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Hur kommer skådespelare och en regissör överens om vad man ska
berätta, och hur? Vad händer med en manustext när skrivna repliker
blir en del av en interaktion mellan skådespelare, och en resurs bland
andra i den framväxande föreställningen? Denna sammanläggnings-
avhandling bygger på tre studier som från olika perspektiv undersöker
en professionell repetitionsprocess på en svensk institutionsteater.
Undersökningen är koncentrerad till skådespelarnas och regissörens
arbete, och deras arbete med ett urval om fem scener i pjäsen, som följs
från första repetitionsdagen till och med premiären. Metoden är
multimodal interaktionsanalys, det vill säga Conversation Analysis
utvecklat mot multimodal analys av verbala och icke-verbala resurser i
kommunikation. Kappan och de tre delstudierna anlägger tillsammans
två perspektiv på materialet, genom att behandla dels de
interaktionella, professionella praktiker som deltagarna engagerar sig i
under processen (ett interaktionsperspektiv), dels processen i vilken
skriften i manuset kombineras med andra multimodala resurser (ett
föreställningsperspektiv). Bland annat visar avhandlingen att, och hur,
repetitionsarbete är en longitudinell, kroppslig och gemensam process i
vilken deltagarna utvecklar föreställningen tillsammans, i situerad
interaktion och över tid.
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Abstract
The interaction of a theatre rehearsal. Professional practices in a rehearsal process from script to
performance

This thesis builds on three studies that explore a professional rehearsal process as situated interaction and as a longitudinal
process. Primarily, the thesis contributes to the area of interactional linguistics, but it also seeks to contribute new
knowledge to theatre studies. The empirical focus is on the participants’ interaction during the rehearsal process and
how the performance develops procedurally over time. The main questions driving this research are: 1) What interactive,
professional practices do the participants engage in during the rehearsal process, and in what way? 2) How is the script
coordinated with other multimodal resources in the development from written text to performance?

The theory and method used for this work is multimodal interaction analysis, that is, Ethnomethodological Conversation
Analysis (EMCA) developed towards multimodal analysis of verbal and non-verbal resources in communication. The data
collection was carried out at Riksteatern, Sweden’s largest touring theatre, where Effekten, by Lucy Prebble (2013), had
its Swedish premiere in the fall of 2015. I followed rehearsals of a selection of five scenes from the first rehearsal day to
opening night. The data consist of field notes, as well as video recordings of a total of 85 hours, filmed mainly with three
cameras. In addition, the data include approximately four hours of audio recordings.

The three studies focus on different practices involved in the theatrical rehearsal process. Study I follows the participants
as they laminate (Goodwin 2018) eight lines in a scene where the characters are quarrelling. The aim is to document
longitudinally how the actors develop, use and coordinate these and other multimodal resources in different phases of
the rehearsal process. Study II focuses on one line in the script, with the aim of uncovering how the participants develop
the performance by framing (Goffman 1974) various theatrical contexts in situated interactions and over time. Study III
focuses on how the participants at the end of the rehearsal process create timing in transitions between rehearsed scenes
by developing and using cues.

The results show that, and how, rehearsing is a longitudinal process of collaborative creativity, in which the production
team together, and moment by moment, develop the performance. Multimodal resources are used in different ways at
different points in the process, and there is a shared authorship behind the theatrical performance. The results challenge
previous research on theatre and theatre work, in which rehearsing has often been described as an asymmetric interaction
between a director and an ensemble. Linguists’ interest in theatre has mainly focused on written scripts, also when the
subject has been the relationship between scripts and performances. This thesis argues that the situated and collaborative
process of rehearsing should be considered in order to understand the relationship between scripts and performances.
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1 Inledning 

När man går på teater tänker man nog sällan på det arbete som ligger bakom 
den färdiga föreställningen. Tappar man intresset för det som sker på scenen 
kan man se sig omkring, och upptäcka hur personer rör sig runt scenen och 
flyttar saker och riktar lampor, men själva processen som lett fram till den 
teatrala produkten tänker man knappast på. Denna avhandling är en arbets-
platsundersökning om ett repetitionsarbete, en i hög grad outforskad insti-    
tutionell aktivitet. Produktionen som följts är Effekten av Lucy Prebble (2013) 
som hade Sverigepremiär på Riksteatern i oktober 2015. Professionell teater 
involverar många yrkesgrupper och avhandlingen handlar om hur skåde-    
spelare och en regissör utvecklar ett urval scener i en föreställning, från första 
repetitionsdagen till och med premiären.  

Teater är speciell som konstart genom att den förekommer i två former 
(Heed 2002:92): som skriven text, hädanefter kallat manus eller manustext och 
som publikt framträdande, vilket jag fortsättningsvis benämner föreställ-
ningen. Det finns en hel del forskning om båda dessa former, men inte mycket 
om processen emellan dem, det vill säga repetitionen. Föreställningen har       
studerats av i första hand teatersemiotiker och teatervetare (se avsnitt 2.1) och 
språkvetare har primärt undersökt manuset (t.ex. Culpeper m.fl. 1998, se        
avsnitt 2.2). På svenskt område vet vi numera en hel del om manustext, särskilt 
tack vare projektet Svensk dramadialog under tre sekel på Institutionen för 
nordiska språk vid Uppsala universitet. I projektbeskrivningen tas relationen 
mellan manuset och den färdiga föreställningen upp som en av projektets 
forskningsuppgifter (Melander Marttala & Östman 2000:7, se även s.13) men 
både i och utanför Sverige är det ännu få som har undersökt detta förhållande. 
I denna avhandling berörs relationen mellan manus och föreställning, men    
fokus är inte systematiska jämförelser mellan manus och föreställning(ar), 
utan processen mellan teaterns två former, det vill säga repetitionen under    
vilken manustext blir del i en interaktion mellan skådespelare.  

Även om repetitionen i hög grad är outforskad, särskilt från språkveten-
skapligt håll, har några interaktionellt inriktade språkforskare under senare år 
börjat intresserat sig för repetitioner. På detta område är avhandlingen tänkt 
som ett bidrag. Till grund för avhandlingen ligger tre delstudier som från olika 
perspektiv undersöker en professionell repetitionsprocess. I studierna används 
multimodal interaktionsanalys (Broth & Keevallik, i tryck) som metod, det 
vill säga etnometodologisk Conversation Analysis (händanefter CA), utveck-
lad mot multimodal analys av verbala och icke-verbala resurser i kommu-     
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nikation. I hög grad är de analyser som görs i avhandlingen longitudinellt      
inriktade. Tillsammans behandlar de tre delstudierna två perspektiv på        
materialet, nämligen processen i vilken skriften i manuset blir gestaltad teater, 
och det speciella grupparbete som teater innebär, där många personer i tid till 
premiären behöver komma överens om vad det är man ska berätta hur.          
Avhandlingens ämne och intresseområden kan beskrivas i termer av tre          
dimensioner, som genomsyrar såväl denna avhandling som aktuell språk-     
vetenskaplig interaktionsforskning: den kroppsliga, den gemensamma och 
den longitudinella dimensionen. Det är ingenting mystiskt med dessa dimen-
sioner, alla tre är relevanta i all mänsklig interaktion. Dimensionerna är          
användbara för att synliggöra vad avhandlingen handlar om, och hur ämnet 
förhåller sig till aktuell interaktionsforskning.    

Den kroppsliga dimensionen rör det som på engelska brukar refereras till 
som embodied eller embodiment, som i avhandlingen benämns förkroppsligad 
(se Broth och Keevallik, i tryck) respektive förkroppsligande. ”The embodied 
turn” (Nevile 2015) har under de senaste två decennierna kommit att sätta 
kroppen i fokus inom forskning om språk och social interaktion. Teater hand-
lar på ett grundläggande plan om ”embodied interaction” (Streek m.fl. 2011), 
och om kroppar i ett rum.1 Ett centralt intresse i avhandlingen är hur deltagarna 
använder och koordinerar multimodala kommunikativa resurser, det vill säga 
de olika medel som finns tillgängliga för deltagarna, och som de orienterar sig 
mot och använder för att utföra olika kommunikativa handlingar (Mondada 
2016a, 2018, se avsnitt 3.1). Olika multimodala resurser är relevanta i olika 
sammanhang, och i det material som undersöks intar manustexten och        
kroppen en särställning. Teaterrepetitionen är en process av förkroppsligande.  
Skådespelare använder kroppen som sitt instrument, och i repetitionsarbetet 
utnyttjar deltagarna kroppen som redskap när de kommer överens om vad man 
ska spela hur och varför, och förhandlar specifika resurser som rörelser,       
tonfall, positioner och verbala resurser på ett explicit sätt. 

Den gemensamma dimensionen är fundamental inom såväl interak-
tionsanalys som teaterarbete. Teater är en utpräglat kollektiv konstform. En 
föreställning är en dialog mellan scen och salong (Broth 2011). I en profe-
ssionell teaterproduktion deltar många personer, från många yrkesgrupper. 
Tillsammans engagerar de sig i olika professionella praktiker (avsnitt 3.4), 
och bygger upp en särskild och explicit gemensam grund (eng. common 
ground, H. Clark 1996), som gör det möjligt att åstadkomma en föreställning 
som är ungefär densamma både vid premiären och de därefter följande före-
ställningarna. Om skådespeleri lär den tyske skådespelaren Will Quadflieg ha 
sagt: ”Jag blir inte kung för att jag bär mig åt som en kung, utan genom att 
tjänaren bugar för mig”. I citatet är rollen ingenting som finns, utan något som 
görs, i relation till andra i ett socialt sammanhang. Detta kan relateras till den 
                                                   
1 Ordet teater härrör från latinets thea’trum och grekiskans the’atron, som avser själva åskådar-
rummet där föreställningar framförs inför en publik.  
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grundläggande tanken i interaktionsforskning, att förståelse konstrueras av 
deltagarna gemensamt. Man är inte intresserad av enskilda yttranden, utan av 
yttranden i sitt sekventiella sammanhang. Rollarbete är således ett gruppar-
bete. Samtidigt finns endast lite tidigare forskning som i detalj bringar reda i 
hur detta grupparbete rent praktiskt går till. I den mån interaktion i teater-                
repetitioner undersökts har man typiskt fokuserat på regissörens kommuni-
kation med en ensemble, ofta med utgångspunkt i en asymmetri i deltagar-
roller (Goffman 1981, Goodwin & Goodwin 2004) mellan en regissör som 
”vet”, och som lär ut till en ensemble som ”inte vet” (se avsnitt 2.3). I den 
intraprofessionella (Linell 2011:202) interaktion det är frågan om i materialet 
verkar det dock inte rimligt att se en sådan asymmetri mellan deltagarna som 
en nödvändig förutsättning.  

Den longitudinella dimensionen är sammanflätad med den gemensamma 
eftersom den gemensamma förståelsen för vad och hur man ska berätta är 
någonting som utvecklas över tid. Teaterrepetitionen är en longitudinell verk-
samhet. Att det kallas just repetition pekar mot den iterativa process det rör 
sig om. Under repetitionsprocessen utvecklas en produktionsspecifik inter-
aktionell historia (eng. interactional history, Deppermann 2018), som byggs 
upp både steg för steg i situerad interaktion, och över tid mellan flera repeti-
tionsdagar. Inom interaktionsforskningen är longitudinell interaktionsanalys     
(Pekarek Doehler m.fl. 2018) ett litet men växande fält (avsnitt 3.3). Repeti-
tionsprocessen lämpar sig väl för longitudinell analys, eftersom den innebär 
en avgränsad tidsperiod inom vilken både deltagarna i processen och en utom-
stående forskare kan förvänta sig utveckling, då målet för verksamheten är att 
utveckla en föreställning att framföra för publiken vid premiären (Hazel 
2018:257). Ett longitudinellt perspektiv på materialet är därmed både analy-
tiskt lämpligt och deltagarorienterat. 

Forskaren bakom denna avhandling har en bakgrund som professionell  
skådespelare, och därmed en fackmässig förförståelse av typiska repetitions-
procedurer som deltagarna i studien engagerar sig i. I avsnitt 4.3.3 diskuteras 
vad detta innebär för avhandlingens planering, insamling och genomförande.  

1.1 Syfte och kortfattad sammanfattning av de tre 
studierna 

Avhandlingen har två syften, ett empiriskt och ett teoretiskt-metodologiskt. 
Det empiriska syftet är att undersöka en professionell repetitionsprocess som 
situerad interaktion och som longitudinell process, med fokus på skådespelar-
nas och regissörens arbete. Materialet studeras med multimodal och longitu-
dinell interaktionsanalys utifrån två frågeställningar, som innebär två olika 
perspektiv på materialet:  
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1) Vilka interaktionella, professionella praktiker engagerar sig deltagarna 
i under arbetsprocessen, och på vilket sätt (ett interaktionsperspektiv)?  

2) Hur kombineras manuset med andra multimodala resurser i utveck-
lingen från skriven text till föreställning (ett föreställningsperspektiv)?    

 
Avhandlingens empiriska frågor gäller alltså deltagarnas interaktion under   
repetitionsarbetet och hur föreställningen växer fram processuellt över tid. I 
den första frågeställningen innefattar formuleringen ”på vilket sätt” frågan om 
deltagarroller. Båda frågeställningarna behandlas utifrån ett deltagarperspek-
tiv (avsnitt 3.1), vilket innebär att föreställningens utveckling (andra fråge-
ställningen) analyseras i termer av de handlingar deltagarna själva engagerar 
sig i och gör relevanta under arbetet. Det är värdefullt att kunna se till, och 
växla mellan ett interaktionsperspektiv och ett föreställningsperspektiv för att 
förstå och beskriva vad som händer i repetitionsarbetet. Samtidigt ska de två 
perspektiven inte ses som att de beskriver olika processer, eftersom det är på 
grund av föreställningen man interagerar under repetitionsprocessen, och det 
är genom interaktion en föreställning blir till.  

Avhandlingens teoretiska och metodologiska syfte är att bidra till utveck-
lingen av terminologi och metoder att använda i longitudinell interaktions-
analys. Avhandlingens processuella och interaktionella perspektiv på hur ett     
manus blir förkroppsligat är tänkt som ett bidrag till språkvetenskap generellt 
och även mer specifikt till ämnet nordiska språk. Den gren inom ämnet som 
fokuserar på språkbruk har ett intresse för både det skrivna och det talade    
språket, samtidigt som det finns ett uttalat intresse för språk i arbetslivet och 
professionella aktiviteter på olika arbetsplatser. Genom deltagarinriktade   
analyser av praktiskt repetitionsarbete har avhandlingen också ambitionen att 
lämna något bidrag till teaterns utövare eller teoretiker.  

De övergripande syftena och frågeställningarna behandlas utifrån de tre 
delstudiernas mer specifika delsyften:  
 

Studie I följer arbetet med åtta repliker från ax (manustexten och skåde-     
spelarnas första läsning), till limpa (premiären). Studien, där den gemen-
samma, den longitudinella och den kroppsliga dimensionen ingår i titeln,      
behandlar repetitionen som en transformationsprocess (Alter 1991), i vilken 
deltagarna laminerar (eng. laminate, Goodwin 2018) manustexten med olika 
multimodala resurser (se avsnitt 3.1). Den aktuella scenen är ett gräl. I           
manuset har pjäsförfattaren utnyttjat konventioner för att signalera överlapp 
och höjd ljudvolym som resurser för skådespelarna att använda, och studiens 
syfte är att synliggöra hur dessa och andra resurser används och koordineras 
av skådespelarna i olika faser av repetitionsprocessen.  
 

Studie II behandlar liksom studie I alla de tre dimensionerna. Undersök-
ningen utgår från en enda replik i manuset, som innebär en vändpunkt i         
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scenen. Analysen följer longitudinellt hur deltagarna under processen bygger 
upp olika teatrala kontexter runt denna replik. Syftet är att synliggöra hur del-
tagarna utvecklar föreställningen genom att förhandla fram olika inramningar 
(eng. framings, Linell & Persson Thunqvist 2003) som tillsammans bygger 
upp den teatrala helheten, och att se hur olika kontexter görs relevanta och 
ramas in i olika skeden av processen. I första hand är studien tänkt som ett 
språkvetenskapligt bidrag, men därutöver är ett mål att studien ska bidra med 
kunskap till teatervetenskapens område.    
 

Studie III är delvis longitudinell, men har tonvikt på den kroppsliga och den 
gemensamma dimensionen. Delstudiens syfte är att förstå hur deltagarna i    
slutet av repetitionsprocessen tillsammans skapar tajming i övergångar mellan 
scener genom att utveckla och använda stick (eng. cue). Veckorna före         
premiären är tajming särskilt relevant för deltagarna. Genom stora delar av 
processen har man varit ett fåtal människor som arbetat tillsammans med      
enskilda scener. Nu sätts repeterade scener samman med varandra, och skåde-
speleriet koordineras med andra teatrala resurser, som ljud, ljus, kläder och så 
vidare.  

1.2 Avhandlingens disposition  
I det följande behandlar kapitel 2 tidigare forskning om teater och teaterarbete. 
Kapitel 3 handlar om teori och analysmetod i avhandlingen, och i kapitel 4 
beskrivs och diskuteras material, urval och materialinsamlingsmetoder. I      
kapitel 5 förs en sammanfattande diskussion om var och en av de tre delstudier 
som avhandlingen bygger på, vilken följs av en avslutande diskussion i kapitel 
6, där samtliga tre delstudier diskuteras i förhållande till avhandlingens över-
gripande syften och frågeställningar. Sist följer en engelsk sammanfattning i 
kapitel 7.  

I denna kappa används begreppen aktivitet, professionell praktik och social 
handling i specifika betydelser, vilka utvecklas i avsitt 3.4. I korthet syftar 
aktivitet på själva repetitionen som helhet. Professionella praktiker är proce-
durer inom denna aktivitet, och ibland åtskiljs en övergripande nivå (t.ex. ha 
genomgång efter ett att man har spelat igenom pjäsen i sin helhet) och en     
specifik nivå (t.ex. diskutera ett specifikt problem). Professionella praktiker 
utförs med sociala handlingar (t.ex. demonstrera en möjlig lösning).  
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2 Tidigare forskning om teater och 
teaterarbete  

 
I detta avsnitt sätts repetitionsarbete in i ett forskningsmässigt sammanhang. 
Flera forskningsområden berörs och inga anspråk görs på en heltäckande över-
sikt. För utförligare framställningar hänvisas till de refererade verken. Den 
forskning som tas upp har valts utifrån vad som har relevans i förhållande till 
dels språkvetenskap och nordiska språk, dels ämnet för denna avhandling. I 
avsnitt 2.1 diskuteras produkt- och processorienterade sätt att se på manus och 
föreställningar. I avsnitt 2.2 behandlas tidigare forskning om manus och före-
ställningar. Avhandlingen handlar om repetitionen, men dels är manus och 
föreställningar de aspekter av teater som tidigare forskning intresserat sig mest 
för, dels är repetitionen en aktivitet som är genomsyrad av det manus man 
utgår ifrån, och den föreställning man behöver ha klar till premiärdagen.       
Avsnitt 2.3 tar upp tidigare forskning om repetitionsarbete. För många läsare 
är repetitionsarbete en förhållandevis okänd institutionell aktivitet. Därför 
finns både i detta kapitel och i avsnitten 4.1 och 4.2 en ambition att ge en 
förklarande bild av vad teaterarbete innebär.  

2.1 Produkt- och processorienterade perspektiv på 
manus och föreställningar 

Språkvetare argumenterar ibland för att det är naturligt att rikta intresset mot 
manuset, snarare än mot repetitionen eller föreställningen, eftersom den 
skrivna texten till skillnad mot förkroppsligandet av den är stabil (t.ex. Ström-
qvist 2006:12–13, Short 1996). I förhållande till avhandlingens syften är det 
relevant att skilja mellan en processinriktad och en produktinriktad syn på   
manuset eller på föreställningen, det vill säga mellan att se till och undersöka 
antingen själva produkten i sig, eller de processer som föregått, eller pågår, 
inom produkterna. Utifrån en sådan indelning kan språkvetenskapens intresse 
för området hittills beskrivas som i hög grad produktorienterat, och riktat mot 
manuset (se avsnitt 2.2).    

Såväl manuset som föreställningen är produkter i meningen att manuset 
existerar före och efter en teaterproduktion, och föreställningen är en konst-
närlig produkt som publiken köper biljetter till. Samtidigt är dessa ”produkter” 
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inte statiska ting utan de föregås av, och genomgår, processer. McAuley 
(2015) har visat hur skådespelare och en regissör redigerar manustexten under 
repetitionsprocessens gång (se även Rossmanith 2003:77 och studie I). En    
föreställning är en processuell dialog mellan scen och salong (Féral &          
Bermingham 2002, Broth 2011) och förändras dels från kväll till kväll, dels 
över tid under en spelperiod. Teatersemiotiken (t.ex. Elam 2002) har som     
vetenskapligt fält gått från strukturalistiska analyser av föreställningar i     
Saussures anda mot att betona föreställningen som en händelse (Fischer-       
Lichte 2008, Meerzon 2008:1–2). Messerli (2017) diskuterar att forskningen 
inom det breda fältet pragmatics of fiction (Locher & Jucker 2017) varit alltför 
produktinriktad och efterlyser forskning om processerna bakom fiktiva        
produkter, som han kallar ”real production crew research” (2017:51). Även på 
det teatervetenskapliga området har det förts en diskussion om ett behov av 
att rikta intresset från färdiga produkter, mot de processer som ligger bakom 
dem, det vill säga repetitionerna (Harvie 2010:2). Delar av teatervetenskapen 
har också gjort en sådan vridning mot ett processfokus (avsnitt 2.3), vilket 
McAuley (1998) förklarar som ett postmodernt fenomen, och en förskjutning 
från ett intresse för färdiga verk mot de dynamiska processer i vilka dessa 
skapas och tas emot (1998:75).  

Alters (1991) sociosemiotiska teori om teater rymmer perspektiv som är 
relevanta för denna avhandling. Ett produkt- och processperspektiv är centralt 
för Alter, som skiljer mellan teaterns referentiella funktion, som är den som 
semiotiker vanligen fokuserat på, och den framställande funktionen, som 
handlar om att teater också är en händelse, som sker här och nu. Enligt Alter 
har teorier om teater en tendens att betona den ena eller andra funktionen, och 
missar en viktig del i teater som konstart, nämligen den spänning som alltid 
finns mellan de två funktionerna (1991:32). Alter ser transformationen från 
manus till föreställning som fundamental i konstarten teater:  

[t]he distinct nature of theatre as a transformational process can be best grasped 
in the text-to-stage transition: its unique tension between its two poles, but also 
its unique potential for free creation. That tension and creative freedom define 
in that sense theatre's basic theatricality (Alter 1991:149, kursiv i original) 
  

I citatet beskriver Alter teatralitet som en spänning mellan teaterns referen-
tiella och framställande funktioner, som är en spänning mellan någonting mer 
stabilt och någonting mer rörligt. Detta är en språkvetenskapligt intressant     
ingång vad gäller förhållandet mellan manuset och föreställningen, eftersom 
det kan jämföras med tanken om språk som å ena sidan ett system, och å andra 
sidan som handling, som språkande i interaktion (se avsnitt 3.1). I den inter-
aktion som undersöks i avhandlingen finns ett skrivet manus, och det är lock-
ande att anknyta till Bachtins (2006) tanke om heteroglossi, det vill säga idén 
att orden vi använder till hälften är någon annans (2006:490–491). Många   
röster samverkar under repetitionsprocessen för att skapa en föreställning       
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utifrån ord som vi vet att någon annan formulerat. Centralt i både repetitions-
arbete och i språkande är en dynamik mellan någonting som är förhållandevis 
stabilt och, som Alter skriver i citatet ovan, en ”potential for free creation”.    

2.2 Språkvetenskapens intresse för manus och 
föreställningar 

I den mån språkvetenskapen intresserat sig för publika produkter har det        
generellt handlat om inspelade föreställningar i radio, tv och film (t.ex. Stucky 
1994, Eriksson 1998), men ett undantag är Broths (2011) undersökning om 
interaktionen mellan scen och salong under teaterföreställningar. Med inter-
aktionsanalytisk metod visar Broth hur publiken använder sin teaterkunskap 
för att koordinera t.ex. hostningar och skratt med så kallade turbytesplatser 
(eng. transition relevance places) i den pågående föreställningen. När forskare 
behandlat förhållandet mellan manuset och föreställningen har man, i Sverige 
och i andra länder, generellt sett till enbart manuset som undersöknings-
material (men se Tannen 1990, Stucky 1994). Ett exempel är Strömqvists 
(2006) bok om interpunktion och metatext, det vill säga allt i ett manus som 
inte är repliker (se även Sörlin 2008:26–28). Genom scenanvisningar kan en 
dramatiker signalera hur ett visst skeende i pjäsen kan gestaltas. Scenanvis-
ningar kan vara explicita (”Isabelle sätter sig ner”) eller implicita på olika sätt, 
till exempel genom utsagor i repliken (”mina händer skakar”, Pfister 1988:16), 
eller genom olika konventionaliserade ortografiska signaler, som till exempel 
versaler eller utropstecken för att markera höjd ljudvolym (Spitz 2005:555–
565, Strömqvist 2006). Strömqvist beskriver metatext som ”en viktig för-    
bindelselänk” (2006:17) mellan manuset och föreställningen och en empirisk 
fråga för denna avhandling är på vilket sätt (se särskilt studie I). Tidigare 
forskning har ibland beskrivit manustexten som något av ett musikaliskt      
partitur utifrån vilken man kan förutse hur föreställningen kommer att bli. 
Spitz (2005) presenterar i sin CA-orienterade avhandling om grälsekvenser i 
manus en lista med ”drama-reading conventions” (2005:555–565), som för 
tankarna till musikens tecken. Hon redogör för hur pjäsförfattare med olika 
typer av implicita scenanvisningar anger specifika handlingar hos karaktä-
rerna, knutna till prosodi, tempo, intonation och ljudvolym.  

Stilistiken är antagligen det område utanför teatern som har längst tradition 
av att studera fiktiva texter (Jucker & Locher 2017:11). Bland relativt få 
undersökningar som mer direkt studerat förhållandet mellan manus och före-
ställningar kan Shorts (1998) jämförelse mellan manuset och det filmade       
resultatet av tv-serien Pang i bygget (Fawlty Towers 1975, 1979) nämnas. 
Shorts undersökning är intressant angående frågan om manuset som ett parti-
tur. Short går i polemik med centrala teaterpersonligheter som Brecht och   
Stanislavskij, vilka uttryckt att teater är en konstart som kan förstås endast 
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utifrån föreställningen (1998:6).2 Short beskriver manuset som ett ”recipe for 
pretence” (1998:7), och presenterar en modell för hur han menar att skådespe-
lare och regissörer tolkar och följer författarens signaler (1998:12) när de 
skapar föreställningen. Short visar på likheter mellan manuset och den färdiga 
produkten, och menar att manuset ”allows us to predict appropriate behaviour, 
and hence performance” (1998:16). En svaghet i Shorts bevisning är att de två 
författarna också spelar två av huvudrollerna,3 vilket betyder att de hade en 
specifik förförståelse när de utvecklade den filmade produkten.  

I standardverk inom teatersemiotik (Elam 2002:140–152) och även stilistik 
(Short 1996:195–205) behandlas förhållandet mellan manus och föreställning 
med hjälp av Austins (1962) och Searles (1969) talaktsbegrepp. En ironi är 
kanske att Austin själv uttryckligen utesluter skådespelares yttranden från en 
scen ur sin teori om performativa talakter, eftersom de är ”icke-seriösa”, och 
”parasiterar” på normal språkanvändning (1962:22).4 Språkvetenskapen har 
haft ett ambivalent förhållande till fiktionen (Jucker & Locher 2017:4–5), och 
CA-forskare har varit tveksamma till, eller avvisande mot, fiktion som under-
sökningsmaterial (Schegloff 1988, Emmison 1993, se även Dynel 2011:43). 
Det finns flera diskussioner om huruvida manus och föreställningar kan eller 
bör ses i sin egen rätt eller som mer eller mindre korrekta speglingar av icke-
fiktiv interaktion (t.ex. Androutsopoulos 2010, Jucker & Locher 2017, Stamou 
2018). En för interaktionsforskare vanlig ingång då man vänder sig till         
fiktionen är att man där kan finna samtalssituationer som är svåra att spela in 
(Malmberg 2008:38, Sörlin 2008:14), särskilt konflikter och gräl (Grimshaw 
1990:12, Stucky 1994, Leung 2002:15, Spitz 2005:19), vilket medför ett       
behov av att jämföra fiktionen med interaktion som inte är fiktiv. Det är något 
av en språkvetenskaplig paradgren att jämföra fiktiv dialog med vad vi vet om 
icke-fiktiva samtal (t.ex. Burton 1980, Herman 1995, 1998, Londen 2002, 
Spitz 2005, Sörlin 2008). Frågan om förhållandet mellan fiktion och icke-   
fiktion är inte central i denna avhandling om – högst verkligt – repetitions-
arbete, men den är återkommande i tidigare forskning och har att göra med 
hur man kan se på deltagarnas handlingar i materialet. Studie I handlar om hur 
skådespelarna och regissören utvecklar en grälscen, och man kan fråga sig om 
och i så fall hur detta innebär att delstudien kan säga någonting nytt om hur 
det går till när människor grälar. Ett kortfattat svar på frågan är att deltagarna 

                                                   
2 Stanislavskij (1950:115) skriver till exempel: ”[I]t is only on the stage that a drama can be 
revealed in all its fullness and significance. Only in a performance can we feel the true spirit 
which animates a play and its subtext—this is recreated, and conveyed by the actors every time 
the play is given”.   
3 John Cleese och Connie Both. 
4 Bland andra Derrida (1988) har diskuterat att Austin därmed exkluderar en central aspekt i 
språket, nämligen en ”allmän iterabilitet” (1988:17) som gör att en talhandling alls kan fungera. 
Performativitetsbegreppet, utvecklat av bland andra Judith Butler, har sedan 1990-talet kommit 
att bli ett viktigt begrepp i västerländsk teaterdiskussion (se Behschnitt 2007 för en översikt).  
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engagerar sig i ett gräl, som måste ses i sitt sammanhang. Ett längre svar         
utvecklas i nästa stycke.  

En fundamental skillnad mellan fiktiv och icke-fiktiv interaktion är att      
repliker på en scen inte i första hand är riktade till medspelaren eller en annan 
fiktiv karaktär, utan till publiken i syfte att berätta en historia. Den inom språk-
vetenskap mest citerade modellen för att beskriva detta (Messerli 2017:47) är 
Shorts (1996:169–173) modell över fiktionens deltagarstruktur (eng. partici-
pation framework, Goffman 1981:3), som handlar om hur repliker mellan    
karaktärer på en scen är inbäddade i en övergripande kommunikation mellan 
en författare och en publik. Men andra, liknande modeller används också (t.ex. 
Pfister 1988:3, H. Clark 1996: 353–369, Herman 1998:24). Parallellt med 
skillnaden att karaktärers repliker på ett överordnat plan är riktade mot publi-
ken brukar interaktionsanalytiker lyfta fram att de handlingar skådespelare    
utför, och de repliker en pjäsförfattare skriver, behöver vara igenkännbara av 
publiken, vilket gör att man i fiktionen kan studera hur sociala handlingar ”are 
done, and done recognizably” (Sacks 1974:218). Interaktionellt inriktade 
språkforskare brukar argumentera att repliker i ett manus i en grundläggande 
mening är samtal (Sörlin 2008:30), och utifrån vad CA-forskningen visat om 
icke-fiktiva samtal har man pekat på hur fiktiv dialog och icke-fiktiv dialog 
vilar på samma grundläggande mekanismer för sekventiell organisation (t.ex. 
Herman 1995). Förutom den skillnad mot icke-fiktiv interaktion som handlar 
om att repliker är riktade till en publik finns en ytterligare skillnad, som berörs 
mer sällan. Denna skillnad har att göra med konflikter och gräl, det vill säga 
just den typ av samtalssituationer som interaktionsforskare ofta sökt sig till i 
fiktionen. Spitz (2005) undersöker konflikter i manustext och har som              
utgångspunkt att de konflikter hon finner i materialet ”are comparable to 
naturally-occurring disputes in all relevant aspects on the macro- and micro-
levels of discourse” (2005:19). Spitz påpekar också att manustext innehåller 
mycket konfliktfylld interaktion, vilket hon lyfter fram som en fördel (t.ex. 
2005:532). Man kan dock invända att den centrala funktion som konflikter 
fyller i drama (t.ex. Malmberg 2012, O’Toole 2003:27–30) innebär att teaterns 
dialog på avgörande sätt skiljer sig mot vad vi vet om icke fiktiva samtal. Som 
Eriksson (1998) uttrycker saken angående en dialog hos Lars Norén: ”vad 
Norén är ute efter är att skapa dramatik, men dramatik är precis vad vi i våra 
vardagliga samtal till varje pris vill undvika” (1998:55).   

Till frågan om fiktion och icke-fiktion hör också att man hos språkvetare 
ibland ser ett ideal att fiktionen bör vara ”naturlig”. Stucky (1994) menar till 
exempel att ”a dramatic performance must be performed in ways consonant 
with interactional performance in everyday life" (1994:175). I introduktionen 
till ett specialnummer om Sociolinguistics of fiction tar Stamou (2018) upp 
sociolingvistikens ”fetishization of everyday language” (2018:1, med hänvis-
ning till Bucholtz 2003:405–406). Stamou anknyter till det Androutsopoulos 
(2010) kallat ”the reflection fallacy”, det vill säga ett underförstått antagande 
hos forskare att fiktiv kommunikation är en spegling av icke-fiktiv interaktion, 
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vilket leder till en tendens att lyfta fram denna relation i analysen (Androutso-
poulos 2010:749). Pjäsen Effekten, och nästan alla pjäser som undersökts i de 
studier som nämnts i ovanstående stycke, kan räknas till en naturalistisk teater-
tradition. Naturalism är inte ”verklighet”, utan en tradition och en stil, liksom 
till exempel Commedia dell’arte. Och handlingar som skådepelare utför i en 
föreställning är lika mycket ”spel” inom båda dessa traditioner.   

2.3 Tidigare forskning om repetitioner 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om repetitionsarbete som gjorts 
inom olika forskningsdiscipliner, även utanför språkvetenskapen. Amatör-
teaterprocesser (se t.ex. Axelsson 2003) tas generellt inte upp i avhandlingen. 
Ett undantag är Köhlers (2007) avhandling, vars resonemang om deltagar-  
roller i repetitionsarbete har relevans för denna avhandling. Professionella och 
icke-professionella repetitionsprocesser har naturligtvis likheter, men att       
repetera i ett amatörteaterprojekt innebär en väsentligt annorlunda insti-        
tutionell aktivitet. Av samma skäl utelämnar jag även forskning om drama och 
teater i skolan (t.ex. Göthberg 2019). Däremot berörs studier om högre skåde-
spelarutbildning, det vill säga teaterhögskolor, i ett svenskt sammanhang. 
Även i dessa fall skiljer sig de institutionella aktiviteterna från professionellt 
teaterarbete, men här finns också en koppling till professionellt yrkesliv som 
gör studierna relevanta att ta upp. Mest utrymme ägnas i avsnittet åt inter-
aktionellt inriktad forskning, men dessförinnan är det relevant att kort             
behandla arbeten inom andra discipliner.  

Teaterrepetitioner har ibland beskrivits som svåra att studera, och repe-       
titionsarbete har också ibland setts som olämpligt som studieobjekt. Alter 
(1991) lyfter fram transformationen från manus till föreställning som funda-
mental i teater (se avsnitt 2.1) men menar paradoxalt nog att det inte är          
meningsfullt att undersöka repetitionsprocesser, eftersom de liksom pjäsför-
fattarens skrivprocess äger rum ”in a mysterious black box” (1991:153). 
Teatervetarna Allain & Harvie (2006) föreslår att bristen på forskning om     
repetitionsarbete indikerar ”the difficulty of writing about an often serendipi-
tous process where methods or systems may be inappropriate” (2006:200). 
Andra förklaringar till varför det är ont om forskning om teaterrepetitioner är 
knutna till att teatrar i allmänhet är institutioner som har en tydlig ”framsida” 
och ”baksida” (frontstage och backstage, Goffman 1959). Repetitioner besk-
rivs ofta som svårtillgängliga för utomstående (Rossmanith 2003:225, Krug 
2018:21) på grund av att de är ”a time for ‘private’ exploration” (Allain & 
Harvie 2006:200, se även McAuley 1999:12–13) och därför ”closed to 
everyone except the people that absolutely have to be there” (Bergman Blix 
2010:56). Enligt McAuley (2006:9) är det därför ingen slump att huvuddelen 
av den litteratur som finns om repetitionsarbete är skriven av regissörer (se 
t.ex. Vestin 2006) och i viss mån av skådespelare som talar om sitt eget arbete. 
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Rossmanith (2003) diskuterar hur beskrivningar som dessa, och intervjuer 
med skådespelare, ofta ger värdefulla inblickar i repetitionens privata sfär, 
men att de inte nödvändigtvis synliggör i detalj hur repetitionsarbete går till 
(2003:16–21). Mer metodologiska och detaljerade beskrivningar om teaterns 
praktik har på svenskt område givits av till exempel skådespelarna L. Sund-
berg (2006), Johansson (2012) och även av Sjöström (2007), som är lärare på         
teaterhögskolan i Malmö. På olika sätt bidrar dessa tre studier till förståelsen 
för praktiskt teaterarbete, inte minst genom att de ger vokabulär att använda 
för att beskriva särskilt skådespelares professionella praktiker. Deras huvud-
intresse är dock skådespeleri eller skådespelarutbildning, och inte specifikt att 
göra synligt vad repetitionsprocessen innebär.  

McAuley (2006) pekar på att i den mån man inom performance studies (se 
Schechner 2013) intresserat sig för repetitioner har intresset typiskt handlat 
om en vilja att djupare förstå sceniska produkter (McAuley 2006:8, jfr avsnitt 
2.1) men på senare tid har man dock börjat se repetitionen som intressant att 
studera i sin egen rätt. Rehearsal studies (McAuley 2006) är en teaterveten-
skaplig och etnografisk inriktning inom vilken repetitioners komplexa         
processer och procedurer ses som mer givande att undersöka än den färdiga 
föreställningen (McAuley 2006:10, Conkie 2012:411). Med etnografiska     
studier har man följt och dokumenterat teaterprocesser på teatern (t.ex. Ross-
manith 2003). På svenskt område har några studier inom olika discipliner varit 
helt eller delvis etnografiskt upplagda arbeten om teaterarbete. Bergman Blix 
(2010) sociologiska undersökning om hur professionella skådespelare arbetar 
med privata känslor i rollarbetet är ett exempel. Ett annat är Lagercrantz 
(1995) teatervetenskapliga avhandling om två teaterproduktioner på Stock-
holms stadsteater. De ovan nämnda arbetena är viktiga för denna avhandling 
genom att de ger information om, och terminologi för, faser och procedurer i 
repetitionsprocessens faser (avsnitt 4.2), och därigenom sammanhang åt     
professionella praktiker som deltagarna engagerar sig i (jfr Maynard 2003:73–
76). Ingen av studierna som nämnts ovan i detta avsnitt har dock fokuserat på 
att mer detaljerat förstå och beskriva interaktionella aspekter av repetitions-
arbete.  

Interaktionellt inriktade forskare har på senare år visat ett ökande intresse 
för repetitionsarbete. Rönn (2009) undersöker i sin språkvetenskapliga           
avhandling kommunikationen på en teaterhögskola. I första hand handlar 
Rönns analys om teaterhögskolan som organisation, och implikationer av den         
mellanposition som teaterstudenter befinner sig i mellan utbildning och yrkes-
liv, men undersökningen innefattar även konkreta beskrivningar av interak-
tionen i scensframställningslektioner, det vill säga undervisning som handlar 
om att repetera scener, där studenter och lärare arbetar på ett repetitions-        
liknande sätt. Lektionerna studeras som verksamhetstyper (Linell 2011), och 
bland annat visar Rönn hur dessa är hybrida på olika sätt, genom att de på 
samma gång är lektioner och repetitioner, och genom att skriven dialog       
blandas med interaktion som inte är det (2009:190–195). Schmidt (2014) har 
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i ett professionellt sammanhang undersökt förhållandet mellan spelvärlden 
(Spelweld) och den ”verkliga” världen (Realweld) genom att fokusera på hur 
deltagarna växlar mellan dem i interaktionen. 

En av avhandlingens empiriska frågor gäller vilka deltagarroller som är   
aktuella i repetitionsprocessen. Interaktionella studier om teaterrepetitioner 
har hittills förhållandevis ofta riktat in sig på interaktionen mellan en regissör 
och en ensemble. Typiskt i dessa studier är en utgångspunkt i ett asymmetriskt 
förhållande, där regissören är någon som ”vet”, som instruerar en ensemble 
som ”inte vet”. Ett tydligt exempel är Porters (1975) syn på interaktionen   
mellan regissören och skådespelare. Porter utgår från att repetitionsarbete är 
en undervisningsprocess, vilken han beskriver på följande sätt:  

The interaction, then, is defined as set of teaching/learning events in which the 
director influences actors in such a way as to effect a desired change in their 
behavior (learning). Sometimes taking the initiative and sometimes responding, 
he is a source of stimulation and feedback to the actor, he provides most of the 
cues and reinforcements in the actor's learning environment. Whether he is 
domineering or facilitative, the director's central teaching task is the same: he 
must arrange for the actor to make an appropriate response so that it can be 
reinforced. The actor experiences a teaching force exerted through the manipu-
lation of stimuli and reinforcements (Porter 1975:4). 
 

I den interaktion Porter beskriver är regissören huvudaktören som med olika 
medel arbetar för att nå ett önskat, förändrat beteende hos skådespelaren, vars 
roll är att uppleva regissörens ”teaching force”. Även Köhler (2007) betraktar 
repetitionen som en undervisningsprocess, och i sin CA-analytiska avhandling 
utgår hon från att reparationer (eng. repairs, Schegloff, Jefferson & Sacks 
1977) upptar nästan all interaktion i en repetitionslokal som inte är pjäsdialog 
(2007:3). Regissörens uppgift är att ”lead the actors in the direction  of the 
desired end result – technically speaking to ‘repair’ their actions” (2007:1) och 
skådespelaren genomgår i sitt rollarbete en utveckling ”from learner to expert” 
(2007:3). 

Tanken om repetitionen som en aktivitet där regissören har en plan utifrån 
vilken andra kan göra antingen rätt eller fel återfinns på andra ställen i littera-
turen. Exempelvis talar både Schmidt (2018) och Lefebvre (2018) om regi i 
termer av ”corrections” (se även Weeks 1996, Szczepek Reed m.fl. 2013       
angående musikaliska repetitioner). I citatet från Porter, ovan, är regissören      
huvudaktör, medan skådespelaren saknar agens. Angående deltagarroller är 
det också relevant att nämna en bild av skådespeleri som regissörer ibland ger 
uttryck för, som handlar om att skådespelare inte bör vara alltför medvetna om 
sina handlingar (Mitchell 2009, se även studie II). Moore & Rossmanith 
(2008:5) presenterar en lista på referenser till regissörer som på olika sätt      
beskriver skådespelare som barn. I avsnitt 6.1 diskuteras deltagarroller med       
utgångspunkt i de tre studiernas resultat.  
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Några studier har med interaktionsanalys som metod mer detaljerat beskri-
vit specifika professionella praktiker i professionellt repetitionsarbete. Hazel 
(2015) undersöker ”doing notes”, det vill säga ensemblens och regissörens 
diskussioner utifrån regissörens anteckningar efter genomdrag av föreställ-
ningen.5 Hazel identifierar sju faser, och argumenterar att ”doing notes” erbju-
der värdefulla metoder för återkoppling, reflektion, utvärdering och planering 
också i institutionella sammanhang utanför teatern (2015:60). Milde (2019) 
menar att modifieringar (eng. reformulations) är en central praktik i repe-     
titionsarbete, och avser olika typer av förändringar av det skådespelare gör i 
gestaltningen. Hon presenterar material från två etnografiskt upplagda studier, 
och finner att talat språk är en central resurs för deltagarna när de utför dessa 
modifieringar. Samtidigt är just verbalspråket vad hon fokuserar på när hon 
närmar sig materialet (2019:4) och inte t.ex. visuella demonstrationer.  

Utöver de tre studierna i denna avhandling finns såvitt jag vet hittills tre 
multimodalt inriktade interaktionsstudier om repetitionsarbete skrivna på   
engelska,6 varav en är longitudinellt upplagd. Lefebvre (2018) undersöker hur 
skådespelare läser, förstår och förkroppsligar ett manus, vilket anknyter till 
intresseområdet för denna avhandling. Lefebvre avgränsar sig dock till de 
första dagarnas läsning, vilket han motiverar med att förkroppsligandet av  
manuset framstår tydligast i de allra första förhandlingarna om fysiska hand-
lingar att koordinera med de skrivna replikerna (2018:264). Han visar hur       
skådespelarna koordinerar pauser och blickar i arbetet, och identifierar därut-
över två praktiker i förkroppsligandet av manuset. Den första av dessa gäller 
själva läsningen och förståelsen av manuset. Lefebvre gör en poäng av den 
klassiska CA-frågan ”why that now” (Schegloff & Sacks 1973:299) och      
menar att skådespelare förstår och tolkar manuset genom sekventiell läsning 
(eng. sequential reading), det vill säga: ”asking the question ‘why that now’ 
at each line of the script in order to understand the meaning of each line and 
therefore to discover the embodied behavior that may be coordinated with this 
written form” (2018:266). Den andra praktiken i Lefebvres studie rör de första 
stegen från skrift till förkroppsligande. Kontrolläsning (eng. check reading) 
innebär att skådespelarna före varje blick mot en medspelare först kontrollerar 
texten i manuset (jfr studie I). 

Schmidt (2018) undersöker hur deltagare i ett repetitionsarbete hanterar 
temporalitet hos olika slags multimodala resurser. En föreställning vilar på 
dels ”flytande” (fleeting) resurser som tal och gester, dels ”varaktiga”           
(durable) resurser som t.ex. fysiska objekt, och Schmidts studie handlar om 
hur deltagarna hanterar de ”time-gaps” som uppstår mellan resurser som har 
olika temporalitet. Medan talet så att säga flyter iväg så snart det producerats 
kan deltagarna utnyttja till exempel kroppsliga positioner till att skapa mer 
varaktiga konfigurationer av multimodala resurser, som både visar vad som 
                                                   
5 Engelskans notes är en vanlig benämning även i ett svenskt teatersammanhang. Den används 
också av deltagarna i den arbetsprocess som undersökts i denna avhandling. 
6 Författaren behärskar inte andra språk än svenska och engelska.  
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ska hända härnäst och utgör en grund för deltagarna när de utvecklar nya  
handlingar.    

Hazel (2018) gör en longitudinell studie om hur skådespelare utvecklar en 
rutinhandling (eng. routine action) i en naturalistisk pjäs. Studien koncentre-
ras till en kort sekvens i manuset där en värd serverar drycker till gäster 
hemma hos sig. Hazel visar först hur deltagarna utför denna aktivitet i den 
färdiga föreställningen, och följer sedan bakåt hur aktiviteten förhandlas och 
organiseras av deltagarna under repetitionsprocessen. En huvudpoäng i        
studien är att det rör sig om just en vardaglig aktivitet. Hazel beskriver repeti-
tionen som ett slags rekonstruktion av hur människor utför sociala handlingar 
i vardagligt liv. När skådespelarna serverar drycker i den färdiga föreställ-
ningen, är det ”the authentic representation of the everyday world as known 
to both them and their audiences” (2018:260). Hazel visar hur det behövs 
veckor av provande och förhandlande för att deltagarna kunna ”explicate the 
different components of the everyday action and reassemble them as choreo-
graphy” (2018:280).  

Språkvetenskapens intresse för teater har alltså i första hand riktats mot 
manustexter. Inom språkvetenskap, och även mer specifikt inom ämnet       
nordiska språk, har man intresserat sig för relationen mellan manuset och      
föreställningen, men ännu har få studier gjorts som undersöker detta för-      
hållande processuellt och interaktionellt. På senare år har interaktionsforskare 
börjat undersöka repetitionen, ofta med utgångspunkt i repetitionen som en 
lärandeprocess och med fokus på kommunikationen mellan en regissör och en 
ensemble. I nästa avsnitt behandlas interaktionsanalys som teori och metod. 
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3 Teori och analysmetod 

Teater handlar om interaktion, och i de studier som avhandlingen bygger på 
används interaktionsanalys som metod. Med interaktionsanalys menar jag 
etnometodologisk multimodal interaktionsanalys (se Broth & Keevallik, i 
tryck), som är en vidareutveckling av Conversation Analysis (CA), ofta         
benämnt samtalsanalys på svenska (se Norrby 2014 för en introduktion). 
Detta betyder att i denna språkvetenskapliga avhandling används en metod 
och teori vars primära studieobjekt inte är språk, utan sociala handlingar. 
Språk undersöks som just handling, som ett språkande, i interaktion (jfr Linell 
2011:9–11) och inte som ett abstrakt system. Man kan jämföra denna syn på 
språk som handling med det produkt- och processperspektiv som diskuterades 
i avsnitt 2.1. Interaktionsanalytisk metod är särskilt väl anpassad för att i detalj 
bringa reda i hur deltagare moment för moment utför handlingar tillsammans. 
I detta kapitel redogör jag först för interaktionsanalys som teori och metod, 
följt av två avsnitt om interaktionsanalys i sammanhang som är institutionella 
(avsnitt 3.2) och longitudinella (avsnitt 3.3). I avsnitt 3.4 redogörs för hur      
begreppen aktivitet, professionell praktik och social handling används i         
avhandlingen, och i avsnitt 3.5 avslutas kapitlet med ett resonemang om motiv 
till att undersöka just teaterrepetitioner med just interaktionsanalytisk metod. 

3.1 Interaktionsanalys som teori och metod  
Teaterrepetitionen ses i denna avhandling som en interaktionell process i      
vilken samtalsdeltagarna använder sina egna (etno)metoder när de kommuni-  
cerar med varandra. Viktiga influenser i tidig i CA var Goffmans (t.ex. 1983) 
och Garfinkels (1967) på samma gång besläktade och skilda idéer om social 
ordning. Man kan säga att medan Goffmans interaction order (t.ex. 1983) i 
första hand rör själva ordningen, handlar Garfinkels etnometodologi om just 
metoder: hur ordning görs. En grundläggande etnometodologisk tanke är att 
social ordning är någonting som människor hela tiden förhandlar och åstad-
kommer genom sociala handlingar (Garfinkel 1967). Vid ungefär samma tid 
som Garfinkel beskrev Austin (1962), utifrån språkfilosofiska utgångspunk-
ter, språk som handlande. Men medan Austin använde konstruerade exempel, 
och medan hans talhandlingar handlar om enskilda, isolerade företeelser som 
enskilda talare utför i förhållande till en passiv lyssnare (se t.ex. Linell &   
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Marková 1993, González-Lloret 2010), handlar etnometodologi om hur soci-
ala handlingar utförs och får betydelse indexalt, i naturligt förekommande     
interaktionella sammanhang (Garfinkel 1967:4–7, 11, Garfinkel & Sacks 
1970). En interaktionsanalytisk utgångspunkt är att människor är kompetenta 
att förstå och ta ansvar för sina egna handlingar. Tanken om förklarbarhet 
(eng. accountability) utgår ifrån att sociala handlingar utförs på ett förståeligt 
sätt i enlighet med gällande normer och förväntningar, och att vi genomgående 
i interaktion med andra förklarar våra handlingar, eller avkrävs förklaringar 
av andra (Garfinkel 1967:2, 2002:92–94). Dessa ”fortlöpande kommentarer” 
(eng. running commentary, ten Have 2007a:140) gör synligt för andra hur 
handlingar förstås, samtidigt som de reflextivt påverkar betydelsen av dem 
(Garfinkel 1967:7–9). Deltagare i samtal gör alltså sin förståelse för sociala 
handlingar observerbar för varandra. Detta innebär att förståelsen finns till-
gänglig också för forskaren, vilket är en central metodologisk poäng i inter-
aktionsanalys. Nedanstående citat ger en bild av CA:s teoretiska och metodo-
logiska kärna:   

But while understandings of other turns’ talk are displayed to co-participants, 
they are available as well to professional analysts, who are thereby afforded a 
proof criterion (and a search procedure) for the analysis of what a turn’s talk is 
occupied with. Since it is the parties’ understandings of prior turns’ talk that is 
relevant to their construction of next turns, it is THEIR understandings that are 
wanted for analysis (Sacks m.fl. 1974:729, versaler i original). 

 
I citatet syns två viktiga interaktionsanalytiska antaganden, nämligen (a) tan-
ken om responsevidens (eng. next turn proof procedure) och (b) att forskarens 
uppgift är att undersöka sociala handlingar ur ett emiskt deltagarperspektiv.7  
Dessa antaganden hänger samman eftersom deltagarperspektivet i analysen 
inte bara utgår från deltagarna, utan från det sekventiella sammanhang i vilket 
sociala handlingar utförs (Seedhouse 2005:252). Varje handling (”turn” i       
citatet) visar hur föregående handling förstås, och såväl andra samtalsdelta-
gare som forskaren har tillgång till den förståelse som deltagarna visar i den 
framväxande interaktionella kontexten. Analysen handlar alltså om att förstå 
och beskriva de metoder deltagare i olika sammanhang använder när de åstad-
kommer social ordning. Som markeras med versaler i citatet, utgår analysen 
från deltagarnas perspektiv. Detta betyder att forskaren arbetar induktivt, och 
förhåller sig öppen för vad deltagarna själva gör relevant i den interaktion man 
studerar (Sacks 1984:26–27, ten Have 2007b:120–121).  

                                                   
7 Pikes (1967) begrepp emic och etic beskriver skillnaden mellan att studera ett system inifrån 
(emic) eller utifrån (etic). Nationalencyklopedin behandlar begreppsparet i sin engelska form, 
och en anledning kan vara att etic är svårt att översätta till svenska. Benämningen emisk har 
kommit att användas inom svensk interaktionsforsking för att fånga interaktionsanalysens        
inifrånperspektiv (t.ex. Jansson 2010, Lundström 2012, Broth & Keevallik, i tryck).  
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Det förekommer i litteraturen en mängd olika beteckningar för kroppsliga 
aspekter av interaktion. Inom interaktionsforskningen har handlingar beskri-
vits till exempel som ”multimodal”, ”embodied”, ”visible”, ”gestural”, ”kine-
sic” och ”non verbal” (se Nevile 2015 för översikt). Ord som dessa kan inne-
bära nödvändiga distinktioner i enskilda studier, men de säger inte mycket om 
teori, analysmetoder, eller om vad deltagare gör när de kommunicerar. Multi-
modalitet är också ett ord som använts inom flera olika områden för olika    
syften (t.ex. Kress & van Leeuven 2001, Norris 2004), vilket gör termen vag 
(Deppermann 2013:2, Nevile 2015:131, Deppermann & Streek 2018:8).      
Termen multimodalitet säger egentligen inte mer än att analysen inte är        
monomodalt inriktad mot till exempel enbart talat språk, och mot bakgrund av 
att undersökningsmaterialet numera typiskt är videoinspelningar skulle man 
kunna ifrågasätta om distinktionen alls behövs för en interaktionsforskare. 
Som Hazel m.fl. (2014:3) uttrycker saken: ”the categories of multimodal and 
embodied interaction are not necessary, as for us ‘interaction’ indexes all of 
that”. Jag menar dock att för en språkvetare är det relevant att fundera över 
språk i förhållande till andra typer av multimodala resurser. Med ett multi-
modalt perspektiv på interaktion undersöks hur sociala handlingar utförs med 
olika kommunikativa resurser, det vill säga de medel som människor tar i bruk 
för att kommunicera med varandra. En viktig poäng med begreppet resurs är 
att olika verbala och visuella resurser kan behandlas utan en inbördes hierarki. 
Det talade språket är således den dominerande resursen i vissa sammanhang, 
medan andra multimodala resurser blir viktigare i andra (Mondada 2014:139, 
Deppermann & Streek 2018:2). Det är inte svårt att hitta interaktionsforskare 
som explicit säger att språk inte är interaktionsanalysens primära studieobjekt 
(Sacks 1984, Schegloff 1988:93, Seedhouse 2005:251, Sidnell 2009:8, 
Mondada 2016a:6). En mängd CA-studier har visat hur talat språk är ett viktigt 
redskap för att utföra sociala handlingar, men ett sådant resultat är inte för-
vånande med tanke på att materialet har varit audioinspelningar, där auditiva 
resurser är de enda kommunikativa resurser som är tillgängliga för forskaren. 
Som Schegloff (1988:94) kommenterar när han skriver om den tidiga            
CA-analysens intresse för handlingar: ”talk-in-interaction became a con-      
venient and attractive research site”. Språk är handling, men alla handlingar 
är inte språk. En kommunikativ handling som att öppna en dörr för någon är 
till exempel inte språk. För en språkvetare kan det interaktionsanalytiska         
intresset till exempel ligga i språkande som en samverkan mellan lager av 
olika typer av kommunikativa resurser eller i hur verbalspråk används i          
förhållande till andra slags multimodala resurser (t.ex. Keevallik 2015).  

Centrala CA-analytiska begrepp har utvecklats i förhållande till auditiva 
resurser som talat språk, prosodi, hastighet och ljudvolym och det sker saker 
med dem när de används i förhållande till multimodala kommunikativa resur-
ser i videomaterial. En pågående diskussion rör hur ett multimodalt perspektiv 
förhåller sig till centrala begrepp inom CA, som sekvens, tur, turtagning och 
överlapp (se till exempel Hazel m.fl. 2014, Nevile 2015, Mondada 2016a, 
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Deppermann & Streek 2018). En devis som ”one at the time” (Sacks m.fl. 
1974:699) behöver revideras med ett multimodalt perspektiv på interaktion, 
eftersom människor som kommunicerar med varandra vanligen utför flera 
handlingar på samma gång. Deppermann & Streek (2018) pekar på att i studier 
som haft enbart ljudinspelat material har ett fenomen som överlapp snarast 
setts som ett avvikande fall (eng. deviant case) i turtagningen. Men, skriver 
de, multimodal interaktion innefattar flera parallella handlingar i olika lager 
som deltagare orienterar sig emot, och exempelvis en gest samtidigt som       
någon talar kan inte ses som en överlappning (2018:15). Mondada (2016a) 
diskuterar att sekventialitet är en mindre linjär historia än vad det framstår som 
i talat språk, men slår fast att ”temporality and sequentiality are the fundamen-
tal principles governing social interaction, including when it is formatted 
through embodied resources” (2016a:12, se även 2018:104). Mondada beskri-
ver multimodala resurser som organiserade i konstellationer av samtidiga      
resurser, som hon kallar multimodala gestalter (eng. complex multimodal     
gestalts, Mondada 2014:139). Goodwin (2018) har lanserat begreppet         
laminering (eng. laminate) för att beskriva ”a set of different semiotic fields         
organized as layers of diverse resources” (2018:123). I avhandlingen används 
Goodwins metafor för att den intuitivt passar till att beskriva longitudinell    
utveckling, och även för att begreppet erbjuder ett verb, laminera, som är      
användbart i analysen (se studie I). Transkriptionsmetoderna i de tre studierna 
bygger på konventioner som utvecklats av både Mondada (2016b) och Good-
win (2018), och som i sin tur utgår från Jeffersons (2004) konventioner för 
transkription av auditiva resurser, se avsnitt 4.4.  

I både interaktionsanalys och i teaterrepetitionsarbete är centrala frågor hur 
handlingar utförs och hur handlingar är organiserade i förhållande till 
varandra, men det är inte samma sak att interagera i ”verkligheten” som att 
göra det i en skriven och inrepeterad dialog på en scen. Skådespelare använder 
sig själva som instrument, vilket betyder att de utnyttjar resurser som de också 
använder utanför föreställningen (se Helander 2011). Kommunikativa resur-
ser har därför en dubbelhet i denna avhandling, genom att de är knutna till två 
olika kommunikativa sammanhang: repetitionens och föreställningens. Dessa 
två sammanhang syns också i avhandlingens båda frågeställningar. I föreställ-
ningens sammanhang (den andra frågeställningen) är resurser någonting        
utöver kommunikativ resurs såsom det beskrivits ovan, eftersom de är          
provade, repeterade och modifierade i en förhandling som syftar till att skapa 
en varaktig koordination av resurser att både återkomma till vid nästa repeti-
tionstillfälle och visa för en publik under kommande föreställningar. Det kan 
ibland vara nödvändigt att definiera huruvida kommunikativa resurser            
används i det ena eller andra sammanhanget, till exempel om analysen handlar 
om hur deltagare växlar mellan föreställningens eller repetitionens samman-
hang (se Schmidt 2014), men i de tre studierna är det generellt varken           
nödvändigt eller önskvärt. Materialet präglas av kontextuella överlappningar, 
gradskillnader och hybrider mellan de båda sammanhangen, vilka är relevanta 
också för deltagarna. Den ”kontext” som studeras konstitueras därmed av en 
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samexistens mellan de båda sammanhangen och det är oftast inte relevant eller 
givande att typologisera och avgöra om till exempel en huvudrörelse ”tillhör” 
repetitionens sammanhang eller föreställningens. 

3.2 Interaktionsanalys och detta institutionella 
sammanhang 

Det ska genast sägas att studieobjektet i denna avhandling inte är institution-
alitet, i meningen hur deltagare ”talar fram” institutionella aspekter i sin     
kommunikation (t.ex. Heritage & Clayman 2010, se även Arminen 2005:16). 
Riksteatern är dock en institutionsteater, det vill säga en ”teater som drivs av 
stat, kommun eller landsting som t.ex. Dramatiska teatern och stadsteatrarna” 
(Nationalencyklopedin). I Drew & Heritages (1992) ofta citerade karaktäristik 
av institutionella samtal (1992:22–25, se även Arminen 2005:xiii) innebär en 
av punkterna att institutionella samtal typiskt är uppgiftsorienterade för minst 
en av deltagarna (1992:22–23). Detta stämmer med repetitionsaktiviteten, i 
vilken alla deltagare från början är inställda på att ha en föreställning klar vid 
ett på förhand fastlagt premiärdatum. Den interaktion som undersöks i           
studierna är en typ av institutionella samtal som kan betecknas som arbets-
platssamtal (Nelson 2010), det vill säga vad som i engelskspråkig litteratur 
brukar benämnas ”workplace talk” (Holmes & Stubbe 2003) eller ”workplace           
discource” (Koester 2006). När CA riktas mot institutioner talar man ibland 
om tillämpad (eng. applied) CA (se t.ex. ten Have 2007b kap. 9, Antaki 
2011:6–8), och den metod som används i denna avhandling kan således kallas 
tillämpad, longitudinell interaktionsanalys.  

Tidigare studier om institutionella samtal har ofta behandlat olika typer av 
asymmetrier mellan deltagarna. På svenskt område kan nämnas språktest   
(Rydell 2018), anställningsintervjuer (G. Sundberg 2004), polisförhör      
(Jönsson 1988), utvecklingssamtal (Hofvendahl 2006) och akademiska hand-
ledningssamtal (Nelson & Henricson 2019). Oftast har forskning om institut-
ionella samtal fokuserat på interaktion mellan representanter för institutionen 
och utomstående, som läkarbesök (t.ex. Lindholm 2003), telefonsamtal till 
sjukvårdsrådgivning (M. Landqvist 2011), eller till giftinformationscentralen 
(H. Landqvist 2001). Till skillnad mot studierna ovan, som rör samtal mellan     
professionella och icke-experter, är samtliga deltagare i denna studie anställda 
yrkespersoner och kolleger, som deltar i en interaktion som är intra-              
professionell (Linell 2011:102). Tidigare studier om repetitioner har ofta       
utgått från en asymmetrisk relation mellan regissörer och skådespelare (avsnitt 
2.3). Naturligtvis kan materialet innefatta olika typer av asymmetrier, som i           
Lagerkrantz (1995) undersökning om repetitioner på Stockholms stadsteater, 
men samtliga deltagare är kompetenta medlemmar i aktiviteten, och det vore 
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fel att utgå från asymmetri som en given förutsättning för den interaktion som 
undersöks.    

Interaktionsanalys i institutionella sammanhang brukar innefatta disk-   
ussioner om hur ett deltagarperspektiv (avsnitt 3.1) förhåller sig till kontexter 
utanför den omedelbara interaktion man analyserar. En central fråga är om, 
och hur, etnografisk information är användbar i analysen (Maynard 2006:58, 
se även ten Have 2007b:174–181, Hutchby & Wooffitt 2008:138–160). 
Schegloff brukar framhålla att analysen ska koncentreras till, och enbart 
handla om, vad samtalsdeltagare gör observerbart relevant när de interagerar 
med varandra, vilket innebär att sammanhang utanför det omedelbara samtalet 
helt enkelt inte tas upp i analysen. Argumentet är att organisation i samtal är 
studieobjektet, och ”[i]nvoking social structure at the outset can systemati-
cally distract from, even blind us to, details of those domains of event in the 
world” (Schegloff 1991:62). CA:s lokala syn på kontext (Hutchby & Woffitt 
2008:139) har diskuterats och även kritiserats (t.ex. Silverman 1999, Stokoe 
& Smithson 2001, se även Maynard 2003:68–70). Ett problem med Schegloffs 
”methodologically strong version” av CA (Maynard 2003:72) är att deltagare 
i institutionella sammanhang kan orientera sig mot expertkunskap som är 
okänd för utomstående, men som deltagarna tar för givna (jfr Garfinkel 
1967:8). Arminen (2005) diskuterar att forskaren behöver kunskap om          
omgivande kontexter för att kunna förstå vad deltagare i institutionella        
sammanhang gör, på samma sätt som man använder sin kompetens för att 
tolka handlingar i vardaglig kommunikation (2005:31). Idag utgår de flesta 
interaktionsforskare från att något slags etnografisk information är viktig för 
att förstå deltagares handlingar i institutionell kommunikation (Seedhouse 
2005:260, Arminen 2005, ten Have 2005:22, Kunitz & Markee 2017:19, se 
även Garfinkel 1967:104–105). Forskaren bakom denna avhandling har         
yrkesmässig erfarenhet av de praktiker som deltagarna i materialet engagerar 
sig i, och av de traditioner, procedurer och utbildningar inom vilka dessa är en 
del. Vad denna förförståelse innebär diskuteras närmare i avsnitt 4.3.3.    

Maynards (2003, 2006) diskussion om hur etnografisk och longitudinell 
information kompletterar CA är relevant för denna avhandling. Maynard      
diskuterar etnografisk och longitudinell information som ”narrative data”, 
som kan användas i förhållande till ”real data” för att förklara (a) instutionella    
sammanhang och yrkesroller; (b) termer och handlingsmönster som är obe-
kanta för forskaren eller läsaren och (c) udda (eng. curious) mönster som kan 
förklaras av tidigare utförda sekvensanalyser (2003:73–76). Bland annat visar 
Maynard att etnografisk och longitudinell information fyller liknande        
funktioner i analys av situerad interaktion. Repetitionens iterativa natur inne-
bär att när skådespelare spelar en scen är det inte bara ett ”här och nu” som 
pågår, utan varje försök innehåller lager av tidigare försök (se studie II). För 
forskaren finns möjligheten att jämföra t.ex. hur skådespelare utför en hand-
ling vid en viss replik vid ett visst tillfälle med hur samma handling utförs vid 
andra tillfällen tidigare eller senare under repetitionsprocessen. I detta hän-
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seende fyller etnografisk och longitudinell information liknande funktioner i 
analysen.  

3.3 Longitudinell interaktionsanalys 
Den institutionella aktivitet som undersöks är också longitudinell. På ett 
grundläggande plan är två olika temporaliteter aktuella i materialet, nämligen 
den i situerad interaktion, och den som handlar om föreställningens utveckling 
över tid (jfr Depperman 2018). Därutöver är andra temporaliteter relevanta för 
deltagarna, för skådespelares del till exempel rollens utveckling under pjäsen 
(jfr McAuley 2015:36) och hur själva föreställningen ska genomföras från 
första scenen till den sista. Ett longitudinellt perspektiv på materialet är där-
med både emiskt och analytiskt passande. Repetitionsprocesser lämpar sig väl 
för att undersöka utveckling över tid också genom att aktiviteten sker inom en 
på förhand given tidsperiod, inom vilken både deltagarna och forskaren kan 
förvänta sig utveckling, eftersom samtliga deltagare är i repetitionslokalen för 
att få klart en föreställning till ett på förhand bestämt premiärdatum (Hazel 
2018:257). 

Longitudinell interaktionsanalys är ännu ett litet forskningsfält, men     
Wagner m.fl. (2018) lyfter fram det som en utveckling av CA bland annat 
eftersom longitudinella processer är ”real for participants as they move 
through life” (2018:28). De flesta longitudinellt inriktade interaktionsstudier 
har handlat om lärande (Wagner m.fl. 2018:14), och utveckling där ”not-yet-
competent members” (Schegloff 1989) blir kompetenta medlemmar. Ett     
vanligt tema i dessa undersökningar är språkinlärning (t.ex. Cekaite 2007,    
Pekarek & Berger 2016). Ett annat område som undersökts är utveckling av 
professionell kompetens (Melander 2009, Nguyen 2011). Deppermann (2018) 
har visat hur deltagare under körlektioner bygger upp en gemensam inter-   
aktionell historia som utvecklas både i situerad interaktion och över tid (se 
även studie II). Interaktionsanalys har typiskt handlat om hur samtalsdeltagare 
utför handlingar på ett sekventiellt ordnat sätt i situerad interaktion (Mondada, 
2016a:4–5). Ett longitudinellt perspektiv innebär istället ett intresse för hur 
handlingar utförs mellan olika instanser av interaktion (Wagner m.fl. 2018:4–
5). För interaktionsforskaren uppstår utmaningar i att för det första visa att en 
given handling utförs på olika sätt vid olika tillfällen och för det andra visa att 
det är samma handling som utförs (Pekarek & Berger 2016:4, Wagner m.fl. 
2018:22–28). Wagner m.fl. diskuterar också hur tolkning av förändring över 
tid förhåller sig till deltagarperspektivet. I repetitionsarbetet finns ett skrivet 
manus, som är relativt stabilt genom processen. Manuset är en central och   
gemensam resurs genom deltagarnas interaktionella historia, som är relevant 
för både deltagarna och för forskaren. Enskilda repliker är förbundna med  
specifika punkter i fiktionens rum-tid, och genom repliker kan forskaren   
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identifiera, analysera och visa hur deltagare orienterar sig mot samma hand-
lingar vid olika tillfällen.  

3.4 Social handling, professionell praktik och aktivitet 
Begreppen social handling, professionell praktik och aktivitet förekommer 
inte genomgående i de tre studierna, men de används i denna kappa för att på 
en mikro–makro-skala tala om vad deltagarna gör i materialet, och även för 
att de är användbara när man ska förhålla de olika delstudierna till varandra. 
Termerna är inte tänkta som avgränsade analysredskap eller analyskategorier, 
utan just som ett sätt att förenkla beskrivningen av vad som händer i         
materialet. Det är också viktigt att betona att de praktiker och handlingar som 
tas upp i avhandlingen är sådana som gjorts relevanta av deltagarna själva i 
materialet. Professionella praktiker i respektive delstudie diskuteras i kapitel 
5. 

Begreppet aktivitet syftar på själva repetitionen. Det kan jämföras med 
Levinsons (1979:368) activity type: ”goal-defined, socially constituted, 
bounded, events with constraints on participants, setting, and so on”. Ordet 
aktivitet har valts för att betona att analysen är inriktad mot handlingar (jfr 
Maynard 2003:67) snarare än mot repetitionen som en verksamhet inom 
Riksteatern som organisation (jfr Rönn 2009, se även Linell 2011). Profess-
ionella praktiker är de olika delprocedurer som repetitionen består av. Beteck-
ningen är lånad från Sarangi & Candlin (2011). I första hand betonar de en 
vidare betydelse av begreppet än den som används här (2011:3), men de tar 
också upp praktiker på mikronivå (t.ex. 2011:16, se även studie II). Praktik 
syftar på något deltagare praktiskt gör, som är kopplat till traditioner (jfr Linell 
2011:80), det vill säga till framförhandlade tillvägagångssätt, som deltagare i 
det specifika sammanhanget orienterar sig mot och förväntar sig. Profession-
ell syftar på att det är just yrkesmässiga praktiker som är i fokus, vilka är 
knutna till repetitionen av föreställningen, och inte till exempel hur man hälsar 
när man träffas, eller skämtar med varandra. Deltagare engagerar sig i        
praktiker genom sociala handlingar (se avsnitt 3.1). Man kan skilja mellan 
övergripande och mer specifika professionella praktiker.  

För att ge exempel på ovanstående utifrån de tre studierna så är sceneri-
läggning (se avsnitt 4.2) centralt i både studie I och studie II. Denna över-
gripande praktik består av specifikare praktiker som att förhandla enskilda 
scenerier. En social handling kan då vara att visa en huvudrörelse. I studie II 
undersöks också hur deltagarna i början av repetitionsprocessen läser, tolkar 
och diskuterar en scen i pjäsen. Detta kan ses som en övergripande praktik, 
inom vilken en specifik praktik kan vara att identifiera och definiera en vänd-
punkt i scenen, och en social handling kan vara att bekräfta ett visst förslag. 
Studie III handlar om den övergripande praktiken att koordinera övergångar 
mellan inrepeterade scener, vilket innefattar till exempel den specifikare   
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praktiken att utveckla stick (eng. cue), och sociala handlingar som att föreslå 
eller be om ett stick.  

3.5 Tre huvudpoänger med att undersöka denna 
aktivitet med denna metod 

I kapitel 2 har jag behandlat tidigare forskning om teater och teaterarbete och 
detta kapitel har handlat om interaktionsanalys som teori och metod. I detta 
avsnitt knyter jag kapitel 2 och 3 samman genom att formulera tre huvud-
poänger med att undersöka just teaterrepetitioner med just interaktionsanalys.  

För det första är repetitionen underutforskad som interaktionell process. 
Undantaget de interaktionellt inriktade studier som nämnts har tidigare forsk-
ning främst behandlat den longitudinella och den kroppsliga dimensionen av 
repetitionsarbete. Den gemensamma dimensionen har behandlats av inter-  
aktionsforskare, och med några undantag har det då varit relationen mellan          
regissören och ensemblen som stått i fokus. Skådespelares interaktion med 
varandra har lyfts fram som väsentlig (t.ex. Bergman Blix 2010:216–217), 
men själva interaktionen, och vad den innebär, är knapphändigt studerad.      
Interaktionsanalytiker som undersökt repetitioner har riktat in sig på enskilda 
praktiker. Detta är naturligt eftersom ”[i]t is a hallmark of conversation          
analytic studies that the discipline moves forward one practice at a time”     
(Stivers m.fl. 2011:24). De tre studierna i denna avhandling behandlar också 
enskilda praktiker, och genom att förhålla dem till varandra i denna kappa 
finns möjligheter till ett mer samlat grepp om repetitionsprocessen som       
processuell och longitudinell aktivitet.  

För det andra finns vetenskapsteoretiskt intressanta beröringspunkter     
mellan teaterarbete och interaktionsanalytisk metod. Skådespelare och regi-
ssörer delar interaktionsanalysens intresse för ”procedural infrastructure of  
interaction” (Schegloff 1992:1338). Som nämnts beskriver Lefebvre (2018) 
den klassiska CA-frågan ”why that now” som en skådespelarfråga. Hazel 
(2018) jämför interaktionsanalytikers och teaterarbetares intressen: ”Both are 
concerned with intricate studies of human sociality in action, in exploring the 
interactional machinery underlying conversation, where social relationships 
and institutions are enacted-into-being by people in co-present social engage-
ment” (2018:280). Men medan interaktionsanalysens ”omvända ingenjörs-
konst” (Arminen 2005) brukar ta en analysväg med start i interaktion, som 
närgranskas och bland annat nedtecknas till en alltmer stabil transkription, går 
repetitionsarbete från ett stabilt manus, som man steg för steg utvecklar till 
scenisk interaktion (jfr Hazel 2018:280–281). Sjöström (2007) anger att en 
vanlig missuppfattning är att skådespeleri handlar om känslor, och att hand-
ling istället är det centrala konceptet (2007:185, se också Stanislavskij 1977: 
57–81, L. Sundberg 2006:49 och studie II). Kopplingen till interaktions-      
analysens handlingsfokus är tydlig. Man kan också anknyta till ett social-    
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konstruktivistiskt perspektiv.8 Skådespelare gör sina roller. Oavsett om man 
ser skådespeleri som en spegling av ”verkligt” liv eller inte (avsnitt 2.2) ingår 
i skådespelares arbete att engagera sig i ”[h]ow social actions ‘are done, and 
done recognizably’” (Sacks 1974:218), och en poäng med materialet är att 
”görandet” sker explicit, i en förhandling mellan deltagare som ”har en lång 
historia av att både analysera och synliggöra mänskliga relationer” (Rönn 
2009:17). I dessa förhandlingar görs kontexter synliga som vanligen inte      
brukar göras explicita i interaktion, som psykologiska och sociala kontexter 
(se studie II). 

För det tredje beskrivs ibland teater och teaterarbete med ett mystifierande 
och även romantiserande språkbruk. Interaktionsanalytiska studier om vad 
man de facto gör när man repeterar teater kan därför bidra med välgörande 
konkretion. På denna punkt kan avhandlingen också utgöra ett bidrag till        
teaterns fält. Blix (2004) påtalar att konstnärligt arbete emellanåt beskrivs som 
ogripbart och otillgängligt för forskningen (se även avsnitt 2.3) och att detta 
många gånger underblåses av utövarna själva (2004:2). Sjöström (2007)     
problematiserar i sin avhandling vad han ser som romantiska beskrivningar av 
teaterarbete, och ett mystifierande språkbruk både inom och utom teatern. Han 
nämner orden intuition, sanning, tidlöshet, äkthet och magi som exempel på 
en romantiskt färgad terminologi (2007:13).9 Sjöströms diskussion är viktig, 
till exempel av arbetsmiljöskäl. Under Metoo-uppropet hösten och vintern 
2017 spelade vittnesmål från kvinnliga skådespelare en särskild roll (#tystnad-
tagning). Dessa berättelser om övergrepp och trakasserier visade bland annat 
på föreställningar om (manlig) svårgripbar genialitet. Dessa missförhållanden 
kan inte en avhandling lösa, men interaktionsanalytiska undersökningar av   
repetitioner har möjligheter att synliggöra, och ge ord för, professionella prak-
tiker på ett sätt som kan vara till nytta för yrkespersoner inom teaterns fält. 
Det är också möjligt att interaktionsanalysens ”oromantiska” angreppssätt kan 
bidra med ett välgörande sakligt sätt att se. De mystiska ord som Sjöström tar 
upp beskriver inte handlingar, utan egenskaper. Studie III tar upp tajming, som 
ofta beskrivits som en egenskap som enskilda skådespelare har, eller inte har. 
Utgångspunkten i studien är att interaktionsanalys innebär en förskjutning från 
vad individer har eller är, mot vad deltagare tillsammans gör.    
 

                                                   
8 Se även Stamous (2018) diskussion om socialkonstruktivistism i förhållande till fiktiva verk. 
Hon menar att tredje vågens sociolingvistik (Eckert 2012) passar väl in med en syn på fiktiva 
verk som ”actively shaping instead of passively reflecting sociolinguistic realities” (2018: 2). 
9 Exempel på sådan terminologi menar jag förekommer också i Lagercrantz (1995) avhandling. 
Angående skådespelares praktiska kunskap skriver hon: ”de eleganta formuleringarna eller      
teorierna om skådespelarens konst studsar mot den oåtkomliga, geniala, tysta kunskapen var-
med skådespelarna trollbinder sin publik” (1995:189). 
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4 Material och insamlingsmetod    

Avhandlingen följer repetitionerna av Lucy Prebbles pjäs Effekten, ett samar-
bete mellan Riksteatern och Örebro länsteater, som spelades hösten och       
vintern 2015–2016. Produktionen repeterades och hade premiär i Riksteaterns 
lokaler i Hallunda söder om Stockholm. Jag följde arbetet från första repeti-
tionsdagen till och med premiären, med fokus på skådespelarnas och regi-    
ssörens arbete med fem scener. Insamlingen gjordes genom inspelning och 
deltagande observation. Materialet består av fältanteckningar, och videoin-
spelningar om totalt ungefär 85 timmar, filmat i huvudsak med tre kameror. 
Därutöver innefattar materialet ungefär 4 timmar av ljudinspelningar. Under-
sökningen föregicks av en kortare pilotundersökning på Kulturhuset Stads-
teatern i Stockholm under hösten 2014. 

I detta kapitel behandlas i avsnitt 4.1 själva produktionen och deltagarna 
och i avsnitt 4.2 beskrivs typiska faser i en repetitionsprocess på en                     
institutionsteater. Materialinsamlingen diskuteras i avsnitt 4.3, och därefter          
behandlas i avsnitt 4.4 val av exempel samt metoder för databearbetning.  

4.1 Om produktionen och deltagarna i avhandlingen 
Effekten hade urpremiär 2012 på National Theatre i London, och översattes 
inför Sverigepremiären till svenska av Pamela Jaskoviak (2015). Pjäsen hand-
lar om ett psykiatriskt forskningsexperiment för en anti-depressiv medicin. 
Försökspersonerna Frida och Peter är under experimentet avstängda från       
yttervärlden, och övervakas av läkaren Isabelle och forskningsledaren P-O.    
Under experimentet blir Frida och Peter förälskade, och frågan är om deras 
känslor styrs av medicinen eller inte, och vad det spelar för roll för dem och 
för experimentet. Skådespelarna Frida Beckman, Per Burell, Peter Eggers och 
Isabelle Moreau har samma förnamn i pjäsen som de har i verkligheten.       
Produktionen regisserades av Andreas Kundler. Deltagarna i denna avhand-
ling framträder med sina egna namn, vilket jag har deras informerade          
samtycke till. Valet att inte försöka anonymisera deltagarna grundar sig i 
första hand på att det är mycket svårt att anonymisera (blivande) offentlig 
verksamhet. Skrivna repliker skulle till exempel inte kunna återges i studierna, 
eftersom man via sådan information kan söka upp produktionen och dess upp-
hovspersoner. Försök till anonymisering skulle därmed avsevärt reducera     
avhandlingens potential, eftersom repliker är vad själva verksamheten utgår 
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ifrån. Olika typer av ”blurrning” skulle naturligtvis också försvåra presen-    
tationen av till exempel deltagares ansiktsuttryck. Ett tredje skäl att inte       
anonymisera är att den undersökta verksamheten handlar om interaktion     
mellan professionsutövare. Medan många tidigare studier om institutionell   
interaktion har satt asymmetriska aspekter i fokus (avsnitt 3.2), är samtliga 
deltagare i det undersökta materialet kompetenta medlemmar i verksamheten, 
och man kan argumentera att de har rätt att framträda som de professionella 
yrkespersoner de är (jfr Evans 2004).  

4.2 Typiska faser i en repetitionsprocess på en 
institutionsteater 

I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning av typiska faser i en repe-       
titionsprocess på en större teater. I avsnittet presenteras också några yrkes-
specifika termer som används av deltagarna i materialet och i denna avhand-
ling. Repetitionsprocessen tog 45 arbetsdagar, från första dagen den 11 augusti 
2015 till premiären den 12 oktober 2015. Figur 1 är en stiliserad beskrivning 
av den undersökta repetitionsprocessen, där repetitionsdagarna delats in i tre 
faser:  

 

       Figur 1. Tre faser i den undersökta repetitionsprocessen (efter Studie I:174) 

Figuren beskriver arbetsprocessen i huvudundersökningen. Faserna och        
beskrivningarna av dem är också typiska för arbetsgången i professionellt     
repetitionsarbete i Sverige, men antal arbetsdagar totalt och i olika faser vari-
erar mellan olika produktioner. Uppdelningen av faser motiveras av vad      
deltagarna gör i olika delar av processen, och var man befinner sig när man 
gör det. Beskrivningarna nedan bygger på det insamlade materialet, men de 
överensstämmer också med såväl pilotstudien som med tidigare forskning om      
repetitionsarbete (t.ex. Lyon 1982, Bergman Blix 2010:71–83). 

Fas 1 inleds med kollationeringen, det vill säga första repetitionsdagen då 
hela ensemblen möts för första gången i repetitionslokalen och läser hela eller 
delar av manuset tillsammans med regissören och övrig personal i pro-       
duktionen. Under kollationeringen brukar också regissören presentera sina 
övergripande tankar om produktionen och skisser och modeller presenteras av   
scenografen, maskören och kostymören (se även Mitchell 2009:133–35).    
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Dagarna efter kollationeringen sitter regissören och delar av ensemblen runt 
ett bord och läser och diskuterar enskilda scener. Denna del av processen kan 
benämnas bordsanalys (eng. table analysis, se studie II). Alla har läst manuset 
innan repetitionerna påbörjas, och fas 1 präglas av diskussioner om manuset 
och möjliga uppslag till gestaltningen (se även McAuley 2015:35–36).  

Fas 2 inleds när man börjar repetera på golvet (eng. on the floor, Ross-
manith 2003:87). En huvuduppgift i denna fas är sceneriläggning, det vill säga 
processen i vilken man väljer skådespelarnas rörelser och positioner på        
scenen, så kallade scenerier (se Vestin 2006:130–131). Repetitionsarbete är 
”the process of building up specific blocks of proto-performance materials 
into larger and larger sequences of actions that are assembled into a whole, 
finished performance” (Schechner 2013:237). I fas 2 repeteras först delar av 
enskilda scener och därefter spelar man först allt längre delar i scener, innan 
man en bit in i fas 2 börjar sätta samman sjok av scener och även ha genom-
drag av hela akter för att få en bild av helheten. Teater består av många        
samverkande uttrycksformer. I fas 2 är skådespeleriet i centrum och man       
använder kostym och rekvisita, det vill säga föremål som skådespelarna        
använder på scen, i den mån det är väsentligt för att spela den aktuella scenen 
(se även Bergman Blix 2010:73).  

Fas 3 inleds när arbetet lämnar repetitionslokalen och flyttar till scen-    
rummet där man ska ha premiär. I denna fas bör enskilda scener i stort sett 
vara färdigrepeterade, för nu handlar arbetet om att sätta inrepeterade scener 
samman med varandra, och att till skådespeleriet lägga teatrala resurser som        
kostym, mask, scenografi, ljus och ljud (se Allain & Harvie 2006:147). Design 
av, och koordination mellan dessa resurser görs i hög grad under tekniska      
repetitioner, då regissören och teknisk personal deltar och ibland även skåde-
spelare (se även Mitchell 2009:199–209). En viktig del i denna fas av arbetet 
är att utveckla och använda stick (eng. cue), det vill säga överenskomna        
signaler för när en viss handling, exempelvis en entré, ska ske (se studie III). 
I slutet av fas 3 har man flera genomdrag av helheten, både med och utan 
publik, som följs av diskussioner utifrån regissörens anteckningar (se ”doing 
notes” i avsnitt 2.3).  

För att i korthet placera de tre studierna i förhållande till figur 1, så följer 
Studie I och Studie II arbetet i samtliga faser, medan Studie III fokuserar på 
arbetet i fas 3. Jag kommer att återkomma till repetitionsprocessens faser i det 
följande. 
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4.3 Materialinsamling 
 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av en pilotundersökning som föregick 
huvudundersökningen. Därefter diskuteras inspelningstekniska överväganden 
i huvudundersökningen i avsnitt 4.3.2, följt av en diskussion om deltagande 
observation och reflexivet i avsnitt 4.3.3. Kapitlet avslutas med avsnitt 4.4, 
som behandlar metoder för databearbetning, val av exempel och transkription.   

4.3.1 En pilotundersökning på Kulturhuset Stadsteatern i 
Stockholm  

Inför huvudstudien gjordes under hösten 2014 en pilotundersökning på       
Kulturhuset Stadsteatern. Vid denna tid fanns knappt någon interaktionellt    
inriktad forskning om teaterrepetitioner, och syftet var att inventera dels      
möjliga områden att undersöka vidare, dels hur materialinsamlingen i huvud-
studien bäst skulle kunna genomföras. Jag filmade två repetitioner av en och 
samma scen i två olika faser av processen (faserna 1 och 3 i figur 1), och jag 
fick även manuset. I analysen av det insamlade materialet började jag, precis 
som språkvetare före mig, med manuset (se avsnitt 2.2). Jag gjorde förhållan-
devis ingående textanalyser av manustexten, t.ex. vad gäller interpunktion och 
scenanvisningar, som jag sedan jämförde med skådespelarnas handlingar i     
repetitionslokalen. Pilotundersökningen visade de metodologiska fördelar 
som kommer av att det finns ett manus, en relativt stabil resurs genom hela 
processen, som är relevant för både deltagarna och för mig som forskare. Det 
verkade rimligt att även i huvudstudien följa arbetet med specifika scener, men 
vid fler tillfällen. Jag uppfattade dock att utgångspunkten i en textanalys av 
manuset skymde sikten gällande två saker jag egentligen var intresserad av, 
nämligen interaktion och repetitionsarbete. I den mån det görs textanalys i de 
studier som ligger till grund för denna avhandling, har analysen istället ett 
deltagarperspektiv, och utgår från de tolkande textanalyser som deltagarna 
själva gör aktuella i repetitionsarbetet.  

Utöver de metodologiska val som redogjorts för ovan har pilotunder-      
sökningen påverkat val inför huvudstudien på framförallt tre områden:          
deltagare att följa, plats för materialinsamling och kamerors placering. Några 
förändringar av kamerors placering gjordes också under huvudstudiens 
materialinsamling, se nästa avsnitt.   

4.3.2 Inspelningstekniska överväganden  
Inför huvudstudien valde jag att avgränsa undersökningen till skådespelarnas 
och regissörens arbete, och beakta övriga yrkesgruppers arbete endast i den 
mån det görs relevant utifrån detta fokus. Detta betyder att det är möjligt att 
säga något specifikt om de professionella praktiker som deltagarna i studierna 
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engagerar sig i, men avhandlingen kan inte göra anspråk på att belysa alla de 
professionella praktiker som är aktuella i ett professionellt teaterarbete.         

Arbetet med att utveckla en föreställning sker på många platser, som till         
exempel i loger, i personalmatsalen, i kollektivtrafiken och i hemmet. Min 
materialinsamling är koncentrerad till repetitionslokalen och scenrummet,  
vilket innebär en inriktning mot kärnverksamheten i denna institutionella     
aktivitet. Efter pilotundersökningen stod det klart att även med endast en scen 
att följa blir det i längden mycket material att analysera, särskilt då man filmar 
med flera kameror. Under huvudstudien beslöt jag efter kollationeringen att 
följa fem scener, som jag valde utifrån principen att få så mycket bredd i 
materialet som möjligt. De fem scenerna innefattar tillsammans samtliga fyra 
skådespelare, de är från olika ställen i pjäsen och de handlar också om olika 
typer av samtalssituationer. Jag följde arbetet med dessa fem scener så noga 
som möjligt, både när de diskuterades eller repeterades separat, och då de 
ingick i genomdrag av den aktuella akten eller av hela pjäsen. Därutöver har 
jag följt delar av arbetet även med övriga scener, särskilt under tekniska repe-
titioner i fas 3 (se avsnitt 4.2).  

Utöver val av plats, deltagare och scener gjordes val angående inspelning-
ens utformning. Deppermann & Streek (2018) diskuterar vikten av att inte   
enbart dokumentera enskilda deltagare, utan ”the whole interactive con-          
figuration, including the interactional space to which participants orient in 
their encounter. This often requires the use of several cameras in order to cap-
ture all relevant perspectives in sufficient detail” (2018:13–14). Man kan     
diskutera vad ”sufficient detail” innebär, men därutöver kan man notera att 
tidigare forskning om institutionella samtal ofta handlat om förhållandevis 
stillasittande verksamheter (se avsnitt 3.2) där man med god precision kan 
förutse var interaktionen rent fysiskt kommer att ske. Riksteaterns repetitions- 
och scenlokaler är stora utrymmen, där interaktion kan ske på många ställen. 
Som nämnts följde processerna på Stadsteatern och i Hallunda de faser som 
beskrivits i figur 1. Under pilotstudien blev jag varse att det är svårt att förut-
säga var i rummet interaktionen kommer att utspela sig, särskilt i repetitions-
lokalen. I huvudstudien användes först två kameror, och från och med tredje 
inspelningsdagen användes tre kameror. Därutöver användes separata mikro-
foner. Detta skulle ge en stor materialmängd att behandla, samtidigt som jag 
från början insåg att jag kanske inte i varje moment av repetitionsprocessen 
skulle få med ”all relevant perspectives”, som Deppermann och Streek        
skriver. Det är relevant att återge ytterligare ett citat, denna gång från Goodwin 
(1994:3): ”any camera position constitutes a theory about what is relevant    
within a scene”. De båda citaten pekar på teoretiska och metodologiska frågor 
om hur de val en forskare gör förhåller sig till ett emiskt deltagarperspektiv, 
vilket ska diskuteras mer ingående i avsnitt 4.3.3. Utifrån pilotundersök-
ningen, och utifrån min yrkeserfarenhet från liknande aktiviteter i liknande 
utrymmen, gjorde jag val inför och under materialinsamlingen, som redogörs 
för nedan.  
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Val av kameraplacering gjordes, liksom val av lokaler att filma i, utifrån 
vad som är kärnverksamheten i denna institutionella aktivitet. Principen för 
placering av inspelningsutrustning var att så detaljerat som möjligt fånga del-
tagarnas handlingar på scenen, eller den golvyta som representerade scenen i 
repetitionslokalen, och därutöver så mycket som möjligt av interaktionen på 
andra platser i lokalerna. Det är vanligt att man i en repetitionslokal sätter tejp 
på golvet för att markera scenutrymmet (och det gjorde också deltagarna både 
på Kulturhuset Stadsteatern och i Hallunda).10 I repetitionslokalen riktades 
därför kameror mot detta område. Därutöver rörde sig skådespelarna och       
regissören runt i rummet, och växlade repetitioner på scenen med läsning av 
manus vid ett bord utanför scenen. Jag kunde därmed inte på förhand veta var 
repetitionslokalen de mest relevanta aktiviteterna skulle utspela sig (jfr     
Deppermann & Streek i citatet ovan). Detta hanterade jag genom att filma med 
vidvinkel och högsta möjliga upplösning på kamerorna, som var placerade så 
att de täckte in hela det markerade scenområdet på golvet och så mycket som 
möjligt av resten av rummet. Dessa val innebär att man kan välja relevanta 
detaljer i efterhand istället för att i förväg, eller samtidigt som interaktionen 
sker, bestämma vad kamerorna ska fokusera på (se Mondada 2006). Vid-     
vinkeln innebär nämligen att många detaljer dokumenteras, och tack vare av 
den höga upplösningen kan man med ett redigeringsprogram i datorn zooma 
in på, och närgranska, relevanta detaljer. Figur 2 visar en planskiss av repe-
titionslokalen i Hallunda, med kamerornas och mikrofonernas (grå cirklar) 
placering. 

 

          Figur 2. Planskiss av repetitionslokalen med tre kameror (numrerade) och 
två mikrofoner (gråa cirklar).  

                                                   
10 Lefebvre (2018) undersöker repetitionsarbete i en liknande repetitionslokal, där man också 
markerat scenen med tejp på golvet. Lefebvre kallar områdena inom och utanför det tejpade 
området performance space respektive observation space (2018:263–264). Jag gör ingen sådan 
indelning, eftersom det sker annat än ”performance” på scenen och ”observation” i utrymmet 
utanför scenen.    
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Observera att figur 2 beskriver rummet då man arbetar på golvet, inte de allra 
första dagarnas läsning och diskussion av pjäsen (se avsnitt 4.2). Samtliga    
kameror är riktade mot det upptejpade området mitt på golvet (som jag i fort-
sättningen kallar scen) och utöver interaktionen på scenen fångar kamerorna 
stora delar av den övriga lokalen. Ett undantag är det nedre högra hörnet i 
figuren. Kamera 3 är riktad rakt mot scen, medan kamera 1 och 2 fångar       
skådespelarna helt eller delvis från sidan när de befinner sig på scenen.          
Kamera 1 fångar dessutom regissören och andra deltagare som följer arbetet 
från åskådarplats. Vid inspelningen satt jag och regissören bredvid varandra, 
vid kamera 3. Huvudsakligen stod kamera 3 riktad som i figuren, men i fall då 
deltagarna satte sig för längre läsningar eller samtal i någon annan del av      
rummet än på scenen så kunde jag rikta om kamera 3 åt det hållet.    

De två olika rum i vilka insamlingen gjordes innebär skillnader vad gäller 
kameraplacering och även graden av mitt deltagande. Som framgår av figur 2 
var både jag och kamerorna en tydlig del av det interaktionella utrymmet (eng. 
interactional space, Mondada 2013) när deltagarna repeterade i repetitions-
lokalen. När fas 3 inleddes och arbetet flyttade till scenen där Effekten skulle 
ha premiär var det relevant att göra förändringar i hur inspelningen utfördes, 
och graden av deltagande observation förändrades också. I figur 2 innebär    
kamerornas uppställning ett publikperspektiv, vilket på samma gång är ett   
deltagarperspektiv. Jag kunde förvänta mig att deltagarna i hög grad skulle 
komma att orientera sig mot en scenisk interaktion som är riktat från scenen 
mot en närvarande eller tänkt publik. I scenrummet var denna riktning från 
scenen mot salongen (inte förvånande) än mer framträdande. Figur 3 visar en 
planskiss över scenrummet, med kamerornas och mikrofonernas placering.  

 



 

33 

 
Figur 3, efter studie III. Planskiss av scenrummet med tre kameror 
(numrerade) och två mikrofoner (gråa cirklar).   

 
Som figuren visar är samtliga kameror riktade från salongen, mot scenen, och 
ingen kamera riktas mot salongen där t.ex. regissören och andra deltagare kan 
befinna sig. I fas 3 var alltså det publikperspektiv som nämndes ovan mer 
konsekvent genomfört än det var i repetitionslokalen där arbetet befann sig i 
fas 1 och 2. Ett skäl till detta var att i fas 3 var scenen en mer central plats för 
deltagarnas arbete än i fas 2, då arbetet också kunde utföras på andra platser i 
repetitionslokalen. Ett annat motiv att filma från publikens perspektiv var att 
det rent konkret var mörkt i salongen och svårt att dokumentera med video. 
Mikrofonerna dokumenterade dock talad interaktion både på scenen och på 
andra platser i scenrummet. Liksom i repetitionslokalen filmade samtliga     
kameror med högsta möjliga upplösning. Figur 3 visar att kamera 1 är riktad 
rakt mot scenen, vilket kan jämföras med kamera 3 i figur 2. En skillnad mot 
inspelningen i repetitionslokalen har att göra med observatörens paradox     
(Labov 1972:209). I repetitionslokalen satt jag bredvid regissören, och blev 
av honom och skådespelarna ofta inbjuden att delta i interaktionen. Jag       
lämnade inte min plats för att rikta om kameror, och även om jag skulle kunna 
manövrera en av kamerorna (kamera 3 i figur 2) från min plats, så drog jag 
mig för att ta rollen som ”kameraman”. I scenrummet däremot, satt jag längst 
bak i publikläktaren (längst ner i figur 3), och kunde manövrera kamera 2 och 
3 beroende på vad som hände i lokalen. Jag vågar påstå att jag var obemärkt 
av deltagarna. De kände till att jag satt där, men för det första var de upptagna 
av sitt arbete och inte av mig. För det andra vore det rent fysiskt mycket svårt 
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att se mig eftersom det var mörkt där jag satt, medan starka strålkastare var 
riktade mot scenen. Angående observatörens paradox utgår Krug (2018) från 
att forskare regelmässigt är ”intruders when they attempt to collect data in 
real-world settings.” (2018:1) men jag är tveksam till att jag var det i scen-
rummet. Det går också att diskutera hur och i vilken mån jag var inkräktare 
även under den övriga materialinsamlingen, vilket är en del av diskussionen i 
nästa avsnitt.  

4.3.3 Deltagande observation, reflexivitet och etiska 
överväganden 

Utöver video- och ljudinspelningar utfördes insamlingen genom deltagande 
observation. Som diskuterats av bland annat Gold (1958) kan deltagande       
observation göras med olika grader av deltagande (se även Lim Falk 2008:67–
68), och man kan utifrån ett sådant perspektiv fråga sig vad det betyder att 
forskaren i denna avhandling för det första delar professionell bakgrund med 
deltagarna i studien, och för det andra känner några av deltagarna sedan många 
år. Interaktionsanalytisk metod handlar om att forskaren utgår från den för-
ståelse samtalsdeltagare själva visar för sociala handlingar, samtidigt som 
forskaren använder sin egen förståelse för att ställa frågor till materialet, välja 
exempel och förstå deltagarnas handlingar. Detta avsnitt kretsar kring dessa 
frågor, och först är det relevant att säga någonting om min bakgrund.  

Jag utbildades på teaterhögskolans skådespelarlinje åren 1993–1997. Min 
första anställning efter utbildningen var på Riksteatern, och mellan 1999 och 
2005 arbetade jag på Stockholms stadsteater (numera Kulturhuset Stads-        
teatern). Regissören i denna produktion är en nära vän. Jag känner honom, och 
även en av skådespelarna, Isabelle, sedan 1991. Repetitioner brukar beskrivas 
som svåra för utomstående att få tillträde till (avsnitt 2.3), och man kan tänka 
sig att jag fått tillträde för att deltagarna vet vem jag är (jag har inte frågat dem 
specifikt om detta), men man kan också fråga sig hur utomstående jag       
egentligen är. Naturligtvis är jag utomstående i meningen att jag inte är med i 
produktionen, men jag är också en kompetent medlem i den institutionella 
verksamhet jag undersöker. Vad betyder det för avhandlingen att jag gör      
deltagande observation i ett sammanhang som jag både observerat och deltagit 
i själv många gånger tidigare?   

En fördel med mitt innanförskap är att jag kan saker om den förhållandevis 
outforskade miljö jag studerar, som hjälper mig välja och förstå de fenomen 
jag undersöker. Jag känner igen faser i arbetet, och kan orientera mig i vad 
deltagarna arbetar med, var processen befinner sig och vart den är på väg. Att 
rikta kameror är att göra val, som bygger på teorier om vad som kommer att 
vara relevant (Goodwin 1994:3), och min förförståelse bör öka chanserna att 
jag riktar inspelningsutrustningen så att relevanta handlingar dokumenteras. 
Jag menar också att god förförståelse ökar möjligheterna att ställa intressanta 
frågor till materialet. Den andra sidan av samma mynt är risken att jag ser 
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mina egna frågor som intressantare än de aktiviteter som deltagarna i under-
sökningen faktiskt engagerar sig i, och att jag genom min förförståelse går 
miste om fenomen som vore relevanta att undersöka vidare (jfr Maynards 
2003:71–73 diskussion om data loss). Man kan jämföra med hur organisa-
tioner typiskt väljer utomstående när det ska göras en granskning av verk-
samheten.  

Etnometodologisk analys handlar om hur kompetenta medlemmar genom 
sociala handlingar demonstrerar sin kunskap om vad som gäller i den aktuella 
verksamheten (Garfinkel 1967:57, Garfinkel & Sacks 1970:342). För att 
kunna förstå dessa handlingar behöver forskaren själv ha medlemskunskap 
(Brouwer & Wagner 2004:32, ten Have 2007a:142). En fråga blir om forska-
rens egen kompetens är en resurs för att förstå vad deltagare gör, eller om, och 
i så fall hur, den är en del av själva studieobjektet (jfr ten Have 2005). I CA-
studier om vardaglig (eng. t.ex. mundane, everyday, ordinary) kommunika-
tion använder forskaren sin kunskap om världen utan att förklara typiska     
procedurer under exempelvis en middagsbjudning, som att man brukar hälsa 
på varandra först, och före maten serveras ofta någonting att dricka och så 
vidare (jfr Hazel 2018, avsnitt 2.3). Dessa procedurer kan tas för givna av 
deltagarna, forskaren, och dem forskaren vänder sig till. I föreliggande           
avhandling undersöks en ”institutionally distinct setting” (Arminen 2005:31), 
där forskaren delar en expertkunskap med deltagarna som många av läsarna 
antagligen inte har. För att återknyta till vad som är intressant kan det finnas 
fall då deltagarnas handlingar förklaras av en expertkunskap jag inte vill 
stanna vid i analysen för att andra aspekter framstår som mer relevanta för 
deltagarna. Det är ont om utrymme i vetenskapliga artiklar, och lockande att 
säga ”så här är det, lita på mig”, för att sedan fortsätta med den analys jag vill 
göra. Ett sådant sätt att resonera kan vara svårt att kombinera med inter-        
aktionsanalysens empiriskt inriktade grundhållning (jfr Hutchby & Wooffitt 
2008:23). Ett annat sätt att använda förkunskap kan vara att utföra en pedago-
giskt inriktad analys, som handlar om att jag med hjälp av materialet förklarar 
aspekter av teaterarbete som jag var förtrogen med innan jag påbörjade          
avhandlingsarbetet. Man kan fråga sig om det vore att producera ny kunskap, 
och för vem denna kunskap vore ny. Frågan om var forskarens kunskaper 
hamnar i analysen har inte bara att göra med expertkunskaper. I varje inter-
aktionsanalytisk studie kan det för forskaren vara en utmaning kombinera   
deltagarfokuserad analys av situerad interaktion med kunskaper från etno- 
grafisk och longitudinell information, och från upprepade detaljstudier av      
insamlat material.   

Jag har använt mina erfarenheter och kunskaper när jag har valt avhand-
lingsämne, gjort urval och när jag har tolkat materialet. Samtidigt, och just 
därför, ser jag deltagarperspektivet som en oundgänglig analytisk kompass, 
som riktar analysen mot deltagarnas situerade handlingar, och motverkar en 
eventuell risk för anekdotisk bevisföring baserad på forskarens erfarenheter 
(Berger 2015:220). I studierna har jag försökt förklara typiska procedurer i 
repetitionsprocessen för läsaren, delvis utifrån mina egna erfarenheter som 



36 

skådespelare, men i analyser av deltagarnas situerade aktioner har jag konse-
kvent strävat efter att förstå och beskriva professionella praktiker med             
utgångspunkt i vad som görs relevant av deltagarna själva. 

Vad gäller etiska överväganden blir frågor om etiskt känsliga uppgifter 
(t.ex. obehagliga eller kränkande) speciella när man inte anonymiserar          
deltagarna. Avhandlingen vilar på en tillit gentemot mig från deltagarna och 
det hör till förutsättningarna att jag behöver vara vaksam på hur jag väljer 
exempel. I mitt urval har jag bemödat mig om att inte använda sådant som på 
något sätt skulle kunna uppfattas som negativt eller obehagligt av någon av 
deltagarna, och inga centrala aspekter har behövt utelämnas av detta skäl. I          
samtyckesblanketten står att ”materialet kommer att hanteras endast av mig, 
lagras på en hårddisk som endast jag har tillgång till, och utnyttjas endast till 
vetenskaplig forskning”. Jag har därutöver muntligen lovat att inga känsliga        
uppgifter kommer att användas i undersökningen, och i de få fall då någon 
deltagare bett mig att radera något inspelat material har jag naturligtvis gjort 
det. 

4.4 Val av exempel och materialbearbetning  
I detta avsnitt behandlas materialbearbetning, val av exempel och transkrip-
tion. Inom CA har noggranna transkriptionsmetoder utvecklats av framförallt 
Jefferson (2004), vilka kan användas för att i detalj återge verbala, prosodiska 
och temporala aspekter av talat språk. Mondada (2018) diskuterar att medan 
det alltid är en utmaning för forskaren att gå utöver analyser av enskilda fall 
(single case analysis) och systematiskt skapa kollektioner som belyser ett visst 
fenomen, ökar komplexiteten när det handlar om multimodala, parallella 
handlingar (2018:87). Med ett longitudinellt perspektiv tillkommer för       
forskaren att visa hur samma handling utförs olika över tid. En konkret aspekt 
av dessa utmaningar handlar om att detaljerade analyser av multimodala        
resurser i kombination med ett longitudinellt perspektiv tar stor plats i det      
begränsade utrymme en forskare har att förhålla sig till i vetenskapliga tid-
skrifter. Det blir därför nödvändigt att avgränsa såväl fenomen att undersöka 
som antal exempel och detaljer att lyfta fram i transkriptioner.  

Val av exempel att analysera har naturligtvis styrts av de fenomen som    
undersöks i de olika studierna. Dessa fenomen har i sin tur vuxit fram under 
insamlingen och bearbetningen av materialet, i relation till tidigare forskning. 
I studie I och studie II valde jag ut ett fåtal repliker att följa longitudinellt. 
Valet av dessa repliker grundades på att det skulle finnas material från olika 
tidpunkter i arbetsprocessen, som skulle vara av godtagbar teknisk kvalitet. 
Till studie I valde jag ett segment i manuset där både författaren och deltagarna 
på ett tydligt sätt orienterar sig mot ett gräl i den aktuella scenen. I studie II 
presenteras också ett segment om åtta repliker, men analysen är koncentrerad 
till en replik. Valet av replik motiveras av att denna replik innebär en           
vändpunkt i scenen och i pjäsen, vilket gör att deltagarna under processen    
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orienterar sig mot just denna punkt i pjäsens rum-tid när de utvecklar olika 
kontexter. Studie III handlar om tajming, och avgränsningen till övergångar 
mellan scener motiveras av att det är just i övergångar som tajming är särskilt 
relevant för deltagarna, eftersom de behöver lösa en komplex koordination av 
olika typer av handlingar och multimodala resurser.  

Videomaterialet har redigerats i Adobe Premiere Pro. I detta program kan 
man göra ”split screens”, det vill säga flera synkroniserade videoklipp i 
samma bild. Att kunna se flera synkroniserade videofiler samtidigt underlättar 
upptäckandet och analysen av parallella handlingar. Den höga upplösningen i 
videofilerna (avsnitt 4.3.2) gör det också möjligt att zooma in på enskilda      
detaljer, som gester eller blickriktningar. Transkriptionsprogrammet CLAN 
har använts för analys av auditiva resurser och en första verbal transkription. 
Multimodala detaljer har analyserats i ELAN. Inför presentation i artiklar har 
Word använts för verbala och andra auditiva detaljer, och bilder har redigerats 
i Adobe Photoshop. Transkriptioner till artiklar har satts samman i Power 
Point.  

Det finns väl etablerade konventioner för transkription av verbalspråk och 
auditiva resurser (Jefferson 2004). Nevile (2015:133) har uttryckt att det     
saknas en standard för multimodala detaljer, men numera används Mondadas 
(2016b) konventioner för multimodal transkription, vilka bygger på Jeffersons 
konventioner, i en bred krets av interaktionsanalytiker. Mondada har i en rad 
arbeten visat och diskuterat hur multimodalt beteende kan analyseras och      
representeras i transkriptioner. Hon betonar vikten av att i detalj beskriva hur 
multimodala resurser används för att förstå hur deltagare utför sociala hand-
lingar (t.ex. 2016a:11–13). Mondadas konventioner används i de tre               
delstudierna, förutom vad gäller visuella representationer. Mondada brukar 
visa oredigerade filmrutor i transkriptioner (se t.ex. 2018:90–93) men i de 
flesta fall har jag har, inspirerad av Goodwin (2018), redigerat bort detaljer i 
bilder som inte tas upp i analysen, och som inte är observerbart relevanta för 
deltagarna. Genom att redigera bort bakgrund och andra detaljer ur bilder kan 
man lyfta fram och synliggöra fenomen man koncentrerar analysen till. Man 
skulle kunna invända att detta innebär att läsaren inte får möjlighet att själv se 
och ta ställning till den empiri som presenteras. Jag menar dock att i den mån 
detta är ett problem, så finns det så att säga inbyggt från början. Den detalj-
rikedom som multimodal analys innebär gör att forskaren alltid behöver välja 
vad som ska tas upp på vilket sätt i analysen (Deppermann 2013:3), vilket 
inkluderar val av detaljer att transkribera. Det finns vinster att göra med att 
visa en läsare så många detaljer som möjligt, men jag ser större vinster i att så 
tydligt som möjligt presentera de detaljer som i upprepade närgranskningar av 
materialet visat sig vara mest relevanta för deltagarna och därmed för            
analysen.  
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5 Avhandlingens tre studier    

I detta kapitel beskrivs och diskuteras var och en av de tre delstudierna. För 
varje studie förs först en sammanfattande diskussion, följt av ett avsnitt där 
jag försöker formulera professionella praktiker som behandlats i respektive 
undersökning. Med undantag för studie II används inte benämningen pro-   
fessionell praktik i själva studierna, utan detta är ett sätt att i kappan behandla 
studiernas innehåll i förhållande till avhandlingens övergripande syfte och   
frågeställningar.     

5.1 Studie I. To stage an overlap – The longitudinal, 
collaborative and embodied process of staging 
eight lines in a professional theatre rehearsal 
process  

Först i detta avsnitt förs en övergripande diskussion av studie I. Därefter tar 
jag i avsnitt 5.1.2 upp de professionella praktiker som behandlas i studien, 
vilka är sceneriläggning, förkroppsligad läsning, snabbkontroll av den andre, 
inventera ”verkligheten” och inventera möjliga multimodala resurser.  

5.1.1 Övergripande diskussion av studie I  
Studie I handlar om hur skådespelarna laminerar (se avsnitt 3.1) ett kort        
segment i manuset med auditiva och visuella multimodala resurser, från första 
repetitionsdagen till premiären. Inom det breda fältet pragmatics of fiction 
(Locher & Jucker 2017) har forskare haft ett produktinriktat fokus på skrivna 
eller inspelade produkter (se avsnitt 2.1), och studien svarar på Messerlis 
(2017:50) efterlysning av ”real production crew research”. Relationen mellan 
manus och föreställning (se avsnitt 2.2) behandlas också i delstudien, som   
följer arbetet avseende åtta repliker i en scen där Frida och Peter grälar med 
varandra. Pjäsförfattaren använder konventionaliserade ortografiska signaler 
om att skådespelarna ska överlappa och avbryta varandras tal (snedstreck och 
tre punkter) och även tala med hög ljudvolym (versaler och utropstecken). 
Syftet är att kartlägga hur skådespelarna använder både auditiva och visuella 
resurser när de läser, eller spelar (under repetitioner eller inför publik) de åtta 
replikerna under processen och att identifiera utvecklingsbanor för hur de     
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använder dessa resurser över tid. Den empiriska frågan är alltså ”huret” (”the 
howness”) i föreställningen under utveckling, och tonvikten ligger på den 
andra av de övergripande frågeställningarna för avhandlingen, som handlar 
om manuset i kombination med andra multimodala resurser (föreställnings-
perspektivet). Studie I är dock relevant för båda de övergripande fråge-      
ställningarna. Bland annat lyfts interaktionsperspektivet fram genom ett        
exempel på förhandling om spelet, som analyseras som bakgrund till hur     
skådespelarna spelar scenen då de är ungefär halvvägs in i arbetsprocessen.    

Resultatet visar att deltagarna under första dagens läsning är observerbart 
orienterade mot det överlapp som författaren signalerar i segmentet, genom 
att de avbryter och överlappar precis där författaren signalerat överlapp i      
manuset. Peter gör också en gest precis samtidigt vid samma tillfälle, och den 
longitudinella analysen visar att han utför och utvecklar samma gest också 
längre fram i repetitionsprocessen. Detta betyder att förkroppsligandet av    
manuset inleds redan vid första dagens läsning. Ett ytterligare resultat av den   
longitudinella analysen är att processen där skådespelarna laminerar manuset 
inte är en linjär process där ”något” utvecklas från punkt a till punkt b och så 
vidare. När skådespelarna spelar segmentet i mitten av processen utnyttjar de 
i första hand auditiva resurser: de överlappar varandras repliker genom hela 
segmentet, och använder hög ljudvolym. På premiären gör de istället ett       
koncentrerat överlapp vid ett enda tillfälle i segmentet, i vilket hög ljudvolym   
används endast i överlappets crescendo. Denna icke-linjära utveckling för-
klaras för det första med att spelet under mitten av processen är en inventering 
av resurser att använda, och för det andra med att auditiva resurser är tillgäng-
ligare och lättare för deltagarna att använda än fysiska rörelser och blickar i 
denna del av processen. Att spela med ett manus i handen påverkar vad man 
kan göra med kroppen, och blicken är också i hög grad riktad mot manuset. 
När skådespelarna inte tittar i manuset ser de på varandra, och ett tydligt  
mönster är att detta sker i varje replikskifte, det vill säga vid varje stick. Detta   
mönster kopplas till att skådespelarna är inbegripna i en komplex process av 
att på samma gång utveckla en föreställning och lära sig den. I mitten av      
processen, när scenerier och repliker ännu inte satt sig, provar skådespelarna 
olika koordinationer av repliker och olika multimodala resurser i sina egna 
repliker, och i replikskiften stämmer de av sina handlingar med varandra. När 
de spelar på premiären är de engagerade i en helt annan aktivitet. Nu vet       
skådespelarna vad de själva ska göra och var de har varandra, och de använder 
blicken som en del i spelet. Kroppen används nu som en central resurs för att 
berätta en historia för publiken, och auditiva resurser är mindre framträdande 
än tidigare i processen.  

Delstudiens resultat visar att manuset inte är ett partitur i meningen att man 
utifrån det kan förutse precis hur föreställningen kommer att bli. Deltagarna 
orienterar sig mot både överlapp och hög ljudvolym genom hela repetitions-
processen, men inte nödvändigtvis vid de ställen i manuset där de signalerats 
av författaren. Peter gör också verbala ändringar i manuset under hela pro-
cessen, så att hans repliker blir något annorlunda från gång till gång, samtidigt 
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som både han och Frida noga följer avtalade stick (se studie III). Detta gäller 
även på premiären, då skådespelarna gör små improviserade förändringar 
samtidigt som de inte förändrar de stick de kommit överens om. På det viset 
är föreställningen under premiären delvis processuell, vilket kan jämföras med 
Alters (1991) tanke om teatralitet som en spänning mellan teaterns referen-
tiella och framställande funktioner (avsnitt 2.1). Utifrån delstudiens resultat 
diskuteras Shorts (1996) modell över deltagarstruktur i fiktion (avsnitt 2.2). I 
modellen är manusets dialog inbäddad i en övergripande kommunikation    
mellan en författare och en publik, och processen där manuset blir till före-
ställning är inte med i ekvationen. Men på en praktisk nivå är manuset skrivet 
för att tolkas och gestaltas av dem som utvecklar manuset till en teaterföre-
ställning. Därför kan manuset inte ses som enbart ett meddelande från en      
författare till en publik, utan i föreställningen är manuset en del i en händelse 
som är skapad av många upphovspersoner.  

5.1.2 Professionella praktiker i studie I  
När deltagarna över tid laminerar manuset med auditiva och visuella resurser 
engagerar de sig i professionella praktiker som redogörs för i detta avsnitt.  
Sceneriläggning är en vedertagen teaterterm, men övriga praktiker i detta      
avsnitt har jag givit mina egna benämningar.  

 

Sceneriläggning 

Sceneriläggning är en central övergripande professionell praktik i lamine-
ringsprocessen. Att lägga scenerier är en meningsskapande, longitudinell   
process, som inkluderar en rad olika typer av specifika professionella prak-
tiker, som till exempel handlar om att prova konfigurationer av multimodala 
resurser, om att visa (t.ex. i en instruktion eller för att demonstrera förståelse), 
och om att koordinera multimodala resurser med varandra. Engelskans block-
ing används i studien, en benämning som ibland syftar på en regissörs         
schematiska placering av skådespelare på scenen (t.ex. Lyon 1982:77). I det         
undersökta materialet är dock utvecklingen av scenerier en gemensam process 
i vilken skådespelarna och regissören tillsammans och över tid prövar och  
väljer olika typer av multimodala resurser. Sedd som professionell praktik är 
sceneriläggning speciell genom att den är så genomgripande i aktiviteten. Det 
blir ungefär som att i förhållande till dansrepetitioner tala om att ”göra koreo-
grafi”. Samtliga praktiker nedan i detta avsnitt kan knytas till den över-         
gripande praktiken sceneriläggning.  
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Förkroppsligad läsning  

Vid kollationeringen sitter deltagarna vid ett bord och läser pjäsen, och vid en 
replik som är skriven med versaler gör Peter två saker: Han (a) säger repliken 
mer betonat än de omgivande replikerna, och han (b) gör en gest samtidigt. 
Dessa handlingar visar att Peter orienterar sig mot implicita scenanvisningar i 
manuset. Den longitudinella undersökningen visar att Peter vid senare repeti-
tionstillfällen upprepar och utvecklar samma gest vid precis samma punkt i 
pjäsen. Detta betyder att processen att förkroppsliga föreställningen inte är 
någonting som inleds först när man i fas 2 arbetar på golvet, utan denna pro-
cess inleds eller pågår redan den första arbetsdagen.    

 

Snabbkontroll av den andre (check in) 

Att göra en snabbkontroll av den andre är en specifik professionell praktik 
som kan jämföras med Lefebvres (2018) kontrolläsning (avsnitt 2.3). Medan 
Lefebvre visar hur skådespelarna i den allra första delen av repetitions-         
processen kontrollerar i manuset innan de utför kroppsliga handlingar, visar     
Studie I en annan ”kontrollpraktik” något längre fram i arbetet. När skådespe-
larna arbetar på golvet med manus i handen, och börjar kombinera olika      
multimodala resurser med varandra, kan de under repliker vända sig bort från 
varandra och utföra olika scenerier, men i varje replikskifte, det vill säga vid 
varje stickreplik, har de ögonkontakt med varandra.    
 

Inventera ”verkligheten” 

Studie I fokuserar huvudsakligen på instanser av spel, men tar också upp ett 
exempel där deltagarna i mitten av processen diskuterar spelet. I exemplet har 
de just spelat det aktuella segmentet, och är nöjda med hur de gick. I sina 
kommentarer om spelet säger de bland annat ”så gör man gör när man bråkar”, 
vilket visar att de orienterar mot hur gräl i ”verkligheten” normalt görs. Man 
kan anknyta till tanken att skådespelare behöver producera handlingar som är 
igenkännbara (jfr Sacks, 1974:218) för publiken (se även avsnitt 2.2), men 
viktigare är att deltagarna producerar igenkännbara handlingar för varandra. I 
diskussionen formulerar och visar skådespelarna och regissören handlingar 
som ingår i normala gräl, som ”inte lyssna”; ”kör mitt eget race”; ”pratar i 
munnen på varann … BLA BLA BLA”. Denna inventering av ”grälhand-
lingar” i förhållande till det aktuella segmentet kan betecknas som en specifik 
professionell praktik, som utgör en grund när de sedan provar segmentet på 
golvet, se nästa stycke.  

 

Inventera möjliga multimodala resurser  

Efter att ha formulerat normala ”grälhandlingar” utför skådespelarna dessa 
handlingar när de provar segmentet på golvet. De använder överlapp och hög 
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ljudvolym genomgående, och utför handlingar på ett sätt som inte handlar om 
att åstadkomma ett önskat slutresultat, utan om att inventera möjliga multi-
modala resurser att eventuellt utnyttja i föreställningen. Denna professionella 
praktik handlar alltså om att utforska resurser och om att samla stoff, i detta 
fall avseende att ”göra gräl”. 

5.2 Studie II. Contextualization in theater rehearsals – 
A longitudinal study following one line from page 
to stage    

I avsnitt 5.2.1 förs en övergripande diskussion av studie II. Därefter behandlas 
i avsnitt 5.2.2 de professionella praktiker som tas upp i studien, som är åter-
användning och etikettering. 

5.2.1 Övergripande diskussion av studie II 
Studie II handlar om hur deltagarna utvecklar olika kontexter som tillsammans 
bygger upp föreställningen. Studien är i första hand språkvetenskaplig, men 
ett mål är också att studien ska utgöra ett bidrag till det teatervetenskapliga 
området. Syftet är att synliggöra hur deltagarna utvecklar föreställningen      
avseende en enskild replik genom att utveckla olika inramningar (eng. 
framings Linell & Persson Thunqvist 2003, jfr Goffman 1974), i situerad       
interaktion och över tid. Frågeställningarna som behandlas i delstudien är: 1) 
Hur försätter deltagarna olika kontexter i för- och bakgrunden under pro-     
cessen, och 2) hur blir kontexter inramade? Frågan om relationen mellan        
interaktion och kontexter kan vara besvärlig (se avsnitt 3.2), men i repetitions-
arbete är kontextualisering en viktig del av arbetet. I diskussioner om den 
framväxande föreställningen orienterar sig deltagarna mot kontexter som ofta 
annars inte blir manifest observerbara i icke-fiktiv kommunikation, som soci-
ala och psykologiska kontexter. Manuset är skrivet för att kontextualiseras 
(Kemp 2010:30), en process som i delstudien benämns framing. I västerländsk 
teatertradition utvecklar skådespelare handlingar (jfr avsnitt 3.1), som kan 
vara både fysiska, som till exempel att sätta sig på en stol, och psykologiska, 
som till exempel att ta ett beslut (Stanislavskij 1977:57–81, Miller 2012, kap. 
6). För att kunna göra detta behöver deltagarna förhandla kontexter som       
pjäsens narrativ, repliker i manuset och psykologiska och sociala kontexter 
runt karaktärerna. Studien följer en enskild replik, som presenteras i ett         
manussegment om åtta repliker. Scenen är en dialog mellan Isabelle och Frida. 
Den replik som delstudien koncentreras till innebär en vändpunkt i pjäsen, 
vilket betyder att deltagarna genom processen orienterar sig mot just detta   
moment i den framväxande pjäsen (se avsnitt 3.3). I studie II används i högre 
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grad än i de övriga delstudierna etnografisk information för att ge samman-
hang åt enskilda utdrag och handlingar (jfr avsnitt 3.2) och för att synliggöra 
hur deltagarna orienterar sig mot olika inramningar över tid.     

Resultatet visar att olika inramningar är relevanta för deltagarna i olika     
faser av arbetet. Inledningsvis utvecklar deltagarna sociala och psykologiska 
kontexter, och allteftersom deltagarna bygger upp en gemensam förståelse för 
dessa kontexter kan de placeras i bakgrunden (eng. backgrounding, Linell 
1998:136–137) när deltagarna slutligen utvecklar fysiska handlingar, det vill 
säga scenerier (se studie I). Ett huvudresultat är att deltagarna utvecklar kon-
texter som inte står skrivna i manuset, och som blir viktiga när de under         
processen bygger en gemensam grund för vad de berättar hur. En förklaring 
är att deltagarna i inramningsprocessen bygger en historia som är deras egen. 
Under bordsanalysen i inledningen av arbetet (avsnitt 4.2) utvecklar del-        
tagarna ett narrativ om karaktärernas relationella historia, som inte står i       
manuset. Detta narrativ använder och utvecklar de sedan under processen, dels 
för att säkerställa en gemensam förståelse om den berättelse de utvecklar, dels 
som en gemensam referens när de utvecklar fysiska och psykologiska         
handlingar.  

Sceneriläggning är en övergripande praktik som genomsyrar aktiviteten (se 
studie I). Eftersom studie II följer arbetet från tolkande diskussioner om pjäsen 
i början av processen till det att man valt de scenerier man ska ha i den färdiga 
föreställningen är sceneriläggning en central övergripande praktik också i 
denna delstudie. Liksom Studie I visar studie II en icke-linjär utveckling i hur 
skådespelarna använder multimodala resurser. När skådespelarna provar     
scenen första gången på golvet står de stilla och ser på varandra under det 
aktuella segmentet. Under processens gång arbetar deltagarna med ett speci-
fikt sceneri som Frida ska utföra på ett visst sätt när hon säger repliken, men 
till slut väljer de en lösning som är densamma som då skådespelarna improvi-
serade ett sceneri vid det allra första försöket. En förklaring till denna icke-
linjära utveckling är att i mitten av processen, medan deltagarna ännu utveck-
lar gemensam förståelse för vad det är de berättar hur, utnyttjar de tydliga, 
fysiska handlingar, tillsammans med verbala beskrivningar av sociala och 
psykologiska kontexter. Och när de sedan har en gemensam grund är det     
specifika sceneriet mindre viktigt, och man kan välja bland olika fysiska hand-
lingar, inklusive den lösning man till slut bestämmer sig för, nämligen att stå 
stilla.  

Undersökningen är relevant för förståelsen av deltagarroller och studien 
förhåller sig även till tidigare forskning där repetitionen beskrivits som svår 
för forskningen att undersöka (se avsnitt 2.3). Analysen visar att, och hur,     
inramning är en kroppslig, gemensam, och longitudinell process. Regissören 
Kate Mitchell (2009:179) har uttryckt en syn att skådespelare inte bör vara 
alltför medvetna om sina handlingar. Resultatet visar att inramningsprocessen 
är en explicit aktivitet där specifika handlingar och inramningar benämns och 
görs gemensamma för alla. Utan en gemensam och explicit uttryckt förståelse 
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– det vill säga medvetenhet – om vad och hur man berättar är det svårt att se 
hur många tillsammans ska kunna bibehålla en föreställning som är ungefär 
densamma kanske 100 gånger. 

5.2.2 Professionella praktiker i studie II 
Inramande är den centrala övergripande professionella praktiken i studie II. I 
detta avsnitt redogörs för två specifika praktiker som synliggjorts i studien, 
som båda är knutna till inramande som longitudinell process. Benämningarna 
återanvändning och etikettering är mina egna.      
 
Återanvändning (recycling) 

Att handlingar utförs flera gånger över tid i materialet är inte förvånande med 
tanke på repetitionens iterativa natur (se avsnitt 3.3). Det är dock inte enbart 
handlingar i föreställningen som återkommer och utvecklas över tid, utan det 
gäller även de teman, metaforer och så vidare som deltagare knyter till de 
handlingar som skådespelarna utför i föreställningen. Det är dessa typer av 
kontexter och inramningar som den professionella praktiken återanvändning 
avser. Genom återanvändning säkrar deltagarna gemensam förståelse genom 
att till exempel återanvända språkliga formuleringar från tidigare repetitions-
tillfällen, eller genom att hänvisa till tidigare etablerade kontexter utanför   
manuset. På samma gång som återanvändning säkrar gemensam grund är 
denna praktik också ett sätt för deltagarna att komma vidare. Genom att         
aktualisera en specifik, tidigare etablerad inramning får deltagarna en gemen-
sam grund att bygga vidare på när man utvecklar en viss aspekt av den fram-
växande föreställningen.  

 
Etikettering (labeling) 

Etikettering är en specifik form av återanvändning, och även en specifik pro-
fessionell praktik. En central aspekt av repetitionsarbete är att man behöver 
komma överens om specifika inramningar som man kan återkomma till, och 
utveckla, vid senare repetitionstillfällen och i förlängningen vid de kommande 
föreställningarna. Etikettering innebär att deltagarna benämner inramningar 
med korta verbala uttryck (jfr highlighting, Goodwin 2018:212–214). Genom 
etikettering görs kontexter portabla, och möjliga för deltagarna att ”packa 
upp” vid senare tillfällen.  
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5.3 Studie III. The timing of transitions in theatre 
rehearsals   

Detta avsnitt inleds med en övergripande diskussion av studie III. Därefter 
behandlas i avsnitt 5.3.2 de professionella praktiker som tas upp i studien, 
vilka är utveckla stick och styra fokus.  

5.3.1 Övergripande diskussion av studie III  
Studie III handlar om hur deltagarna i slutet av repetitionsprocessen skapar 
tajming i övergångar mellan inrepeterade scener. I den mån tajming har         
berörts i litteratur om teater, har det ofta betraktats som en egenskap eller 
”gåva” som enskilda skådespelare har eller inte har. En utgångspunkt i studien 
är att interaktionsanalys som teori och metod förskjuter intresset från tajming 
som en egenskap hos individer till någonting deltagare tillsammans gör (jfr 
avsnitt 3.5). Teaterarbete och interaktionsanalytisk metod delar intresse för 
sekventiell och temporal organisation av handlingar. Tajming definieras i    
studien som ”the placement of an action or an event in time duration, to       
‘moments when’ in the performance span” (Goodridge 1999:45), vilket inne-
bär att tajming är ett sekventiellt fenomen. Ett viktigt redskap som deltagarna 
använder då de gör tajming är stick (eng. cue). Studiens syfte är att förstå hur 
deltagarna gemensamt åstadkommer tajming i övergångar mellan scener       
genom att utveckla och använda stick. Frågeställningarna som behandlas i 
delstudien är: 1) Vilka multimodala resurser använder deltagarna på vilket sätt 
när de utvecklar stick? 2) Vem engagerar sig på vilket sätt i att arbetet att lösa 
övergångar mellan scener (transitioning)?  

Tajming är särskilt relevant för deltagarna i slutet av repetitionsprocessen 
(fas 3 i figur 1). Från att ha varit ett fåtal personer som repeterat enskilda      
scener i repetitionslokalen möts nu många personer från flera yrkesgrupper i 
rummet där man ska ha premiär för att sätta samman skådespeleri med olika 
teatrala element som ljud, ljud, kostym, mask, scenografi och så vidare (se 
avsnitt 4.2). Individuella scener behöver i stort sett vara färdigrepeterade i 
slutfasen av arbetet, och en central övergripande praktik är att lösa övergångar 
mellan inrepeterade scener. Scener kan utspela sig på olika platser och i olika 
tid. Till skillnad mot filmen, där man kan klippa från det ena till det andra, 
behöver man på teatern lösa övergångar här och nu, i detta rum. Typiskt         
används element som ljus och ljud särskilt i övergångar, vilket innebär att     
arbetet med övergångar innefattar en komplex koordination av sortier och     
entréer och av olika typer av multimodala resurser och handlingar, som invol-
verar deltagare på och vid sidan av scenen.    

Resultatet visar att stick är en central resurs som deltagarna använder för 
att koordinera övergångar på ett vältajmat sätt. Stick har ofta setts som en    
verbal historia, knuten till skrivna teaterrepliker. Svenska Akademiens ord-
lista (SAOL) tar till exempel inte upp ordet stick, men däremot stickreplik: ”… 
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teaterreplik som ger motspelaren en signal till motreplik”. Oxford Dictionary 
ger en snarlik definition av engelskans cue. I praktiskt teaterarbete kan dock 
stick göras med hjälp av en mängd olika typer av multimodala resurser utöver 
verbalspråket, som till exempel genom en fysisk rörelse. Delstudien visar att 
verbala repliker inte är centrala som resurser när deltagarna väljer stick att 
använda i övergångar. Deltagarna väljer också bort andra möjligheter som de 
förhandlat om, som att räkna sekunder, eller att ha en specifik punkt i ett för-
inspelat musikstycke som stick. Istället är ett tydligt resultat i delstudien att 
deltagarna när de kan använder kroppen som resurs när de utvecklar stick. Ett 
resultat är också att deltagarna orienterar sig mot stick som är konkreta och 
avgränsade i tiden. Ett exempel på denna orientering syns i följande sekvens 
(Studie III, utdrag 1), där skådespelarna PET och ISA utvecklar ett stick        
tillsammans. PET står i kulissen och ska göra entré. Han frågar på rad 21 ”va 
ska ja gå på”: 

 

Peters fråga på rad 21 innebär att han explicit efterfrågar ett stick för sin entré. 
Isabelle formulerar ett svar på rad 22, och Peter preciserar detta svar på rad 
23. Den stickkandidat (eng. candidate cue) som Isabelle formulerar på rad 22 
är inte knuten till någon precis punkt på föreställningens tidslinje, men det 
gäller för det preciserade stick som Peter formulerar på rad 23. Denna struktur 
med en stickkandidat som i följande turer får en precisering är återkommande 
i exemplen, och visar hur stick är en gemensam angelägenhet och någonting 
som deltagarna utvecklar tillsammans.  

I exemplet ovan är det skådespelare, och inte regissören (DIR) som enga-
gerar sig i den konkreta preciseringen av sticket, vilket har med deltagarroller 
att göra. I hög grad är det de som själva är direkt inblandade i det sceniska 
skeendet som både initierar och är drivande i förhandlingar om stick. Detta 
skiljer sig dock beroende på vilket typ av övergång det är frågan om. I exemp-
let ovan vet deltagarna vilken tajming de eftersträvar i övergången, och         
förhandlingen handlar om att hitta en praktisk lösning. Detta slags problem-
lösande hanteras bäst av dem som själva deltar direkt i föreställningen. Regi-
ssören är mer direkt delaktig i arbete med övergångar där det pågår ett teatralt 
skeende på scenen, och tajmingen handlar om när nästa handling i pjäsen ska 
ta vid. Tajmingen i denna typ av övergångar rör längden på ett teatralt moment 
i berättelsen man skapar, det vill säga i helheten, och på denna nivå av tajming 
är regissören ansvarig (eng. accountable). Ett resultat angående deltagarroller 
är också att det saknas en på förhand given plan för hur föreställningen ska 
bli, vilket kan relateras till tanken om regissören som någon som ”vet” (se 
avsnitt 2.3). Regissören säger explicit i ett utdrag som analyseras i artikeln att 
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han inte vet, och analysen visar hur deltagarna behandlar detta som normalt. 
Att skapa tajming i övergångar är alltså inte en fråga om att en av deltagarna 
instruerar de andra, utan det är ett gemensamt, processuellt arbete.   

Samtidigt som deltagarna orienterar sig mot precisa och avgränsade stick 
skapar de även utrymme för temporal variation. Detta gör de genom att på 
olika sätt styra fokus (se även avsnitt 5.3.2). Ibland är ett stick inte tillräckligt 
för att få till en vältajmad övergång. En skådespelare kan med fysiska hand-
lingar styra publikens uppmärksamhet och skapa tid för en medspelare att göra 
entré. Fokus kan också handla om uppmärksamheten från karaktärer i spelet. 
Fokus lyfts i delstudien fram som ett intressant område att undersöka vidare. 
En möjlig ingång i vidare studier kan vara att utforska fler kroppsliga praktiker 
för att styra fokus än de som synliggjorts i denna studie. En fråga att arbeta 
med vore i så fall relationerna mellan fokus, kropp och sekventialitet.  

5.3.2 Professionella praktiker i studie III 
Den övergripande professionella praktiken i studie III är arbete med över-
gångar (eng. transitioning). Knutna till denna praktik är två mer specifika 
praktiker, som båda benämns med termer som är deltagarnas egna.  

 

Utveckla stick (cueing) 

Att utveckla stick är en viktig del i arbetet att lösa tajmingen i övergångar 
mellan scener. Stick, och vilka resurser deltagarna använder hur när de            
utvecklar stick, har redan beskrivits i avsnitt 5.3.1. Utöver det som nämnts kan 
det tydliggöras att stick används som signaler för när en viss handling ska 
inträffa, i kommunikationen mellan både skådespelare på scen, och mellan 
skådespelare och deltagare utanför scenen, till exempel ljud- och ljustekniker. 
Utöver att fungera som signaler, kan också stick i sig själva innebära en viss 
tajming. I ett exempel som analyseras i delstudien utvecklar deltagarna ett 
stick som innebär att en skådespelare ska göra entré när en annan skådespelare 
som står på scenen har tagit tre bloss på en cigarett. Detta stick innefattar en 
specifik iteration som är tydlig för alla inblandade, och som har en duration 
som skapar en särskild tajming i den aktuella övergången.  

 

Styra fokus 

Fokus är en central aspekt av teaterarbete. Som diskuterats i avsnitt 4.3.2 görs 
teater ofta i stora utrymmen, och det kan också hända mycket samtidigt på 
olika platser. Fokus handlar om att kontrollera vad som vid olika tillfällen i 
pjäsen ska uppmärksammas av publiken eller av karaktärer i föreställningen. 
Ett sätt att hantera fokus är att välja olika positioner på scenen (Lyon 1982:78–
79). Man kan också styra fokus med hjälp av resurser som ljus och ljud.        
Skådespelare kan också styra fokus med sina kroppar. I en övergång styr       
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Isabelle fokus genom att anta en viloposition (eng. rest position, Streek 2018) 
som styr uppmärksamheten bort från en kollegas entré, som skulle vara        
otajmad ifall den vore i fokus. Denna position kan Isabelle hålla medan         
kollegan gör entré och kommer på plats för nästa scen. I ett annat exempel 
som tas upp i studien handlar fokus inte om publikens uppmärksamhet, utan 
om rollkaraktärer på scenen.  
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6 Diskussion 

Denna avhandling handlar om hur människor i ett särskilt sammanhang och 
på ett särskilt sätt kommer överens med varandra, och om hur en föreställning 
utvecklas i situerad interaktion och över tid.     

De tre studierna behandlar tillsammans den gemensamma, den kroppsliga 
och den longitudinella dimensionen i repetitionsarbete. Samtliga tre delstudier 
visar hur en teaterföreställning är ett verk med många upphovspersoner. För-
fattaren har skrivit ett manus, och i repetitionsprocessen lägger skådespelarna 
och regissören (de av teaterns många upphovspersoner som denna avhandling 
framförallt handlar om) till innehåll när de laminerar manuset (studie I),         
utvecklar olika kontexter som tillsammans bygger upp den teatrala helheten 
(studie II) och lägger till en specifik tajming (studie III). Ett longitudinellt    
perspektiv är nödvändigt för att förstå repetitionen som institutionell aktivitet, 
i vilken deltagarna till exempel försätter kontexter i bakgrunden allteftersom 
de utvecklar en gemensam grund. I studie I och studie II är det longitudinella 
perspektivet tydligt. Även studie III är delvis longitudinell, men på en mer 
lokal nivå, genom att visa hur deltagarna inom ett enskilt repetitionstillfälle 
genomför en övergång mellan scener på två olika sätt. I förhållande till           
avhandlingens övergripande frågeställningar och perspektiv har studie I ett 
föreställningsperspektiv på de multimodala resurser man använder i före- 
ställningen, även om ett exempel på förhandling om spelet också tas upp.     
Studie II har ett tydligare interaktionsperspektiv genom att arbetet med att 
bygga gemensam grund analyseras, medan Studie III behandlar både ett inter-
aktionsperspektiv och ett föreställningsperspektiv. Men denna uppdelning 
haltar, eftersom att spela teater är att interagera, samtidigt som interaktionen 
under repetitionen är beroende av, och syftar till, föreställningen.  

I detta kapitel försöker jag föra en avslutande diskussion utifrån avhand-
lingens övergripande frågeställningar var för sig. Eftersom frågeställningarna 
överlappar varandra handlar inte dessa avsnitt om olika saker, men jag för-
söker att först ha ett interaktionsperspektiv i diskussionen i avsnitt 6.1, följt av 
ett föreställningsperspektiv i avsnitt 6.2. Därefter följer avslutande kommen-
tarer i avsnitt 6.3.  
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6.1 Ett interaktionellt perspektiv på 
repetitionsprocessen 

Avhandlingens första frågeställning handlar om vilka interaktionella, pro-
fessionella praktiker deltagarna engagerar sig i på vilket sätt under arbets-         
processen. Skådespelarna och regissören använder olika multimodala resurser 
på olika sätt i olika delar av repetitionsprocessen. I inledningen av arbetet, när 
deltagarna läser och diskuterar, är verbala resurser centrala, på samma gång 
som skådespelarna inleder processen att förkroppsliga manuset. I mitten av 
processen kan man tala om en kulmen i hur både auditiva och kroppsliga        
resurser används av skådespelarna. Denna icke-linjära utveckling hör samman 
med att föreställningen tränas in i samma process som den utvecklas, och att 
skådespelarna i mitten av processen är engagerade i flera sammanhängande 
praktiker som har att göra med bland annat att prova, koordinera, träna, läsa, 
visa, förklara och så vidare. I dessa praktiker används kroppen som centralt 
redskap, på samma gång som verbalspråket används för att återknyta till och 
säkra överenskommelser man gjort tidigare, och till att formulera explicit      
uttryckta koordinationer av multimodala resurser att använda i föreställ-
ningen. Allteftersom deltagarna bygger upp en gemensam grund kan de ta 
olika kontexter för givna, och språkliga yttranden blir alltmer kondenserade. 
Denna gemensamma grund visar sig också, bland annat, genom att deltagarna 
kan referera till ett specifikt moment i föreställningen genom korta fragment 
ur repliker från manuset, eller genom att ta en viss fysisk position på scenen.  

Tidigare interaktionsanalytiska undersökningar om teaterrepetitioner har 
ofta riktat in sig på repetitionen som en asymmetrisk relation där skådespelare 
ska lära av regissören (avsnitt 2.3). Det är också så att interaktionsforskning i 
institutionella sammanhang ofta har handlat om olika typer av asymmetrier 
mellan deltagarna (avsnitt 3.2), och longitudinellt inriktade interaktionsstudier 
har typiskt handlat om lärande (avsnitt 3.3). Den intraprofessionella inter-   
aktion som undersöks i avhandlingen är relevant att diskutera i termer av 
epistemologi, asymmetri och deltagarroller. I delar av den forskning som       
tagits upp märks en tanke om repetitionen som en process där den finns en 
färdig idé, som är formulerad av författaren eller regissören, och skådespelar-
nas uppgift är att förstå och förvalta denna idé. Man kan anknyta till idealet 
om regissören som auteur, som utvecklades inom fransk filmdiskussion under 
1950-talet, som innebär att en ensam individ står som central upphovsperson 
bakom både manus och regi. Detta ideal reducerar skådespelaren till något av 
en resonanslåda (eng. sounding box, Goffman 1981:144) för andras visioner, 
vars uppgift är att tolka, förstå och följa instruktioner (se även avsnitt 2.3).  

Men repetitionen som undersökts är en process av kollaborativ kreativitet, 
i vilken deltagarna tillsammans, och moment för moment utvecklar före-    
ställningen. I denna process har deltagarna olika roller. Regissören är en         
arbetsledare som har ansvar för den stora bilden, men han kan också säga ”jag 
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vet inte”. Ett tydligt resultat är att det inte finns en på förhand given plan för 
hur föreställningen ska bli, och inga handlingar i det analyserade materialet 
pekar på att detta är ett onormalt förhållande. Regissören har idéer och            
visioner när arbetsprocessen inleds, men det har alla andra inblandade också. 
Därför är det tveksamt om man kan tala om repetitionen som en lärande-         
situation, åtminstone i meningen att det skulle finnas någonting där från        
början, som kan läras in. Manuset är ett undantag, och man kunde tänka sig 
att skådespelarna lär sig repliker för sig, i en separat process, men istället lärs 
repliker in i samma process som den övriga koordinationen av multimodala 
resurser arbetas fram. Träna framstår som ett mer träffsäkert verb i samman-
hanget än lära.     

Kroppen är det centrala instrumentet i den kollektiva process då man          
utvecklar föreställningen och då man genomför den inför en publik. Därvidlag 
kan man jämföra med att till exempel träna inför en fotbollsmatch, men en 
viktig skillnad är att deltagarna i en teaterföreställning behöver utföra ungefär 
samma föreställning många gånger. Detta innebär ett särskilt slags inter-      
subjektivitetsarbete, i vilket deltagarna behöver bygga upp en explicit, speci-
fik och gemensam förståelse för vad det är man berättar, och hur. Verbala 
resurser är en del i detta intersubjektivitetsarbete, men också sceneriläggning, 
en professionell praktik som exemplifierar hur den kroppsliga och den gemen-
samma dimensionen hör samman. Scenerier är inte formulerade på förhand, 
utan de är både redskap och mål del i en laborativ process, i vilken deltagarna 
undersöker möjliga koordinationer av multimodala resurser. Att skapa scene-
rier är att skapa mening, inte bara för bara publiken, utan även för deltagarna 
själva. Kroppens roll och funktion i gemensamma kreativa processer och i 
kollaborativt beslutsfattande är en fråga som det är intressant att undersöka 
vidare, och teaterrepetitionen är en passande aktivitet att vända sig till för att 
göra det. Scenerier handlar om den i teater grundläggande aktiviteten att visa. 
De är konkreta manifestationer av förslag, tydligt förankrade i tiden eftersom 
de är knuta till specifika repliker. Tillsammans med verbala yttranden innebär 
scenerier att konfigurationer av olika kontexter och multimodala resurser görs 
explicita och tillgängliga för alla: övriga deltagare, liksom för utomstående 
forskare. Vidare forskning om kroppens roll i gemensamma kreativa processer 
skulle kunna bygga vidare på tidigare forskning inom språkvetenskap och 
andra discipliner, där man intresserat sig för förhållandet mellan kropp och 
tanke. Till exempel tas ”embodied knowledge” upp av Melander (2009:133–
138), av Goodwin (2010) och av Streeck (2013). Goodwin har även skrivit om 
”embodied cognition” (1997:127–128, 2018:379–381), en term som också   
förekommer inom neurovetenskap (A. Clark 1997) och datavetenskap         
(Anderson 2003). Termen ”embodied knowledge” har använts även inom 
teatervetenskap, av Rossmanith (2003, som knyter den till en skådespelar-
kunskap som kommer till uttryck fysiskt snarare än verbalt (2003:56–57). 
Kemp (2012) resonerar på ett liknande sätt om skådespelarens ”bodymind”, 
som erfar, formulerar och kommunicerar mening (2012:xvi). Begrepp som 
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dessa för oss bort från en Descartiansk dualism mellan själ och kropp, mot en 
mer holistisk syn på meningsskapande i vilken kroppen spelar en central roll. 

6.2 Ett föreställningsperspektiv på processen från 
manus till föreställning  

Avhandlingens andra frågeställning handlar om hur manuset kombineras med 
andra multimodala resurser i utvecklingen från skriven text till föreställning. 
Förhållandet mellan manuset och föreställningen har tagits upp tidigare inom 
ämnet nordiska språk. I projektet om dramadialog vid Uppsala universitet 
handlar en av forskningsfrågorna om ”relationen mellan dramat som skriven 
text och skådespelet uppfört på scen” (Melander Marttala & Östman 2000:7, 
se även s.13). Man kan relatera denna formulering till ett produkt- respektive 
processperspektiv: ”relationen mellan” är en annan fråga än ”vägen mellan”, 
som är frågan i denna avhandling. Om man ska tala om relationen mellan     
manuset och föreställningen med utgångspunkt i avhandlingens tre studier blir 
svaret att förhållandet är en process. Vissa menar att det inte är lönt att studera 
repetitioner på grund av dess komplexa och slumpartade karaktär (avsnitt 3.2). 
De tre studierna har visat att interaktionen förvisso är komplex emellanåt, men 
inte slumpartad. Det finns en ordning i denna institutionella aktivitet, som kan 
synliggöras med noggrann interaktionsanalys över tid. Om man enbart ser till 
produkterna, och jämför manuset och föreställningen, vad får man veta då? 
Man kan till exempel se i föreställningen vad som hänt med versaler eller 
scenanvisningar i manuset (jfr studie I), men vad betyder sådan kunskap, och 
hur kan den bidra till att ackumulera kunskap att bygga vidare på? Repeti-
tionen är inte slumpartad, men en produktinriktad jämförelse mellan manus 
och föreställning riskerar att bli det, eftersom den missar processen i vilken 
specifika deltagare i ett specifikt sammanhang, moment för moment och över 
tid förhandlar om, och utvecklar det som ska bli föreställningen.  

Precis som språk behöver kontext för att förstås (Goodwin & Duranti 1992, 
Auer 1996, Linell 1998:127) behöver ett manus det. I studie II är utgångs-
punkten att manuset är inkomplett (jfr Pavis 1998:398), och analysen visar 
bland annat hur deltagarna tidigt i processen utvecklar ett eget narrativ            
angående karaktärernas sociala relation, som stannar kvar genom processen.      
Förklaringen som framförs i studien är att deltagarna på detta sätt gör              
berättelsen till sin egen. Min poäng är inte att relativisera och hävda att          
manuset inte skulle vara väsentligt, utan att manuset skrivits för att ingå i en 
process där det tolkas och blir en del av en koordination med en lång rad andra 
multimodala resurser. Det är menat att bli något mer, som skapas av andra. I 
avsnitt 2.1 diskuterades utifrån Alter (1991) en spänning i både teater och 
språkande, mellan stabilitet och rörlighet. Denna spänning behandlas särskilt 
i studie I och studie II, som utgår från specifika avsnitt i manuset. Spänningen 
är dock även tydlig i studie III, där deltagarna förhandlar fram explicita stick 
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för när specifika handlingar kan utföras, samtidigt som de också skapar rum 
för temporal variation i föreställningen. Detta är intressant i förhållande till 
Alters teori om teater. Centralt i Alters tanke om teatralitet är ordet potential, 
där den centrala idén är att ett manus besitter en potential att i gestaltningen 
kunna transformeras på olika sätt (se avsnitt 2.1, studie I). Avhandlingens tre 
delstudier visar att deltagarna också utvecklar en potential i den framväxande 
föreställningen som rör andra kommunikativa resurser än manustexten.               
Deltagarna gör överenskommelser om, och tränar in, specifika konfigura-
tioner av multimodala resurser som de upprepar många gånger över tid. Men 
upprepningen är inte ren iteration. I studie I visas hur deltagarna gör små      
förändringar av spelet varje gång de spelar scenen, samtidigt som de också 
noga följer överenskomna stick. I studie III kombineras tydliga stick med       
utrymme för temporal variation. På detta vis skapar deltagarna en föreställning 
där de har explicit formulerade överenskommelser om hur och när handlingar 
ska utformas, på samma gång som de åstadkommer en potential för variation.  

6.3 Avslutande kommentar: Ett möjligt bidrag till 
teatern 

I denna avhandling används interaktionsanalytisk metod för att förstå           
professionella praktiker i ett sammanhang som hittills inte behandlats särskilt 
mycket av forskningen. Oavsett disciplin är det ont om detaljerade beskriv-
ningar hur det rent praktiskt går till att repetera fram en teaterföreställning. Jag 
gör inga anspråk på att formulera forskningsluckor på teaterns område, men 
utifrån avhandlingens resultat är det möjligt att diskutera några tidigare          
antaganden om teater och teaterarbete som tagits upp i avhandlingen. Avhand-
lingens tre delstudier har visat att, och hur, repetitionsarbete är en process av 
kollektivt beslutsfattande, som leder fram till en föreställning med många upp-
hovspersoner. Avhandlingens resultat utmanar tanken om regissören som 
auteur, eller att föreställningen primärt är en kommunikation mellan en         
författare och en publik. På samma gång utmanas också en bild som ibland 
förs fram av skådespelare som omedvetna eller som barn.  

Repetitionsprocessen har ibland beskrivits som olämplig som studieobjekt 
för att den är slumpartad (se avsnitt 2.3), men utifrån deltagarnas eget            
perspektiv blir slutsatsen en annan. Ingenting i deltagarnas handlingar tyder 
på att de uppfattar de professionella praktiker de engagerar sig i som slump-
artade. Teaterarbete omgärdas också ibland av ett mystifierande och roman-
tiserande språkbruk. I avsnitt 3.5 berördes att interaktionsanalytisk metod kan 
innebära ett välgörande perspektivskifte från en tonvikt på egenskaper som är, 
till vad människor tillsammans gör. För teater är något man gör, gemensamt. 
Man kan inte tänka eller prata sig fram till en teaterföreställning. Genom       
detaljerade analyser av skådespelares och en regissörs professionella inter-
aktion visar denna avhandling att repetitionsarbete inte är en mystisk aktivitet. 
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Det vill säga, resultatet av arbetet kan innefatta kvaliteter som bland mycket 
annat kan vara både romantiska och mystiska, men som Bertolt Brecht 
(1987:425) avslutar en av sina dikter om teater: ”this is not magic, but work, 
my friends!”. 
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7 Summary 

This thesis builds on three studies that put a longitudinal perspective on the 
interaction of a professional theatre rehearsal. The focus is on the process that 
takes place when a written script is transformed into a performance by actors 
and a director. Primarily, the thesis contributes to interactional linguistics, but 
it also seeks to contribute new knowledge to theatre studies. Both theatrical 
scripts and performances have been investigated in different research fields 
previously, but the rehearsal, that is, the process between the script and the 
performance, has rarely been investigated in its institutional settings to date. 
The prime interest in theatre within the field of linguistics has been written 
scripts, also among linguists focused on interaction (e.g. Herman 1995). While 
the relationship between script and performance has been highlighted by       
linguists, there are still few studies that investigate this relationship proced-
urally and interactively. However, interaction-analytic researchers have         
recently shown a growing interest in theatre rehearsals (e.g. Hazel 2018, 
Lefebvre 2018, Schmidt 2018). Previous research on institutional interaction 
has often dealt with asymmetric interactions between professionals and non-
professionals. Interaction-oriented research on rehearsals has also often inves-
tigated rehearsing as an asymmetric setting in which a knowing director     
communicates with a not yet knowing ensemble (e.g. Porter 1975). However, 
the interaction in the data at hand is intra-professional communication            
between professional members of the workplace community.   

The theory and method used is multimodal interaction analysis, that is,    
ethnomethodological Conversation Analysis (EMCA) developed towards 
multimodal analysis of verbal and non-verbal resources in communication 
(e.g. Mondada 2018). In the introductory chapter, three dimensions are for-
mulated to describe the relations between theatre work and current interaction 
research. The embodied dimension concerns theatre as a process of embodi-
ment, which is related to what Nevile (2015) has discussed as “the embodied 
turn” in research on language and social interaction. The shared dimension 
pertains to theatre as a distinctly collective art form. A performance is a           
dialogue between stage and audience (Broth 2011), and the actors’ roles are 
collaboratively constructed. This can be linked to the fundamental interest of 
interaction research in how participants construct understanding together, and 
that the interest is not in individual utterances, but in how utterances obtain 
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their meaning in sequential contexts. The longitudinal dimension is inter-
twined with the shared dimension because it takes time to build a shared        
understanding of what to tell and how. Longitudinal interaction analysis 
(Pekarek Doehler m.fl. 2018) is a small but growing research field. A rehearsal 
process is carried out within a limited period of time, in which both the pro-
duction team and a researcher can expect development, since the purpose of 
the activity is to have a performance ready for the audience on opening night 
(Hazel 2018:257). Therefore, a longitudinal perspective on the data is both 
emic (participant-oriented) and analytically appropriate. 

The data collection was carried out at Riksteatern, Sweden’s largest touring 
theatre, where Effekten, by Lucy Prebble (2013), had its Swedish premiere in 
the fall of 2015. Professional theatre involves many professional groups, and 
the thesis is concentrated on the work of the actors and director, as they           
rehearse a selection of five scenes in the play. I followed the rehearsals of 
these scenes from the first day of rehearsals to opening night. The data consist 
of field notes and video recordings totalling 85 hours, filmed mainly with three 
cameras. In addition, the data include approximately four hours of audio         
recordings.  

The empirical questions in the thesis concern the participants’ interaction 
during the rehearsal process and how the performance develops procedurally 
over time. The rehearsal is explored as situated interaction and as a longitudi-
nal process. Together, the three studies address two perspectives on the           
rehearsal interaction, namely the process in which the written script develops 
into embodied theatre, and the special group work that theatre entails, where 
many people build a shared understanding about what to tell and how to tell it 
in time for the premiere. These two perspectives are salient in the two overall 
research questions of the thesis:  

 
1) What interactive, professional practices do the participants engage in 

during the rehearsal process, and in what way (an interaction perspec-
tive)? 

2) How is the script coordinated with other multimodal resources in the 
development from written text to performance (a performance perspec-
tive)? 

 
Regarding the first question, the wording “in what way” includes the question 
of participant roles. The procedural and interactional perspectives of the thesis 
on how a script becomes embodied are intended as a contribution to linguis-
tics. The strand within the field that focuses on language use has an interest in 
both the written and the spoken language, while there is also a pronounced 
interest in language use in working life and professional activities in different 
workplaces. Through participant-oriented analyses of practical rehearsal 
work, the dissertation also aims to make some contribution to the work of 
theatre practitioners and/or theorists. 
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The two overall research questions are dealt with on the basis of more spe-
cific aims of the three studies:  

 
Study I follows the development of eight lines from the first day of reading to 
opening night. The study, which includes the shared, longitudinal and embod-
ied dimensions mentioned above in its title, deals with the rehearsal as a trans-
formation process (Alter 1991), in which the participants laminate (Goodwin 
2018) the script using various multimodal resources. The analysed lines are 
part of a scene where the characters are quarrelling. The script contains        
conventional signs for marking overlapping and loudness, and the aim is to 
document longitudinally how the actors develop, use and coordinate these and 
other multimodal resources in different phases of the rehearsal process. The 
analysis shows that the actors laminate the script from the first day, and that 
overlapping and loudness function as mutually developing resources in the 
performance. Also, different kinds of resources are prominent at different 
stages of the process: overlap and loudness first increase during the process, 
but decrease later, as additional embodied resources become more prominent. 
The transformation process is thus not a linear development. The results also 
show that the performance on opening night is an emergent interaction, that 
is, a process. Regarding these results, Short’s (1996) model of discourse struc-
ture in drama is discussed. In Short’s model, which is the most cited model 
for participation in fiction (Messerli 2017:47), the scripted dialogue is           
embedded in an overall communication between an author and an audience, 
and the process by which the script becomes a performance is not included in 
the equation. However, on a practical level, the script is written to be inter-
preted and embodied by those who develop the script into a theatrical perfor-
mance. The script can therefore not be seen as merely a message from an      
author to an audience. In the performance, the script is part of a theatrical event 
created by many authors. 

Study II, like Study I, addresses the shared, longitudinal and embodied       
dimensions, and it deals with how participants contextualize the script over 
time, a process that in the study is referred to as framing (Goffman 1974). 
Together with the director, actors develop actions during rehearsals, which 
can be both physical and psychological (e.g. Miller 2012, chapter 6), and the 
actors also have to be able to tell the same story to the audience both on open-
ing night and in subsequent performances. In order to be able to do this,        
contexts such as the lines in the script, the narrative of the play, and the         
psychological and social contexts surrounding the characters have to be          
explicitly negotiated and framed during rehearsals. The study concentrates on 
a single line in the script. By zooming in on a very delimited part of the play, 
it is possible to investigate in detail the processual development of the partic-
ipants as they frame the performance, and also to detect development over 
time. The line at hand represents a turning point in the narrative of the play, 
which means that the participants orient towards this specific point in the play 
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during the process. The aim of the study is to uncover how the participants 
develop the performance by framing various theatrical contexts in situated   
interactions and over time. The research questions are: How do the partici-
pants foreground and background various contexts during the process, and 
how are contexts framed? The longitudinal analysis shows that the perfor-
mance develops in a nonlinear manner, whereby social and psychological  
contexts are foregrounded first. These contexts are later backgrounded when 
the participants develop physical actions for the performance. Framing is a 
process of grounding (H. Clark 1996), in which the participants collabora-
tively and interactionally add content to the script, and arrive at a mutual        
understanding by recycling and developing previously established framings. 
A key result is that the participants develop framings that are not part of the 
script, and which become important as they build common ground for what to 
tell and how. One explanation is that the production team develop a story that 
becomes their own in the framing process. The study is relevant to the under-
standing of participant roles, and the results challenge a view of theatre work 
that contends that actors should not be overly aware of their actions on stage. 
Framing in theatre rehearsals is an explicit process in which specific actions 
and framings are articulated and made common to all. Without a mutual and 
explicitly expressed understanding of the dramatic framework, it is difficult 
to see how the production team would be able to maintain roughly the same 
performance, perhaps as many as a hundred times. 

Study III deals with how the participants at the end of the rehearsal process 
create timing in transitions between rehearsed scenes. The study is partly      
longitudinal, but emphasizes the embodied and shared dimensions. In the 
study, timing is defined as “the placement of an action or an event in time 
duration, to ‘moments when’ in the performance span” (Goodridge 1999:45). 
Hence, timing is a sequential phenomenon. Timing is particularly relevant to 
the production team in the final weeks before the premiere, when many        
participants from several professional groups meet on the stage to put              
rehearsed scenes together, along with theatrical resources such as sound, light, 
clothing and so on (cf. Allain & Harvie 2006:147). An important tool for solv-
ing the complex coordination of entrances and exits, together with various 
theatrical elements, is cues, that is, signals for action. The investigation is      
focussed on how the participants develop cues and how timing in transitions 
are achieved by using the designed cues. The research questions are: What 
resources are used in what way for cueing? Who engages in what way in tran-
sitioning between scenes? The results show that cueing is a central tool for 
developing well-timed transitions, and that cues are used in the communica-
tion both between actors and between actors and other participants off stage. 
The participants orient to, and develop, cues that are delimited in time. The 
body is the preferred resource for cueing, rather than verbal lines and                
resources such as counting off seconds or using a specific point in a pre-       
recorded piece of music. Participants on and off stage calibrate the precise 
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timing of transitions together. The director is responsible for the big picture, 
but he also says “I don’t know” in one of the examples, displaying that there 
is no prior or precise plan for cues and how to achieve timely transitions. The 
director’s responsibility is mainly the performance as a whole, but at the detail 
level, it is to a large extent those directly involved in the scenic action who 
both initiate and drive the work of cueing. That is, it is generally an actor or 
technician who initiates negotiations on cues, and who is also the driving force 
when cues are developed. The participants co-construct precise cues in a       
format of candidate cue – specifying the cues and also confirmation. Precise 
cues are also combined with room for temporal variation, which is achieved 
through different embodied ways of working with focus. Theatre happens in 
large rooms, and focus pertains to directing attention. A possible topic for     
future analysis could be the investigation of more embodied practices for       
directing focus. One interesting question would be the interrelation between 
focus, body and sequentiality.  

Together, the three studies show that, and how, the participants engage in 
various professional practices during the process of developing a performance 
from page to stage (McAuley 2006). All three studies show that there is a 
shared authorship behind the theatrical performance. The playwright has       
written a script, and in the rehearsal process, the production team add content 
as they laminate the script (Study I), develop various contexts that together 
build the theatrical framework (Study II) and add specific timings (Study III). 
A longitudinal perspective is necessary to understand the rehearsal as an insti-
tutional activity, in which participants, for example, are backgrounding (Linell 
1998:136–137) contexts as they build common ground about the developing 
performance. Multimodal resources are used in different ways at various 
points during the process. Both Study I and Study II show a non-linear devel-
opment in how resources are used in the performance, which has to do with 
the fact that actors are participating in developing the performance in the same 
process as they are training to perform it. While reading and discussing the 
script in the initial phase, verbal resources are central as the actors also begin 
to laminate the script with embodied resources. When developing the perfor-
mance on stage, embodied actions are performed in conjunction with verbal 
language that is used for reconnecting to previously established agreements 
and also for formulating explicitly expressed coordination of actions to use in 
the performance. As common ground develops, the participants can take       
different contexts for granted, and linguistic utterances become increasingly    
condensed over time (cf. Depperman 2018).  

Previous research on theatre and theatre work has sometimes regarded the 
director or the playwright as the main creators behind performances (e.g.  
Köhler 2007:17–18) in a way that views actors as sounding boxes (Goffman 
1981:144) for other people’s visions. According to this view, the task of         
actors during rehearsals is to interpret, understand and follow instructions. 
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However, the investigated rehearsal reveals itself to be a process of collabo-
rative creativity, in which the production team together, and moment by        
moment, develop the performance. And in this process, the participants have 
different roles. The director is responsible for the big picture, but can also say 
“I don’t know”. A clear result is that there is no prior plan for how the perfor-
mance should be, and no actions in the analysed data indicate that this is         
deviant. As the body is the instrument of the actors, the body is also central to 
the joint activity of rehearsing. An interesting future research area may be the 
role of the body in creative processes and in collaborative decision-making, 
and for doing this, the rehearsal process is a perspicuous setting to investigate.  

Linguists’ interest in theatre has mainly concerned written scripts, also 
when discussing the relation between scripts and performances. Scripts need 
context, just as language needs context to be understood (cf. Goodwin &      
Duranti 1992). The script is written to be part of a process in which it is inter-
preted by others, and becomes part of a coordination with a wide range of 
other multimodal resources. To understand the relationship between the script 
and the performance, one should, therefore, see the situated process in which 
specific participants, moment by moment, develop the performance, and view 
the public performance as a situated event, relived as a process every time it 
is performed. 
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