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Vad ar en norm?

Normer brukar beskrivas som oskrivna 
eller underförstådda regler som finns 
i samhället, eller i en mindre grupp. 
Normer talar oftast om hur vi förväntas 
leva, bete oss och se ut. Många gånger 
följer vi normer utan att vara medvetna 
om det. Det är oftast först när vi själva 
eller någon annan bryter mot en norm 
som vi blir uppmärksammade på att 
normen finns.

Normer är föränderliga och bara för att 
det finns en norm nu behöver inte det 
betyda att den normen är samma om 
några år. Om en norm finns i Sverige 
betyder det inte heller att just den 
normen finns i andra länder. 

Olika normer kan också gälla inom 
olika grupper. Man kan, till exempel, 
bete sig annorlunda på jobbet och 
hemma.

Exempel på några olika normer (det 
finns förstås många fler) som beskriver 
vad som anses vara “normalt” i vårt 
samhälle:

Könsnorm/genusnorm: Normer som 
beskriver vad som “anses” vara kvinnligt 
och manligt. 
Exempelvis: “tjejer är mer känsliga 
än killar” eller “killar gillar fotboll och 
bilar”.
 
Heteronorm: Norm som går ut på att 
vi förväntas definiera oss som antingen 
kvinna eller man och att vi förväntas bli 
kära i en person av "motsatt" kön.

Vithetsnorm: Norm som utgår från att 
vit/ljus hud är standard. 

Funktionsnorm: Norm som utgår 
från att människor inte förväntas ha en 
funktionsvariation. 

Jag skriver den här texten för att jag 
vill att alla som drömmer om att 
någon gång ta steget från amatör till 
högskoleutbildat proffs, ska ha

       lättare att göra det. Inte för att det 
är bättre att vara proffs - amatör är något 
av det finaste en kan vara - utan för att 
teatern som konstform behöver många 
fler och många med olika bakgrund, för 
att vara en levande och radikal kraft i 
samhället! Det handlar om att förändra 
tanken på hur en skådespelare ser ut, 
vad den har för bakgrund, hur den talar 
och går. Det handlar om att utmana 
begränsande normer.

De senaste åren har jag arbetat 
med utbildning av skådespelare på 
Teaterhögskolan i Malmö — en av 
fyra svenska högskoleutbildningar för 
skådespelare. 

För att Teaterhögskolan ska kunna 
välja ut de ca 12 personer som antas till 
utbildningen varje år, har vi omfattande 
antagningsprov. De senaste åren är 
den första provomgången i form av 
en inspelad monolog, en två minuter 
lång film som den sökande kan spela in 

hemma, med en vanlig mobilkamera. 
Varför? För att vi vill att det ska vara så 
enkelt som möjligt att söka till skolan, 
även om en bor långt från Malmö, har 
svårt att vara ledig just på provdagen, 
eller inte har råd med tågbiljetten. Det 
är ett av sätten vi utmanar normer.

Jag tänker att amatörteatern är mycket 
bättre än de konstnärliga högskolorna 
på att sänka trösklarna, bjuda in oavsett 
bakgrund och få alla att känna sig 
välkomna. Det är en förmåga och en 
prioritering som är livsviktig, tror jag, 
för alla behöver ju den där näringsrika 
rabatten, det där soliga växthuset, som 
teatern är. Om det på sikt skulle leda till 
att fler väljer att testa drömmen om en 
proffs-karriär, vore det en fin bonus. 
Pelle Hanæus 

Pelle är utbildningsledare på 
skådespelarprogrammet vid 
Teaterhögskolan i Malmö. Han har 
spelat amatörteater i Vår Teater och 
ledde i flera år den queera ungdoms-
teatern Kunq. Han har varit konstnärlig 
ledare för Regionteater Väst och spelat i 
flera produktioner på SVT.
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– När en cisperson skall spela en transperson på film eller 
teater så handlar det inte om att utforska det motsatta könet 
eller sina egna könsuttryck, utan det blir en fråga om att 
porträttera en minoritet. Det är dessutom en minoritetsgrupp 
som ofta blir missrepresenterad och kränkt i olika medier, säger 
Oli och skakar frustrerat på huvudet.

Intervjun med Oli Koba, 28 år gammal, blir mycket längre än 
planerad. Samtalet vill helt enkelt inte ta slut. Intervjun äger 
dessutom rum vid tre olika tillfällen och samtalets alla sidospår 
och djupdykningar skulle aldrig få plats i en enda artikel. 
Frågan om vem som borde spela vem på teaterscenen är för 
stor för att kunna få ett slutgiltigt svar, men det är en viktig 
fråga som måste få utrymme att diskuteras.

– Jag är stolt över att själv tillhöra det queera communityt, 
men även om jag inte identifierar mig som cis så är jag väldigt 
försiktig med att placera in mig själv som transperson. Till och 
med nu under den här intervjun så ifrågasätter jag mig själv 
och vad jag har för rätt att uttrycka mig om transpersoners 
representation inom scenkonsten.

Den inställningen är också ett av skälen till att jag tog kontakt 
med Oli inför den här artikeln, för det här samtalet får inte 
hamna i ytterligheter där det endast finns ett rätt eller fel. 
Oavsett vilket community vi tillhör så kan vi inte ta på oss att 
tala för en hel grupp av människor. Jag träffade Oli för två år 
sedan efter att ha bjudit upp hin och en vän från Västerås till 
Kiruna för att genomföra en workshop i könsöverskridande 
karaktärsarbete. Jag hade sett hins filmer på Tiktok och 
fascinerats över hur hin verkade sakna ramar för vad manligt 
och kvinnligt borde vara, utan rörde sig fritt mellan dom olika 
uttrycken.

– Fast jag kan få kallsvettningar när jag ska prata om det här, 
för how dare I? Jag kan känna mig som en inkräktare och det 
är ju något jag själv behöver jobba med. Det var ju bara kring 
den tiden då vi träffades för två år sedan som jag själv började 
finna känslorna och orden för mitt eget könsuttryck. Jag tycker 
om pronomen hin eftersom det ligger utanför skalan för vad 
som är manligt och kvinnligt.

Cisperson = en person som inte är transperson.

Könsidentitet = vilket kön personen identifierar sig 
som.

Könsdysfori = psykiskt lidande som orsakas av 
att könsidentiteten inte stämmer överens med det 
kön personen tilldelats vid födseln. Motsatsen till 

könseufori.

"Det handlar 
om respekt 

och goda 
avsikter"

TEXT: GUDRUN SKOGSBERG

Om Lajv 
Lajv brukar kallas för levande rollspel. Ofta sägs det 

att lajv är som teater utan manus dvs man spelar roller/
karaktärer och inte har skrivna repliker. Ett lajv har, till 
skillnad från teater och annan scenkonst, inte publik. 

Om LajvVerkstaden
LajvVerkstaden arbetar med lajv som pedagogisk metod 
och kulturform. Här finns både lajv anpassade för 
läroplanens mål i olika ämnen men också lajv för att bara 

ha kul. www.lajvverkstaden.se.
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