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Abstract 

“Teaterscenen som en politisk plattform: Rent och Book of Mormon som uttryck för det              

kulturella medborgarskapet” är författad av William Aleman vid institutionen för          

kommunikation och medier, Lunds universitet. Det är en kulturanalys som undersöker           

medborgarens rätt till att synas, höras och erkännas som identitet eller gemenskap i             

offentligheten, vilket arbetet menar ligger till grund för det kulturella medborgarskapet.           

Utöver den parlamentariska representationen bidrar även populärkultur till att         

uppmärksamma och sprida kunskap om de olikheter som existerar inom ett samhälle. Det här              

arbetet undersöker den politiska potentialen som finns inom scenframträdanden; mer precist,           

inom musikaler. Det är en fallstudie som undersöker två musikaler som exempel, Rent och              

Book of Mormon, för att förstå hur kunskap om identiteter genereras, representeras och             

konstrueras samt hur publiken uppmärksammas om de brister som finns inom förgivettagna            

strukturer och samhällsnormer -- vidare vad det innebär för det kulturella medborgarskapet.  

Konstruktionen av identitet och gemenskaper grundar sig i teorier om att           

populärkultur kan ha förmågan att svara på existentiella frågor som uppstår i vardagen om              

identitet och tillhörighet. Av den anledningen söker det analytiska arbetet att ta reda på de               

kommunikativa strategierna som anammas av teaterproduktioner för att uppmärksamma         

specifika politiska och personliga frågeställningar under framställningen. Vidare        

argumenterar arbetet att interaktionen som kan uppstå mellan skådespelare och publik, genom            

att “break the fourth wall”, gynnar den politiska kommunikationen då båda parter finns i              

samma rum -- vilket skiljer sig från andra former av medierad politisk kommunikation.  

Syftet med arbetet är alltså att undersöka hur Rent och Book of Mormon kan förstås               

som underlag som främjar det kulturella medborgarskapet. 

 

Nyckelord: musikal, identitet, gemenskap, kultur, medborgarskap, livspolitik 
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Inledning 

Den demokratiska definitionen av medborgare innebär inte längre endast fundamentala          

rättigheter och möjligheten till politiskt inflytande inom en stat. Idag kan det även förstås som               

rätten att synas, höras och erkännas i det offentliga. Det kan delvis ske på parlamentarisk nivå                

men även populärkultur kan också förstås som en resurs för att representera samhällets olika              

grupper, klasser, etniciteter och kulturer. Representationen i det offentliga är en del av det              

kulturella medborgarskapet då det är ett sätt att erkänna och uppmärksamma de olikheter som              

existerar under en och samma politiska enhet. Kunskap om samhällets olika identiteter kräver             

också en publik, varpå deltagandet i kulturella aktiviteter även är en viktig del i det kulturella                

medborgarskapet.  

Det här arbetet kommer att undersöka hur musikaler som populärkulturellt fenomen           

främjar det kulturella medborgarskapet. Scenframträdanden -- teater och musikaler -- kan           

båda förstås som en politisk offentlighet där identiteter uppmärksammas och erkänns (Arendt            

1998:50). Det som gör musikaler än mer intressant är att musiken har potential att lämna ett                

större (emotionellt) intryck hos mottagaren. Vidare har dans och koreografi (som inte är lika              

förekommande i “vanlig” teater) möjlighet att ge uttryck för känslor och tankar. De senare              

kommer framför allt att undersökas med hjälp av Mikhail Bakhtins karnevalsteori. 

De musikaler som kommer analyseras i arbetet är Rent och Book of Mormon.             

Avsikten med att analysera två musikaler är att, dels visa att den politiska potentialen är               

genreöverskridande, men även visa på vilka sätt musikaler (som fenomen) på olika sätt kan              

ses utnyttja plattformen för politiskt engagemang. Att analysera två musikaler visar hur            

fenomenet som undersöks är genreöverskridande. Vidare är ambitionen att visa hur musikaler            

kan förstås som en politisk resurs, snarare än att undersöka vilken potential en specifik              

musikal kan hal.  

Fallstudien ämnar alltså att förstå den politiska potential inom musikaler med hjälp av             

teoretiska ramverket som grundar sig i populärkulturens inflytande på mottagaren och då, i             

längden, samhället. En utgångspunkt är även att människors uppfattning av verkligheten är            

subjektiv; det vill säga, individer, samhällsgrupper och olika kulturer lever inom olika            

strukturer och har tillgång till olika sorters kunskap som utgör och upprätthåller            
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verklighetsuppfattningar. Det är med med hjälp av kunskap och samhällsförståelse som           

ramverken för den subjektiva verkligheten kan förändras.  

Det analytiska arbetet börjar med att undersöka hur Rent kan förstås som en resurs för               

identitets- och gemenskapskonstruktion samt förstå hur teaterscenen kan uppfattas som en           

offentlig politisk plattform. Därefter kommer arbetet undersöka Book of Mormon. Här är            

utgångspunkten att förstå humorns funktion i att synliggöra olika samhällsstrukturer och hur            

det kan influera publiken till social förändring, som exempelvis förbättrad social inkludering.  

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med undersökningen är att utforska den politiska potentialen som existerar inom            

scenframträdanden -- mer specifikt i musikaler. Utgångspunkten är att scenframträdanden          

skiljer sig åt från, exempelvis, populärkulturella TV-program eller filmer eftersom att           

karaktärerna på scenen existerar i samma tid och rum som mottagaren. Det här gynnar den               

politiska kommunikationen då representationerna av människor på scenen upplevs som mer           

verkliga eftersom de existerar i samma rum som publiken (Kirby, 1975:133). Vidare lämnar             

kombinationen av repliker, sång och musik ett större dramatiskt intryck på mottagaren vilket             

resulterar det som utspelar sig på scenen kan ha en större inverkan på publiken än annan sorts                 

teater (Heide et al, 2012:224). Filmatiseringar av musikaler saknar alltså den (upplevda)            

verkliga interaktionen mellan publik och skådespelare (och då den grupp som representeras).            

Av de här anledningarna skiljer sig musikalframträdanden på scenen från andra former av             

teaterns politiska potential.  

De musikalerna som utgör arbetets analytiska avsnitt, Rent och Book of Mormon,            

skiljer sig från varandra både i stil, genre och handling; däremot behandlar de teman som               

utsatthet, hopp och tro, identitet och skapandet av gemenskaper. Arbetet söker alltså att se hur               

en melodramatisk och en komisk musikal kan ses förmedla kunskap om dels livspolitik som              

rör identitet, gemenskaper och även samhällsstrukturer och verklighetsuppfattningar, med         

hjälp av sång, koreografi och utnyttjandet av den rumsliga dimensionen, för att i längden se               

vilken betydelse det har för det kulturella medborgarskapet. Kunskap genereras inte endast i             

formella institutioner (som skolan eller andra utbildningsområden), utan det kan även ske            

genom teater, museum och andra kulturella organisationer (Igaune et al, 2016:35). Analysen            

söker se hur musikalerna kan uppfattas som en viktig samhällelig resurs för identitet- och              
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gemenskapskonstruktion genom att representera olika samhällsgrupper samt hur de kan          

inspirera social förändring.  

Ambitionen för arbetet är att visa på vilket sätt musikaler kan ses som underlag för               

kulturellt medborgarskap genom att svara på frågorna 

 

● På vilket sätt representeras stigmatiserade identiteter och gemenskaper i musikalerna? 

● Hur kan Rent förstås som en del av den politiska offentligheten? 

● På vilket sätt synliggör humorn i Book of Mormon sociala strukturer? 

Tidigare forskning 

Det kulturanalytiska forskningsfältet är brett och kan ta många olika infallsvinklar,           

utgångspunkter tillsammans med olika syften om vad arbetet ska uppnå. Det kulturella            

medborgarskapet har diskuterats flitigt av bland annat Peter Dahlgren (2003), Joke Hermes            

(2005), Jean Marie Beaman (2016) m.fl. Förekommande för forskningen har varit att kolla på              

kulturellt medborgarskap i relation till, exempelvis, sociala medier, massmedier, specifika          

appar, tv-program eller filmer. Gripsruds (red.) “Television and Common Knowledge”          

(2002) har exempelvis undersökt TV som medium för att hålla medborgare väl informerade             

och hur televisionen blir en meningsskapande aktivitet för publiken. Jeffrey P. Jones (2006)             

undersökte politisk kommunikation och deltagande ur ett kulturellt perspektiv baserat på den            

vardagliga användningen av olika medier. Gemensamt för mycket av forskningen om           

politiskt kommunikation och olika former av medborgarskap (medierade, sociala eller          

kulturella) är att politiskt deltagande inte längre är begränsat till traditionella politiska            

handlingar (rösta, gå med i ett parti, etc,.) utan vardagliga handlingar och kulturella aktiviteter              

kan numera förstås som ett slags politiskt engagemang.  

Det finns en del forskning som gjorts på teater och musikaler som fall för studier.               

Craft (2018) skrev ett arbete om hur Hamilton: An American Musical uppmärksammades och             

användes under den amerikanska valkampanjen 2016 av både demokrater och republikaner.           

Emer O’Tools avhandling skrevs om “den andras” rätt till representation på teaterscenen. Eva             

Österlind (2008) skrev vidare om teaterns förmåga att uppmuntra och främja social            

förändring grundat i Bourdieus teori om habitus med målet att visa hur “common sense” och               

“status quo” kan influeras med hjälp av teatern. Mycket av forskningen har vidare kretsat              
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kring representation, gemenskaper och identitet med publikforskning som utgångspunkt för          

att se hur en populärkulturell text påverkade eller influerade mottagarna. Min ambition är att              

analysera två musikaler med syftet att se hur populärkulturen kan förstås som            

meningsskapande i relation till det kulturella medborgarskapet.  

Material 

Rent är skriven av Jonathan Larson och är en adaption, en modern tolkning, av den italienska                

operan La Boheme från 1896. Den version som har analyserats för det här arbetet är Rent:                

Filmed Live on Broadway från 2008 regisserad av Michael John Warren. Föreställning var             

även den sista på Broadway sedan showen hade sin premiär 1995. Olika uppsättningar av den               

sker dock fortfarande världen över. Föreställningen kan ses specifikt som en hyllning till             

Jonathan Larson som gick bort vid 35 års ålder på morgonen samma dag som Rent hade sin                 

off-Broadway-premiär. Det kan betyda att vissa fenomen i showen som analyserats kan vara             

specifika för just den föreställningen, snarare än generella företeelser. För arbetet har även             

har musikalens soundtrack använts, både från filmversionen och Broadways         

orginaluppsättningen, som stöd för att förtydliga sångtexterna då liveframträdanden kan          

innehålla otydliga uttal eller andra “mänskliga felmarginaler”.  

The Book of Mormon är skriven av Trey Parker, Matt Stone och Robert Lopez och               

hade premiär på Broadway 2011. Parker och Stone är mest kända som skaparna av TV-serien               

South Park och musikalfilmen South Park the Movie: Bigger, Longer and Uncut och Team              

America: World Police; Robert Lopez mest framstående verk som kompositör (utöver Book            

of Mormon) inkluderar musikalen Avenue Q och de två Frozen-filmerna. Materialet som            

underlag för analysen är min egna upplevelse av Book of Mormon på Broadway 2017, en               

version av originaluppsättningen från 2011 från YouTube samt det officiella soundtracket.           

Det råder ett par skillnader mellan de olika uppsättningarna. Antagonisten bytte namn från             

Joseph Kony i orginaluppsättningen till General Butt-Fucking-Naked vilket även är          

karaktärens namn på musikalens album. Vidare görs referenser till Elder Arnold Cunningham            

(när han spelas av Josh Gad i originaluppsättningen) från “that fat boy” till att bli “that white                 

boy” när han spelas av Ben Platt. Båda musikalernas handlingar och premisser kommer             

beskrivas kortfattat innan respektive analyskapitel.  
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Trots att teater och musikaler -- framför allt Broadway -- är populära samhälleliga             

aktiviteter de kan vara relativt exkluderande i den mening att det kan vara dyrt,              

svårtillgängligt eller att de kräver mycket planering (biljetter måste vanligtvis köpas långt            

innan föreställningen). Det här skiljer sig alltså från den allmänna tillgången till tv-serier,             

filmer (framför allt genom streaming-tjänster) eller tidningar. “Populär”, enligt Hermes,          

innebär “av och för folket” och det är genom “kultur” vi förstår världen (2005:4).              

Utgångspunkten för arbetet är dock, trots allt, att musikaler ses som populärkulturella            

fenomen, även om det kan argumenteras att de även kan existerar närmare “finkulturen” (där              

operan kan tänkas finnas).  

Urval och avgränsning 

Ambitionen för fallstudien är att undersöka på vilket sätt musikaler kan förstås som             

populärkulturella verk med politisk potential.. De musikalerna som valts för arbetet belyser            

existerande strukturella, sociala ojämlikheter och orättvisor. Vidare ansåg jag det viktigt att            

välja två relativt olika musikaler för att visa hur den politiska potentialen är             

genreöverskridande; humor såväl som de dramatiska kan ses som kunskapsresurser för de            

kulturella medborgarskapet. Trots olikheterna finns det flera tematiska likheter mellan dem           

båda. Jag har valt att analysera Rent eftersom att den ansågs relativt normbrytande när den               

släpptes under mitten av 90-talet då de flesta karaktärerna tillhör grupper som varit             

marginaliserade och stigmatiserade genom historien. Rent är en melodramatisk historia med           

seriös ton som tar upp ämnen som sjukdomar, sexualitet, fattigdom, utsatthet och hopp. Rent              

har bland annat även vunnit fyra stycken Tony Awards samt journalistpriset Pulitzer Prize i              

kategorin “drama”; en kategori som går under beskrivningen “for a distinguished play by an              

American author, preferably original in its source and dealing with American life [...]”             

(Pulitzer.org, 2019). 

För att uppmärksamma själva scenframträdandets funktion valde jag även en musikal           

som kan ses stå i direkt kontrast till Rents någorlunda seriösa angreppssätt på sociala              

problem, nämligen Book of Mormon. Den här musikalen innehåller liknande tematik som            

Rent fast tacklar dem genom komedi, parodi och satir. Book of Mormon kan vidare anses               

relativt kontroversiell i relation till många andra musikaler som gjort stora genomslag på             

Broadway då den är lika “extrem” i sin humor som skaparnas TV-serie South Park som blivit                

både hyllad och kritiserad för sitt innehåll. Trots det har musikalen vunnit ett flertal              
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prestigefyllda priser som, bland annat, nio stycken Tony Awards i kategorier som “Best             

Musical”, “Best Original Score” (Broardway.com, 2019) och en Grammy Award för bästa            

“Musical Theatre Album” (Grammy.com, 2019).  

Det finns ett flertal musikaler som kan ses beröra olika typer av livspolitiska frågor.              

Däremot ville jag ville jag analysera musikaler som skrivits ur ett relativt modern perspektiv              

om marginaliserade grupper då den “moderna rösten” om förtryck kan vara mer relaterbar.             

Det moderna samhället skiljer sig så mycket från tiden då de klassiska musikalerna som gör               

politiska anspråk kom till Broadway -- exempelvis Oklahoma! (1943), Hair (1968) eller The             

Wiz (1975). Vidare har både Rent och Book of Mormon haft uppsättningar utanför Broadway              

och internationellt (båda har även spelats i Sverige).  

Metod 

Arbetet är utformat efter en kvalitativ fallstudiemetod då syftet är att göra upptäckter, skapa              

insikter och göra tolkningar på dem medietexter som undersöks (Merriam, 1994:25).           

Eftersom att analysen söker att se vilken politisk potential som existerar inom den             

musikaliska scenkonsten, med hjälp av att analysera två exempel på det valda fenomenet, är              

fallstudiemetoden även användbar då den kan visa de “egenskaperna hos den klass av             

företeelser som fallet är exempel på” (Guba & Lincon, 1981:371). Det innebär att interaktion              

med publiken eller förändringar i narrativet och formatet (exempelvis,hur det skiftar mellan            

sång och tal) blir intressanta att analysera. Dansnummer och konstym val på karaktärerna kan              

även de spela större roll i narrativet.  

Då forskningsprocessen tar avstamp i teorier och forskning angående kulturellt          

medborgarskap och populärkulturens inflytande över publiken innebär det att analysen söker           

att upptäcka något i det valda fallet, snarare än att bevisa. Det innebär att det är viktigt att                  

uppmärksamma vilka som kommer till uttryck och på vilket sätt (dans, sång, tal?). Genom att               

kolla på hur identiteter, gemenskaper och samhällsstrukturer framställs, och hur det ska            

uppfattas i relation till det kulturella medborgarskapet, blir det alltså ett sätt att förstå sociala               

och samhälleliga fenomen snarare än, exempelvis, teori- och hypotesprövning (Merriam,          

1994:23). Patton menar fallstudiens utgångspunkt är “en strävan att förstå det unika i en              

situation utifrån det faktum att den utgör en del av en viss kontext och det samspel som finns                  

i denna” (1985:1).  
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Textanalys 

Eftersom att arbetets analytiska avsnitt söker att se hur musikaler förmedlar mening och             

betydelse i mötet med publiken är en kvalitativ textanalytisk metod användbar. Syftet är att              

dekonstruera showerna för att se vilken funktion de har i ett större sammanhang -- musikaler i                

en politisk kontext (Ledin & Moberg, 2013:155). Det handlar alltså hur samhälleliga fenomen             

representeras på scenen och hur det kommuniceras till publiken. Att populärkulturella texter            

kan säga någonting om omvärlden grundar sig i Mikhail Bakhtins begrepp “adressivitet”            

vilket innebär att texters yttranden har en dialogisk förutsättning (Ibid:156). Vidare innebär            

det att en text är en respons på något som yttrats tidigare samtidigt som den “riktar sig framåt                  

och förväntar sig en slags respons”(ibid.). Det gör det vidare möjligt att analysera vilka              

språkhandlingar -- som exempelvis vilka frågor, uppmaningar eller instruktioner -- som           

uttrycks i musikalerna och vilken funktion de har för social förändring. Den konkreta             

utgångspunkten för det analytiska arbetet är att musikalerna existerar inom en viss            

(samhällelig) kontext samt att det som utspelar sig på scenen är en respons på just den                

kontexten. Med andra ord, orättvisor och förtryck av olika slag existerar i verkligheten; hur              

närmar sig musikalerna den typen av politiska frågor?  

Då arbetet delvis handlar om identiteters representation och offentliga synlighet blir           

begreppen intertextualitet och rekontextualisering relevanta då textanalysen söker        

uppmärksamma vilka röster i samhället som kommer till uttryck. Karaktärer kan både explicit             

och implicit referera genom ord, gester eller idéer, till sådant som kan associeras till och               

uppmärksammar tankegångar, ideologi eller en rådande normativ uppfattning (ibid.).  

Ledin och Moberg (2013:157) skriver att den förutsatta dialogen även sker i relation             

till andra (liknande) texter. Av den anledningen är det här en fallstudie som använder två               

exempel för att undersöka och skapa förståelse för den politiska potentialen i musikaler. För              

att utföra analysen kommer den utgå ifrån både sångtexter, dansnummer, de sätt som             

karaktärerna uttrycker sig på, vem eller vilka det är som säger något och till vem, och vilka                 

som är på scenen vid specifika tillfällen, samt hur publiken involveras i showerna genom att               

musikalerna “break the fourth wall” (vad det betyder utvecklas senare i arbetet). Vidare             

skriver Ledin och Moberg att medietexter som använder utrop, uppmaningar och använder            

frågor som uppmanar till dialog har bättre förutsättning att skapa en relation till mottagaren              

och att de texter som utnyttjar känslor har större möjlighet att få en reaktion från publiken                
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(2013:159). Vissa texter utgår från att publiken har en grundläggande kunskap om ämnet som              

behandlas varpå de använder sig av överdrifter och ironi (Ibid) -- vilket Book of Mormon kan                

ses göra då de en del av karaktärerna är stereotypiska och “överdrivna”.  

De två musikalerna som utgör det textanalytiska arbetet tar något olika           

utgångspunkter. Rent-analysen kommer fokusera på identiteters samhörighet och synlighet i          

offentligheten, och hur teaterscenen kan uppfattas som en politisk plattform medan Book of             

Mormon kommer söka visa hur musikaler, som populärkulturella verk, kan ses synliggöra            

brister i samhälleliga strukturer, normer och ideologi med hjälp av humor. Anledningen till             

de två utgångspunkterna är att kulturellt medborgarskap kan förstås som både någon som             

genereras i kulturella verk (produktionen och framträdandet av dem) samt deltagandet i            

kulturella aktiviteter (genom att gå på musikal kan vi få nya insikter om oss själva och “de                 

andra”). Sociala strukturer och orättvisor synliggörs i båda musikalerna, men det analytiska            

intresset ligger i att uppmärksamma hur de både musikalerna kan ses generera kunskap om              

samma teman fast på olika sätt. Syftet med tillvägagångssättet är att visa hur musikalernas              

egenskaper kan användas för att uppmärksamma publiken om sociala situationer.  

Rent-avsnittet fokuserar delvis på hur politiska meddelanden kan ha implementerats i           

showen för att göra politiska anspråk; Book of Mormon-delen fokuserar även på hur             

publikens verklighetsuppfattningar kan influeras av berättelsen och vad det, i sin tur, innebär             

för kulturellt medborgarskap. Det råder dock även en viss överlappning i teoretiska            

utgångspunkter samt analysens angreppssätt.  

Teoretiskt ramverk 

Arbetets teoretiska utgångspunkt grundar sig i Joke Hermes teori om populärkulturella           

medietexters inverkan på samhället. Hon skriver att populärkultur hjälper oss att lista ut vilka              

vi är samt att de inkluderar oss i olika slags gemenskaper av likasinnade individer (2005:1).               

Tematiken i musikalerna som analyseras representerar identiteter som på något sätt inte            

passar in i de rådande normativa strukturerna. Populärkulturella historier och karaktärer           

tillåter publiken att fantisera om önskvärda samhällsideal, strukturer samtidigt som de kan            

skildra en samhällsutveckling (2005:3), vilket faller inom ramen för de egenskaper en            

fallstudie kan uppmärksamma. Hermes teori innebär alltså att populärkultur kan ha en            
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meningsskapande funktion samtidigt som de kan fungera som en motpol mot dominanta            

samhällsstrukturer (Ibid.).  

Karaktärerna i Rent och Book of Mormon kämpar med sina identiteter och social             

tillhörighet, vilket kan ses som den typ av frågor Anthony Giddens kallar livspolitik (1997).              

Genom att utnyttja teaterscenen för att uppmärksamma livspolitik kan vi förstå på vilket sätt              

populärkultur även ses som att minska avståndet mellan den politiska offentligheten och den             

privata sfären då de lär publiken på vilka sätt de kan “vara” och vilka alternativ som finns för                  

att navigera sig genom vardagen (Hermes 2005:4). Vidare skriver Hermes att populärkulturen            

är “a domain in which we may practice the reinvention of who we are” (ibid.). Med andra ord                  

kan populärkulturella berättelser generera kunskap som utgör ramverk för våra subjektiva           

verkligheter, verklighetsuppfattningar och förståelse för vår omvärld. Berger och Luckmann          

(2011:22) skriver att kunskapen som utgör ramverket för våra subjektiva verkligheter           

utvecklas, överförs och upprätthålls genom sociala situationer vilket gör att vi kan förstå             

produktionen av och deltagandet i kulturella aktiviteter som meningsskapande.  

Vidare, ett arbete som undersöker hur en kulturell medietext påverkar den sociala            

kunskapen söker förstå på vilket sätt denna kunskap förmedlas och hur det populärkulturella             

verket synliggör personers förgivettagna verkligheter (ibid.). I Bonet och Négreris “Breaking           

the Fourth Wall”(2018:32) står det skrivet att teaterscenen bör både representera en utopisk             

bild av sociala möjligheter samt kritisera samhällets konsensus om de rådande strukturerna.            

Vidare ska publiken även tillhandahållas med resurser för att rekonstruera samhället till något             

mer önskvärt (Ibid.). Bonet och Négreri skriver vidare att nya sociala möjligheter            

manifesteras i publiken genom observationen av olika sociala förhållanden, interaktioner          

mellan grupper, samt de olikheter och rivaliteter som existerar i samhället (2018:34).  

Musikaler har historisk sett inte varit främmande för att göra politiska anspråk eller             

handla om olika former av sociala orättvisor. “Les Miserables”, exempelvis, handlar           

medborgerliga rättigheter och om hur folket förenas mot en förtryckande regim; “Hair”            

handlar om hippies under Vietnamkriget och presenterar två sidor av medborgarnas           

obligatoriska militärplikt och folkets uppfattning av USAs inblandning i Vietnam; “Fiddler of            

the Roof” utspelar sig i en judisk by där religiösa traditioner möter progressiva livsideal samt               

en extern makt som förföljer den judiska befolkningen. Musikaler har alltså en historia av att               

berätta om olika sociala tillhörigheter och marginaliserade gruppers livserfarenheter. Bonet          

och Négrier (2018:25) skriver att kulturella rättigheter ligger i erkännandet och           
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igenkännandet av de olika kulturella uttryck och erfarenheter som existerar inom ett samhälle             

“and strengthening their capacities of expression, access and exchange”, vilket just har            

uppmärksammats i musikaler genom åren.  

Genom att representera identiteter och strukturer som står utanför normen får de            

uppmärksamhet och synlighet till en publik som kanske annars inte har någon större             

erfarenhet av dem. Att höras och synas i offentligheten, både i parlamentarisk mening och              

populärkulturell, utgör en viktig aspekt om just kulturellt medborgarskap. Hermes (2005:11)           

skriver att kulturellt medborgarskap kan ses som processen av att hålla ihop och bygga en               

gemenskap. Populärkultur ger publiken möjlighet att reflektera över sin egna och andras            

livssituationer genom att sprida kunskap om olika subjektiva verkligheter. Av den           

anledningen kan de uppfattas som resurs för politisk kunskap som kan bidra till förståelse av               

andras sociala erfarenheter och bidra till social förändring. Just själva processen av reflektion             

och inlärning kallar Hermes för “doing citizenship” (Hermes, 2005:13). Den ökade           

kunskapen som kan uppstå via populärkultur bidrar till att medborgaren ser sig själv som              

tillhörande ett eller flera olika gemenskaper och grupper som existerar i en större omvärld (av               

andra tillhörigheter). Det kulturella medborgarskapet kan därav även ses som deltagandet i de             

processer som ses som underlag för att bygga och stärka gemenskapen samt reflektera över              

tillhörigheten. Med andra ord, publiken som ser en musikaluppsättning kan ses bidra till och              

upprätthålla kulturellt medborgarskap då det som sker på scenen kan generera nödvändig            

(demokratisk) kunskap. Som sagt, arbetet avser att analysera hur politiska frågor som rör             

identitet och social gemenskap kommer till uttryck i musikalerna för att se hur det kan förstås                

som underlag för kulturellt medborgarskap samt hur publikens uppfattningar om strukturer           

kan påverkas av scenframträdandet.  

Kulturellt medborgarskap och civic culture  

Den demokratiska definitionen av medborgarskap har primärt berört folkets lagliga och           

sociala rättigheter, frihet, samt möjligheten till politiskt inflytande inom en stat (Beaman,            

2016:850). Begreppet och definitionen har sedan utvecklats till att även omfatta           

medborgarnas kulturella rättigheter. Joke Hermes (2005), Toby Miller (2007), Peter Dahlgren           

(2003), m.fl. har skrivit om och redogjort för begreppet “kulturellt medborgarskap”. Beaman            

skriver att kulturellt medborgarskap är “not only a claim to rights but also a claim to full                 

societal belonging that includes struggles for recognition and redistribution and the           
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consideration of how citizenship is socially constructed (Beaman, 2016:850). För att           

minoritetsgrupper eller marginaliserade grupper i samhället ska uppfattas och bemötas som           

fullständiga (sociala och kulturella) medborgare, menar Evelyn Nakano Glenn, att det krävs            

ett erkännande från de dominanta grupperna (Glenn, 2011:2).  

Populärkultur och kulturellt medborgarskap, kan vidare förstås ur ramarna för “civic           

culture”. En “kultur”, skriver Dahlgren, innehåller olika former av kommunikation,          

handlingar och resurser som producerar mening vilket styr normativa tankesätt,          

handlingsmönster och förhållningssätt (2003:153). Eftersom den rådande kulturen inte         

bestämmer hur vi agerar i världen utan snarare guidar medborgaren till att handla inom givna               

normer finns det alltså en potential till, och utrymme för, social förändring (Ibid.). Begreppet              

“civic culture” kan förstås som medborgarens handlingar som upprätthåller normer och           

strukturer men även politiskt deltagande för att uppnå social förändring. Dahlgren skriver att  

 

“Civic culture [...] is anchored in the practices and symbolic milieu of            

everyday life. One of the assumptions here is that for a functioning democracy, there              

are certain conditions that reside at the level of lived experiences, resources and             

subjective dispositions that need to be met” (Dahlgren, 2003:152). 

 

Då personer kan tillhöra flera sociala och kulturella grupperingar samtidigt          

(identitetsmånfald) kan det politiska engagemanget ta olika uttryck beroende på identitet och            

grupptillhörighet. Hur identitetsmångfalden kommer till uttryck i Rent diskuteras vidare i           

analysen. George Murdock (2002:10) skriver att medborgaren ska ha tillgång till information            

som ger upphov till förklaringar om hur världen är formad och strukturerad baserat på empati               

då det ger möjligheten att förstå världen ur andras ögon. Det här kan uppnås genom att förena                 

mångfaldiga identiteter, erfarenheter och placera dem i ett och samma symboliska rum där             

deras samspel kan observeras (Ibid. ), vilket just kan ske i populärkultur genom att skildra               

medborgare och identiteters olika sociala erfarenheter.  

Populärkultur kan dessutom fungera som en motståndskraft till rådande normer,          

strukturer och värderingar (Hermes,2009:9). I båda utgångspunkterna för kulturellt         

medborgarskap kan läsningen av populärkultur ha ett meningsskapande syfte genom          

erkännande, igenkänning, byggandet av gemenskap eller reflektion över samhällsordningen.         
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Hur Rent bidrar till att teaterscenen blir en slags politisk offentlighet där kunskap förmedlas              

och olika identiteter hörs och syns är något som kommer redogöras i analysen.  

Livspolitik 

Förändringen av begreppet “medborgarskap” har även inneburit en förändring för vad som            

kan förstås som politiskt engagemang eller kommunikation. En medborgares tillvaro består           

av bland annat privata, sociala och kulturella sfärer vilka samtliga kan ha politiska             

egenskaper. Politik, i en modern mening, inkluderar, med andra ord, både privatlivets            

angelägenheter och den individuella förmågan att vara sin egna person, snarare än endast den              

traditionella synen på politiska handlingar. Anthony Giddens använder begreppet         

“livspolitik” för att beskriva de sfärer som berör typen av politiska frågor som “uppstår ur de                

självförverkligande processerna” (1997:247). Han menar att globala influenser påverkar         

individers självreflexivitet samtidigt som självreflexiviteten påverkar de globala processerna.         

Giddens menar även att livspolitiken skapar en etik som utgår ifrån frågan om hur vi ska leva                 

våra liv. Det här går att koppla till John Mephams, så kallade, användbara historier (“usable               

stories”). Den här typen av historier kan influera mottagarna på ett sätt som resulterar i               

reflektion över de existentiella frågor som vi ställer oss själva under livets gång, som              

exempelvis vilka vi är, hur kan kan vara, vilka möjligheter som finns för oss samt en inblick i                  

att se världen ur andras ögon. Genom att utgå från Giddens, Murdock och Mepham kan vi                

förstå hur populärkultur kan ses som en kunskapsresurs för politiska frågor. Att analysera             

Rent och Book of Mormon utifrån deras livspolitiska egenskaper och hur det främjar kulturellt              

medborgarskap kan vi få förståelse hur den kulturella sfären blir politisk och            

meningsbärande.  

“Breaking the Fourth Wall” 
Inom teater skapas och förmedlas kunskap när framträdandet möter åskådare (Allen och            

Laine, 2018:1). Vad det innebär är att en färdigskriven musikal, ett manus, inte är kunskap i                

sig utan det kan snarare liknas med en läroplan; det är inte förrän läroplanen kommer till                

användning i klassrummet tillsammans med studenterna som den får betydelse. Kunskapen           

skapas i interaktionen med mottagarna. Att Rent och Book of Mormon “break the fourth wall”               

-- vilket innebär att karaktärerna pratar direkt till publiken som ett sätt att inkludera dem --                
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kan förstås som ett tillvägagångssätt för att få fram ett specifikt meddelande. Traditionellt sätt              

är publiken “osynlig” och observerar historien om karaktärerna som förmedlas på scenen utan             

inblandning. Exempel på TV-serier som använder “den fjärde väggen” för att inkludera            

publiken är “House of Cards”, “The Office” och “Modern Family”. När karaktären tittar in i               

kameran är de “medvetna” om att vi är på andra sidan och de kommunicerar direkt med oss. I                  

en teaterproduktion är det dock förekommande att skådespelaren står ensamma på scenen            

vända mot publiken utan att de kommunicerar med publiken. Vanligtvis kan det ses som att               

publiken får ta del av karaktärens innersta tankar (som exempelvis “to be or not to               

be”-monologen från Hamlet). Enligt Allen och Laine är utnyttjandet av den “fjärde väggen”             

en slags pedagogisk teknik där kunskap förmedlas genom att fånga publikens uppmärksamhet            

inför en specifik scen eller dialog (2018:1). Observationer, menar de vidare, är ett bra verktyg               

för inlärning (Ibid.) -- vilket även Bonet och Négreri antydde. 

Det är även värt att nämna att bryta den fjärde väggen skiljer sig åt i scenframträdande                

jämfört med TV-serier eller filmer som använder samma teknik; en teatersalong är mer             

uppslukande i den meningen att det är minimalt med externa distraktioner som            

mobiltelefoner, ljud utanför fönstret, etc,.. Karaktärerna som porträtteras existerar även i           

samma tid och rum som åskådaren. Kommunikationen mellan karaktärer och publiken           

kommer då närmare en “ansikte-mot-ansikte”-interaktion än den kommunikation som sker,          

till exempel, genom en skärm. Berger och Luckmann (2011:73) skriver att den fysiska             

närvaron i en interaktion gör att “den andra” blir verklig på ett sätt som medierad               

kommunikation inte uppnår (Berger & Luckmann, 2011:73). Vidare blir övergången mellan           

verkligheterna (den fiktiva på scenen och publikens) mer tydligt markerad genom öppnandet            

och stängningen av teatersalongens ridå (ibid.). Med utgångspunkten att populärkultur kan ha            

ett verkligt inflytande på mottagaren och den slags interaktion som uppstår genom ett             

scenframträdande kan vi vidare förstå hur den verklighet som porträtterats inte “upphör” att             

existera när ridån går igen; snarare bidrar karaktärerna till publikens upplevda erfarenhet av             

de identiteter och grupper som representeras. Det här kommer tydliggöras i analysen.  

RENT 

Rent utspelar sig främst mellan jul och nyår någon gång under sent 80-tal eller tidigt 90-tal.                

Musikalen handlar om en grupp vänner i 20-30 årsåldern som lever i East Village i New                
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York; ett område som främst är bosatt av invandrare, arbetarklass och subkulturella grupper             

(bohemer av olika slag). Vännerna är drabbade av AIDS-epidemin som ägde rum under den              

här tiden samtidigt som de påverkas den gentrifieringen som området gick igenom, vilket             

resulterar i osäkra bostads- och livsförhållanden för samtliga karaktärer. Huvudkaraktärerna          

är Mark som försöker göra en karriär som dokumentärfilmskapare. Han bor tillsammans med             

Roger som är en musiker och en före detta heroinmissbrukare som lever med HIV. Deras               

vän, och före detta rumskamrat, Tom Collins är en svart homosexuell man som inleder en               

relation med trans-dragqueen-karaktären Angel Schumant med sydamerikanskt påbrå. Båda         

lider av HIV. Marks ex-flickvän, Maureen, är en politisk aktivist som nu är i en relation med                 

advokaten Joanne, en svart lesbisk kvinna. Mimi är en latinamerikansk ung kvinna som             

arbetar som strippdansös och bor i samma hus som Mark och Roger. Även hon lider av HIV.                 

Den sista karaktären, även antagonisten i en meningen, är Benjamin “Benny” Coffin III. Han              

bodde tidigare tillsammans med Mark, Roger och Tom men flyttade ut när han gifte sig med                

fastighetsägarens dotter. Han ansvarar nu för byggnaden de lever i och han måste driva in               

hyra, som Mark och Roger inte behövt betala tidigare, för att kunna investera i företagen som                

ska etableras i området.  

Seasons of Love 

Rent kan ses interagera direkt till publiken i ett par scener. Det mest uppenbara fallet är                

starten på den andra akten med låten “Seasons of Love”. Låten “ingår” inte i själva historien                

som berättas i Rent. Men andra ord, den hänger inte ihop med “La Vie Boheme”, som                

avslutar första akten, eller med låten som kommer direkt efter. I filmversionen av Rent, från               

2005, är “Seasons of Love” öppningsscenen där alla karaktärer står på en teaterscen i en               

annars tom salong -- efter låten startar filmens narrativ. I Broadway-versionen kommer            

skådespelarna ut på scenen och ställer sig längst fram, lokalen är relativt upplyst och              

samtidigt som de sjunger interagerar med publiken som sjunger med. Justin Johnston, som             

spelar Angel, är under berättelsens gång klädd i skrikiga färger, peruk och mycket smink men               

är under “Seasons of Love” bär han mer vardagliga kläder för att sedan vara tillbaka som                

“Angel” vid sin entré i mitten av kommande låten.  

Låten handlar om hur vi mäter och uppfattar det som anses värdefullt i våra liv och                

hur vi använder tiden vi har fått. HIV och gentrifieringen har orsakat att alla karaktärer lever                

under någon slags tidspress; sången handlar om hur bäst spendera den tiden: “In daylights, in               
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sunsets, in midnights, in cups of coffee [...]. How about love? Measures in love, Seasons of                

love”. John Mephams användbara historier är en kategorisering av historier som har            

inflytande på mottagaren och de kan användas för att skapa och utveckla olika identiteters              

självförståelse (Hermes, 2005:11). Genom Bonet och Négreri (2018:32) kan vi förstå låten            

som en uppmaning om det möjliga utopiska samhället där vi gör det bästa med tiden vi fått                 

eftersom det kan ta slut vilken stund som helst -- vilket är just den tidspressen flertal av                 

karaktärerna lever med.  

I relation till Rents tematik om liv och död, sjukdomar, hopp och livets olika              

svårigheter, kan vi förstå “Seasons of Love” som en slags uppmaning eller påminnelse om              

vad som faktiskt är viktigt i livet. Meningen “525 600 minutes, how do you measure a year in                  

the life?” säger att vi kan mäta livet på många olika sätt, till och med i minuter. Dock                  

uttrycker låten att mycket i livet (minuter, kaffekoppar, solnedgångar) är irrelevant jämfört            

med kärlek och vänskap vilket bland annat hörs i meningen “let’s celebrate, remember a year               

in the life of friends”. Låten beskriver det övergripande temat i Rent -- vänskap och               

samhörighet. Den här interaktionen med publiken kan vidare förstås ur          

Entertainment-Education-strategin som innebär att uppmaningar om livet medvetet        

implementeras i populärkultur för att uppmana ett visst beteende hos mottagaren (Singhal &             

Rogers, 2001:343). Detta kommer vidareutvecklas i nästa kapitel. Kommunikationen med          

publiken som uppstår “utanför” berättelsens narrativ diskuteras även i analyskapitlet om Book            

of Mormon.  

Find Glory  

En av de identiteter som representeras i Rent är de som är smittade av HIV-viruset.               

Musikalen utspelar sig under en tid då HIV var ett relativt nytt fenomen och medicinen var                

inte lika utvecklad som den är idag. Vidare ansågs HIV som en sjukdom som primärt               

drabbade de redan marginaliserade samhällsgrupperna som homosexuella, drogmissbrukare        

eller prostituerade (Tran, et al, 2019). Roger, den första med HIV som presenteras i showen,               

har isolerat sig från omvärlden sedan hans flickvän begick självmord efter att hon fick reda på                

deras HIV-status; ett resultat av skammen som kom med diagnosen av den stigmatiserade             

sjukdomen. De båda led av ett heroinmissbruk men Roger försöker nu leva ett nyktert liv.               

Rogers uppgivenhet uttrycks tidigt i musikalen där han uttrycker att hans enda syfte innan              

han dör är att skriva en sista låt. Mark påminner honom om att ta sin medicin och ensam kvar                   
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på scenen, klädd i “hemmakläder”, sitter Roger med sin gitarr och sjunger låten “One Song               

Glory” som uttrycker karaktärens uppgivenhet:.  

 

Find the one song before the virus takes hold 

Glory, like a sunset. One song to redeem  

this empty life 

 

Rent utspelar under en tid då uppfattningen att HIV/AIDS drabbade primärt maktlösa            

samhällsgrupper (Smith, 2015:227). Paul G Harris (2007:2) skriver just att maktobalansen           

samt (den amerikanska) regeringens långsamma respons på AIDS-krisen är ett kännetecken           

för epidemin som ägde rum. Rogers isolering och ordval (“virus”) kan ses som att HIV/AIDS               

har osynliggjorts och blivit tabubelagt av den rådande samhällsordningen. Resultatet blir att            

Roger, som identitet, varken syns eller hörs offentligt på grund av att sjukdomen existerar i               

den privata sfären vilket resulterar i att den inte anses relevant att lyfta till den politiska                

offentligheten. Vidare refererar karaktärerna inledningsvis endast till medicinen AZT när de           

talar om sjukdomen. Likaså påminns de om att ta medicinen genom att en klocka piper.               

Restriktionerna på talet, som osynliggör problemet, syns även när Mark (som inte har HIV)              

kommer sent till “Life Support”-mötet, dit han går med Collins och Angel. De välkomnar              

Mark och frågar vem han är till vilket han svarar “oh, i’m not.. i’m just here to...i don’t have..                   

I’m here with... Mark. I’m Mark”. Smith (2015:227) menar att den samhällets retorik kring              

den tabubelagda sjukdomen bidrar till en sorts avhumanisering av de som drabbats av HIV.              

Restriktionen på talet och tabubeläggningen av de privata angelägenheterna är ett tecken på             

hur livspolitiken inte kategoriseras som tillhörande den offentliga politiska sfären. Det är inte             

förrän Mimi och Roger får reda på varandras HIV-status som retoriken i musikalen förändras.              

Roger får reda på Mimis HIV-status under ett avbrott under låten “La Vie Boheme” och de är                 

ensamma kvar på scenen och Mimis AZT-klocka ringer:  

 

Roger: You? 

Mimi. Me. You? 

Roger: Mimi... 
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Under kapitlet “La Vie Boheme” söker arbetet att visa hur retoriken i Rent förändras vilket               

även ger upphov för de marginaliserade karaktärerna att skapa en social gemenskap för att              

göra sina röster hörda. Stycket nedan förklarar hur olika andra karaktärer lever sina liv med               

HIV och hur Rent skapar en social medvetenhet om identiteterna som bär på sjukdomen.  

Andra huvudkaraktärer som är HIV-smittade försöker att inte ge allt makt till            

sjukdomen som Roger gör utan de försöker leva sina liv som de alltid gjort. Angel och                

Collins drömmer om att lämna New York och starta en restaurang i “sunny” Santa Fe. I låten                 

“Life Support” blir vi introducerade till ett av musikalens “motif” (återkommande           

musikaliskt fras med specifik signifikans), “no day but today”. En karaktär uttrycker att han              

är van vid att lita på sitt intellekt men att han nu börjar börjar bli mer öppet får sådant han inte                     

förstår. Han sjunger “Because reason says i should’ve died three years ago”. Resten av              

deltagarna sjunger “no other road, no other way, no day but today”. Karaktärerna som sjunger               

låten tillåter inte viruset att ta all makt ifrån dem; de har fortfarande kontroll och uppmuntras                

att leva sina liv till fullo. Innan Mimi får reda på Rogers HIV-status uppmärksammar hon               

Rogers uppgivenhet. Hon sjunger (till honom): 

 

There is no future, there is no past 

I live this moment as my last 

There’s only us, there’s only this 

Forget regret, or life is yours to miss 

No other road, no other way 

No day but today 

 

Jonathan Larsons Rent kan ses utnyttja den så kallade Entertainment-Education strategin           

(E-E) som nämndes ovan. Traditionellt sett har populärkultur som tv-program eller filmer            

antingen haft ett underhållningssyfte eller ett utbildningssyfte. E-E söker medvetet att           

samtidigt utbilda och underhålla genom att implementera olika “meddelanden” i medietexter           

för att påverka mottagarens medvetenhet om ett specifikt problem, förändra normer eller            

“change the overt behaviour” (Singhal & Rogers, 2001:343). Strategin använder          

populärkulturens popularitet och dragningskraft för att visa hur individer kan leva ett normal             

och lyckligt liv trots sjukdomar (Ibid: 344). Exemplet ovan kan ses som en uppmaning att               

inte leva i det förflutna utan att försöka göra det bästa av situationen de befinner sig i, samt                  
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att andras negativa uppfattning om en sjukdom inte bör påverka hur individen själv känner.              

Alltså, ur de här perspektivet kan Rent ses söka skapa dels social medvetenhet kring              

marginaliserade grupper uppfattning av sig själva i relation till en samhällelig stigma            

associerat med deras liv. Samtidigt uppmanar musikalen även dem att skapa en inkluderande             

gemenskap för att höras, synas och uppmärksamma orättvisor vilket arbetet återkommer till            

nedan.  

Roger är alltså musiker, HIV-smittad, en före detta heroinmissbrukare som lever med            

sorgen att hans flickvän begick självmord. Hans subjektiva verklighet består av ett flertal             

olika identiteter vilket Dahlgren beskrev som identitetsmångfald. Drogmissbrukare, strippor         

och HIV-smittade kan även alla ses som identiteter som stigmatiseras i samhället antingen             

genom skambeläggning eller socialt utanförskap (Singhal och Vasanti 2005:4).         

Stigmatisering av HIV som hamnar på hela grupper (som att den redan stigmatiserade             

gruppen homosexuella fick ta skulden för spridningen av HIV) påverkar inte bara gruppens             

sociala tillhörighet utan det har en negativ effekt på hur de uppfattas som sociala och               

kulturella medborgare (Ibid.). Med andra ord, stigmatisering hindrar samhällsgrupper eller          

identiteter från att bli delaktiga i offentligheten. För att ämnet ska bli mindre tabubelagd              

krävs det att det diskuteras i privatlivet, offentligheten och kommuniceras via medierade            

former: “therefore, communication activities are really at the heart of overcoming stigma            

about AIDS” (Ibid.). Rent, som populärkulturellt fenomen, gör livspolitiska anspråk genom           

att visa hur negativ retorik om sjukdomar kan påverka individerna som lider av dem samtidigt               

som Mimi, Angels och Collins kan ses som en motståndskraft genom att visa att de inte                

tänker låta en extern makt bestämma hur de ska leva sina liv. 

La Vie Boheme 

Rent visar även vikten av samhörighet och hur maktlösa och marginaliserade grupper kan             

förenas för att skapa känslan av hopp och synlighet vilket möjliggör handlingskraft till social              

förändring. Efter Maureens politiska protest möts samtliga vänner på ett närliggande café.            

Där möts de av Benny och hans kollegor som uttrycker att “Bohemia is dead”, vilket kan ses                 

som en uppmaning till huvudkaraktärerna att bli en del av det moderna samhället (genom att               

acceptera förändringen i East Village istället för att protestera mot den). Låten “La Vie              

Boheme” startar och karaktärerna beskriver deras bohemiska livsstilen och vad de står för             

medan de sjunger och dansar på borden. Första versen avslutas med att Mark sjunger “to               
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being an “us” for once, instead of a “them. La Vie Boheme!” till Benny och hans kollegor                 

som hela tiden sitter ner medan de andra står på borden. Visuellt står de marginaliserade över                

“makten” då Benny kan ses representera den hierarkiska ordning och (den kapitalistiska)            

struktur som bohemerna i East Village är undergivna på grund av gentrifieringen och Bennys              

personliga inblandning i områdets förändring. 

 Att de ställer sig över Benny samt scenens beskrivning av det bohemiska livet             

påminner om Mikhail Bakhtins teori om karnevaler. Han skriver att karnevaler är till för att               

fira tillfällig frihet från den rådande sanningen om etablerade samhällsordningen (Bakhtin,           

1968:109). Under karnevalen förminskas avståndet och hierarkin mellan olika identiteter och           

grupper till förmån att “prova” nya relationer mellan grupperna. Vidare menar Bakhtin att det              

som till vardags anses normbrytande accepteras. HIV-, homosexualitets- och         

queer-communities stigmatiseras och marginaliseras i Rent då deras livsval inte passar in i de              

rådande strukturerna. Sättet som Rent bryter tystnaden om HIV/AIDS och hbtq-livspolitiska           

frågor blir tydligt i “La Vie Boheme”-scenen då ensemblen ställer sig på borden, vända mot               

publiken, och sjunger 

 

“Actual Reality -- ACT UP -- Fight AIDS! [...] Revolution, justice, screaming

for solutions, forcing change, risk and danger, making noise and making pleas! 

To faggots, lezzies, dykes, cross-dressers too! To me, to me, to you and you and you                

and you (ensemblen pekar ut mot publiken), to people living with, living with, not              

dying from disease. Let he among us without sin be the first to condemn. La Vie 

 Boheme!” 

 

Entertainment-Education strategin bidrar till social förändring på två sätt, skriver (Singhal &            

Vasanti 2005:5): Å ena sidan kan det populärkulturella verket ha inflytande på individuell             

nivå genom att öka mottagarens medvetenhet, attityder samt söka styra personens handlingar            

till något socialt önskvärt. Å andra sidan kan E-E söka influera publikens uppfattning av sin               

omgivning för att på så sätt skapa de goda förhållanden som ligger till grund för en                

förändring på grupp- eller systemnivå (Singhal & Vasanti 2005:5). Zygmund Bauman citerar            

Arland Ussher (2002:172) och skriver att “världen avslöjas för mig när ordningen rubbas”.             

När Bakhtins karneval ändrar om ordningen kan det förgivettagna strukturernas brister           

uppenbaras vilket “skapar förutsättningar för (och behov av) att ge dem en ny form”              
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(Bauman: 2002:173). “La Vie Boheme” kan ses överrösta Benny (och då gentrifieringen)            

samt bryta mot den tystnaden kring det tabubelagda ämnet HIV/AIDS genom att ställa sig på               

borden och göra utrop som liknar de vid en offentlig protest med att hålla knytnävarna i                

luften. På vilket sätt politiska kommentarer på teaterscenen uppfattas som att “break the             

fourth wall” diskuteras nedan samt under analysen av Book of Mormon”.  

Den sociala medvetenheten konstrueras genom att uppmärksamma det vardagliga         

utanförskapet och osäkerheten som drabbar de marginaliserade grupperna. För att gruppen           

ska inkluderas och accepteras som fullständiga medborgare krävs just social igenkänning,           

erkännande av grupperna och förståelse för deras situation.  

Under första aktens låt “Will I?” sjunger hela ensemblen (de sjuka, hemlösa,            

arbetslösa, etc.,) samma fyra textrader flera gånger om som ett sätt att uppmärksamma deras              

sociala utanförskap och personliga utsatthet.  

 

Will I lose my dignity? 

Will someone care? 

Will I wake tomorrow 

From this nightmare 

 

Karaktärerna i Rent beskriver känslor som rör typen av frågor om acceptans, synlighet och              

socialt erkännande, vilket framställs i “Life Support” och “Will I?”. Tidigt i den andra akten               

dör Angel som ett resultat av sin sjukdom och under begravningsscenen ställer sig flera av               

karaktärerna en och en längst fram på scenen och berättar en kort historia om Angel               

komponerat av ett ensamt piano som spelar melodin från “Seasons of Love”. Det här en av få                 

scenerna i showen där karaktärerna pratar snarare än att sjunga vilken kan ses fånga              

publikens uppmärksamhet ytterligare eftersom showen plötsligt byter format. Quinlan och          

Duggleby (2009:209) skriver att den fjärde väggen “försvinner” när narrativ avbryts eller            

förändras. De skriver att en teateruppsättning bryter fjärde väggen genom att exempelvis            

använda sig av sång (Ibid.); i en musikal, där sången utgör narrativet, är det alltså tänkbart att                 

när sången upphör och karaktärerna istället pratar kan det uppfattas som ett narrativt avbrott.              

När “väggen” väl försvinner är publiken inte längre osynliga observatörer utan de erbjuds att              

reflektera kritiskt och analytiskt över det som sker på scenen (Ibid). De historier de berättar               

handlar om hur Angel fått samtliga vänner att komma närmare varandra och vilken             

23 



inspirationskälla hon var för dem. Nancy Fraser skriver att en teaterscen kan liknas med den               

politiska plattform som utgör offentligheten då den tillgodoser politiskt deltagande genom           

just den kommunikationen som sker på scenen (1992:110). Teaterscenen blir en offentlig            

plattform där deltagarna redogör för vardagliga (privata) och sociala mänskliga          

angelägenheter.  

Teaterscen som politisk offentlighet  

För att vidare förklara hur teaterscenen kan förstås som en slags politisk offentlighet kan vi               

stödja oss i Hannah Arendts teorier angående “public space”. Hon förklarar att offentligheten             

är det utrymme där så många som möjligt syns och hörs av så många som möjligt (1998:50).                 

För att de privata livspolitiska frågorna -- identitet, känslor, sinnesupplevelser -- ska nå den              

politiska offentligheten krävs det att de transformeras, av-privatiseras och av-individualiseras          

(Ibid.). Arendt menar att det sker genom just genom berättandet av historier och konstnärliga              

uttryck av individuella erfarenheter (Ibid.). När det privata inte tillåts att diskuteras i             

offentligheten beskriver Arendt det som att de marginaliserade individerna blir “deprived of            

the reality that comes from being seen and heard by others (1998:58). Känslan av utanförskap               

förmedlas tydligt i Rent genom “Will I?” och Rogers isolerade livsstil. De Backer m.fl (2019)               

skriver att det privata och offentliga måste förhandlas genom offentliga handlingar och            

diskursiva konstruktioner som utgår från frågor som rör frihet, rädsla, synlighet, tillhörighet,            

igenkänning och erkännande -- livspolitska frågor alltså. Rent på en teaterscen ger då en röst               

och plattform åt de marginaliserade grupperna genom att berätta en historia som diskuterar             

livspolitiska erfarenheter. Karaktärerna representerar de identiteter som kanske inte annars          

hörs eller syns i det offentliga. På så sätt kan alltså Rent ses som en användbar historia.                 

Genom representationen av olika identiteter vars historia förmedlas i de offentliga erkänns            

och uppmärksammas identiteterna som medborgare. På så sätt kan alltså Rent ses som en              

kunskapsresurs för kulturellt medborgarskap.  

Identitetens pluralism 

Samtliga karaktärer som drabbats av HIV i Rent hanterar deras situation olika. Roger isolerar              

sig från omvärlden; Mimi klarar inte av att släppa sitt drogmissbruk och har inte förändrat sin                

livsstil sedan hon blev sjuk. Angel och Collins söker hjälp och försöker leva ett “normalt” liv                
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och drömmer om en ljusare framtid. Bilden som målas upp av HIV-gruppen är inte “en”               

identitet -- utan flera olika livsstilar, erfarenheter och kunskaper. Om karaktärerna i fiktion             

svarar på frågor rörande livspolitiken kan vi betrakta de som en abstrakt idé av verkliga               

medborgare i samhället. James Curran (1996:53) skriver att deltagande i offentligheten bör            

uppmana identitetens pluralism då det möjliggör för gruppmedlemmarna att förstå deras           

sociala erfarenheter som resulterar i hur de kan förstå sin plats i samhället. Vidare menar               

Curran att pluralism ifrågasätter strukturer som kan uppfattas som “naturliga” vilket “enables            

people to challenge prevailing patterns of thought which legitimate their subordination”           

(Ibid:57). Alltså kan vi förstå representationen av identitetsmångfalden som att minska           

gruppens stigmatisering eller marginalisering då de inte existerar en “objektiv” identitet som            

inte går att applicera på hela grupper.  

Berättandet av historier, skriver även Wang, kan ligga till grund för hur grupper i              

samhället uppfattar “de andra”. Wangs publikundersökningen sökte att svara på hur           

“community theatre” i Östasien påverkade publikens uppfattning av marginaliserade grupper.          

Han beskriver att publiken fick djupare förståelse för gruppen samt att deras stereotypiska             

bild av dem förändrades (Wang, 2014:392). Vidare kunde de relatera karaktärernas historier            

med egna livserfarenheter och de uppfattade manuset som artistiskt återskapande av deras            

egna liv vilket kunde styrka känslan av tillhörighet med de marginaliserade grupperna.            

(ibid.). De historier som Angels vänner berättar om henne kan förstås ur Dahlgrens citat om               

att handlingar och den symboliska miljön av vardagslivet är fundamentalt för civic culture.             

De berättar vardagliga händelser och lägger fokus på Angels personlighet och positiva            

interaktion med “de andra” (i det här fallet majoritetsbefolkningen) i en vardaglig kontext.             

Wang (ibid.) skriver vidare att kunskapen som förmedlades genom teatern fick åskådarna att             

erkänna och respektera de kulturella skillnaderna som existerar mellan grupperna. Rent           

tillåter den identiteten som Angel representerar att både höra och syna, vilket Arendt menar              

krävs för att bli en del av det offentliga. 

Rents potential 

Den politiska potentialen i Rent går alltså att förstå genom Giddens livspolitik där det privata               

uppmärksammas i det offentliga där det får en faktiskt politisk status. Analysen har visat hur               

livspolitiken genomsyrar musikalen och hur det kan kategorisera musikalen som en           

användbar historia. Wangs arbete visar att teater kan förmedla kunskap och svara på frågor              
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som livspolitiken och hur teaterscenen fungerar som en plattform där olika identiteter möts             

för diskutera människans existentiella frågor som manifesteras genom interaktion, dialog och           

handlingar (i musikaler uttrycks även det mänskliga genom konstnärliga former som sång,            

dans och musik)(2014:396). Med andra ord kan teaterscenen ses som den plattform där             

diskussioner kan hållas och erfarenheter utbytas för att bidra till ökad social kunskap.             

Kunskapen om den egna och andras identitet är fundamental för att skapa en känsla av               

samhörighet och gemensam förståelse för varandra, vilket i sin tur är grunden för kulturellt              

medborgarskap för samtliga grupper i samhället.  

För att förtydliga hur historier kan bli kunskapsbärande vill jag dra en parallell till en               

annan musikal. Hamilton: An American Musical har ett genomgående motif som lyder “who             

lives, who dies, who tells your story?” Karaktären Alexander Hamilton söker att bestämma             

vilket arv och vilken historia han lämnar bakom sig tills att han inser att han inte har någon                  

kontroll över detta: “what is a legacy? It’s planting seeds in a garden you never get to see”.                  

Rent är från 1995 och många samhällen har utvecklats till att bli mer inkluderande sedan               

dess. Däremot, genom att hålla historier om stigmatiserade och marginaliserade grupper vid            

liv påminner de publiken om människors erfarenheter och bemötande i samhället vilket ökar             

den allmänna kunskapen om olika gemenskaper vilket är fundamentalt för känslan av att             

olika grupper trots allt tillhör samma (politiska) entitet -- och därmed bli sociala och              

kulturella medborgare.  

Rents skapare Jonathan Larsons arv i Rent bidrar till social inkludering, samhällelig            

igenkänning och erkännande av olika identiteter. Musikaler och populärkultur återspeglar de           

frågor som rör livspolitiken vilket blir ett underlag för identitetskonstruktion. Genom att se             

populärkultur som en resurs för skapandet av samhällstillhörighet, gemenskap och identiteter           

kan vi avslutningsvis citera Mark än en gång: “The opposite of War isn’t Peace. It’s               

creation”. Produktionen av populärkulturella verk som inkluderar och uppmärksammar         

samhällets alla grupper bidrar då till det demokratiska samhället där samtliga är likvärdiga             

medborgare. Ökad kunskap om “den andre” resulterar i större känsla av samhörighet och             

förståelse. När berättelser om specifikt utsatta grupper lyfter livspolitiska frågor bidrar de till             

att samtliga i samhället hörs och syns; de blir en del av det kulturella arvet och därav även en                   

kulturella medborgare.  
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Book of Mormon 

Ambitionen med analysen av Book of Mormon är att se på vilket sätt humorn bidrar till den                 

politiska potentialen inom scenframträdanden. Utgångspunkten för humorn är baserad på          

inkongruensteorin som innebär att humor uppstår när två till synes motsatta idéer eller             

fenomen framställs som lika. För att koppla samman humor, populärkultur och samhället blir             

Mikhail Bakhtins teori om karnevaler relevant då han menar att genom att vända “upp och               

ner” samt vrida och vända på sociala strukturer synliggörs förgivettagna “sanningar” om            

samhällets normativa ordning och strukturer vilket synliggör deras brister (Bakhtin,          

1968:109). Vidare kommer Berger och Luckmann att appliceras för att förstå hur publikens             

subjektiva verkligheter kan influeras av den empati och kunskap som genereras i musikalen.  

Till skillnad från analysen ovan, som primärt fokuserar på kulturellt medborgarskap i            

relation till identitet och tillhörighet, tar nedanstående analys även avstamp i begreppet “civic             

culture”. Med andra ord, fokuserar analysen även på hur Book of Mormons politiska potential              

kommer ur humorns funktion som en motståndskraft till rådande normer, värderingar och            

samhällsstrukturer. Utgångspunkten för det kulturella medborgarskapet nedan handlar snarare         

om deltagandet i kulturella aktiviteter vilket bidrar till processen av “doing citizenship” samt             

hur samhällets konsensus till strukturer ifrågasätts med hjälp av humorn. 

Book of Mormon handlar om två 19-åriga killar, Elder Price och Elder Arnold             

Cunningham, som startar sitt första missionsuppdrag för den Mormonska kyrkan i norra            

Uganda. De båda har levt relativt normala och trygga liv i Salt Lake City och har inte utsatts                  

för större svårigheter. Elder Price ser sig själv som kyrkans nya stjärna och är dedikerat till                

sitt uppdrag. Cunningham, däremot, har aldrig läst Mormonernas bok, har inga vänner och             

ljuger om det mesta för att passa in. När de anländer till Uganda uttrycker de att Afrika inte                  

alls är som det representeras i Lejonkungen. Landet är drabbat av krig, svält, fattigdom samt               

krigsherrar som försöker ta över och etablera sig i städerna. Väl i Uganda blir de               

omhändertagna av en afrikansk man, Mafala, och hans dotter Nabulungi samt de            

missionärerna som redan är på plats i landet. Book of Mormon berör teman om religion,               

fattigdom, utsatthet, sexualitet, hopp och tro, identitet och gemenskap. 

Med tidigare erfarenhet av Matt Stone och Trey Parkers verk är det lätt att tro att Book                 

of Mormons syfte är att kritisera och göra narr av religion och dess följare som de gjort i,                  
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bland annat, South Park-avsnitten “Ginger Cow”, “All About the Mormons” eller “Super            

Best Friends”. Även om musikalen gör det till viss del uttrycker den samtidigt en positivt bild                

om tro och filosofin inom religiösa texter och vikten av den samhörighet som (kan) skapas               

genom religiösa samfund. Duons verk har blivit kända på grund av deras satir på olika               

samhällsfenomen och Book of Mormon är inget undantag. Analysens utgångspunkt att är visa             

hur humor används som redskap för att uppmärksamma livspolitiska frågor och synliggöra            

brister och styrkor inom institutioner.  

“Africa?! Oh boy, like Lion King!” 

Det som ligger till grund för humorn i Book of Mormon kan beskrivas som Stone och Parkers                 

sätt att göra det märkvärdiga och betydelsefulla vardagligt samtidigt som det vardagliga blir             

betydelsefullt. De utnyttjar två, till synes, motsatta idéer, perspektiv och          

verklighetsuppfattningar och sätter de mot varandra. Inledningsvis får publiken ta del av            

Mormonernas förståelse av Gud; en Gud som belönar och är givmild. När de väl kommer till                

Uganda välkomnas de med en låt som påminner om “Hakuna Matata” från Lejonkungen.             

Sången beskriver hur lokalbefolkningen hanterar sina svåra liv genom att säga frasen “hasa             

diga, Eebowai”. Melodin är glad och karaktärerna ler och dansar tillsammans medan låttexten             

radar upp saker som att de svälter, dör på gatorna, de har AIDS och kvinnor som blir                 

omskurna av krigsherren General Butt-Fucking-Naked. Missionärerna bjuds in att lista upp           

svårigheterna i deras liv. De nämner att deras flygplan var fullt och bussen var sen följt av ett                  

“hasa diga, Eebowai”. Publiken erbjuds två olika perspektiv på vad som uppfattas som olycka              

i livet. Missionärerna får strax reda på att frasen betyder “Fuck you, God”. Det som ställs i                 

kontrast är synen på Gud; ena sidan ser Gud som god och hjälpsam och den andra som ond                  

(eller åtminstone som likgiltig till lidande).  

Emile Durkheim skriver att västerländska religioner kategoriserar världen i två: the           

sacred (heliga) och the profane (hädiska). Durkheim skriver att “in all the history of human               

thought there exists no other example of two categories of things so profoundly differentiated              

or so radically opposed to one another” (Durkheim, 1912:39). Det heliga kan bland annat              

vara riter, sakrament, skrifter, Jesus, Gud, och annat som relaterar till själens frälsning medan              

de hädiska är, i stort sätt, allt annat. Vidare kan vi alltså se det heliga som betydelsefullt och                  

hädiska som något vardagligt. Durkheim fortsätter och skriver att till skillnad från gott och              

ont som båda är distinktioner av moral, och hälsa kan delas upp i att vara frisk eller sjuk, så                   
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ingår inte det heliga och hädiska inom samma klass och är därför är helt motsatta varandra                

(Ibid.). Matt Stone och Trey Parker gör ingen distinktion mellan dessa två klasser vilket              

analysen kommer visa. Oppositionella utgångspunkter präglar stora delar av Book of Mormon            

både inom de komiska aspekterna och det tragiska i musikalen.  

Idén om att förena det oförenliga som utgångspunkt för humor grundar sig, som             

nämnt, i inkongruensteorin (Billig, 2005:57). Billig (2005:62) beskriver teorin i termer av att             

den behandlar två skilda idéer eller perspektiv för att sedan behandla dem som om de vore                

överensstämmande. Hur det betydelsefulla och vardagliga likställs kan exempelvis ses          

Jesus-karaktären i “Spooky Mormon Hell Dream”-scenen, en låt om Elder Prices mardröm            

efter att han har brutit mot kyrkans regler. Elder Price ligger på marken i shock om ber om                  

Gud om förlåtelse och Jesus kommer in på scenen och säger “You blamed your brother for                

eating the doughnut and now you walk out on your mission companion? You’re a dick!” och                

sen lämnar scenen. Vi ser alltså en helig Jesus som uttrycker sig profant.  

Vidare kan “hasa diga, Eebowai” upplevas som stötande, framför allt, i en amerikansk             

kontext där en kristendomen är en stor del av samhället och det kulturella arvet. Feltmate               

(2013:532) skriver att religion oftas ses som en “humorless entity” och behandlas som något              

utanför sfären av humor och skratt. Stone, Parker och Lopez däremot försvara det som just               

uttrycks genom att bryta den fjärde väggen. Mitt under scenen och låten talar (inte sjunger)               

Elder Price till Mafala om att inte uttrycka sig nedlåtande om Gud eftersom livet faktiskt inte                

alltid är så hemskt som man kan tro. “Oh, really?” svarar Mafala för att sedan berätta att vissa                  

i området har sex med oskulder för att bota sin AIDS: 

 

Mafala: There aren’t many virgins left, 

so some of them are turning to babies. 

Elder Price: But that’s horrible! 

Mafala: I know! Hasa diga, Ebowai! 

 

De afrikanska karaktärerna vänder sig plötsligt mot publiken och sjunger “if you don’t like              

what we say, try living here a couple of days. Watch all your friends and family die -- Hasa                   

diga, Eebowai!”. Även här, precis som i Rent, sker det ett avbrott i formatet. Som nämnt ovan                 

menar Quinlan och Duggleby (jmf. 2009) att fjärde väggen bryts när formatet förändras.             

Politiska kommentarer kan även fungera som ett narrativt avbrott som uppmanar publiken till             
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kritisk reflektion över det som sker på scenen (ibid.). Book of Mormon visar hur två olika                

grupper, med varsina verklighetsuppfattningar, ställs mot varandra. Med tanke på att           

karaktärerna bryter mot fjärde väggen ställs även publikens verkligheter i relation till de             

verkligheten som presenteras på scenen. Arbetet kommer vidareutveckla det här i kapitlet            

“Sal Tlay Ka Siti” nedan.  

Turn it Off  
Elder Price och Cunningham lär sig att de andra mormonerna inte lyckats konvertera någon              

till kyrkan än. Elder Price känner förtvivlan och oro angående sin roll som mormon och sitt                

uppdrag. De andra mormonerna försöker trösta Elder Price genom att berätta att de har ett               

knep för hur de hanterar negativa känslor. En mormon beskriver rädslan och sorgen han              

kände när hans pappa slog hans mamma och en annan hur hans syster dog i cancer vilket följs                  

av “Turn it off! Like a light switch, just go click. It’s a cool little mormon trick”.  

Karaktären Elder Mckinley framställs som en homosexuell man men är samtidigt den            

som uppmanar alla att “stänga av” attraktionen till andra män: “Boys should be with girls               

that’s Heavenly Father's plan, so if you ever feel you rather be with a man, turn it off” och                   

“being gay is bad but lying is worse, so just realise you have a curable curse and turn it off”.                    

Scenen innehåller ett av musikalens stora dansnummer; samtidigt som Elder McKinley           

sjunger om att stänga av sina känslor för andra män dansar samtliga mormoner i en               

extravagant koreograferad steppdans klädda i rosa, glittrande västar. Bakhtins menar att           

karnevaler utnyttjar symbolik -- eller bildspråk -- för att synliggöra det absurda (Lachmann,             

et al, 1988:137). Lachmann et al skriver att komiken bland annat uppstår i 

 

“the humiliation of objects and persons belonging to the official cult, the open              

demonstration of the concealed (sexuality, digestion), the exchange of socially and           

sexually specific clothing or gestures”.  

 

Skratten som uppkommer, i Bakhtins karneval, tydliggör det absurda samtidigt som           

det kan skapa utopisk bild av en värld där auktoriteter ifrågasätts, värderingar och normer är               

relativa snarare än fasta samt att det råder en öppenhet och uppmuntran av olika perspektiv i                

samhället (Lachmann, et al, 1988:123). Elder McKinleys syn på sin egna homosexualitet kan             

ses återspeglar den verklighet där homosexualitet är olagligt eller åtminstone inte socialt            
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accepterat och folk väljer att, på grund av rädslan för förtryck, inte ge uttryck för sin identitet.                 

McKinley riskerar att bli socialt utesluten från sitt grupptillhärighet om han väljer att             

acceptera sin homosexualitet. Genom att synliggöra det absurda uppstår de livspolitiska           

frågorna om identitet, social samhörighet och gemenskap. Arbetet återkommer till på vilket            

sätt Book of Mormon kan ses ge svar på frågorna i avsnittet “Tomorrow is a Latter-Day”                

nedan.  

Sal Tlay Ka Siti 
Än så länge har vi sett hur det heliga blir hädiskt, eller annorlunda uttryckt, hur det                

betydelsefulla blivit vardagligt och förlöjligas. Från den afrikanska befolkningens perspektiv,          

däremot, ses det som publiken generellt sett uppfattar som vardagligt till något som blir              

betydelsefullt. Nabulungi är en av de första som börjar lyssna på de historier som              

missionärerna Elder Price och Elder Cunningham sprider. Hennes sololåt “Sal Tlay Ka Siti”             

beskriver hopp och drömmar om att äntligen få leva ett liv utan svält och sjukdomar. Hon                

beskriver i sång hur hennes nu bortgångna mamma berättade historier om ett land utan              

lidande och smärta men att hon aldrig trodde att det stället fanns på riktigt. Nu har                

missionärerna lärt henne att stället existerar och heter Salt Lake City. Hon blir full av               

förväntningar om att få åka dit. Hennes uppfattning av “paradiset” beskrivs som ett ställa där               

krigsherrar är vänliga, det finns vitaminer och injektioner för alla och Röda Korset finns på               

varje gatuhörn. Hon beskriver sitt paradis utifrån sin subjektiva verklighet och sina personliga             

erfarenheter av det som hon hittills i livet uppfattat som något gott. Samtidigt skildrar hon               

ingenting som publiken nog skulle kategorisera som märkvärdigt. Hennes paradis är en            

tillvaro som publiken finner, egentligen, ganska tråkig och något vi själva kanske gärna             

flyttar ifrån. Humorn (och det tragiska) uppstår i att det vardagliga blir betydelsefullt. Det              

som sker för publiken (och för missionärerna i slutet av musikalen) kan förstås med hjälp av                

Anton Zijdervelds beskrivning av vilken funktion satir och humorn har. Han skriver: 

 

“By playing with the meanings that structure our daily lives, the humorists is able to               

disturb our definition of reality, causing the emergence of doubt as to the value of               

daily routines and giving rise to some confusing as to the very foundations of reality”               

(Zijderveld, 1983:9).  
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Zijdervelds definition av humor som att ha inverkan på sociala strukturer kan vidare förstås              

med hjälp av Bergers och Luckmanns teorier om vad som utgör en persons verklighet. De               

använder begreppen “plausibility structures” och “Social stock of knowledge”. Plausibility          

structures kan förstås som de strukturer som ligger till grund för en specifik subjektiv              

verklighet, bland annat de normer, handlingar, värderingar etc,. som gör att gruppen skiljer             

sig från en annan (Berger & Luckmann, 2011:174). Social stock of knowledge är den              

kunskap vi samlar på oss för att, på ett meningsfullt sätt, navigera oss genom vår verklighet --                 

vanligtvis med betoning på kollektivet och den sociala aspekten i tillvaron (Berger &             

Luckmann, 1991:56). Den vardagliga tillvaron utgörs av en förgivettagande kunskap som vi            

egentligen inte reflekterar över. Kunskapen både skiljer sig åt och överlappar med andra             

gruppers verklighetsuppfattningar.  

Baserat på kunskapen finns det alltså ett förväntat beteende inom specifika strukturer            

och samhällsgrupper som upprätthåller de subjektiva verkligheterna. Zijderveld (1983) menar          

att humor uppstår när någon misslyckas med att leva upp till dessa förväntningar. Feltmate              

(2013:542) skriver att samtliga ramverk som utgör subjektiva verkligheter innehåller brister,           

svagheter och motsägelser, vilka blir en utgångspunkt för humor. Svagheterna kan vara att             

folk inte alltid följer de de “regler” som upprätthåller en viss verklighetsuppfattning; bristerna             

blir tydliga när aktörer handlar på ett hycklande sätt eller när reglerna eller normerna är svåra                

att leva efter i praktiken. Book of Mormon ställer två verkligheter mot varandra --              

mormonernas och den lokalbefolkningens -- vilket synliggör de brister karaktärerna och           

strukturerna har. Elder Price är naiv och tror att Gud belönar gott beteende med att du får allt                  

du drömt om. Han möts av en annan verklighet än den han är van vid. Hans högsta dröm var                   

att missionera i Orlando men han hamnade i Uganda. Price uppfattar det som att det är han                 

som blivit straffad i livet (trots att hans omgivning lider på alla möjliga sätt). I första aktens                 

sista låt “Man Up” beskriver han sina känslorna: “Heavenly Father, why do you let bad things                

happen? More to the point: why do you let bad things happen to me?”. Humorn uppstår i att                  

hans kunskaper och världsuppfattning inte är applicerbar i verkligheten som utgör Uganda.            

De två verkligheterna kan förstås som inkompatibla och måste anpassas, uppdateras och            

förändras för att kunna kombineras. Med hjälp av dessa begrepp om strukturer och kunskap              

kan vi vidare förstå hur satiren som koncept kan få publiken till att förändra sin förståelse för                 

och upplevelse av samhället. 
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Nabulungis paradis är, som sagt, det vi till vardags tar för givet. På så sätt kan vår syn                   

på vardagliga rutiner och hur mycket (eller snarare, hur lite) vi värderar dem förändras. Detta               

sker på samma sätt som när Elder Price börjar tvivla på sin egna verklighet när han tvingas                 

leva i en annan struktur och hans kunskap inte navigerar honom genom vardagen. Den              

livspolitiska aspekten uppkommer ur det faktum att identiteter formas efter de subjektiva            

verkligheterna en person lever inom. Genom att uppmärksamma brister, social exkludering           

och olika former av förtryck som existerar inom strukturer, kan publikens förgivettagna            

kunskap påverkas. För att återkoppla till Hermes beskrivning av “doing citizenship”, vilket            

innebar att medborgaren ser sig själv som en del av en gemenskap i en större omvärld och                 

själva processen av reflektion, kan vi förstå hur subjektiva verkligheter måste anpassas och             

förändras (uppdateras) för att uppnå en positiv social utveckling som söker uppnå ett mer              

inkluderande samhälle. För att förstå andras livserfarenheter krävs just kunskap baserat på            

empati som delvis kan förmedlas via populärkultur. Den sortens struktur som Book of             

Mormon kan ses förespråka och uppmuntra diskuteras i kapitlet “Tomorrow is a Latter-Day”.  

Mot slutet av musikalen inser Nabulungi att hon inte kommer få följa med till Salt               

Lake City (och uppleva den verklighet hon drömt om) och att allt Elder Cunningham har lärt                

henne var lögner. Mormonerna blir även beordrade att åka hem eftersom de misslyckats med              

sina uppdrag. Hennes hopp och förväntningar om ett bättre liv försvinner. Ensam på scenen, i               

tårar, komponerat av ett piano sjunger hon: 

 

I was such a fool the have followed this advice, there is no trip to paradise. How could                  

I let me hopes get so high, hasa diga, Eebowai. You gave me a dream but it was all a                    

lie. I think you like to see me cry, hasa diga… 

 

Från hennes perspektiv kom mormonerna till Uganda för att endast utföra sina uppdrag som              

missionärer, och inte för att faktiskt förbättra livet hos dem som har det svårt. Att vi                

sympatiserar med henne, kan förstås i både Zijdervelds definition av humor samt Dolbys             

beskrivning av populärkultur. Dolby skriver skriver att populärkultur “has the capacity to            

intervene in the most critical civic issues and to shape public opinion” (2003:259). Alverman              

och Hagood menar vidare att fiktiva karaktärer kan blir “verkliga” i både individens och              

kollektivets upplevda erfarenhet av dem, vilket orsakar att gränserna mellan det verkliga och             

fiktiva blir suddigt (2007:653). Genom Zijderveld och Dolby kan vi vidare förstå hur Book of               
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Mormon uppmärksammar tre olika verkligheter som ställs emot varandra för att visa på dess              

brister och styrkor. De verkligheterna är: mormonernas, den afrikanska och publikens. Som            

nämnt i teoriavsnittet skrev Bonet och Négreri att teater representerar både de positiva och              

negativa aspekterna av samhället och dess strukturer. Samtidigt ska de ge publiken resurser             

och verktyg för att rekonstruera och förnya strukturerna (jmf., 2018:32). Vi kan alltså förstå              

hur kombinationen av de verkligheter som representeras i Book of Mormon ger publiken             

möjligheten att konstruera en fjärde verklighet. Det diskuteras i kapitlet nedan.  

Tomorrow is a Latter-Day 

Den afrikanska befolkningen låter sig till slut konverteras till kyrkan. Mormonerna firar sin             

egna succé i låten “I Am Africa”. Efter att Nabulungi uttryckt sin sorg berättar hennes vänner                

för henne att Salt Lake City inte existerar på riktigt utan det är en idé och en metafor -- något                    

som ger styrka och hopp samt något att sträva efter; därför lät de sig döpas av kyrkan.                 

Sanningshalten i Elder Cunninghams historier var irrelevant. Det skapades en gemenskap för            

samtliga i byn. Elder Price inser även till slut att det inte handlar om att följa strikta regler                  

som går emot ens egna identitet eller allt religionen lovar att man kan få i livet efter döden.                  

Han uttrycker att alla fortfarande är “latter-day Saints” även om de ändrar historier, bryter              

mot regler eller “have complete doubt that God exists” och att de tillsammans kan göra               

världen till sitt paradis. Vi kan förstå det här som att Elder Price menar att det inte krävs en                   

strukturerad religion som gör inskränkningar på individens identitet eller en auktoritet som            

hotar om helvetet om regler inte följs. Samtidigt lyfter han och Nabulungis vänner att det               

fortfarande finns mening och styrka att finna i religiösa texter, oavsett om de är sanna eller                

inte.  

Zijderveld (1983:9) skriver att humorns funktion är till för att just omorganisera            

strukturer och institutionaliserade meningar eller sanningar för att visa att ingenting bör vara             

förgivettaget, vilket även är syftet med Bakhtins karnevaler. Om vi förstår populärkultur som             

ett fenomen som gör distinktionen mellan vad som är verkligt och overkligt (fiktion) mer              

diffus; utgår från Zijdervelds tankar att humor kan påverka mottagarens          

verklighetsuppfattning samtidigt som vi förstår karaktärerna som representationer av olika          

subjektiva verkligheter kan vi hitta ett budskap i Book of Mormon som håller sig positiv till                

tro och heliga texter (till skillnad från en del South Park-avsnitt) samt deras roll i att skapa en                  

gemenskap och synliggöra strukturer. 

34 



Som nämnts ovan kan publiken ses få resurser och verktyg för en samhällsstruktur             

som ger underlag för den fjärde verkligheten som kombinerar tro med sekularitet och             

samhällelig acceptans. Musikalens sista låt baseras på Elder Cunninghams motto, “Tomorrow           

is a Latter-Day”, och visar hur alla olika identiteter och grupptillhörigheter kan leva             

tillsammans. Hela ensemblen sjunger tillsammans att de ska leva i nuet, hålla ihop, hjälpa och               

finnas där för varandra, acceptera sina privata känslor och tillsammans jobba för en bättre              

värld samtidigt som de gärna får tro på något större för hopp och styrka. Tillsammans               

uppdaterar de Mormonernas bok och vilket skapar den nya heliga texten The Book of Arnold               

som är baserad på de påhittade historierna Cunningham berättade för att konvertera            

befolkningen.  

Musikalen avslutas med att skådespelarna bugar och tackar publiken. Därefter          

återupptas musiken från “Tomorrow is a Latter-Day” än en gång fast nu som en              

gospel-version. Det faktiska narrativet är över men ensemblen klappar i takt till musiken,             

tillsammans med en publik, och sjunger:  

 

The past may be in tatters 

But today is all that matters 

Because today is yesterday’s latter day 

Thank you, God 

Ma’hanibu, Eebowai! 

 

Matt Stone, Trey Parker och Robert Lopez kan ses vara inspirerade av, och uppmuntra,              

Jurgen Habermas teori om det postsekulära samhället. Habermas skriver att inom ett            

postsekulärt samhälle existerar en “increasing consensus that certain phases of the           

‘modernization of the public consciousness’ involve the assimilation and the reflexive           

transformation of both religious and secular mentalities (Habermas & Benedictus XVI,           

2006:46–47). Vidare skriver Habermas att båda sidorna komplementerar varandra gällande          

kunskap som de bidrar med till samhället samt att de måste inse styrkorna och svagheterna               

som existerar inom både de religiösa och sekulära verkligheterna (Ibid.).  

Book of Mormon gör, utan tvekan, narr av mormoner och religion men det är inte helt                

utan ett djupare syfte. De vrider och vänder på det som utgör subjektiva verkligheter för att                

synliggöra brister och motsägelser inom det förgivettagna. Genom att vidare ställa olika            
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perspektiv och livserfarenheter mot varandra visar de att ingen “sanning” är komplett utan de              

kan alltid förnyas och uppdateras -- vilket gäller både religiösa och sekulära “sanningar”.             

Oavsett sanningshalten i de historier som berättades så skapades en gemenskap där alla kunde              

leva tillsammans och acceptera varandra. Zijderveld och Dolbys definitioner av humor och            

populärkultur hjälper oss att förstå på vilket sätt medietexter blir meningsbärande och            

påverkar publiken. Med hjälp av Alvermann och Hagood kan vi förstå hur publiken ser              

fiktiva karaktärer men vars erfarenheter kan upplevas som verkliga genom framställningen av            

de identiteter och strukturer som representeras på scenen. 

Den verklighet som Nabulungi representerar kan få publiken att känna uppskattning           

för det vardagliga i tillvaron, som vi tar för givet, då det kan betyda mycket för andra.                 

Samtidigt visar pjäsen att även om strikta religiösa regler kan inskränka på den egna              

identiteten så finns det någonting meningsfullt i de heliga texterna och tron på något större än                

en själv. På så sätt kan vi alltså förstå deltagandet i den kulturella aktiviteten av att se Book of                   

Mormon som att bidra till det kulturella medborgarskapet då den är kritisk till institutioner,              

får publiken att reflektera över dem och sig sig själva, samtidigt som de både målar upp en                 

utopisk bild av samhället. Aktiviteten blir ett uttryck för Hermes “doing citizenship”.  

Diskussion 

Analysen har sökt visa, med hjälp av två exempel, hur kulturellt medborgarskap kan ses              

främjas och komma till uttryck i musikaler. Analysen av Rent fokuserar något mer på hur det                

politiska implementeras i musikalen och hur olika karaktärerna representerar (verkliga)          

människor och deras marginaliserade livssituationer. Book of Mormon-avsnittet sökte visa          

hur humorn kan synliggöra det dolda och absurda vilket i sin tur genererar kunskap hos               

publiken; kunskap som främjar kulturellt medborgarskap då det bidrar till samhällsreflektion.           

Kulturellt medborgarskap går att förstå som en process av att förmedla kunskap och             

inlärning. Det innebär, i sin tur, att det involverar både teaterproduktioner och deltagandet i              

kulturella aktiviteter för att skapa eller upprätthålla det kulturella medborgarskapet. Den ena            

möjliggör och den andra kan realisera.  

Vi kan förstå “Tomorrow is a Latter-Day” som att publiken, oavsett vilka            

samhällsgrupper de tillhör, kan inspireras till att bli mer inkluderande och acceptera olikheter             

snarare än att avfärda dem. Bonet och Négreri (2018:44) skriver att deltagandet i kulturella              
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aktiviteter skapar en känsla av tillhörighet och ett kollektiv -- vilket vi även kan förstå genom                

Book of Mormons tillvägagångssätt att dekonstruera förgivettagna verkligheter framför         

publiken. Mormonerna och lokalbefolkningen kunde mötas i mitten och förenas under nya,            

gemensamma, strukturer (med “the book of Arnold” som deras filosofiska utgångspunkt).           

Precis som Habermas postsekulära samhälle skapas det förståelse för att båda sidorna            

(sekulär och religiös) kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Det skapades just en känsla              

av tillhörighet och kollektivt ansvar. Nabulungi sjunger även i sista låten “we always stick              

together, come what may”. 

Precis som Allen och Laines exempel om ett manus som en läroplan, krävs det en                

publik för att musikalen ska bli meningsskapande. Genom att då uppmärksamma           

marginaliserade grupper och deras sociala och politiska problem tillgodoses de med en            

offentlig plattform. Matarasso (1997:119) skriver att deltagandet i kulturella aktiviteter          

tillgodoser publiken med “a renewed sense of community and social inclusion for            

marginalized groups” -- vilket vi kan förstå då den privata sfären lyfts upp till offentligheten               

där det “avindividualiseras” genom berättelsen. Det är alltså den kunskap om grupper som             

sprids i musikalerna som bidrar till den ökade känslan för samhörighet.  

Både Rent och Book of Mormon kan ses som användbara historier då de uppmanar              

publiken till reflektion över strukturer, identitet och livspolitiska frågeställningar. Syftet med           

arbetet har inte varit att visa hur deltagandet i en populärkulturell aktivitet totalt förändrar              

medborgarnas attityder, politiskt tillhörighet, eller skapa upphov att riva ned samtliga rådande            

strukturer. Efter upplevelsen av att se världen ur andras ögon kan, exempelvis, uppfattningen             

av den hemlösa eller sjuka förändras efter Rents framställning av de grupperna; eller kanske              

uppskattningen för det vardagliga i livet kan förändras då det var allt Nabulungi drömde om.  

Som nämnt ovan menade Murdock (2002:10) att den upplevda erfarenheten för “de             

andra” ska grundas i kunskap baserat på empati. Det som skiljer upplevelsen av musikaler på               

en scen från andra medierade former är dels att karaktärens rumsliga närvaro gör den              

upplevda erfarenheten av olika identiteter än mer kraftfull (Kirby, 1975:133). Det som vidare             

ger musikaler en viktig roll för uppmärksammandet av marginaliserade grupper är att            

kombinationen av melodi och text (repliker) kan resultera i att en dramatisk scen blir mer               

emotionell och då lättare att komma ihåg (Heide, et al, 2012:224), vilket talar till fördel för                

Entertainment-Education-strategin som utgångspunkt för att uppnå social förändring och         

inspiration till olika identiteters livsmöjligheter. Vidare, ur det livspolitiska perspektivet är           

37 



alltså musiken i sig en viktig del av förmedlingen av kunskap om och förståelse för olika                

identiteter om de ska fortsätta inspirera publiken även efter ridån åkt igen. Det är alltså en                

egenskap som skiljer musikaler från andra sorters teateruppsättningar. 

För att vidare förklara hur musikaler kan utnyttja teaterscenen som en politisk            

plattform som främjar kulturellt medborgarskap kan Hamilton återigen användas som          

förtydligande exempel. Samtliga historiska karaktärer i musikalen -- som Alexander          

Hamilton, George Washington, Thomas Jefferson, etc., -- porträtteras av skådespelare med           

olika etniska och kulturella bakgrunder. Hamiltons skapare och huvudrollsinnehavare,         

Lin-Manuel Miranda, motiverade valet av skådespelare med att säga “this is a story about              

America then, told by America now. Our story should look the way our country looks”               

(Craft, 2018:430). Hamilton, liksom Rent, vann en Pulitzer i kategorin “drama” år 2016             

(Pulitzer.org, 2019).  

Det kulturella medborgarskapet är innebär att höras, synas och erkännas i           

offentlighetens alla sfärer -- processen av reflektion och inlärning sker även i deltagande i de               

kulturella aktiviteterna där kunskapen genereras. Craft (2018:431) beskriver kulturellt         

medborgarskap som en process av “self-making and being-made” vilket analysen har           

illustrerat genom att se teaterscenen som en offentlig politisk plattform där både            

teaterproduktioner och publiken är aktiva deltagare i den kulturella aktiviteten. Gauntlett           

(2011:245) skrev att kulturellt deltagande “increase our pleasure in everyday life, unlock            

innovative capacity, and building resilience in our communities, so that we can face future              

challenges with confidence and originality”. Musikalernas primära syfte är nog fortfarande att            

underhålla, men som vi sett kan de kan de även förstås som en politisk resurs för                

identitetskonstruktion, byggandet av gemenskaper och som inspiration för en önskvärd          

samhällsstruktur. Det kulturella medborgarskapet konstrueras och kommer till uttryck genom          

produktionen av musikaler, under framtramträdandet, såväl som av den deltagande publiken. 
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