 

with your political correctness and destroy my life? [...] Rape you... ? Are you kidding me .... ? I 

would't touch you with a ten-foot pole. You little cunt ... ” (s 47).

Att de dramatiska handlingarna blir mer extrema gör akten mindre böjlig än de föregående. Ingen

av oss kan gärna uppfatta varken mened eller misshandel som rättfärdigat eller gott. Här om inte 

förr vecklar dramat ut sig i sin fulla tragiska konsekvens, och därmed till en historia utan vare sig 

goda människor eller segrare. Skuldfrågan blir som i de flesta tragedier sekundär. De är båda 

samtidigt offer och förövare i ett obönhörligt system. Carol analyserar klarsynt hur John nu måste 

hata henne, inte för att han tycker att hon har fel men för att hon har makt över honom, på exakt 

samma sätt som hon hatade honom när förhållandet var det omvända: ”CAROL. [...] It is the power 

that you hate. So deeply that, that any atmosphere of free discussion is impossible. It's not 'unlikely'.

It's impossible. Isn't it? JOHN. Yes.”(s 42). Notera hur självklart John instämmer. Det är den 

felslagna utopins logik, det sjunkande Atlantis eller lyckolandet Oleanna som dras ner i 

inbördeskrig och svält, helt enkelt för att inget lyckoland kan förverkligas på jorden.

Men hur ska vi i så fall förhålla oss till att stora delar av den amerikanska publiken faktiskt 

jublade åt den våldsamma upplösningen?44 Först och främst genom att konstatera att även om 

reaktionen var intressant var tolkningen knappast rimlig. Om inte annat utifrån dramats struktur kan

vi utesluta den sortens absurt lyckliga slut av deus ex machina-modell. Även om pjäsen låter oss 

fortsätta sympatisera med John och uppfatta honom som en förföljd hjälte också i den tredje akten 

måste vi samtidigt betrakta hans agerande som olyckligt. Han förstör ju sitt liv.

44 För en ögonvittnesskildring av dessa reaktioner se t ex: Showalter, Elaine. (1992, 6 november). ”Acts of violence”. 
Times Literary Supplement.  
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Ovan har jag analyserat det mest aktspecifika och då i synnerhet det definitiva slutet. Stora delar 

av akten låter sig dock böjas på motstridiga sätt enligt liknande mönster som den andra, så att den 

får olika innebörd beroende på vems parti vi tar. Skillnaden är att statusomkastningen nu är fullt 

genomförd. Det är Carol som är i överläge och även Carol som kan uppfattas balansera på 

maktmissbrukets gräns. Tydligast blir detta när hon erbjuder sig att ge John jobbet tillbaka om han 

går med på att korrigera kursens läslista enligt hennes grupps önskemål och dessutom offentligt läsa

upp en förnedrande ursäkt. John verkar först överväga detta, men när han återfinner även sin egen 

bok bland de bortplockade titlarna slår han bakut och återtar för första gången i akten sin tidigare 

lärarposition: ”JOHN. [...] I owe you a debt, I see that now. (Pause.) You're dangerous, you're 

wrong and it's my job ... to say no to you. That's my job. You are absolutely right. You want to ban 

my book? Go to hell, and they can do whatever they want with me.” (s 46)

Detta kan förstås tolkas som hjältemod. Han offrar sin karriär och tar straffet för ett brott han inte

begått hellre än att kompromissa med universitetets tankefrihet. Samtidigt är det ju, som även 

Badenhausen påpekar i sin analys, lustigt att det är först när han inser att hans egen bok hotas av 

utrensning som han reagerar.45 Fram till dess verkar han tvärtom ganska samarbetsvillig. Vi kan nog

utgå ifrån att den moraliska tvetydigheten inte är oavsiktlig.

För hur vi uppfattar motsättningarna mellan Carols i synnerhet under denna akt synnerligen 

skarpa analyser och henne bitvis hänsynslösa agerande blir Petterssons underordningsbegrepp åter 

centralt. Huruvida vi ursäktar hennes handlingar, och då i synnerhet den falska anklagelsen om 

våldtäktsförsök och det märkliga köpslåendet kring Johns läslistor, beror på ifall vi uppfattar att de 

avslöjar hennes ”sanna” natur eller utgör olyckliga, situationsspecifika undantag från den. 

I dramats sista replik tittar Carol upp, sönderslagen och blodig, och säger två gånger ”Yes. That's

right.” (s 47). Första gången tittar hon rakt på John och den andra tittar hon ner och talar enligt 

didaskalierna till sig själv. Denna för Oleanna sällsynt specifika spelanvisning är intressant 

eftersom repliken kan tolkas antingen som triumferande eller uppgiven, antingen som att hon nu vet

att hon slutgiltigt segrat (och i så fall med en innebörd av ”där fick jag dig”) eller som att hon när 

det fysiska våldet slutligen tränger fram genom det symboliska får sina farhågor bekräftade. Sättet 

på vilket repliken upprepas öppnar för en tredje möjlig tolkning, nämligen att hon känner båda 

sakerna. Att pjäsens sista ögonblick för Carol är både en triumf och ett nederlag.

45 Badenhausen, Richard. (1998. Vol. 25, No 3). ”The Modern Academy Raging in the Dark: Misreading Mamet's 
Political Incorrectness in "Oleanna"”. College Literature. s 12.
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3.5 Spegling och metakommentarer i Oleanna

Något som ytterligare bidrar till Oleannas böjlighet är förekomsten av tematiska speglingar. 

Spegling är en teknisk term som jag lånar från dramaturgin. Den beskriver det sätt på vilket dramats

mening förmedlas genom hur dess händelser ordnas i förhållande till varandra i tid och rum, 

tydligast när i sig själva triviala sekvenser får tolkningsmässig betydelse genom hur de tematiskt 

relaterar till, speglar, den större fabeln. Ett klassiskt exempel utgör slutet på Shakespears Hamlet, 

då den norske prins Fortinbras anländer med sin armé för att hämnas sin faders död. Detta har ju 

egentligen ingen funktion för handlingen i pjäsen vi just sett. Vid det laget är alla redan döda. 

Poängen är i stället att Shakespeare genom den beslutsamme Fortinbras ger oss en referenspunkt för

vår tolkning av Hamlets avgjort annorlunda fadershämnd.46 Typiskt för speglingen är också just hur

den kommunicerar direkt mellan författare och tolkare, på en metanivå så att säga ovanför 

karaktärernas huvuden. Det är bara för oss som befinner oss utanför dramat som Fortinbras intåg 

har en mening i förhållande till Hamlets öde. För dramats personer är det ett sammanträffande.

I kammarspel som Oleanna finns sällan utrymme för att ha några norska prinsar tågande i 

kulisserna. Ändå kan man även här hitta instanser av spegling, av blinkningar från dramatikern till 

oss som vid noggrann läsning ytterligare underminerar förenklade tolkningar. 

En tankefigur som återkommer på en mängd mycket olika ställen i texten är ifrågasättandet av 

det stabila förhållandet mellan språk och verklighet. Som MacLeod visat kan vi till exempel se på 

slutet på första akten när John just genomskådat att de allt mer desperata telefonsamtalen från hans 

fru varit förevändningar för att lura hem honom till en överraskningsfest.47 Carol utgår från att detta 

är glada nyheter, men John är mer reserverad: ”JOHN. Well, there are those who would say it's a 

form of agression. CAROL. What is? JOHN. A surprise.” (s 27). Att överraskningsfester allmänt 

betraktas som trevliga hindrar inte att de enligt vissa kan dölja en hotfullare innebörd. Som vi redan

sett kommer pjäsen snart att demonstrera att något liknande också kan gälla företeelser som tröst, 

undervisning och professionell etablering. Inte heller deras verkliga mening verkar kunna tas för 

given. Längs samma linje kan vi placera in Johns uppmaning till Carol i andra akten att försöka 

tänka som en stoisk filosof för att på det sättet komma över att han sårat henne:”JOHN. The Stoical 

Philosophers say if you remove the phrase 'I have been injured,' you have removed the injury.” (s 

30) och Carols beskrivning av Johns undervisningsmetoder som en typ av våldtäkt i den tredje: 

”CAROL. I saw you Professor. For two semesters, sit there, stand there and exploit your, as you 

46 Exemplet liksom definitionen av termen spegling lånas från David Edgars How Plays Work, Edgar (2009) s 33.
47 MacLeod, Christine. (1995, Vol. 29, No. 2). ”The Politics of Gender, Language and Hierarchy in Mamet's 

"Oleanna"”. Journal of American Studies. s 209.
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thought, 'paternal prerogative,' and what is that but rape; I swear to God.” (s 40-41)

För många av oss blir nog den sistnämnda repliken särskilt problematisk. I synnerhet när vi 

senare förstår att hon faktiskt anmält honom för våldtäktsförsök på i konventionell mening svaga 

grunder. Samtidigt handlar skillnaden mellan exemplen kanske inte så mycket om idéinnehållet 

som om dess konsekvenser. Kan vi acceptera att innebörden av en överraskningsfest egentligen är 

aggressiv eller att smärtan vi drabbats av försvinner om vi inte benämner den så bör det inte vara 

orimligt att acceptera att buffliga undervisningsmetoder är en typ av våldtäkt. Det underliggande 

antagandet är ju detsamma: Både språk och verklighet är opålitliga, korrupta och beroende av vems 

tolkning som räknas. För att travestera ägget Humpty-Dumpty i Alice i Underlandet: Det viktiga är 

inte vad orden betyder, det viktiga är vem som bestämmer.48

Applicerar vi det här perspektivet på dramats huvudhandling öppnar sig möjligheten till en långt 

radikalare tolkning än annars. Vår genomgående fråga om sanning och lögn blir då inte längre 

relevant. Finns ingen objektiv verklighet så kan ju Johns och Carols upplevelser båda vara lika 

riktiga, och i den totala moraliska relativism som blir konsekvensen blir även deras maktanspråk 

lika giltiga. En som argumenterar för en sådan tolkning är Frank Sauer i David Mamet's Oleanna. 

Han kallar Oleanna för ”postmodern realism” och skriver att funktionen hos denna nya genre är just

att visa hur vad vi kallar ”verkligheten” i vår tid perspektiviserats och fallit sönder. Det finns bara 

upplevelser och ingen sanning. Den äldre och mer solida realismen hos dramatiker som Henrik 

Ibsen eller Arthur Miller, skriver Sauer, kan därmed inte längre tillfredsställande gestalta den 

samtida existensen.49

Att säga att detta är dramats verkliga innebörd vore förstås för starkt. En som till exempel  

knappast skulle skriva under på Sauers beskrivning av dramatikens funktion i vår postmoderna tid 

är Torsten Pettersson. Som jag beskrev ovan försökte han ju rädda tolkningsvetenskapen bland 

annat från just total subjektiv relativism, och såg som ett företräde hos böjlighetsbegreppet  

hur”dess betoning av kunskapsobjektens oberoende proberstensegenskaper utgör en effektiv broms 

mot alla anarkistiska föreställningar om att 'anything goes'.”50 Däremot är det rimligt att säga att 

Oleanna möjliggör en tolkning som Sauers, och att detta ytterligare bidrar till dramatextens 

böjlighet.

48 Exemplet lånat från Donald D. Palmers Structuralism and poststructuralism for beginners, Palmer (1997) s 76.
49 Sauer (2009) s 1-2.
50 Pettersson (2007) s 83.
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4. Slutsatser

Utgångsfrågan för den här uppsatsen var hur Oleanna kunde tolkas så olika vid sin amerikanska 

respektive svenska urpremiär. Om vi kopplar ihop dess receptions- och dramaanalytiska del kan vi 

börja närma oss en beskrivning av hur svaret kan sökas i en kombination av pjäsens ovanliga 

böjlighet och de kontextuella skillnaderna mellan USA och Sverige i början av nittiotalet. 

I Oleanna förhöll sig David Mamet medvetet, och kanske medvetet  provokativt, till aktuella 

ämnen i sitt omgivande samhälle. Såväl frågan om identitetspolitiska anspråk inom akademin som 

den om sexuella trakasserier var redan synnerligen infekterade. Hill/Thomas-kontroversen 1991 

hade delat USA i dem som trodde på Anita Hills anklagelse om sexuella trakasserier och dem som 

menade att den var en taktisk och oärlig manöver för att utestänga Clarence Thomas från att bli 

domare i Högsta domstolen. Att Mamet ett år senare i en nyskriven pjäs lät en kvinnlig karaktär 

utslunga just en sådan taktiskt motiverad men falsk anklagelse uppfattades nog allmänt som att han 

tog ställning för den senare ståndpunkten. Att pjäsen på det här sättet direkt tycktes kommentera 

verkligheten spelade över huvud taget stor roll för hur den tolkades i USA. Mottagarens position på 

det redan etablerade slagfältet fick betydelse även för bedömningen av Oleanna.

De svenska recensenterna var av naturliga skäl mindre benägna att lyssna efter den sortens 

signaler från dramat varken till amerikansk eller för den delen svensk dagspolitik. De uppfattade 

pjäsens tema som mer allmänmänskligt, som en pjäs om drömmar, maktkamp och vår oförmåga att 

nå varandra. Av samma skäl bedömdes Carol och John snarare som individer än som representanter

för verkliga personer eller grupper. De svenska recensenterna kunde fördöma John utan att 

samtidigt fördöma Clarence Thomas, eller för den delen hela den etablerade akademiska världen. 

Ett skäl till att Carols anspråk allmänt uppfattades som rimligare i Sverige var kanske också att vi, 

såvitt jag kunnat se, ännu inte hade någon offentlig diskussion kring riskerna med överdriven 

politisk korrekthet eller om en eventuell motsättning mellan identitetspolitik och humanism. Carol 

betraktades som legitimerad underdog eftersom den sortens anspråk som hon presenterade ännu 

inte uppfattades som inflytelserikt i den svenska verkligheten.

Men att kontexterna skilde sig åt räcker inte för att förklara det stora avståndet mellan 

tolkningarna. En minst lika viktig förutsättning är Oleannas konstruktion och hur den som 

demonstrerats ovan aktualiserar en sällsynt böjlighet, samtidigt som denna böjlighet döljs för de 

flesta som ser pjäsen på scen och saknar möjlighet till distanserande omläsning. Det är denna 

dubbla egenskap, en generös böjlighet som samtidigt är dold, som möjliggör både en stor och reell 

tolkningsoenighet och att många betraktare kommer att se sin tolkning som den enda rimliga.
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Ytterligare en förklaring är förstås de skillnader som trots deras texttrogenhet kan ha funnits 

mellan iscensättningarna. Som jag utvecklade ovan under rubriken Akt 1 – Den tvetydiga 

nyckelsituationen får det avgörande betydelse för vår uppfattning om det fortsatta dramat huruvida 

vi delar Carols upplevelse om att det finns en mer eller mindre explicit sexuell underton i Johns 

agerande under deras första möte. Detta är ett exempel på en passage där även små variationer i 

gestaltning kan få stor betydelse för vad vi tycker oss se och därmed för vår tolkning. Eftersom jag 

inte haft tillgång till videoupptagnigar av vare sig det svenska eller amerikanska uruppförandet har 

jag valt att inte följa detta annars säkert intressanta analysspår vidare i denna uppsats.

5. Avslutning

Jag skrev ovan att en anledning till att Oleanna uppfattades annorlunda vid sin premiär i New York 

än i Stockholm kan ha varit att det i Sverige på den tiden inte verkar ha funnits någon offentlig 

diskussion kring identitetpolitikens eventuella risker. Det är lätt att konstatera att mycket har hänt 

sedan dess. När denna uppsats skrivs på våren 2015 är debatten om huruvida den politiska 

korrektheten gått för långt väl så inflammerad här som den var i USA för tjugo år sedan. I december

2014 målade Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg i den omstridda essän ”Det ska fan vara 

politiskt korrekt” upp en motsättning mellan identitetspolitiska strävanden och traditionell 

vänsterpolitik.51 I februari i år skrev genusvetaren Jenny Westerstrand en debattartikel i Dagens 

Nyheter med titeln ”Egofokus försvårar universitetsstudier”, där hon bland annat ifrågasatte 

studenters önskan om att få äldre texter med homo- eller transfoba passager märkta med 

varningstext, så kallad ”trigger-warning”.52 Westerstrand fick mothugg bland annat från två 

studenter på hennes egen institution, som i en text publicerad på hemsidan Feministiskt perspektiv 

försvarade sig mot kritiken om att studenter nu för tiden söker trygga rum snarare än utmaningar: 

”Om vi skulle agera utefter dina önskningar, skulle universitet fortsätta att vara ett tryggt rum – för 

den privilegierade.”53 I mars skrev också Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss i 

Dagens Nyheter om hur postmodern relativism och alla människors rätt till sin egen sanning på sikt 

underminerar både akademi och samhälle under rubriken: ”Den postmoderna sanningsrelativismen 

leder oss ner i en antiintellektuell avgrund”.54 Exemplen kunde göras många fler.

I denna som jag ser det lika komplicerade som nödvändiga debatt blir Oleanna särskild läsvärd, 

51 Linderborg, Åsa (2014, 7 november) ”Det ska fan vara politiskt korrekt”. Aftonbladet.
52 Westerstrand, Jenny. (2015, 10 februari) ”Egofokus försvårar universitetsstudier”. Dagens Nyheter.
53 https://feministisktperspektiv.se/2015/02/23/avstandet-mellan-oss-vaxer-jenny-westerstrand/ (Hämtad 2015-05-15)
54 Ingvar, Martin, Sturmark, Christer & Wikforss. (2015, 22 mars) ”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss 

ner i en antiintellektuell avgrund”. Dagens Nyheter
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dramats försåtliga underminerande av alltför tvärsäkra positioner särskilt relevant. 

En tillfällighet kom att för mig särskilt tydligt illustrera det nära förhållandet mellan textens 

värld och vår. Några dagar innan min inlämning av denna uppsats skriver författaren Karl Ove 

Knausgård en lång och personlig text i Dagens Nyheter om hur det svenska debattklimatet förgiftats

av politisk korrekthet och hur han själv blivit förföljd av vad han kallar ”cykloper” som inte förmår 

skilja på verklighet och litteratur. I försvaret av sin egen praktik kommer han nästan märkligt nära 

Johns formuleringar i Oleannas andra akt. Central för dem båda är rätten att bli betraktade som 

människor och inte bara som symboler för makt och förtryck. ”Detta är ingen fiktion. Jag som 

skriver detta är en verklig människa, och mina barn är verkliga” avslutar Knausgård sin text.55 ”This

is my life. I'm not a bogeyman” säger John.56

55 Knausgård, Karl Ove. (2015, 20 maj) ”Karl Ove Knausgårds rasande attack på Sverige” Dagens Nyheter
56 Mamet (1992) s 32.
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