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FÖRORD 

Hur analyserar man ett skådespel? Svaret är i förstone enkelt, vare sig frågan ställs 
av dramaläsaren eller forskaren: Det beror på skådespelet och ens egna avsikter med 
att studera det! För att kunna välja infallsvinklar måste man emellertid förfoga 
över en uppsättning strategier - och här kommer skolans och universitetets 
undervisning in i bilden. Vid universitetet skall studenterna tillägna sig sådana 
strategier, och de som fortsätter som svensklärare skall i sin tur föra dessa vidare 
till sina elever. 

Men vilka strategier? Med tanke på de många böcker som skrivits om dramatisk 
teknik och dramaanalys kan man kanske tycka att svaret skulle finnas färdigt. I 
min egen undervisning inom universitetets grundutbildning i Litteraturvetenskap 
och Svenska har jag emellertid haft svårt att följa de anvisningar som ges i de 
handböcker som vanligtvis rekommenderas. Jag har sett olika och delvis ganska 
komplicerade problem, som jag bara kunnat antyda vid den begränsade 
dramadiskussion som förekommer i introduktionskurserna och de historiska 
momenten. De yttersta konsekvenserna av vad jag såg tvingades jag egentligen 
aldrig att dra. 

Situationen blev emellertid akut när jag förra läsåret planerade en fördjupningskurs 
i drama och teater inom ramen för svensklärarutbildningen: Någon måste väl ha 
varit inne på samma tankar som jag och börjat nysta i problemen? Så långt jag 
kunde överblicka erbjöd emellertid dramahandböckerna och de dramaanalyser som 
publicerats med mera vetenskapliga ambitioner samma svårigheter: ett intriktat 
komplex av problem förknippade med kommunikationen av skådespel som 
litteratur och speltexter, en härva av problem av tolkningskaraktär. Hur skulle jag 
göra detta tydligt för de blivande svensklärarna, som i sin tur hade att tackla 
motsvarande frågor i sin egen undervisning? Och: Var det överhuvudtaget möjligt 
att finna nya framkomstvägar? 

Denna skrift, som utarbetats under några sommarmånader inom projektet 
"Forskning och svenskundervisning" vid Tema Kommunikation vid Linköpings 
universitet med ekonomiskt stöd från Forskningsrådsnämnden, är resultatet av 
mina första överväganden kring problemen. Resonemangen gäller dramat som 
text, dvs. som utgångspunkt för en teateruppsättning. Föreställningsanalysen 
kräver sina egna metoder. Läsdramatik, hörspel för radio och TV-drama håller jag 
helt utanför diskussionen. 

Jag inleder med en kort orientering om den pedagogiska litteraturen i dramatisk 
teknik och dramaanalys och presenterar därefter en teoretisk bas för mina 
ställningstaganden. Utifrån denna granskar jag sedan ett dussin dramahandböcker: 
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några välkända svenska framställningar och en del av de utländska arbeten som 
svenska dramaläsare brukar hänvisas till. Genomgången skall framför allt belysa 
en tolkningsproblematik. Jag vill emellertid också orientera om böckernas 
innehåll i stort och rikta uppmärksamheten på en del grepp som kan användas vid 
dramadiskussion i klassrummet. Avslutningsvis försöker jag se de mera 
övergripande konsekvenserna av mitt synsätt för undervisningen om dramatexter 
- eller om man så vill: lägga en ny huvudstrategi för dramaanalys. 

De frågor jag tar upp kräver utan tvivel en bättre genomlysning än jag här kan ge 
dem, och jag hoppas så småningom kunna återkomma med en utförligare och 
mera genomarbetad framställning. Ännu kan jag t.ex. inte presentera en detaljerad 
analysmodell som svarar mot mina grundläggande ideer. Jag tror emellertid att 
några av de pedagogiska och vetenskapliga konsekvenserna av mina 
ställningstaganden redan nu är fullt synliga och att det därför är relativt lätt att 
behandla ett enskilt drama med de utgångspunkter jag skisserar. Jag hoppas alltså 
att forskaren och svenskläraren skall kunna mötas på halva vägen - syftet med 
det projekt där denna skrift ingår. 
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INLEDNING 

"Receptböcker" och "analysböcker" 

Under 1900-talet har det publicerats en strid ström av pedagogiska skrifter i 
dramatisk teknik och dramaanalys, de flesta sannolikt i USA och England. 
Böckerna är av två, principiellt olika slag. Den ena kategorin vänder sig i första 
hand till oerfarna dramatiker med anvisningar om hur man skriver skådespel. 
Författarna, som själva ofta är dramatiker och teatermän, utgår naturligt nog från 
sina egna erfarenheter och värderingar. Dessa framställningar kallas ibland litet 
skämtsamt för receptböcker, ett begrepp som jag av praktiska skäl anammat. Den 
andra handbokstypen vänder sig till dramats mottagarsida, dvs. till dramaläsare och 
teaterbesökare. Författarna, som i allmänhet är litteraturforskare och pedagoger, 
visar här hur man kan närma sig den färdigskrivna pjäsen. Dessa framställningar 
kallar jag i fortsättningen för analysböcker. "Receptböckerna" är naturligtvis 
besläktade med de många dramateoretiska programskrifter som publicerats under 
årens lopp, medan "analysböckerna" gränsar till de dramaundersökningar som 
gjorts i vetenskapligt syfte. 

Trots sina skilda målgrupper har "receptböcker" och "analysböcker" stora likheter. 
"Analysböckerna", som av allt att döma är ett 1900-talsfenomen, har i själva 
verket vuxit fram ur "receptböckerna", som har en lång historia. Dess äldre del 
börjar med Aristoteles' arbete Om diktkonsten från 300-talet f.Kr. (den s.k. 
Poetiken) och sträcker sig över romaren Horatius och hans s.k. Ars poetica till 
renässansens många normativa poetiker. Dessa bäddade i sin tur för 
franskklassicismens regeltvång, som behärskade det finkulturella dramat till 
romantikens genombrott kring år 1800. 

Romantiken med sitt krav på inspirerad, originell diktning var ingen tid för 
handfasta framställningar om dramatisk teknik. På teatern blev den nya riktningen 
emellertid kortlivad, och snart blomstrade teknikintresset som aldrig förr i Europa 
och USA. De klassiska idealen upplevde en pånyttfödelse med bl.a. Fran\:ois 
Ponsards skådespel, och Eugene Scribes fast komponerade intrigstycken gjorde sitt 
segertåg över världen. En produkt av det nya klimatet var Gustav Freytags Die 
Technik des Dramas, som publicerades i Leipzig 1863. Freytags arbete blev en av 
de viktigaste impulsgivarna för modern dramaanalys. Boken kom 1872 i en lätt 
bearbetad version, som redan 1876 var klar för en andra upplaga. Så sent som 
1%5 utgavs verket på nytt för trettonde gången på föga mer än hundra år! 
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Föregångslandet för utbildning i dramaskrivande blev emellertid inte Freytags 
Tyskland utan USA, där "playwriting" under förra delen av 1900-talet 
introducerades i dramakurserna vid vart och vartannat universitet Under årens lopp 
har många amerikanska lärare i "playwriting" samlat sina råd och erfarenheter i 
handböcker som vänder sig till oerfarna dramatiker och till de dramaläsare som vill 
orientera sig om pjäsförfattandets problem. Genren har också fått åtskilliga 
tillskott i andra länder, framför allt i England. Intresset för genrens klassiker har 
emellertid bestått, att döma av att böckerna fortfarande utkommer i nya upplagor. 

Handböckerna i pjäsförfattande fyllde uppenbarligen redan från början en uppgift 
också i undervisningen i dramaanalys jämte resultaten av den vetenskapligt 
inriktade dramaforskning som tog fart sedan de första lärostolarna i äinnet inrättats 
i USA och Tyskland kring år 1900. Tydligen är detta än i dag stöttepelarna i 
dramapedagogiska sammanhang. Särskilda "analysböcker" tycks vara mera 
sällsynta och av relativt sent datum. Här har jag ännu inte lyckats urskilja någon 
egentlig utvecklingshistoria. 

På svenska finns endast en handbok för pjäsförfattare: Henrik Dyfvermans Dramats 
teknik. Vägledning för författaren, teatermannen och publiken, som trycktes 1949. 
Dyfvermans bok, som fortfarande betraktas som ett standardverk, utkom 1962 i en 
bearbetad version och trycktes än en gång 1969. Undertiteln till trots är arbetet en 
renodlad "receptbok". Tanken är emellertid att mottagarna av det färdiga skådespelet 
kan ha nytta av att bekanta sig med dramatikerns problem: 

Alla parter som har att göra med en teaterföreställning är berörda. Inte minst 
publiken, som i egenskap av teaterns och därmed dramatikerns arbetsgivare 
ytterst är den som skriver hans lagar. Även den bör ha gott av att vara med och 
se in i dramatikernas verkstäder, som har en hel del att berätta bl.a. om hur 
mycket arbetet att nå en scenisk genomslagskraft kan fordra av ambition, 
tålamod och metodik. (1969, s 15) 

Med 1960-talet inleddes emellertid också den svenska "analysbokens" historia. 
Först på planen var Carl-Olof Gierow med Att se teater (1960), som primärt 
vänder sig till teaterbesökaren men också har mycket att säga läsaren av dramatik. 
Kring 1970 tillkom ytterligare en rad arbeten på området: Göran Lindströms Att 
läsa dramatik (1969), Ingvar Holms Drama på scen. Dramats former och 
funktioner (1969; ny rev. uppi. 1981) och Gunnar Brandells Drama i tre avsnitt 
(1971). Andra ungefär samtida dramaböcker med klart uttalat pedagogiskt syfte är 
Gösta Kjellins och Marie Louise Ramnefalks Modern dramatik. Tio dramaanalyser 
(1971) och Egil Törnqvists Svenska dramastrukturer (1973), som båda ger en serie 
tillämpningar av tankegångar som förs fram i korta avsnitt av mera teoretisk 
karaktär. 

4 



Den plötsliga anhopningen av svenska böcker om dramaanalys kring 1970 var inte 
en slump. Dramaundervisningens möjligheter hade tilldragit sig allt större intresse 
från pedagogiskt håll. Den utlösande faktorn var 1946 års skolkommissions 
betänkande, som genomsyrades av aktivitetspedagogikens ideer. Dramatisk 
framställning kom snabbt i centrum för diskussionen, och även dramaanalys var 
självklart med i bilden. Den växande entusiasmen för dramaundervisning på 1950-
och 1960-talen avspeglar sig bl.a. i tidskriften Vårt modersmål och dess 
efterföljare Svenskläraren. Det stod snart klart att drama skulle få en framträdande 
plats i läroplanerna för den nya skolan, och även lärarutbildningen i ämnet 
aktualiserades. Behovet av läroböcker var akut, och möttes alltså snabbt av 
forskare och pedagoger. Användningen av de böcker som producerades och som 
veterligen inte fått några efterföljare i vårt land är emellertid som vi skall se 
problematisk. 

Problemen 

Författarna av böcker om dramaanalys framhåller gärna det vanskliga med sina 
företag: Några analysmodeller som automatiskt kan tillämpas på all dramatik finns 
inte! Med sina framställningar vill man närmast ge en uppsättning av tänkbara 
infallsvinklar på skådespel, eller som Lindström så träffande uttrycker det i 
presentationen av sin bok: 

Man kunde kanske likna den vid en nyckelknippa eller en verktygslåda. Den 
innehåller en uppsättning redskap att pröva sig fram med. Passar inte det ena, 
går det kanske bättre med ett annat (s 5) 

Att det behövs verktyg för att ta sig in i en dramabyggnad är uppenbart, inte minst 
för de lärare som försökt öppna ett skådespel för sina elever. Troligen har 
emellertid många med mig haft bekymmer med de verktygslådor som funnits till 
hands: Hur skulle verktygen egentligen användas? De såg sinnrika ut men ville 
inte fungera. 

De svårigheter jag själv haft vid hanteringen av dramahandböcker och 
modellanalyser har skiftat från fall till fall. Ett problem har varit att lyfta fram 
dramats särdrag ur allmänt litterära resonemang, ett annat att jag funnit många av 
de råd som ges förbryllande poänglösa. De allt överskuggande problemen har 
emellertid haft samband med kommunikationen av dramat som litteratur och 
speltext: de har ingått i en mera övergripande tolkningsproblematik. Verktygen var 
som jag såg det felkonstruerade eller felsorterade, och en del av de verktyg jag 
tyckte mig behöva stod över huvud taget inte att finna. 

5 



Lindströms och Brandells "analysböcker" erbjuder ett mycket påtagligt problem i 
toJkningssektom. Båda är liksom "receptböckerna" inriktade på dramats formvärld, 
dvs. på de grepp dramatikerna tar till för att lösa knutar av mer eller mindre 
teknisk natur. för att överlista scenrummets begränsningar, ge åskådarna nödvändig 
information, hålla publikintresset vid liv etc. Däremot undviker de sorgfälligt den 
fråga som dramaläsaren torde vara mest intresserad av, nämligen hur man toJkar 
skådespel-vad Lindström vill beteckna som "ett djupare och farligare vatten". 

Kjellin-Ramnefalks mera summariska analysmodell påminner mycket om 
föregångarnas. Efter avslutad redovisning kommer författarna emellertid plötsligt i 
beråd och förordar ett nytt tillvägagångssätt, en intuitiv modell som de inte finner 
anledning att gå närmare in på. Formuleringarna är nog så anmärkningsvärda: 

En antagligen ofrånkomlig nackdel med sådana här anvisningar är att de gärna 
blir alltför handfasta. Egentligen är ju dramatikförståelse "bara" en fråga om att 
läsa rätt innantill och att lyssna och betrakta noga. Och där kan inga aldrig så 
systematiska frågeschemata ersätta läsarens eller åskådarens egen känslighet (s 
18) 

Uppenbarligen vill man hävda att det finns en riktig tolkning, som är åtkomlig för 
läsaren och teaterbesökaren om han bara ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt 
skådespelet. Vad han i själva verket åstadkommer är emellertid en högst personlig 
toJkning, som inte nödvändigtvis sammanfaller med författarens avsikter eller 
andra läsares uppfattningar - ett faktum som Kjellin och Ramnefalk emellanåt 
själva garderar för i sina modellanalyser. 

Det är möjligt att det subjektiva i toJkningens natur avhållit handboksförfattarna 
från att gå närmare in på tolkningsproceduren. Tolkningsproblematiken 
komplicerar emellertid också vad de faktiskt skriver och försvårar på olika sätt 
användningen av gängse framställningar om dramatisk teknik och dramaanalys. 
Bl.a. spelar den in när "receptböckernas" råd skall omvandlas till en analysmodell 
för dramaläsare och teaterbesökare. I själva verket tangerar vi här ett grundproblem 
vid allt litteraturstudium. Jag skall i det följande försöka visa vad jag menar och 
diskutera möjligheterna att hantera svårigheterna i forskning och 
dramatikundervisning. Innan jag går vidare vill jag emellertid dröja något vid mina 
teoretiska utgångspunkter - vid det som sker på dramats väg från författaren till 
läsaren och teaterpubliken. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Kommunikationsprocessen 

När författaren skapar ett dilctverk har han normalt något han vill förmedla: en 
insikt, en problemställning, en känsla e.d. Kanske vill han helt enkelt ge läsaren 
en stunds avkoppling genom att vädja till hans skrattmuskler eller tårkörtlar. Det 
kommer emellertid an på läsaren själv att tyda författarens avsikter. Författaren är 
alltså sändare av ett meddelande som tolkas av mottagaren. Schematiskt brukar 
kommunikationsprocessen beskrivas på följande sätt: 

I Författare 1---~ I Text j----~ I läsare I 
Sändare Medcklande Mottagare 

Denna modell kan naturligtvis tillämpas vid all litteraturläsning: på dikter och 
prosaverk såväl som på dramatik. Skeendet på författarsidan har här förenklats. 
Man får självfallet räkna med att diktarens avsikter varit mer eller mindre 
omedvetna och att de skiftat under verkets framväxt, men det kan vi tills vidare 
bortse ifrån. 

Om man iscensätter ett skådespel blir bilden mera komplicerad. Teatern (som för 
enkelhetens skull här får inbegripa en hel grupp av personer: regissör, scenograf, 
skådespelare osv.) blir då mottagare av pjästexten men därefter också sändare av sin 
egen tolkning till nya mottagare i teatersalongen: 

I Författare I ~~~I Föreställning H Publik I 
Sändare Meddelande Mottagare Meddelande Mottagare 

och sändare 

Bilden kompliceras ytterligare om originaltexten översätts till ett annat språk. Det 
är då översättarens tolkning som mottagarna på det nya språkområdet har att ta 
ställning till. I figurerna ovan måste alltså översättaren och hans text skjutas in 
mellan författarens text och övriga mottagare. 
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Så länge författaren och mottagaren - den enskilde bokläsaren såväl som 
översättaren och scenens och teatersalongens folk - har samma referensramar 
brukar författarens avsikter åtminstone i stort nå fram. Om mottagaren har ett 
annat referenssystem än författaren - andra erfarenheter, ett annat språkbruk eller 
andra värderingar - genom att han t.ex. tillhör en annan socialgrupp eller en 
senare tid, är det däremot risk att han finner texten likgiltig eller att han 
missförstår författarens intentioner och omtolkar verket. Även diktaren själv kan 
på detta vis förvandlas till mottagare, när han väl fått distans till sin skapelse. 

Att författarens avsikter kan slå slint och att verket kan tolkas olika av olika 
mottagare var redan tidigt en självklarhet för dramatiker och dramapedagoger. Den 
tyske förfauaren Gustav Freytag talar t.ex. redan i Die Technik des Dramas (1863) 
om att bilden av verkligheten skiftar från individ till individ och från tid till annan 
och att detta färgar av sig på tolkningen av ett skådespel: 

Nun ist wohlbekannt, dass dies Bild der Wirklichkeit, welches der Zuschauer 
gegen das einzelne Drama häll, nicht in jedem Jahrhundert dasselbe bleibt, 
sondem durch jeden Fortschritt der menschlichen Bildung modificirt wird. Das 
Verständniss vergangener Zeit, die sittlichen Forderungen, die socialen 
Verhältnisse sind nichts Feststehendes, jeder Zuhörer aber ist ein Kind seiner 
Zeit, jedem wird sein Erfassen des Gemeingtiltigen eingeschränkt durch seine 
Persönlichkeit und die Zeitbildung. (s 45) 

Det åligger alltså diktaren att utforma verket så att det kan tänkas passa tusenden: 

Und femer ist klar, dass dies Bild von dem Leben der Wirklichkeit in jedem 
Individuum anders niiancirt ist, und dass der Dichter, wie völlig und reich er die 
Bildung seines Geschlechtes in das eigene Leben aufgenommen habe, doch 
tausend verschieden gefärbten Auffassungen der Wirklichkeit gegentibersteht (s 
45) 

Också senare talar Freytag om författarens problem att kommunicera med läsare 
och skådespelare. Dessa uppfattar nämligen handlingen på ett annat sätt än han 
själv: 

Der Dichter empfindet die Bewegungen seiner Charaktere, ihr Gegenspiel und 
Zusarnmenwirken nicht so, wie der Leser die Worte des Dramas, nicht so, wie 
der Schauspieler seine Rolle. (s 252) 

Även den legendariske amerikanske dramapedagogen George Pierce Baker är väl 
medveten om kommunikationsproblemet och framhåller därför ständigt i sin 
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Dramatic technique (1919) hur viktigt det är au pjäsförfattaren gör sina avsikter 
tydliga för publiken. 

För forskarna blev svårigheterna med litterär kommunikation uppenbara först med 
de läsarundersökningar som den engelske litteraturforskaren 1.A. Richards 
presenterade 1929 i Practical criticism. I Sverige fördes cliskussionen vidare av 
Gunnar Hansson i Diklen och läsaren (1959) och har sedan utvecklats i en lång rad 
skrifter av denne och andra forskare. Att diktverket kan ha olika innebörd för olika 
läsare är numera allmänt accepterat, och dagens svensklärare och litteraturstudenter 
torde vara väl förtrogna med tanken, bl.a. genom Hanssons Litteraturen och 
mottagarna (1975). I praktiken har slutsatserna däremot haft svårt att slå igenom, 
kanske därför au de har närmast oöverskådliga konsekvenser. Synsättet får bl.a. till 
följd att det som i dag betraktas som litteraturvetenskapens kunskapsförråd måste 
omprövas. En stor del av detta utgår uppenbarligen från ett begränsat perspektiv 
- forskarens eget! 

Dramats form- en tolkningsfråga? 

Som drama- och teaterhistoriker har jag inte behövt övertygas om att en text kan 
tolkas och värderas olika av olika bedömare. Redan på mitt eget område finns 
talrika bevis på att det förhåller sig så. Själv har jag t.ex. kunnat följa Jeppe på 
Berget från författaren på 1700-talet till mottagare efter mottagare ända in i våra 
dagar: Holbergs avskräckande företrädare för de ansvarslösa danska arrendebönderna 
har än blivit en farsfigur, än ett exempel på lyckans växlingar, än en kontrahent i 
ett äktenskapsdrama eller en representant för den förtryckta underklassen. Det står 
också klart att tolkningen och värderingen av detta stycke går hand i hand. Så 
länge Jeppe uppfattades som en farsfigur avvisades han t.ex. av den svenska 
aristokratin och högre medelklassen. När dessa grupper började se djup i Jeppe
gestalten accepterade de äntligen det skådespel som sedan länge var en klassiker i 
bredare befolkningsskikt. 

Ett problem som däremot inte lämnat mig någon ro är hur långt "ner" i den 
litterära texten som vår tolkande verksamhet egentligen sträcker sig. Hur mycket 
lägger vi själva in i texten? Nog finns det väl några nivåer i en text som ligger 
fast, och som därför är möjliga att beskriva objektivt? Eller är all läsning ett 
skapande av innebörd? Men hur kan det då överhuvudtaget vara möjligt att 
kommunicera med språkets hjälp? 

Dessa problem inverkade bl.a. på mitt arbete med dramaanalys. Handböckerna för 
pjäsförfattare och dramaläsare diskuterade så självklart dramats formvärld i 
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objektiva termer. Ibland tyckte jag att detta var fullt korrekt, ibland var jag 
övertygad om att man var inne på tolkningsområdet. Någon riktig gräns mellan 
beskrivning och tolkning kunde jag emellertid inte dra. Var kanske hela dramats 
formvärld avhängig av mottagarens synsätt, fast jag själv inte riktigt kunde se 
detta? Kunde man ens sammanfatta dramats yttre händelseförlopp utan att tolka 
texten? Stundom greps jag av en svindlande känsla: Fanns texten egentligen som 
något annat än trycksvärta på vitt papper? 

Mycket föll på plats sedan jag läst Is there a text in this class? The authority oj 
interpretive communities (1980) av den amerikanske litteraturforskaren Stanley 
Fish. Fish sammanför här en rad egna artiklar och föreläsningar från perioden 
1970-1980 som illustrerar hans utveckling i förhållande till textbegreppet. I en 
utförlig introduktion beskriver han själv den tankeprocess han genomgått - en 
lättillgänglig framställning som liksom återstoden av boken präglas av gott 
humör och en välgörande självdistans. Fishs bok är en av grundvalarna för min 
fortsatta diskussion, och jag skall därför dröja något vid de tankar som där förs 
fram. 

I den första artikeln, "Literature in the reader" (1970), polemiserar Fish mot den 
ännu väletablerade uppfattningen att texten har en innebörd oberoende av 
författaren och läsarna, för honom själv tydligast motiverad av nykritikerna 
William K. Wimsatt och Monroe C. Beardsley i deras artiklar från senare delen av 
1940-talet om de s.k. intentionella och affektiva felsluten. Enligt Fish växer 
innebörden fram under själva läsprocessen, och man kan därför inte bortse från 
läsaren i sammanhanget. Textens betydelse är "vad den gör med oss", inte "vad den 
är". I förordet från 1980 illustrerar Fish sin tankegång med några rader ur Miltons 
Paradise /ost, där författaren uppenbarligen först leder in läsaren på fel spår för att 
sedan styra honom i ny riktning. Under det korta ögonblick missförståndet varar 
hinner läsaren emellertid tänka i banor som kommer att färga också den fortsatta 
tolkningen. 

Fortfarande ser Fish dock texten som något relativt stabilt. Det aktuella Milton
stycket kan t.ex. inte gärna uppfattas som en allegori över matsmältningen. 
Hindret måste, som Fish på detta stadium ser det, ligga i textens formella 
uppbyggnad, i "fakta i texten", i den objektiva delen av språket som vi delar med 
alla på samma språkområde. 

Några år senare är emellertid en omorientering på gång. I "How ordinary is 
ordinary language" (1973) tar Fish upp frågan om vad som skiljer litterärt språk 
från vanligt språk. Svaret är, rimligt nog, att det inte finns någon principiell 
skillnad: Det vi uppfattar som litteratur, det läser vi som litteratur, dvs. med en 
beredskap att söka en djupare innebörd i en till synes saklig framställning och att 
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urskilja estetiska valörer. Och vad vi uppfattar som litteratur bestäms i sin tur av 
våra egna referensramar, av det litterära system som vi tillhör. 

Den senare slutsatsen förebådar det avgörande steget, som tas 1976 i "Interpreting 
the Variorum". Fish har nu kommit fram till att också textens form är en produkt 
av tolkning. Som läsare är vi förprogrammerade att urskilja vissa drag i texten och 
därför ser vi också just dessa: 

Interpretive strategies are not put into execution after reading; they are the 
shape of reading, and because they are the shape of reading, they give texts 
their shape, making them rather than, as is usually assumed, arising from 
them. (s 13) 

Tolkningsstrategiema är emellertid inte individuellt betingade. De har accepterats 
av det tolkningssamfund som läsaren tillhör: 

Rather, they proceed not from him but from the interpretive community of 
which he isa member; they are, in effect, community property, and insofar as 
they at once enable and limit the operations of his consciousness, he is too. (s 
14) 

Kommunikationen mellan författare och läsare möjliggörs alltså av att författaren 
vet vilka strategier som kan urskiljas av de läsare han vänder sig till och vilka 
övergripande tolkningar som kan godtas i en given situation. Texttolkningen är 
med andra ord varken något subjektivt eller något objektivt. Den är gemensam för 
medlemmarna i det tolkningssamfund läsaren tillhör, dvs. intersubjektiv, och här 
har vi förklaringen till att den visar en så stor stabilitet. 

En utmärkt sammanfattning av Fishs frågeställning ger den episod som givit 
boken dess titel: Is there a text in this class? Frågan riktades en gång till en lärare 
som övertagit en undervisningsgrupp efter Fish. Läraren tog för givet att eleven 
ville veta vilken textbok man skulle använda - en rimlig förmodan i det aktuella 
tolkningssamfundet. När han förstod vad saken gällde markerade han emellertid en 
ståndpunkt som diametralt skilde sig från hans kollegas: 

Yes, there is a text in this class; what's more, it has meanings; and I am going 
to tell you what they are. (s 371) 

Den viktigaste slutsats som Fish för egen del drar av resonemangen framgår av 
titeln till inledningskapitlet, det avsnitt där han kommenterar sin egen utveckling i 
förhållande till texten: "Introduction, or How I stopped worrying and leamed to 
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love interpretation". Sedan han insett alt texten inte har en autonom innebörd, 
men att tolkning inte heller är en odelat individuell fråga, såg han sin rätt att 
argumentera för en viss läsning, som eventuellt kan accepteras av andra och gälla 
för en tid. Han insåg emellertid också att allt som sagts om litteratur med 
utgångspunkt i den äldre modellen präglats av det tolkningssamfund där det 
uttalats: 

Having redefined the activity of criticism so that it was no longer a matter of 
demonstration but a matter (endlessly negotiated) of persuasion, I am faced 
with the task of accounting, within the new model, for everything that had 
been recognized under the old model as being constitutive of the literary 
institution: texts, authors, periods, genres, canons, standards, agreements, 
disputes, values, changes, and so on. (s 17) 

De nya perspektiv på litteraturforskningen som detta öppnar har jag inte möjlighet 
att utveckla här. Inte heller kan jag gå närmare in på de frågor som mera direkt 
väcks av Fishs framställning, t.ex. hur man närmare skall inringa begreppen 
tolkningsstrategi och tolkningssamfund och hur det individuella elementet 
kommer in i bilden. (Man kan ju knappast kräva en total överensstämmelse 
mellan olika personers läsningar för att tolkarna skall kunna hänföras till samma 
grupp och sägas använda samma strategier.) 

Redan om vi accepterar alt texten som helhet och i alla dess delar får sin innebörd 
genom läsarens tolkningsarbete är konsekvenserna emellertid viktiga nog. Det är 
uppenbart att vi måste välja perspektiv när vi diskuterar litteratur av vad slag det 
vara månde: Skall vi försöka se diktverket ur författarens eller någon bestämd 
mottagargrupps synvinkel? Eller är vi närmast intresserade av våra egna reaktioner 
inför texten? Med detta synsätt blir naturligtvis också de "experttolkningar" som 
utförts av litteraturforskare och kritiker mindre kanoniska och "vanliga" läsares 
uppfattningar intressantare än tidigare - viktigt inte minst i den pedagogiska 
situationen. 

Efter att ha begrundat Fishs framställning var jag beredd att acceptera att också den 
litterära formen är en tolkningsfråga. För dramats vidkommande hade jag 
emellertid mina dubier. Fortfarande hade jag en vag och oroande känsla av att delar 
av dramats formvärld hade en objektiv existens och föreställde mig att detta kunde 
hänga samman med att dramat inte är en rent litterär genre. Förhållandet klarnade 
först när jag började fundera över hur råden i handböckerna för pjäsförfattare kunde 
införlivas med en analysmodell för dramaläsare och teaterbesökare, dvs. när teori 
och praktik möttes. 
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"Receptböcker" och analys av dramatexter 

Den dramaintresserade läsaren och teaterbesökaren rekommenderas ofta au studera 
de handböcker i pjäsförfattandets teknik som skrivits under senare delen av 1800-
talet och förra delen av 1900-talet - men utan att man närmare kommenterar 
arbetenas speciella karaktär. Pjäsförfattandets problem har givetvis intresse även på 
dramats mottagarsida. Därmed är emellertid inte sagt att de dramaturgiska 
handböckerna är tillrättalagda för analys av färdigskrivna skådespel. 

"Receptböckerna" är självfallet inriktade på dramats yttre gestaltning, på att ge 
tekniska råd åt den författare som själv har ideer han vill förmedla på teatern. De är 
därför inte platsen att ge infaUsvinklar på vare sig dramats tillkomst eller dess 
receptionshistoria eller på dramatolkning i aUmänhet - frågor som är relevanta på 
mottagarsidan. Det är vidare givet att "receptböckerna" innehåller många 
resonemang av perifert intresse för läsaren och åskådaren av det färdiga verket, ett 
faktum som skymmer sikten för den som söker hjälp att analysera skådespel. Hit 
hör både mera allmänt hållna kommentarer (t.ex. att det är viktigt att ha personliga 
erfarenheter för att skapa rollfigurer), råd om lämplig arbetsgång (t.ex. att man bör 
planera dramat innan man sätter sig au skriva) och om vad pjäsförfattaren bör 
undvika (tex. djur och barn "som undandrar sig artistisk kontroll" på scenen). 

Även om "receptböckerna" med sin inriktning på författarsidans problem inte 
diskuterar hur mottagaren skall avläsa dramatikerns intentioner, talar de som 
tidigare berörts (s 8-9) emellanåt i klara verba om de kommunikationsproblem 
som finns. Tydligen har handboksförfattama kommit till insikt genom egen 
praktisk erfarenhet. De tar emellertid inte konsekvenserna när de själva tolkar 
dramatik, kanske förvillade av vedertagna litteraturvetenskapliga modeller. När de 
illustrerar sina råd till pjäsförfattaren känner de sig därför tex. oförhindrade att 
behandla effekter av olika grepp i beskrivande ordalag. I själva verket rör det sig 
emellertid inte om annat än subjektiva bedömningar. Också denna diskrepans 
mellan teori och praktik kan verka konfunderande på den som söker vägledning i 
dramaanalys. 

Ett annat problem som dramaläsaren möter i "receptböckerna" är den normativa 
inriktningen. Det ligger i sakens natur att handboksförfattaren utgår från sin egen 
uppfattning om dramats väsen eller syfte och om hur ett väl fungerande skådespel 
skall vara konstruerat. I förstone kunde man tycka att detta skulle göra 
"receptboken" exklusiv och näst intill oanvändbar vid dramaanalys. I själva verket 
är förhållandet ett annat. "Receptbokens" författare är ingen reformator. Han 
bygger på gedigen erfarenhet av vad som går hem hos publiken på de teatrar som 
föresvävar honom. Med utgångspunkt hos Stanley Fish kan vi aULså säga att han 
skisserar strategier som är väl förankrade i hans eget tolkningssamfund. 
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"Receptbokens" författare ger med andra ord rimliga hypoteser för analys av 
skådespel från det sammanhang där han själv verkar, infallsvinklar som 
naturligtvis också kan prövas på andra pjäser. 

I "receptböckerna" får man naturligtvis framför allt infallsvinklar på dramats 
tekniska uppbyggnad, som är framställningarnas egentliga ärende. Mer eller 
mindre explicit fonnulerar handboksförfattarna emellertid också en uppfattning om 
dramats övergripande syfte, som kan tjäna som utgångspunkt vid tolkning av 
färdiga texter. Att synsättet skiftar på denna punkt är knappast överraskande. 
Beträffande dramats konstruktion är "receptböckerna" däremot mycket lika, både 
vad gäller diskussionskategorier och värderingar av olika lösningar. Aristoteles har 
skapat en livskraftig tolkningsstrategi, utan tvivel den mest seglivade på 
litteraturens område: en strategi som författarna ofta följer och som mottagarna 
vant sig vid att avläsa. Modellens livskraft beror naturligtvis inte bara på slavisk 
underkastelse under den grekiske vetenskapsmannen. Avgörande har varit att 
Aristoteles sett vad som är konstitutivt för scendramatik och fångat något centralt 
för verkningsfulla skådespel. 

Aristoteles går alltså som en röd tråd genom 1800- och 1900-talens 
"receptböcker", även om råden där naturligtvis lämpats efter förutsättningarna på 
moderna teatrar och illustrerats med exempel ur nyare tiders dramatik. Att 
"receptböckernas" författare har det väletablerade aristoteliska dramat i modernt 
realistisk tappning för ögonen är egentligen ganska givet. Handböcker om hur 
man skriver experimentell dramatik vore en orimlighet. Det är troligen inte av en 
slump som produktionen av "receptböcker" sinar vid 1900-talets mitt. Uppbrottet 
från det aristoteliska dramat var då ett accepterat faktum, och teaterbesökaren 
började bli införstådd med alternativa tolkningsstrategier. Även om det episka 
dramat i Brechts anda, det absurdistiska dramat efter Becketts modell och andra 
moderna dramatiska fonner har brutit upp de gamla mönstren, påverkas många 
sannolikt fortfarande av förväntningarna om en aristotelisk uppbyggnad: man ser 
det icke-aristoteliska dramat mot bakgrund av mera traditionella skådespel, och 
brotten mot förväntningarna införlivas med den totala upplevelsen av pjäsen. 

Det är naturligtvis främst "receptböckernas" råd om uppbyggnaden av teaterpjäser 
som mottagaren kan utnyttja som analysinstrument. Det är också dessa råd som 
"analysböckernas" författare tar fasta på, liksom många av de forskare som bedriver 
dramaanalys i vetenskapligt syfte. Resultatet blir emellertid problematiskt. 

"Analysböckernas" författare överför ofta mekaniskt "receptböckernas" 
infallsvinklar till mottagarsidan, vare sig de betraktar dramatexten som en lästext 
eller som utgångspunkt för en teateruppsättning. Mottagaren manas att i 
"receptböckernas" turordning kontrollera hur den aktuelle pjäsförfattaren gått till 
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väga på punkt efter punkt: Hur ter sig det renodlade händelseförloppet? Hur är 
handlingen ytligt sett uppdelad? Hur genomförs expositionen? Hur framställs 
rollfigurerna? etc. Mot detta förfarande kan flera invändningar resas: Är det 
egentligen rimligt att mottagaren närmar sig dramat från samma håll som 
författaren? Och: Är det säkert att han ger samma vikt som denne åt enskilda 
element i texten? 

Den mekaniska avläsningen av hur författaren gått tillväga kan i 
klassrumssituationen lätt uppfattas som en meningslös exercis. I själva verket har 
"receptböckerna" emellertid till syfte att rusta pjäsförfattaren för de faktiska 
realiteter denne måste beakta om hans skådespel skall fungera på teatern: de 
möjligheter och begränsningar som själva scenkonstruktionen medför, den 
begränsade tid som står till förfogande, hur publiken skall informeras, suggereras 
och erbjudas lagom doser av spänning och avslappning etc. Kopplad till frågan 
varför blir dramatikerns tillvägagångssätt betydligt intressantare. De handfasta 
"receptböckerna" är naturligtvis guldgruvor, när det gäller att sätta sig in i 
pjäsförfattamas utgångspunkter. Deras gemensamma problem är uppenbarligen den 
ofta efterlysta nyckel som kan öppna alla skådespel. 

Uppgiften att omvandla råden till pjäsförfattare till utgångspunkter som är lämpade 
för mottagarsidan kan kanske tyckas ha renodlat pedagogiskt intresse. Om vi 
relaterar frågan till den litterära kommunikationsprocessen öppnar den emellertid 
nya perspektiv också på dramaanalys med vetenskapliga förtecken. Vi är framme 
vid en springande punkt i mitt resonemang - svaret på den fråga som jag tidigare 
ställt: Har dramatexten överhuvudtaget några komponenter som kan beskrivas 
objektivt? 

Pjäsförfattaren arbetar utan tvivel på två plan: ett meningsbärande plan och en 
mera teknisk nivå, där han möter de krav som själva teatersituationen ställer. De 
båda planen flyter naturligtvis ihop såtillvida som de lösningar dramatikern väljer 
på sina kompositionsproblem harmonierar med hans huvudsakliga ambitioner med 
pjäsen. Ja, delar av kompositionen och syftet kan rimligtvis också sammanfalla 
helt, tex. i de skådespel som skrivs för att ge publiken en spännande upplevelse. 
Denna komplikation vill jag dock tills vidare bortse ifrån. Själv har författaren 
sannolikt någorlunda klart för sig vad som i första hand är betingat av yttre 
omständigheter och vad som hör till hans "budskap", dvs. vad som är "form" och 
vad som är "innehåll" i skådespelet. Ur mottagarperspektivet ter sig förehållandena 
annorlunda. 

Mer eller mindre medvetet uppfattar troligen också dramats läsare att skådespelet 
har vissa inslag som snarare svarar mot yttre krav än mot författarens egentliga 
avsikter med pjäsen. Det är emellertid inte givet att han ser förhållandena med 
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författarens ögon. Vad som tillkommit av yttre nödvändighet kan mycket väl bli 
ett led i hans tolkning av texten. Omvänt kan rimligtvis också det som haft 
djupare innebörd för dramatikern uppfattas som ett rent tekniskt grepp och gå 
förlorat som meningsbärande element Om läsaren t.ex. vet att föreställningarna på 
utomhusteatrarna i London kring år 1600 gavs i dagsljus, avfärdar han kanske 
Shakespeares intresse för hur det ljusnar och mörknar som ett sätt att göra klart för 
publiken vid vilken tid på dygnet som skeendet tänktes tilldra sig. Om han inte 
känner till tidens spelförhållanden är han troligen mer benägen att se en symbolisk 
mening i talet om ljus och mörker. Att Shakespeare själv kan ha haft olika 
avsikter från fall till fall och ibland kanske dubbelt syfte är naturligtvis en annan 
historia. 

Möjligheten att avläsa författarens intentioner är rimligtvis olika på olika nivåer i 
dramats konstruktion. Risken är sannolikt störst att man gör felslut beträffande 
hans åtgärder för att hålla publikintresset vid liv, och t.ex. ser höjdpunkter och 
vändpunkter på andra ställen än han tänkt sig. Vilka överväganden dramatikern 
faktiskt gjort på detta plan är väl i allmänhet omöjligt att komma åt, men ibland 
har obestridligen fasta normer gällt, t.ex. för franskklassiskt drama och "la piece 
bien faite" av Scribes märke. Pjäsförfattarens grepp för att komma till rätta med 
andra yttre realiteter vid teaterföreställningen, t.ex. scenens begränsningar, är 
däremot lättare att frilägga med hjälp av källmaterial utanför dramatexten. 

När läsaren uppfattar ett dramatiskt element som ett tekniskt grepp, dvs. när han 
tycker sig kunna förankra en observation i teatersituationens krav eller andra yttre 
nödvändigheter, vill han troligen gärna se det som ett objektivt existerande drag -
som ett faktum i texten. Vad som är tekniska grepp är emellertid, som redan 
berörts, ofta en alldeles uppenbar tolkningsfråga. Men finns det då inga 
komponenter i dramatexten som odiskutabelt uppfattas på samma sätt av alla 
läsare? 

Det ligger nära till hands att ge ett jakande svar och hänvisa tiJI de drag som har 
samband med dramagenrens grundläggande krav. Man glömmer emellertid lätt att 
dramaläsaren i dag normalt förutsätter att handlingen är tänkt att framföras inför 
publik av skådespelare med fördelade roller. Under den del av den romerska antiken 
och medeltiden då de grekiska och romerska speldramema uppfattades som lästexter 
hade man troligen en rent litterär strategi för tolkningen - en strategi som 
dramatikerna uppenbarligen också tillmötesgått. Ett annat sätt att se på texterna 
aktualiserades sannolikt av de tidiga humanister som tänkte sig att pjäserna under 
antiken föredragits av en recitatör som beledsagade ett pantomimiskt uppträdande 
av skådespelare. Den stora enighet man i våra dagar möter i synen på västerländsk 
dramatik beror alltså inte på fakta i texten utan på att läsarna tillhör ett stort 
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tolkningssamfund som ser texten som underlag för en teaterföreställning med vissa 
förutsättningar. 

Med dramatexten som enda utgångspunkt är det alltså risk att vi felbedömer 
författarens avsikter på alla områden: både beträffande skådespelens mera 
övergripande betydelse och funktionen av enskilda element i texten. Dramats form, 
som av tradition diskuteras i beskrivande ordalag, är med andra ord lika väl som 
dess innehåll en produkt av mottagarens tolkande verksamhet. Det är alltså 
nödvändigt att bestämma perspektivet också när vi diskuterar dramats 
konstruktion: Vems synsätt är det egentligen vi vill frilägga? 

Jag skall återkomma till de pedagogiska och vetenskapliga konsekvenserna av de 
resonemang jag hittills fört. Först vill jag emellertid försöka konkretisera 
diskussionen med hjälp av några välkända framställningar om dramatisk teknik 
och dramaanalys. Den givna utgångspunkten är Aristoteles' poetik, som bestämt 
infallsvinklarna på formanalysen i både "receptböcker" och "analysböcker". 
Därefter presenterar jag några moderna "receptböcker" från olika länder. Syftet med 
denna genomgång är dels att illustrera vad jag sagt om genrens Aristoteles
beroende och relativa stabilitet, dels att ge en grund för den följande diskussionen 
av "analysböcker". Jag vill emellertid också informera om genrens historia och 
innehållet i enskilda verk samt peka på några infallsvinklar som kan vara 
användbara vid dramaanalys i skolan.I det följande kapitlet granskar jag de svenska 
"analysböcker" som publicerades på 1960- och 1970-talen. Ingvar Holms Drama 
pd scen (1969) faller dock utanför diskussionen. Denna bok ger en överdådig 
expose över dramats former och funktioner, men är inte tänkt som en 
analysmodell - och kan svårligen behandlas som en sådan. Kapitlet om 
"analysböcker" har liksom det föregående eu jämförande och infonnerande syfte. 
Det är emellertid mera kritiskt till sin karaktär. Jag försöker bl.a. illustrera den 
problematiska anslutningen till handböckerna för pjäsförfattare. Framför allt vill 
jag emellertid visa hur textbegreppet skiftar från framställning till framställning 
och emellanåt inom ramen för samma bok - förhållanden man måste genomskåda 
för att kunna tillgodogöra sig innehållet. 
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NÅGRA "RECEPTBÖCKER" 

Aristoteles' poetik-den äldsta "receptboken" 

I sitt arbete Om diktkonsten analyserar Aristoteles de tragedier han själv känner 
till. Han beskriver vilken praxis man vanligtvis följer och diskuterar vad som gör 
vissa skådespel mer slagkraftiga än andra. Förhållningssättet är 
vetenskapsmannens, men syftet delvis pedagogiskt. Ur analysen dras uttryckligen 
slutsatser för diktarens vidkommande, och i kap. 17 får denne t.o.m. råd om 
arbetsgången vid konstruktionen av skådespelet Det är lämpligt att han skaffar sig 
en överblick över huvuddragen av handlingen, innan han ger rollfigurerna namn 
och utvecklar det hela med episoder! Aristoteles' poetik är alltså obestridligen den 
äldsta västerländska handboken för oerfarna pjäsförfattare, vår första "receptbok". 
Att Poetiken verkligen har rådgivande karaktär går lätt förlorat i de 
litteraturvetenskapliga översikter som betonar att framställningen är rent 
beskrivande på några av de punkter som franskklassicismen gjort till tvingande 
regler, tex. beträffande bruket att hålla dramats skeende inom ett solvarv. 

Poetiken är kort i förhållande till Aristoteles' övriga skrifter och behandlar 
huvudsakligen tragedin och eposet. Hänvisningar till andra partier tyder på att stora 
delar av den ursprungliga fram ställningen gått förlorade. Även de avsnitt som finns 
kvar är korrupta och ofta motsägelsefulla och svårtolkade. Mycket talar emot att 
texten någonsin avsetts för publicering, och man brukar förmoda att den bygger på 
föreläsningsutkast av Aristoteles själv eller på anteckningar av någon elev till den 
grekiske vetenskapsmannen. 

Vad Aristoteles egentligen menat med olika begrepp och formuleringar har under 
tidernas lopp varit föremål för många lärda debatter. Det finns emellertid ingen 
anledning att här gå in på de stora tvistefrågorna i Aristoteles-tolkningen, tex. vad 
som avses med mimesis (efterbildning) och vem eller vad som skall genomgå 
katharsis (rening) i tragedin. Vi är intresserade av hur Aristoteles i stort närmar sig 
dramat, dvs. vilken analysmodell som finns nedlagd i hans framställning. Det är 
framför allt Poetikens huvudkategorier som övertagits av moderna tiders 
handböcker för pjäsförfattare, dramaläsare och teaterbesökare. 
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Aristoteles' kategorier och begrepp 

I Poetikens tre första kapitel ger Aristoteles några grundläggande definitioner och 
diskuterar medel, objekt och tillvägagångssätt vid diktning. Han konstaterar att 
tragedin och komedin efterbildar verkligheten liksom bl.a. epiken och för denna 
efterbildning använder rytm (dvs. vers), tal och melodi (dvs. musik). Det som 
efterbildas i dramatiken är handlande människor: i tragedin personer som moraliskt 
sett är bättre än vanliga människor och i komedin personer som är sämre eller 
likadana som "de levande". Dramatiken framställer vidare människorna som 
handlande och levande inför publiken till skillnad från epiken som framställer dem 
med hjälp av en berättare. Aristoteles ger här den enda definition av dramatik som 
man genom tiderna lyckats ena sig om: Drama är efterbildning av handling genom 
handlande människor. 

Kap. 3 diskuterar också tragedins och komedins uppkomst, en fråga som 
vidareutvecklas i de två följande kapitlen och som vi här inte har någon anledning 
att gå närmare in på. Det ur dramateoretisk synvinkel centrala partiet är kap. 6-22, 
som behandlar tragedin. 

Det något kaotiska kap. 6 bäddar för resonemang som vidareutvecklas i de senare 
kapitlen. Bl.a. överblickar Aristoteles här tragedins grundelement, som han får till 
sex, "fler grundelement finns inte". De sex elementen är i Aristoteles' egen 
prioriteringsordning: 

1. Fabel 4 . Tal 
2. Karaktär 5. Yttre framställning 
3. Tankar 6. Musik 

Denna strukturering lever vidare i moderna handböcker i dramatisk teknik och 
dramaanalys liksom många av de tankar Aristoteles här och i de följande kapitlen 
formulerar i anslutning till sitt schema. 

Vad Aristoteles säger om de fyra senare elementen är av mindre betydelse för vårt 
fortsatta resonemang. Tankar och tal behandlas i ganska allmänna ordalag och med 
hänvisning till Aristoteles' stora arbete Om talekonsten. Den yttre dvs. sceniska 
framställningen avhandlas kort som det element "som har minst med diktkonsten 
att göra" liksom musiken, som Aristoteles uppfattar som det viktigaste av "de 
förskönande elementen". 

Utan jämförelse mest har Aristoteles att säga om fabeln, dvs. "kombinationen av 
handlingar", "kompositionen av handlingsförloppet". Fabeln är för honom 
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viktigare än karaktärerna, "ty tragedin är icke efterbildning av människor utan av 
handlingar, av liv", "syftet med tragedin är inte att skildra egenskaper hos 
människor, utan en handling". 

I kap. 7 talar Aristoteles om fabelns helhet: den bör ha "början, mitt och slut", 
dvs. utveckla ett helt skeende där den ena händelsen följer av den andra "på ett 
sannolikt och logiskt nödvändigt sätt" - en tanke som betonas om och om igen i 
hans fortsatta framställning. Fabeln skall vidare ha en längd som gör en växling 
från lycka till olycka sannolik. 

I kap. 8 formulerar Aristoteles helt kort kravet på handlingens enhet, på att 
rragedin efterbildar "en enda, hel handling" utan vare sig bihandlingar eller 
ofullgångna intentioner. Tillsammans med det som sagts i kap. 5 om bruket att 
hålla handlingen inom ett solvarv har vi här embryot till franskklassicismens 
välkända enhetskrav. 

Kap. 9 tar upp författarens ämnesval och betonar bl.a. att han bör rikta in sig på 
det allmängiltiga, inte på det enskilda som historikern, och på att väcka fruktan 
och medlidande. Även här betonas vikten av att episoderna följer på varandra i 
sannolik och logisk ordning - men ändå på ett överraskande sätt. Till ärnnesvalet 
hör också vad Aristoteles diskuterar i kap. 13-14: att den tragiska effekt som är 
skådespelets syfte nås när en hygglig person råkar i olycka efter ett felsteg samt att 
fruktan och medlidande lättast väcks om vänner eller medlemmar av samma familj 
skadar varandra. 

I de återstående partier som behandlar fabeln diskuteras bl.a. begreppen peripeti och 
igenkänning, dvs. den plötsliga förändring av situationen som bör ske i tragedin 
och den plötsliga växlingen från okunnighet till vetskap. Båda bör utvecklas 
logiskt ur handlingen och helst integreras med varandra. Peripetin står för 
Aristoteles som dramats höjdpunkt: före denna sker förvecklingen av handlingen 
och efter "lyckoväxlingen" en upplösning av fabeln. 

Diskussionen av fabeln genomsyras alltså av ett helhetstänkande: fabeln bör vara 
koncentrerad och ha ett logiskt förlopp. Samma omsorg om helheten präglar de 
mindre partier som behandlar karaktärerna, dvs. "egenskaper hos människor" 
(framför allt kap. 6 och 15). Karaktären bör avpassas efter personen och vara sådan 
vi väntar oss den ("manlig tapperhet och djärvhet är ju inte överensstämmande med 
en kvinnas natur"!) samt i alla delar konsekvent genomförd. Vikten av 
koncentration, logik och sannolikhet i handling och karaktärer betonas i allmänhet 
också i moderna handböcker för pjäsförfattare. Förklaringen är naturligtvis att 
samma ideal gällde för det i realismen förankrade drama som "receptböckernas" 
författare själva omhuldade. 
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Gustav Freytag -den moderna "receptbokens" fader 

Den moderna handboken i pjäsförfattandets teknik är ett barn av realismen. Den 
starka Aristoteles-traditionen med sina rötter i italiensk 1500-talshumanism hade 
brutits i början av 1800-talet av romantikens dramaförfattare, som krävde frihet 
från alla regler. Snart nog återupplivades emellertid intresset för dramatisk teknik 
av Eugene Scribe (1791-1861) och andra franska författare, som byggde vidare på 
1700-talets borgerliga drama Scribes "välgjorda" intrigdrama ("la piece bien faite") 
besegrade snabbt den europeiska teaterpubliken, och det borgerligt-realistiska 
dramat utvecklade nu livskraftiga konventioner, som bl.a. fick betydelse för lbsens 
och Strindbergs författarskap. Realismens klarhets- och sannolikhetsideal 
sammanföll med Aristoteles' krav, och den grekiska poetiken kom åter i centrum 
för intresset. 

Att man nu erkände betydelsen av hantverksskicklighet på pjäsförfattandets område 
öppnade vägen för den nya "receptboken". Det första steget tog Gustav Freytag 
med Die Technik des Dramas, som trycktes i Leipzig 1863 och 1872 utkom i lätt 
bearbetat skick för att sedan spridas i ständigt nya upplagor - den senaste 
veterligen från 1965 (13 uppi.). 

Gustav Freytag (1816-1895) har en grundmurad ställning i tysk litteraturhistoria 
bl.a. som författare av den realistiska romanen Sol/ und Haben (1855) och det 
kulturhistoriska arbetet Bilder aus der deutschen Vergangenheit (1859-1867). På 
1840- och 1850-talen framträdde Freytag emellertid också som författare av ett 
halvt dussin dramer. Han var väl bekant med Scribes skådespel och hade tidigt 
ambitionen au liksom denne bli yrkesdramatiker och regelbundet leverera pjäser 
till teatern. Debuten 1842 med det historiska lustspelet Die Brautfahrt var ett 
lyckokast, och pjäsen sattes omedelbart upp på fem tyska scener, bl.a. i Freytags 
hemstad Breslau, där den unge författaren själv deltog i iscensättningen. Freytags 
största succe som dramaförfattare var lustspelet Die Journalisten (1852), en 
humoristisk skildring av livet vid redaktionen för en politisk tidskrift - den värld 
som sedan några år var författarens egen. Detta stycke betraktas fortfarande som 
1800-talets främsta tyska lustspel. Mottagandet av Freytags första tragedi, Die 
Fabier, 1859 blev däremot inte så positivt som författaren väntat, och med 
hänvisning till tidens förflackade smak drog han sig tillbaka som dramaförfattare. 

I omgivningens ögon var Freytag emellertid fortfarande en stor dramatiker, och 
yngre och mera oerfarna författare tycks ofta ha bett honom om råd. För dessa 
utarbetades Die Technik des Dramas, som byggde på Freytags egna erfarenheter 
som pjäsförfattare och vad han lärt vid sina långa studiebesök vid olika scener och 
under samtal med sina många vänner vid teatern. I dedikationen till den tyske 
Shakespeare-översättaren Baudissin vänder sig Freytag uttryckligen mot tidens 
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estetiserande inställning till litteraturen och framhåller sin avsikt att ge handfasta 
råd som kan bespara den ovane dramatikern onödiga omvägar och misslyckanden: 

Zumeist solche Erfahrungen wiinschte ich aufzuzeichnen, wie sie der 
Schaffende während der Arbeit und auf der Biihne erwirbt, oft mit Miihe, auf 
Umwegen, spät för begliickenden Erfolg. 

Freytag behandlar uteslutande "den höga stilens" drama, dvs. tragedin, och har 
Aristoteles som given utgångspunkt. Exemplen tar han från Sofokles men också 
från Shakespeare och de tyska 1700-talsdramatikerna Lessing, Goethe och Schiller. 

För Freytag handlar tragedin om kamp mellan starka viljor. I centrum står en 
hjälte som höjer sig över persongalleriet i stort. Denne kännetecknas, som Freytag 
uttrycker det, av utåtströmmande eller inåtströmmande själskrafter. Hjälten är 
alltså antingen aktiv och utåtriktad (som Antigone) eller ett offer för krafter 
utanför sig själv (som Oidipus). Freytag fäster alltså betydligt större vikt än 
Aristoteles vid karaktärerna, dvs. vid rollfigurernas egenskaper - uttryckligen i 
enlighet med traditionerna i germansk dramatik. I sin framställning ger han 
emellertid karaktärerna en lika undanskymd plats som denne: några strödda 
kommentarer och ett kort kapitel i slutet av boken. För att skapa karaktärer måste 
diktaren enligt Freytags uppfattning först och främst ha personliga erfarenheter. 
Här hjälper alltså inte rådgivande verksamhet! 

Större delen av Die Technik des Dramas rör sig kring konstruktionen av intrigen, 
som är nödvändig för att karaktärerna skall komma till synes: från den omedvetna 
process då diktaren omvandlar ett stoff till en dramatisk ide och till den medvetna 
uppbyggnaden av handlingen i stort och av enskilda akter och scener. För både 
handling och karaktärer gäller fyra grundläggande principer, som kan härledas ur 
Aristoteles' poetik: enhetlighet, sannolikhet, betydelse och storslagenhet 
("Wichtigkeit und Grösse") samt möjlighet att ge stegrad verkan för att hålla 
publikintresset vid liv. 

Den sista punkten, som utan tvivel bygger på Aristoteles' tal om att en tragedi 
skall ha "början, mitt och slut" och en peripeti i mitten, utvecklar Freytag på ett 
sätt som fått stor genomslagskraft. I sina mönstertragedier menar han sig kunna 
urskilja en skala av effekter som går från en stillsam inledning (A) via en stegring 
(B) mot en höjdpunkt (C) för att sedan falla (D) och sluta i katastrof (E). Normalt 
skulle dessa moment fördela sig på var sin akt i femaktsdramat. Ytterligare tre 
moment återkommer enligt Freytag i framgångsrika tragedier. Kort efter 
inledningen kommer ett igångsättande moment (1). Efter höjdpunkten sätter 
reaktionen in (2) och strax före katastrofen ett sista moment av spänning, en chans 
till räddning som snabbt förintas (3). 
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Som i annat sammanhang berörts (s 8) är Freytag förbluffande väl medveten om 
dramatikerns kommunikationsproblem - om att författaren har att möta tusentals 
åskådare som präglats av olika värderingar och därför är benägna alt tolka texten på 
olika sätt. Tydlighetsaspekten är därför ständigt närvarande och förklarar bl.a. 
kravet på enhetlighet och sannolikhet. Också den utförliga diskussionen kring "den 
tragiska pyramiden" är fast knuten till åskådarens behov: till en början är han 
villig att lyssna, men han slappnar snart av och måste stimuleras. Vid 
höjdpunkten skall åskådaren ha fått en inblick i aktionerna från hjältens 
motståndare, och vid vändpunkten skall han ana slutet på historien. Hans aningar 
skall dock för spänningens skull gäckas ett ögonblick innan de bekräftas av den 
slutliga katastrofen. 

Inplaceringen av de åtta punkterna har väckt åtskillig diskussion under årens lopp 
liksom försöket att alls sammanfatta tragedin i en formel. (Se t.ex. Dyfverman, 
Dramats teknik, 1969, s 115-117.) Icke förty har "den tragiska pyramiden" använts 
så ofta att Freytags sentida danske kollega och häcklare Sven Clausen tillåter sig 
att skämta med konstruktionen. I Skuespillets teknik (1949), som vi strax skall 
återkomma till, liknar han det tragiska förloppet vid en överdådig måltid med 
början i cocktail och successiv stegring till steken och ett fall via mättnad, 
matleda och efterrätt mot den slutliga katastrofen. Parallellen är, om inte annat, ett 
förträffligt stöd för minnet: 

• Einleitung 
• Erregendes Moment 
• Steigerung 
• Höhepunkt 
• Tragisches Moment 
• Umkehr 

Cocktail 
Suppe 
Fisk 
Steg 
Mrethed 
Madlede 

• Moment der letzten Spannung Omelet surprise 
• Katastrofen, 

som efter Freytags opskrift b0r vrere knap og ubarmhjertig. 

Freytags "tragiska pyramid" är naturligtvis, som Clausen också antyder, en 
subjektiv konstruktion. Den påminner emellertid om den klassiska retorikens 
schema för uppbyggnaden av en framställning - den modell som de fem 
dramatiker han byggde på rimligen hade i ryggmärgen! (Se vidare, s 30.) Med alla 
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reservationer för au resultatet är en tolkningsfråga och med varning för att försöka 
pressa på en dramatext vart och ett av de åua elementen kan pyramiden utan tvivel 
vara en givande utgångspunkt vid klassrumsdiskussioner av mera traditionella 
skådespel, tillsammans med de utläggningar den tyske dramaturgen själv gör kring 
sin modell. 

lntressetför "playwriting" i USA 

Trots det stora intresse som Freytags Die Technik des Dramas väckte, att döma av 
den täta nyutgivningen, var det USA och inte Tyskland som blev föregångslandet 
för högre utbildning i dramaskrivande. Det är emellertid möjligt att Freytags arbete 
fanns med i bilden när intresset för "playwriting" vaknade i Amerika i början av 
1900-talet. En av pionjärerna på området var dramakritikern William Thompson 
Price, som 1901 grundade The American School of Playwriting i New York. Price 
hade åren 1867-1870 studerat i Leipzig och Berlin, alltså när Die Technik des 
Dramas var som mest i ropet 

The American School of Playwriting vände sig till en icke-akademisk krets. 
Pjäsförfattandet introducerades emellertid snart också vid det första amerikanska 
universitetet av George Pierce Baker. Baker blev 1905 professor i dramahistoria 
vid Harvard och började i denna egenskap utbilda sina studenter i dramaskrivande 
inom den numera smått legendariska kursen "English 47 and 47a". En av hans 
elever var den unge Eugene ONeill. Andra universitet följde snart efter, och när 
Baker 1924 lämnade Harvard i protest mot au hans kurs i dramaturgi inte erkändes 
som examensämne, kunde han tillträda en nyinrättad professur vid Yale i dramats 
historia och teknik, som han innehade till sin pensionering 1933. 

Bakers insatser vid Harvard och Y ale och hans stora föreläsningsverksamhet i USA 
fick avgörande betydelse för dramastudiets och den praktiska dramaturgins status, 
och intresset ökade snabbt vid amerikanska universitet. Numera har vart och 
vartannat universitet praktisk och teoretisk utbildning i dramatik och teater: i att 
läsa, författa och uppföra skådespel. Många universitet har egna välutrustade 
teatrar, som fått stor betydelse som experimentscener. 

Under årens lopp har många amerikanska lärare i "playwriting" som redan nämnts 
utgivit handböcker i dramatisk teknik, som vänder sig till oerfarna pjäsförfattare, 
och genren har också satt skott i andra länder, bl.a. i England och Skandinavien. 

Price lät redan 1892 trycka The technique oj the drama, som 1908 följdes av The 
analysis of play construction. Hur Price förhåller sig till Freytags Die Technik des 
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Dramas, som han rimligtvis kände till från sina egna studieår i Tyskland på 1860-
talet, är omöjligt att här bedöma. Hans båda arbeten tycks nämligen inte ha 
införlivats med svenska forskningsbibliotek. 

Pionjärens båda böcker förlorade emellertid av allt att döma snart sin aktualitet till 
förmån för två andra arbeten från anglosachsiskt språkområde. Det ena publicerades 
i London 1912 av den engelske dramakritikern och Ibsen-introduktören William 
Archer: Play-making. A manual of craftsmanship. Archers arbete, som ofta 
åberopas i svenska framställningar, har inte heller varit tillgängligt för studium. 
Däremot skall vi se närmare på Bakers Dramatic technique från 1919, troligen den 
mest lästa av handböckerna för pjäsförfattare från tidigt 1900-tal. 

Baker, Drama.tic technique (1919) 

I sin Dramatic technique (1919) behandlar George Pierce Baker kompositionen av 
litterär speldramatik utan att begränsa sig till någon särskild genre. Framför allt tar 
han fasta på vad han kallar dramats universella teknik, dvs. lösningarna på de 
problem som är knutna till dramat som genre. Dessa för alla dramatiker 
gemensamma problem får en god belysning i inledningskapitlet, och de lösningar 
man funnit under tidernas lopp illustreras rikt i den fortsatta framställningen. 
Dramats speciella och individuella teknik, dvs. lösningarna på de problem som är 
bundna till en viss tid eller författarindivid, har däremot underordnat intresse. 

Trots sitt imponerande omfång är Bakers arbete lätt att överblicka. 
Utgångspunkten är att dramat står och faller med sin förmåga att väcka känslor, att 
fängsla publiken. Åskådarna kan enligt Baker engageras genom handling, 
karaktärer eller dialog eller genom en kombination av dessa tre verkningsmedel, 
som redan Aristoteles satte högst. Baker tycker sig under historiens gång kunna se 
en intresseförskjutning från handlingen till karaktärsskildring och dialog (dvs. 
idediskussion). Själv vill han uppenbarligen liksom Freytag (och i motsats till 
Aristoteles) prioritera karaktärsteckningen. Liksom de båda föregångarna ägnar han 
emellertid störst uppmärksamhet åt handlingen: det är genom denna som publikens 
känslor lättast väcks och karaktärerna kommer till synes. 

Liksom Frcytag följer Baker dramatikern på vägen från det första uppslaget till ett 
skådespel till konstruktionen av intrigen för att därefter ge en del synpunkter på 
karaktärsteckning och dialog. Ledstjärnan för resonemanget är också här tydlighet. 
I tydlighetens namn bör författaren vara sparsmakad med detaljer och mån om 
proportioner. Han skall bemöda sig om att tonvikten faller på de ställen som klart 
markerar hans avsikter och att allt som sker främjar den fortsatta 
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händelseutvecklingen. Nyckelorden är alltså urval, proportion, betoning och 
rörelse. 

Stora delar av resonemanget kan svårligen användas för analys av färdiga 
dramatexter. Vissa avsnitt är emellertid klart upplysande också för dramaläsaren 
och teaterbesökaren. Baker diskuterar t.ex. i handfasta termer aktindelningens 
effekter på publiken samt fördelar och nackdelar med olika aktantal. Han behandlar 
lösningar på dramatikerns tidsproblem, dvs. hur man får publiken att acceptera att 
längre tid förflyter i scenens fiktiva värld än i teatersalongen, hur expositionen kan 
genomföras och mycket annat som kan sättas in i en funktionsinriktad 
analysmodell. 

Egri, The art oj dramatic writing ( 1946) 

Bakers Dramatic technique fick som sagt många konkurrenter, både i USA och 
andra länder. Bland arbeten som brukar anföras finns den samtida Principles of 
play-making (New York 1919) och Playwrights on playwriting (New York 1923) 
av James Brander Matthews, sedan 1899 innehavare av den första professuren i 
teater- och dramaforskning i USA (Columbia University). Några andra titlar bland 
många likartade är John Howard Lawsons Theory and technique of playwriting 
(New York 1936), Percival Wildes The craftsmanship of the one-act play (1937), 
Hermon Oulds The art of the play (London 1938), A.J. Talbots Craft in play
writing (London 1939) och Falkland L. Cary, Practical playwriting (London 1941) 
- böcker jag själv inte haft tillgång till. Gemensamt för "receptböckerna" tycks 
emellertid länge ha varit att de liksom Aristoteles', Freytags och Bakers verk 
behandlar skikt efter skikt i dramat: uppbyggnad av handlingen, 
spänningsskapande element, karaktärer etc. 

De traditionella "receptboksförfattarnas" rekommendationer visade sig svåra att 
omsätta i praktiken. Den ovane författaren fick nämligen ingen hjälp att 
kombinera de olika elementen till ett helgjutet drama. Detta påtalas 1942 av den 
ungerskfödde dramatikern och teatermannen Lajos Egri i How to write a play. Egri 
publicerade 1946 en bearbetning av sitt verk, The art of dramatic writing, som 
med vissa justeringar utgavs på nytt 1960 och fortfarande trycks i nya upplagor. 
När den sista versionen tillkom hade Egri varit verksam som dramatiker och 
regissör i Europa och USA i mer än trettiofem år. Under många år hade han också 
drivit en skola för dramatiker i staden New York för att sedan knytas till 
filmindustrin i Los Angeles som lärare och rådgivare. 
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Egri själv förordar naturligtvis ett nytt tillvägagångssätt, och detta beskrivs på ett 
klart och lättsamt sätt, rikt belyst med situationer ur vardagslivet och exempel ur 
dramatiken. 

Rekommendationerna till pjäsförfattaren utgår från en tydligt formulerad teori om 
dramats syfte. I motsats till Aristoteles, Freytag och sina egna närmaste 
föregångare på 1900-talet koncentrerar sig Egri på karaktärsteckningen, inte på 
handlingen. Individen är, hävdar Egri, i ständig utveckling på grund av inre och 
yttre påverkan, och dramats enda syfte är att visa detta. Pjäsförfattarens första 
åtgärd bör därför vara att formulera en premiss för sitt drama, dvs. ett tema som 
illustrerar individens förändring under vissa betingelser, tex. "Bitterhet leder till 
falsk munterhet". "Dåralctig givmildhet leder till armod", "Ärlighet besegrar 
falskhet". Premissen ger därefter den naturliga färdriktningen för hela dramat. 

Egris båda huvudkapitel handlar sedan om karaktär och konflikt. I det förra 
avsnittet framhåller Egri att karaktären bör vara tredimensionell, dvs. ha 
fysiologiska, sociologiska och psykologiska dimensioner, och inom sig bära fröet 
till sin fortsatta utveckling. Både protagonisten, som för handlingen framåt, och 
antagonisten, som motarbetar protagonistens syften, måste vidare vara starka nog 
att bära upp händelseutvecklingen. 

Den dramatiska konflikten utgår i sin tur från premissen och karaktärerna och kan 
enligt Egri vara av fyra slag: statisk, hoppande, långsamt framväxande och 
förebådande. Den långsamt framväxande konflikten, där mottagaren kan följa 
karaktärens utveckling steg för steg, är naturligtvis att föredra framför den 
hoppande konflikten, som utelämnar vissa led i händelseförloppet och därigenom 
kan förbrylla mottagarsidan. Det är vidare viktigt att publiken förbereds på den 
kommande utvecklingen, dvs. att konflikten är förebådande. Den statiska 
konflikten slutligen, där karaktärerna aldrig ändrar ståndpunkt, svär naturligtvis 
helt mot Egris syn på dramats syfte. Möjligheten av ett skådespel som Becketts 
I väntan på Godot (tr. 1952) har knappast föresvävat honom. 

Om Egris modell är bättre än de tidigare ur pjäsförfattarens synvinkel är svårt att 
bedöma. Dramaläsaren erbjuder den emellertid ovanligt tydliga tolknings
hypoteser, inte minst för textens mera övergripande syfte. Troligen ligger Egris 
framställning med sin utgångspunkt i rollfigurernas karaktärer också rent allmänt 
bättre till för moderna dramaläsare än de äldre "receptböckerna" med deras tonvikt 
på konstruktionen av handlingen - den närmar sig dramat från det håll där dagens 
läsare gärna går in i texten. 
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Clausen, Skuespillets teknik (1949) 

Egris The art of dramatic writing var alltså en reaktion mot den typ av 
"receptböcker" som fått fäste under förra delen av 1900-talet. En annan reaktion 
kom i Danmark några år senare med dramatikern Sven Clausens Skuespillets 
teknik. En håndbog i dramaturgi (1949) - ett delvis mycket muntert, men 
troligen allvarligt syftande arbete. Clausen vänder sig till blivande pjäsförfattare, 
men framställningen är också nyttig för dramaläsaren och teaterbesökaren. Den är 
dessutom en guldgruva för den som vill krydda sin dramaundervisning med 
slagkraftiga exempel. 

Clausens arbete har tre avdelningar. I den första återges sju föreläsningar av den 
"fra lrengst avd~e dr. Barbalonga" och i den andra vad utgivaren minns "fra natlige 
samtaler - ak, for I /4 århundrede siden - med den avd~e dramaturg". Den tredje 
delen är en serie korta analyser av berömda skådespel, som skall illustrera 
resultaten i bokens andra del. 

Doktor Barbalonga får i sina föreläsningar tala om vikten av att hålla publiken 
vaken genom att väcka nyfikenhet och överraska. Han analyserar "grundämnena" 
för situationskomik, sätten att avliva rollfigurer och mycket annat Egentligen är 
han emellertid skeptisk till teknisk drill, som gör dramat till nå.got dödare än 
betong: 

Således har jeg som privatdocent haft den sorg, at min flinkeste discipel, da jag 
hade bragt ham til el punkt, hvor han faktisk ikke kunde srette pen til papiret 
uden at frembringe tekniske mestervrerker, tog en ansrettelse som jord- og 
betongarbejder og försvor nogensinde mere at srette sine ben i et teater. (s 13) 

Barbalonga är på.fallande intresserad av teaterpublikens reaktioner och noterar redan 
i sin första föreläsning att pjäsförfattarens psykologiska studier snarare bör gälla 
publiken än rollfigurerna: 

jeg må kanske allerede her rette en udbredt misforstå.else m.h.t. det 
psykologiske studiums genstand og anbefale Dem i langt h0jere grad at studere 
det publikums psykologi, De skriver for, en de karakterers psykologi, De 
skriver om. (s 13) 

Publiken har ett rent kroppsligt behov av teatern, som därför i första hand måste 
väcka känslor: "teatret hviler på et fysiologisk grundlag, ikke på noget å.ndeligt"; 
"at give dem /dvs. åskådarna/ noget udelukkende å.ndeligt er i grunden at g0re nar 
av dem"! Vill man ha in nå.got andligt måste man smyga det på publiken. Några 
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drastiska exempel på publikens reaktioner ger han föreläsningen o m 
"Publikumsinstinktet": 

I. 
Når to eskimohunde slås, står de andre i kreds udenom, og i det 0jeblik den ene 
er definitivt i gulvet kaster de andre sig over den og reder den. 
Dette er den cyniske kreme i tragedien. 

Il 

Når to hunde av ulige k!lln har fundet hinanden på gaden, srerdeles i et mere 
varigt forhold end de hade trenkt sig, samles alle kvarterets hunde i en kreds 
omkring dem og gir h!lljlydt deres mening til kende, emen bifaldende eller 
misbilligende, ofte ledet av en srerlig h!lljr!llstet k!llter, der formodentlig er en art 
kritiker, en arbiter elegans eller vejleder av den dannede offentlige mening 
ligesom J. L. Heiberg. 
Dette er den cyniske kreme i komedien. 
Cynisk betyder jo ophaveligt bare hunde-ligt, hvorav den senere nedsrettende 
betydning har udviklet sig. (s 28) 

Till tragedin, som slutar med huvudpersonens död, dras teaterbesökaren enligt 
Barbalonga av sin jaktinstinkt, medan könsdriften lockar till komedin, som slutar 
med bröllop. 

Sin inriktning på publikens behov delar Barbalonga som vi ser med Freytag och 
Baker. Och Clausen ansluter sig i sin tur till sin fiktive lärofader. Hans egen 
framställning handlar därför om hur man konstruerar fängslande dramatik. 
Pjäsförfattaren bör noga akta sig för att väcka leda och förargelse. Publiken vill 
känna att den lever: bli skrämd, gråta, älska, tänka osv. 

Liksom Aristoteles, Freytag och Baker intresserar sig Clausen framför allt för 
dramats handling. Med hänvisning till Freytag och andra auktoriteter på 
dramaanalysens område sammanställer han inledningsvis de vanligaste kraven på 
dramats konstruktion. De femton punkter han sätter upp och koncist belyser kan 
alla återföras på de från Aristoteles välkända kraven på logik, enhet, koncentration 
och sannolikhet och på behovet att med olika medel hålla publikintresset vid liv. 

Clausen tar därefter fram sju vanliga intrigmönster i dramatiken, sju schabloner 
som han i bokens tredje avdelning illustrerar med trettiotvå korta analyser av kända 
skådespel. Schablonerna faller in under rubrikerna subjektdramer och objektdramer. 
I den förra typen av skådespel drivs hjälten av en aktiv vilja (till kärlek eller makt 
eller till att ta sig ur en knipa). I de senare skådespelen har han en mera passiv 
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roll, och utsätts för experiment av medmänniskor och ödet eller för en gradvis 
upplysning om tingens verkliga förhållande. De båda huvudkategorierna har 
Clausen uppenbarligen hämtat från Freytag. Den finare struktureringen och den 
rika exemplifieringen är däremot tydligtvis hans egen - och den egentliga 
nyvinningen i hans bok. 

I ett av sina längre kapitel tar Clausen sedan upp handlingens fördelning på akter, 
ett problem som tidigare sysselsatt bl.a. Freytag. Clausen har inte mycket till 
övers för Freytags och andras "germanske exercitzreglemente for dramatiske 
rekrutter" och förordar ett flexibelt system. Huvudsaken är att publikintresset hålls 
vid liv genom omväxling och överraskning. I princip förordar han emellertid ändå 
samma uppläggning av dramat som äldre auktoriteter. Han nämner emellertid inte 
Freytags "tragiska pyramid", som han tidigare skämtat med Ufr ovan s 23), utan 
ansluter sig till den klassiska retorikens schema - den strategi som gällt för bl.a. 
franskklassicismens dramatiker. I ett femaktsdrama dras gränserna naturligen på 
följande sätt 

Aktl 

1. Exordium ('början'): Inledande blickfång 
2. Narratio ('berättelse'): Framställning av fakta 

Akt Il 

3. Partitio ('indelning'): Uppställning av motstridiga synpunkter (dvs. 
konflikten formuleras) 

Aktill 

4. Conftrmatio ('bekräftelse'): Ena partens argument (huvudpersonens 
seger tycks nära) 

Akt IV 

5. Confutatio ('vederläggning'): Motpartens argument (andra partens 
seger tycks nära, men huvudpersonen går till angrepp) 

Akt V 
6. Conclusio ('slutsats', 'avslutning'): Logisk konsekvens av det 

föregående 
7. Amplificatio ('utvidgning'): Det skedda görs mera allmängiltigt 

I ett treaktsdrama skulle gränserna lämpligen dras efter punkt 3 samt mitt i punkt 
5, innan huvudpersonen reagerar på motpartens framstöt. 

30 



Clausen diskuterar sedan bl.a. olika säll att lösa dramatiska konflikter och avslutar 
sin teoretiska framställning med en del strödda synpunkter på ämnesval, 
karaktärsteckning och dialog. Clausen är medveten om att olika tider föredrar olika 
ämnestyper, men betonar att det för författarens del genomgående gäller att väcka 
publikens känslor. Ämnet behöver, som många framhållit före honom, inte i sig 
vara nytt. Karaktärsteckning och dialog går Clausen slutligen över med några 
snabba och påfallande oengagerade penndrag - ännu en anpassning till de 
auktoriteter i dramaanalys som han själv skämtar med. 

Dyfverman, Dramats teknik (1949) 

Samma år som Clausens arbete publicerades fick också Sverige sin första och 
hittills enda handbok för dramaförfattare, Henrik Dyfvermans Dramats teknik. 
Vägledning för författaren, teatermannen och publiken (1949). Denna första 
version av Dyfvermans bok behandlar huvudsakligen litterär speldramatik av mera 
traditionellt slag, men har också ett avslutningskapitel om radiospelet. Dyfvennan 
hade själv många års erfarenhet som skådespelare och regissör och var i den senare 
egenskapen knuten till Radioteatern sedan tio år tillbaka. 

1956 blev Dyfverman chef för TV-teatern, och detta kom handboken till godo, när 
det 1962 var dags för en ny upplaga. Dramats teknik kompletterades nu med ett 
kapitel om TV-dramat. Avsnittet om hörspelet byggdes ut, och i de tidigare 
kapitlen hade, som det heter i slutordet, "argumentationen begränsats till fönnån 
för större översiktlighet". Också här hade Dyfverman arbetat in en del nya 
fenomen, t.ex. en del synpunkter på det absurdistiska dramat. För vårt 
vidkommande är skillnaderna försumbara, men hänvisningarna nedan gäller den 
bearbetade versionens omtryck från 1969. 

Av referenserna att döma är William Archers Play-making från 1912 en viktig 
utgångspunkt för Dyfvermans arbete. Förhållandet till Archer har jag inte haft 
möjlighet att bedöma. Klart är däremot att Freytags Die Technik des Dramas haft 
betydelse för uppläggningen av den svenska "receptboken". 

Liksom Freytag diskuterar Dyfverman inledningsvis (kap. Dramat) vad som gör 
ett händelseförlopp dramatiskt och betonar hur mycket pjäsförfattaren har att lära 
av "traditionella yrkeshemligheter", av de tekniska grepp som under tidernas lopp 
använts för att finna "vägar och genvägar till publikens hjärta och förstånd". 
Därefter följer en översikt över dramats utveckling från antiken till våra dagar (kap. 
Dramat tar form), ungefär en tredjedel av drygt tvåhundra sidor om speldrarnatik. 
Kapitlet skall enligt Dyfverman ge dramatikern möjlighet att bedöma "vilka 
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sceniska medel som alltjämt är relevanta och vilka man kan lämna därhän". Även 
detta uppslag kan återföras på Freytag, som emellertid själv inte går närmare in på 
teaterns utveckling. Slutsatserna av Dyfvermans framställning får pjäsförfattaren 
själv dra. och i praktiken fungerar avsnittet väl närmast som en allmän bakgrund 
till de följande kapitlen. 

Inför sin mera målmedvetna uppläggning av intrigen får dramatikern sedan några 
allmänna råd. Dyfverman inpräntar för det första hur viktigt det är att från början 
formulera sitt tema klart, att välja en strategi för att nå målet och au besluta sig 
för om perspektivet skall vara komiskt eller tragiskt (kap. Det oskrivna dramat). 
Han betonar vidare att dramats huvudlinje gärna kan vara okomplicerad och de 
dramatiska situationerna välkända: "Det originella, det unika blir gestaltandet. De 
mänskliga konflikterna är eviga som människonaturen själv" (kap. Den röda 
tråden). Liksom bl.a. Baker och Clausen hänvisar han här till George Poltis smått 
klassiska Les 36 situations dramatiques (1895), som sammanställer de 
grundläggande dramatiska situationerna. 

De återstående hundra sidorna om den traditionella scendramatiken ägnar 
Dyfvennan huvudsakligen de konkreta problem som dramaförfattaren har att lösa: 
att sätta in mottagarna i förutsättningarna för handlingen, väcka förväntan, 
förbereda på den kommande händelseutvecklingen, ge tillfälle till avslappning efter 
spännande moment, hålla handlingen på scenen gående medan viktiga saker tänks 
ske utanför scenen, få tiden på scenen att förflyta snabbare än i teatersalongen, 
karakterisera personer etc. På hävdvunnet sätt har synpunkterna sorterats in under 
rubrikerna Komposition, Personer och Dialog. 

Vad gäller det traditionella speldramat är Dyfverman alltså knappast originell. 
Dramats teknik fyllde emellertid en viktig uppgift genom att den introducerade de 
utländska "receptböckernas" tänkande för svensk publik och väckte intresse för 
dramatisk teknik och dramaanalys - och fortfarande ger den intressanta inblickar i 
"dramatikernas verkstäder". 
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SVENSKA "ANALYSBÖCKER" 

Gierow, Att se teater ( 1960) 

Dyfvermans Dramats teknik var länge den enda svenska handbok som fanns au 
tillgå för de läsare och teaterbesökare som ville ha ett grepp om den dramatiska 
texten - och för de lärare som skulle undervisa i dramatik. Kring 1970 
förändrades situationen emellertid som redan nämnts i ett slag, sedan 
skolreformerna stärkt dramats ställning i undervisningen på alla stadier (s 5). Innan 
dess hade dock Carl-Olof Gicrow hunnit publicera sin lilla handbok Att se teater 
(1960) - en lättillgänglig och klarsynt skrift som står sig mycket gott i 
konkurrensen med yngre arbeten. Boken, som utkom i Verdandis skriftserie, vände 
sig till en teaterintresserad allmänhet, och tanken var att den bl.a. skulle kunna 
användas i studiecirklar. Gierow utgår från sina egna erfarenheter som 
teaterforskare och teaterkritiker och förhåller sig uppenbarligen helt fri gentemot 
Dyfverman och utländska böcker om dramatisk teknik och dramaanalys. 

Som titeln antyder står teaterupplevelsen i centrum för Gierows intresse: boken 
skall hjälpa teaterbesökaren att sortera sina intryck av en föreställning och att se in 
i vad som sker vid mötet mellan scen och publik. Framställningen är emellertid 
också nyttig för dramaläsaren - både som orientering om den verklighet 
pjäsförfauaren haft för ögonen och som ingång i själva dramatexten. 

Två av kapitlen, Teaterdekorationen samt Skådespelare och spelstil, är klart 
inriktade på det sceniska framförandeL Det förra avsnittet ger bl.a. en expose över 
några scen- och dekortyper som förekommit i nyare tid. Det senare kapitlet visar 
med ett talande bildexperiment hur skådespelaren utnyttjar de konventionella 
föreställningar om överensstämmelser mellan utseende och karaktär som han delar 
med publiken - eller för att använda Stanley Fishs betydligt senare terminologi: 
de tolkningsstrategier som gäller i det gemensamma tolkningssamfundeL 

De övriga tre avsnitten, Dialog och monolog, Konventioner samt Sympati och 
antipati, rör sig däremot kring själva pjästexten. Kapitlet om talet i teaterpjäsen 
visar hur planmässigt dramatikern går tillväga vare sig han hyllar Scribes 
målmedvetna dialog, som oupphörligt för handlingen framåt, eller Strindbergs 
naturalistiskt "irrande" replikföring eller Tjechovs metod att låta rollfigurerna 
karakterisera sig själva och sin situation genom att ständigt tala förbi varandra. 
Nästa kapitel diskuterar teaterns behov av konventioner och den återseendets glädje 
som dessa bereder publiken. Resonemanget illustreras med en analys av tre franska 
1700-talskomedier. 
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I kapitlen om dialog och konventioner rör sig Gierow huvudsakligen på det 
område som brukar kallas dramats formvärld. I det avslutande partiet, Sympati och 
antipati, kommer han emellertid in på hur mottagaren ger dramat en mera 
övergripande innebörd - en fråga som brukar försummas i handboks
framställningar om dramaanalys, men som har givet intresse inte minst i ett 
pedagogiskt sammanhang. Utgångspunkten är att mottagaren måste sympatisera 
med en rollfigur för att ge honom rätt - en viktig insikt för den författare eller 
skådespelare som vill styra tolkningen i en bestämd riktning. Frågan är därför 
vilka personlighetsdrag som mottagaren kan tänkas ha medkänsla med. 

Gierow räknar här med vissa allmänt spridda föreställningar: vi sympatiserar med 
den rollfigur som lider oförskyllt och den pliktuppfyllda gestalt som seende går 
sitt öde till mötes lika väl som med den mindre storslagna person vi tycker oss 
förstå och kanske läser in oss själva i. Våra sympatier är emellertid, som Gierow 
också påpekar, till stor del beroende av den tid då vi lever och våra individuella 
erfarenheter. Detta frågekomplex, som Gierow belyser med talande exempel, kan 
bli en givande infallsvinkel vid klassrumsdiskussion av dramatik: den kan förklara 
både överensstämmande och avvikande tolkningar inom gruppen och de växlande 
uppfattningar man under tidernas lopp haft om en bestämd text. 

Gierow är som synes mycket väl medveten om att gemensamma konventioner 
bäddar för förståelse mellan författaren, scenen och teaterpubliken, men att 
värdesystemen ständigt utvecklas och att även individuella erfarenheter finns med i 
bilden när man tolkar skådespel. Obekymrad om dessa senare iakttagelser talar han 
emellertid själv för ett icke specificerat kollektiv när han ger exempel ur 
dramatexter, t.ex. "Vi har svårt att tro på den ena av Marcelinoma", "Vi kan 
knappast tycka om dessa personer", "Lika litet som vi tvivlar på hans uppriktighet 
i sina åsikter, lika övertygade är vi om hans kärlek till Celimene". Troligen är 
många benägna att instämma i dessa åsikter, men egentligen talar Gierow 
naturligtvis bara om sin egen tolkning (Jfr ovan, s 13). 

Lindström, Att läsa dramatik (1969) 

Den förste att tillmötesgå behovet av en speciell handbok för läsare av dramatik 
var Göran Lindström med Att läsa dramatik (1969). Boken var ett resultat av 
Lindströms undervisning vid Litteraturhistoriska institutionen vid Lunds 
universitet och utarbetades parallellt med Bertil Rombergs Att läsa epik och Gösta 
Löwendahls Att läsa lyrik, som båda trycktes 1970. Lindström vände sig 
uppenbarligen till lärare och elever på alla nivåer: hans analysmodell diskuterades 
på pedagogdagar och fortbildningskurser runtomkring i Sverige, och boken utgavs 
i Svensklärarföreningens skriftserie. 
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Lindströms framställning har tre avdelningar med tyngdpunkt på den mellersta, 
som omfattar mer än halva boken: 

• En inledning som dels ger en översikt över dramats historia från antiken till 
ett stycke in på 1960-talet, dels orienterar om insatser och problemställningar 
i dramaturgi och dramaforskning och dels drar upp riktlinjerna för återstoden 
av boken 

• En detaljerad genomgång av den föreslagna analysmodellen, åtföljd av en 
schematisering av tillvägagångssättet 

• En analys av Strindbergs enaktare Paria, som illustrerar den föreslagna 
metoden 

Avsnitten om dramatikens historia och dramateorins och dramaforskningens 
utveckling tjänar enbart som bakgrund till den fortsatta framställningen och skall 
därför inte närmare beröras. Det är analysmodellen som står i centrum för vårt 
intresse. 

Lindströms modell utgår från tre övergripande frågor, som diskuteras i var sitt 
kapitel: Vad handlar dramat om? Hur är dramat beskaffat? Hur och varför har 
dramat uppkommit? Den första frågan, som diskuteras under rubriken Stoffet, 
avser att ge ett grepp om dramats helhet genom att: 

• Formulera dramatsfabel, dvs. göra en resume av handlingen "i kronologisk 
följd och utan förankring till bestämda personer i en viss miljö" 

• Bestämma dramats motiv, dvs. de fasta typsituationer som kan utläsas ur 
fabeln (t.ex. bror dödar bror, mannen som hämnas fadermordet) 

• Provisoriskt formulera dramats tema, dvs. "den ide som fabel och motiv tycks 
illustrera" 

• Fastställa dramats miljö, dvs. vilka personer som uppträder samt var och när 
handlingen utspelas 

Den andra frågan avser att studera vad Lindström kallar F onnen: 

• Intrigens yttre uppbyggnad, dvs. struktureringen i akter och scener e.d. 

• Intrigens inre uppbyggnad, framför allt exposition, peripeti och avslutning 
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• Människoskildringen 

• Språk och stil, en rubrik som får innefatta både rollfigurernas språkbruk och 
en lång rad dramatekniska grepp: monologer, avsidesrepliker, 
scenanvisningar, budbärare, ledmotiv m.m. 

• Symboler och tema, dvs. lokalisering och tolkning av företeelser i dramat 
som kan tänkas bära upp dess innebörd 

I det sista kapitlet, Bakgrunden, tar Lindström upp "de faktorer som kan antas ha 
spelat en roll när verket tillkom": 

• Tillkomstsituationen, dvs. de yure omständigheterna kring verkets tillkomst 

• Stoffkällorna, dvs. frågan varifrån författarna hämtat sitt råmaterial 

• Formförebilderna, dvs. i vad mån författarna ansluter sig till de konventioner 
som hör till genren 

Vi kan för det första konstatera att Lindströms uppläggning ansluter sig mycket 
nära till Dyfverrnan och den traditionella handboken för oerfarna pjäsförfattare och 
att infallsvinklarna ytterst kan återföras på Aristoteles, som Lindström själv ofta 
hänvisar till. Det första kapitlet svarar mot Dyfvermans kapitel Det oskrivna 
dramat och Den röda tråden, som betonar vikten av att formulera ett klart tema och 
påpekar att fabeln och de dramatiska grundsituationerna gärna kan vara välkända. 
Det andra kapitlet tar liksom Dyfvermans tre följande kapitel fasta på 
komposition, karaktärer och dialog. Det avslutande kapitlet om dramats 
tillkomsthistoria är däremot av naturliga skäl oberoende av äldre "receptböcker". 
(Jfr s 13.) 

Lindströms modell är som synes upplagd på ett klart och överskådligt sätt. Det 
analysförfarande som rekommenderas är emellertid problematiskt ur flera aspekter. 

Det är för det första diskutabelt om "receptböckernas" traditionella disposition av 
råden till pjäsförfattaren är den lämpligaste gången vid en klassrumsdiskussion av 
en pjäs som eleverna själva läst. Det finns t.ex. en uppenbar risk att intresset 
slocknar, om man inleder genomgången med att låta klassen formulera fabeln "i 
kronologisk följd utan förankring till bestämda personer i en viss miljö" för att 
därefter gå på jakt efter "typsituationer". Lindström påpekar att man på detta sätt 
får möjlighet att visa på likheter med andra dramer, "och sådana jämförelser är 
alltid lärorika, ofta överraskande och ibland roande". Detta är nog så sant, men de 
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komparativa aspekterna kommer troligen bättre till sin rätt i ett senare skede av 
analysen. I introduktionen till sin modell framhåller Lindström själv att 
uppläggningen av en dramaanalys beror på "arten av den uppgift man har förelagt 
sig", och det är möjligt att en orientering om den nakna fabeln och de allmänna 
motiven är en säkrare upptakt när man vill informera en oförberedd publik om 
karaktären av ett skådespel, t.ex. i en skriven analys som Lindströms egen 
genomgång av Strindbergs Paria. 

Också de följande stegen i analysmodellen har emellertid en påfallande mekanisk 
prägel. För Lindström - liksom för nykritikema och de ryska formalisterna under 
förra delen av 1900-talet- är dramaanalys liktydigt med ett studium av isolerade 
tekniska grepp. I avsnitt efter avsnitt får dramaläsaren råd om vad han bör 
kontrollera i texten: det är lämpligt att registrera hur många akter och scener 
stycket har, om det förekommer budbärare, parallellismer och ledmotiv, hur 
expositionen genomförs, var peripetin ligger, rollfigurernas utseende, förhistoria, 
relation till andra rollfigurer etc. Den alldeles avgörande frågan, om greppen fyller 
en funktion i dramats konstruktion, kommer fullständigt bort i hanteringen. 

För att en teaterpjäs över huvud tagel skall kunna spelas och fånga publiken måste 
författaren, som i annat sammanhang berörts (s 15-16), beakta en rad olika 
faktorer: teaterns tekniska resurser, publikpsykologin och naturligtvis även de krav 
som ställs för att handlingen alls skall kunna framföras genom talande och 
agerande människor. Dessa yttre nödvändigheter är utgångspunkten för 
handböckerna i pjäsförfattandets teknik, och det är rimligtvis först mot bakgrund 
av dem som diskussionen av det färdiga dramats teknik blir meningsfull. Att 
genrens särart och teaterns krav lever elt skuggliv i Lindströms framställning 
förklaras av att denne betraktar dramat som en lästext som inte skall iscensättas 
ens i läsarens huvud - ett märkligt ställningstagande till verk som utarbetats för 
sceniskt framförande och säkerligen också uppfattas som speldramer av de flesta av 
dagens läsare: 

När vi talar om dramer som exempelvis Hamlet och Vildanden, avses alltså 
inte tänkta eller verkliga föreställningar av dessa skådespel. Vi håller oss i varje 
enskilt fall till den föreliggande texten av dramat ifråga. (s 47) 

Om man i motsats till Lindström vill se dramatexten som ett partitur till en 
teaterföreställning, är det rimligt att gruppera om och komplettera punkterna i 
hans analysmodell. Om man därtill accepterar au uppfattningen om dramats 
innebörd och form kan variera från mottagare till mottagare framträder emellertid 
också andra problem med det förfaringssätt som rekommenderas. Lindström har 
nämligen en annan syn på texten, och delta präglar hela hans förhållningssätt. 
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Lindström hänvisar ofta till nykritikerna Beardsley och Wimsatt och har 
uppenbarligen anammat tanken att diktverket har en innebörd som är oberoende av 
författarens avsikter och mottagarens tolkning. Vad han själv menar sig diskutera 
är "verken själva". Det är därför följdriktigt att han i kapitlet om dramats 
tillkomsthistoria (kap. Bakgrunden) tar avstånd från försöket att klargöra 
författarens avsikter med ett drama: ett sådant studium ger inget meningsfullt 
bidrag till tolkningen av "konstverket som sådant". I "det färdiga verket" finns 
enligt Lindström både elemenl som kan beskrivas objektivt och element som kan 
tolkas olika av olika läsare. Var gränsen går menar han sig tydligtvis själv kunna 
dra. Svårigheterna kommer emellertid till synes både i hans resonemang kring 
dramats mera övergripande betydelse och i diskussionen av den dramatiska 
tekniken. 

Lindström kommer vid två vitt skilda tillfällen in på innebörden av ett drama som 
helhet Första gången sker detta under rubriken Temat i kapitlet om dramatikerns 
stoff. Lindström påpekar här att man redan på ett tidigt stadium av analysen bör 
bilda sig en uppfattning om dramats mening och framhåller att författaren i vissa 
fall gjort det lätt för mottagarna genom en explicit formulering av dramats 
grundtanke, t.ex. i en prolog eller epilog eller genom en resonör som för 
författarens talan. Dessa fall gränsar enligt Lindström till dramats motiv, vilket 
uppenbarligen är anledningen till att temat hänförs till dramatikerns stoff, till 
råmaterialet för hans arbete. Dramats dolda innebörd, dess implicita mening, tar 
Lindström märkligt nog upp i kapitlet Formen. Han betonar där att detta är "ett 
djupare och farligare vatten" och begränsar sig därför till att konstatera att dramat 
ofta har symboler som kan uppfattas olika av olika läsare. Detta illustreras med en 
lång utläggning kring vildanden i anslutning tilJ Lennart Breitholtz' välkända 
analys av lbsens skådespel i Modermålslärarnasförenings årsskrift (1954). 

Att Lindström undviker att gå närmare in på hur "dramats implicita mening" 
kommer till synes för läsaren av texten beror naturligtvis på au man då som nu 
inte visste mycket om hur tolkningsproceduren fungerar. Att slå fast dramats 
"explicita tema" tycks däremot inte bereda honom något större bekymmer. Också 
detta är emellertid tolkningsbetingat och klart problematiskt. Låt vara att 
konventionen, som Lindström påpekar, under en viss tid kan ha låtit författaren 
låna röst åt vissa rollfigurer. De mottagare i samtid och eftervärld som inte är 
införstådda med konventionen är emellertid tvungna att dra sina egna slutsatser. Ett 
av Lindströms exempel på "explicit tema" ger Holbergs Jeppe på Berget. 
Sensmoralen formuleras enligt Lindström av Baronen i dramats epilog: "risken 
med att upphöja fattigt folk". Det råder i dag stor enighet om att detta var vad 
Holberg själv ville säga. Skådespelet var uppenbarligen ett inlägg i debatten om 
arrendebondens ställning i 1720-talets Danmark. Redan 1700-talets danska kritiker 
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betraktade emellertid pjäsen som en fars utan allvarlig syftning, och senare tider 
har som ovan berörts (s 9) gjort andra tolkningar av pjäsen. 

Liksom dramats "implicita tema" och symboler diskuteras de övriga element som 
Lindström uppfattar som tolkningsbetingade i kapitlet Formen: rollfigurernas 
sanna natur och den avgörande vändpunkten, peripetin (utom i franskklassiska 
dramer som enligt reglerna förlägger den till skådespelets mitt). Som "fakta i 
texten" betraktar Lindström däremot andra element som sannolikt kan uppfattas på 
olika sätt redan i en kulturellt mycket begränsad krets, t.ex. ledmotiv och tragisk 
ironi. 

Redan i kapitlet Stoffet, som uttryckligen avser att behandla iakttagbara fakta, 
finns flera lätt urskiljbara problem. För den enskilde läsaren kan det kanske synas 
enkelt att i enlighet med Lindströms råd formulera dramats fabel, dess nakna 
handlingsgång, dess "röda tråd". Troligen finns det emellertid många fall där olika 
läsare skulle komma till olika resultat. Huvudhandlingen i en franskklassisk 
komedi ligger kanske för många på herrskapsplanet, men det är tänkbart att vissa 
mottagare i första hand skulle fästa sig vid den muntra intrigen på tjänarplanet. En 
tolkningsfråga är också rangordningen av typsituationerna i huvudmotiv och 
sidomotiv och grupperingen av rollfigurerna i förhållande till varandra. 

Lindströms analysmodell är alltså, som jag ser det, delvis ganska poänglös, och 
tolkningsproblemen pockar på en uppmärksamhet de aldrig får. Framställningen 
har emellertid sina förtjänster också för den som vill se dramat som en speltext 
eller avvisar tanken på "texten i sig": den är rik på synpunkter och infallsvinklar 
som kan öppna dramatexten för en ovan läsare. 

Brandell, Drama i tre avsnitt (1971) 

Ungefär samtidigt med Lindströms handbok utarbetades Uppsalaprofessorn Gunnar 
Brandells Drama i tre avsnitt, som trycktes 1971 - ett resultat av verksamheten 
vid Avdelningen för dramaforskning vid Uppsala universitet under senare delen av 
1960-talet. Liksom Lindström riktar sig Brandell i första hand till 
dramatikstuderande vid universitet och skolor. 

Brandells "tre avsnitt" ger en översikt över dramateori från Aristoteles till Brecht, 
en analysmodell samt ett försök att tillämpa modellen på Strindbergs sorgespel 
Fadren. Framställningen liknar alltså Lindströms till sin mera övergripande 
uppläggning. Vid själva analysen går Brandell och Lindström till väga på olika 
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sätt, men deras metoder har som vi skall se vissa grundläggande problem 
gemensamma. 

Liksom Lindström begränsar sig Brandell till det litterära speldramat, men till 
skillnad från denne betraktar han texten som ett underlag för en teaterföreställning, 
inte som en vanlig lästext. I ingressen till sin analysmodell ställer sig Brandell 
kritisk till tanken att man skulle studera uppbyggnaden av pjäs efter pjäs i 
världslitteraturen. Detta skulle föra till "en i längden alldeles ofruktbar 
begreppsexercis". Vida intressantare är ofta författarens intentioner och den 
historiska situation där dramat skapats. Också här skiljer sig alltså Brandells 
synsätt klart från Lindströms. I sin modellanalys av Fadren ger Brandell 
följaktligen stort utrymme åt pjäsens tillkomsthistoria. Denna del av analysen kan 
emellertid enligt hans uppfattning svårligen pressas in i en mekaniskt tillämplig 
metod. I sin analysmodell riktar han därför in sig på att förse läsaren med 
dramateoretiska begrepp och frågeställningar, som denne själv kan använda vid 
behandlingen av ett enskilt verk. 

Brandells modell bygger på nykritiskt och tidigt strukturalistiskt tänkande i 
anslutning till Roman Ingarden, Wolfgang Kayser samt Rene Wellek och Austin 
Warren. Dessa betonar helhetsaspekten på det litterära verket, men också att det är 
nödvändigt att urskilja skikt (strata) i helheten för att alls kunna göra litteraturen 
gripbar för diskussion. Aristoteles' utgångspunkter i handling, intrig, början-mitt
slut, karaktärer etc. kan, påpekar Brandell, inte appliceras på det moderna "öppna" 
dramat, som saknar sammanhängande handling (tex. Ett drömspel). Det är därför 
nödvändigt att finna nya instrument för att beskriva och analysera skådespel. 
Brandell finner det för sin del lämpligt att bryta upp pjäsen i vad han kallar 
sceniska och dramatiska element. Sceniska element kommer, som han uttrycker 
det, till sin rätt redan inom den enskilda scenen: de gör sin verkan "omedelbart och 
i stort sett oberoende av det dramatiska förloppet". Dramatiska element kräver 
däremot en uppfattning om pjäsens helhet för att kunna förstås. 

De sceniska elementen behandlar Brandell i fem korta stycken med följande 
rubriker: 

• Scenrummet 

• Rollerna 

• Dialog och monolog 

• Ljudinslag och musik 

• Tempo, intensitet, rytm 
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Under begreppet scenrummet tar Brandell upp teaterpublikens visuella intryck av 
den fysiska scenen, och framställningen består huvudsakligen av ett par nedslag i 
scengestaltningens historia. Rollfigurerna som sceniska element verkar omedelbart 
på publiken genom sin klädsel och sin uppenbarelse i kött och blod. Deras 
sceniska effekt är enligt Brandell starkast vid den första entreen, som författaren 
därför brukar ägna särskild omsorg. Som karaktärer med uppgifter i handlingen 
hänförs rollfigurerna däremot till de dramatiska elementen. 

Även dialogpartier och monologer (som för Brandell omfattar alla längre repliker 
av lyrisk eller episk karaktär) fungerar som sceniska element, när de tål att läsas 
oberoende av teaterföreställningen. Hamlets monologer skulle t.ex. inte vara 
oundgängliga för det dramatiska förloppet, men har däremot ett värde som 
fristående lyriska utgjutelser. Musik och ljudinslag (skott, åska, trumpetstötar 
etc.), som väcker uppmärksamhet, skapar stämning eller informerar, är andra 
omedelbart verkande element. Brandells sista stycke är en kort betraktelse om 
dramats växlande tempo, rytm och intensitet. Författarens avsikter menar sig 
Branden här kunna utläsa ur replikernas längd: långa repliker skall i allmänhet 
läsas lugnt och korta repliker i ett snabbare tempo. 

Partiet om de dramatiska elementen, dvs. om de element som måste ses mot 
bakgrund av skådespelet som helhet, behandlar huvudsakligen struktureringen av 
det traditionella aristoteliska dramat, men avslutas med några kommentarer till 
1900-talets "öppna" drama. Framställningen inleds med en översikt över några 
vanliga dramatiska handlingstyper: 

• Enkel handling, som huvudsakligen berör en enda person i ett avgörande 
skede av livet (t.ex. Sofokles' Kung Oidipus) 

• Komplicerad handling, där huvudpersonens öde är involverat med andras (t.ex. 
Ibsens Ett dockhem) 

• Parallella handlingar, där olika handlingslinjer löst fogats till 
huvudhandlingen (t.ex. Strindbergs Gustav Vasa) 

• Successiva handlingar, dvs. stapling av handlingsfragment som berör olika 
personer (t.ex. Strindbergs Ett drömspel) 

Därefter tar Branden upp några av de krav som ställs på en text som skall 
iscensättas inför publik - välkända från handböckerna för pjäsförfattare. Han 
betonar för det första nödvändigheten av förenkling, koncentration och 
konkretisering av psykologi och handling. Den koncentrerade handlingen leder i 
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sin tur till informationsproblem beträffande det försceniska och utomsceniska 
förloppet, dvs. vad som skett innan pjäsen öppnar resp. vad som under 
handlingens gång tänks ske utom synhåll för publiken. Brandell tar vidare upp 
några av de grepp som pjäsförfattaren brukar använda för att stimulera 
publikintresset: dramatisk ironi och mystifikation, som förutsätter att publiken ser 
sammanhang innan dessa står klara för rollfigurerna resp. att rollfigurerna vet 
något som publiken först så småningom får klarhet i. Till denna sektor hör också 
de välförberedda överraskningar som 1800-talets dramaförfattare excellerade i. 

I sin behandling av traditionella dramaformer tar Brandell slutligen upp 
organisationen av rollfigurerna, dvs. hur dessa konfronteras med varandra under 
handlingens gång, och vändpunkterna i dramat, som måste förberedas noga för att 
betydelsen skall stå klar för publiken. Det fragmentariska "öppna" dramat måste, 
påpekar Brandell sedan, lita till andra enhetsskapande faktorer än det aristoteliska 
med sin sammanhängande handling och konstanta rolluppsättning. Tematisk enhet 
är en vanlig lösning på problemet, t.ex. illustrationen av krigets elände i de löst 
sammanfogade delarna av Brechts Mor Courage och av intigheten i Ett drömspel. 
Ett ledmotiv kan utgöra en annan sammanhängande struktur, t.ex. den ofta 
upprepade frasen "Det är synd om människorna" i Ett drömspel. 

Brandells analysmodell väcker åtminstone tre mera övergripande frågor. Den första 
gäller meningen med att alls försöka frilägga dramats sceniska element: Vad är 
över huvud taget vunnet med att notera vilka visuella och auditiva intryck som 
teaterpubliken utsätts för, om man inte ser dessa som delar i dramats helhet, och 
med att notera vilka repliker som kan läsas frigjorda från s itt egentliga 
sammanhang? Varken Brandells analysmodell eller hans vidhängande modellanalys 
av Fadren ger något svar på denna fråga. 

Det andra problemet gäller perspektivet på dramatexten. I motsats till Lindström, 
som tror sig diskutera "verken själva", fristående från författaravsikter och 
mottagarreaktioner, hävdar Brandell i princip författarperspektivet. I avsnittet om 
sceniska element är det uppenbarligen författarens vision han vill rekonstruera, och 
framställningen bygger delvis på tillförlitligt källmaterial: författarens egna 
scenanvisningar och uppgifter om den scentyp som bör ha föresvävat honom. I 
avsnittet om dramatiska element är det som vi sett författarens åtgärder för att 
möta publikens behov som står i centrum för intresset. Också här hänvisar 
Brandell ofta till externt källmaterial, framför allt till de konventioner som gällde i 
det sammanhang där dramatikern verkade. Så långt är allting gott och väl. 

Avsnittet om de dramatiska elementen blir emellertid förrädiskt genom att Brandell 
varvar till synes välgrundade uppgifter om författarens avsikter med uppgifter som 
utges för att gälla författarens avsikter men egentligen baseras på egen tolkning, 
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t.ex. "Denna scenföljd ( ... ) tillåter Strindberg att ge en utomordentligt nyanserad 
bild av Gustav", "I dramer där belysningen inte på detta sätt är koncentrerad till 
huvudrollen", "anordningen av rollerna i Ibsens Rosmersholm". Till detta kommer 
en del utsagor som tyder på att texten skulle ha en konstant innebörd, oberoende 
av författare och mottagare, t.ex. "I allmänhet blir ett drama till sin grundstämning 
allt svårmodigare och mer fatalistiskt, ju mer vårt intresse riktas på den 
försceniska handlingen", "Detta har i sin tur lett till ett sökande efter peripetien i 
dramer som i själva verket har flera vändpunkter". 

Det förrädiska ligger inte i de slutsatser Brandell drar för författarens och "textens" 
vidkommande, utan i att den oreflekterade läsaren av hans framställning invaggas i 
tron att författarens avsikter överlag är lätta au genomskåda. Detta intryck 
underblåses också av de många exempel ur kända dramatexter som illustrerar 
Brandells resonemang: tolkningar som presenteras i rent beskrivande ordalag. 
Endast i det korta partiet om dramats vändpunkter ger Brandell ett par tydliga 
markeringar av tolkningsproblematiken: "Ofta tycker man sig kunna urskilja ( ... ) 
ett slags vägskäl, där handlingens 'gång' får en ny karaktär" (s 141), "I Othello 
upplever vi som publik en första vändpunkt" (s 143). 

Också det tredje problemet med Brandens framställningar är knutet till hans 
perspektiv på dramatexten: Hur skall man kunna tillgodogöra sig hans ganska 
allmänt hållna resonemang kring författarens arbete vid analys av färdiga 
skådespel? Brandell lämnar åt läsaren att själv ta ställning till denna fråga. Som vi 
sett lever texten emellertid sitt eget liv på mottagarsidan, och det är därför 
ingalunda säkert att dramaläsaren genomskådar författarens intentioner. Att 
svårigheterna också finns på dramats tekniska plan har vi berört i ett tidigare 
kapitel (s 15-17). Det är emellertid två fruktbara utgångspunkter för dramaanalys 
som Brandell har haft för ögonen: de yttre krav som författaren haft att möta och 
de konventioner som kan hjälpa oss att se in i hans arbete. Hur dessa kan utnyttjas 
på ett konstruktivt sätt skall jag strax försöka visa. Först vill jag emellertid ge en 
kort kommentar till ytterligare två arbeten om dramaanalys som publicerades i 
Sverige vid ungefär samma tid som Lindströms och Brandells handböcker. 

Kjellin-Ramnefalks och Törnqvists modeller 

Årsbam med Brandells arbete är Modern dramatik. Tio dramaanalyser (1971) av 
Gösta Kjellin och Marie Louise Ramnefalk, som presenterar en serie 
modellanalyser av skådespel från Ibsen till Beckett, föregångna av en korthuggen 
analysmodell. Kjellin och Ramnefalk utgick från erfarenheter som universitets
lärare i litteraturvetenskap och som litteratur- och teaterkritiker och vände sig till 
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en dramaintresserad allmänhet Pjäsvalet hade emellertid anpassats efter gymnasiets 
läroplaner och universitetens litteraturkurser. 

Kjellin-Ramnefalk vill i första hand hjälpa dramaläsaren och teaterbesökaren att 
bearbeta sina egna intryck av ett skådespel och ägnar sig därför huvudsakligen åt 
närläsning av dramatexter. Analysförfarandet omfattar emellertid också dramats 
tillkomst, och i analysmodellen pekar man därför inledningsvis på en rad frågor 
som rör verkets ställning i författarens produktion, pjäsens förhållande till tidens 
teater och till äldre och yngre dramatik, hur samhällsförhållanden av olika slag 
präglat texten osv. 

Inför den del av analysmodellen som avser närläsningen av texten hävdar Kjellin
Ramnefalk uppfattningen att kompositionen är viktigare för tolkningen av dramat 
än rollfigurerna, men förlorar omedelbart tolkningsfrågan ur sikte. Tanken att 
dramats konstruktion även speglar andra behov än att formulera ett "budskap" fästs 
aldrig ens på pränt. Analysen av kompositionen blir, liksom för Lindström, 
liktydig med en kontroll av hur författaren gått till väga på några punkter: 
Aktindelning? Scenernas förhållande till varandra? Bihandlingar? etc. Samma 
mekaniska förfarande rekommenderas sedan beträffande rollfigurerna, varefter 
ideinnehåll, språk och symboler avfärdas i ett par allmänt hållna formuleringar. 
Det själlösa i förfarandet är uppenbart också för Kjellin-Ramnefalk, och de avslutar 
därför genomgången av sin analysmodell med de något lättsinniga ord som citeras 
ovan (s 6): Egentligen är det ju bara fråga om att läsa rätt innantill! 

Detta citat och andra passager i boken tyder på att Kjellin och Ramnefalk 
tillskriver texten en konstant innebörd oberoende av författare och mottagare - att 
det finns en "riktig" tolkning. De menar sig t.ex. "bara påstå sådant som har stöd i 
texten", de hoppas presentera "tolkningar som( ... ) stämmer", de talar om pjäsens 
"grundstämning", "grundton", "tonläge", etc. Efter noggrant textstudium menar de 
sig helt följdriktigt kunna presentera sina tio dramatolkningar i beskrivande 
ordalag. 

Förhållandet till dramatexten är emellertid inte konsekvent. I analysmodellen riktas 
uppmärksamheten på författarperspektivet, när man framhåller vikten av att studera 
dramats tillkomst: "För att man inte skall tolka anakronistiskt" och "för att man 
rätt skall kunna bedöma styckets syfte". Detta perspektiv glimtar också fram i de 
följande analysförsöken, där t.ex. pjäsens "egentliga ärende" identifieras med 
författaravsiktema "sådana dessa är avläsbara i texten", och det konstateras att "det 
var aldrig meningen med det stycket att publiken njutningsfullt skulle sitta och 
frossa i känslor". I själva analyserna kommer dessutom mottagarperspektivet i 
dagen när författarna tangerar tanken att man kan tolka på olika sätt: "Är man 
kritisk mot tolkningen tycker man kanske att den pressar texten", "De flesta som 
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läser eller ser det får antagligen en känsla", "Kanske är det rentav en symbol för 
människosjälen". 

Om man bortser från det svävande textbegreppet och betraktar Kjellin-Ramnefalks 
analyser som de tolkningsförslag de egentligen är, har genomgångarna emellertid 
mycket att bjuda, inte minst i pedagogiska sammanhang. Varje analys börjar med 
en markering av den aktuella pjäsens plats i författarens verksamhet och i 
förhållande till tidens litterära strömningar. I anslutning till den senare frågan 
väljer Kjellin och Ramnefalk sedan en infallsvinkel på texten, och ur textstudiet 
växer så småningom fram en tolkning av dramats helhet: ur Ibsens Scribeska och 
naturalistiska hantverksskicklighet i Gengångare, Maeterlincks symboliska teknik 
i Interiör, Tjcchovs temaval i Måsen, Strindbergs persongalleri i Spöksonaten etc. 
I praktiken får vi alltså här en rad försök att belysa den tolkningsprocess som inte 
inbegripits i den inledande analysmodellen - och en illustration av hur mycket 
textstudiet kan ge även om man begränsar sig till några få utgångspunkter. 

Ur pedagogisk synvinkel har Kjellin-Ramnefalks analyser också andra förtjänster. 
De är korta och lättöverskådliga men ändå synpunktsrika, och framför allt: de 
bygger på observationer av det slag som den vakne läsaren själv lätt gör vid sin 
första bekantskap med en text, och ger snabb hjälp att placera in dessa i ett stort, 
meningsbärande sammanhang. Boken kan alltså vara ett utmärkt stöd vid planering 
av lektioner kring de tio kända skådespel som analyseras, men också tjäna som 
mönster för undersökningar av andra pjäser. Att klassrumsdiskussionen kanske 
lämpligare startar på en annan punkt än de skrivna analyserna, t.ex. i elevernas 
egna tolkningshypoteser, är ett problem jag skall återkomma till i mitt 
sammanfattande kapitel. 

Två år efter Kjellin-Ramnefalks Modern dramatik utkom Egil Törnqvists Svenska 
dramastrukturer (1973) - en frukt av verksamheten vid Avdelningen för 
dramaforskning i Uppsala liksom Brandells handbok. Törnqvists arbete innehåller 
sex analyser av svenska skådespel från Strindberg till Lars Forssell och är framför 
allt skriven med tanke på universitetsstuderande i svenska, litteraturvetenskap och 
teatervetenskap. 

Enligt förordet undviker Törnqvist medvetet att dra in externa frågor i analysen, 
dvs. uppgifter om dramats tillkomst, stoffkällor o.d. Han är uteslutande inriktad på 
"den dramatiska formen", dvs. på hur dramats konstruktion styr mottagarens 
tolkning. Av pedagogiska skäl försöker han liksom Kjellin och Ramnefalk variera 
infallsvinklarna från text till text. Boken avslutas emellertid med en omfattande 
förteckning över "Arbetsuppgifter vid dramaanalys", dvs. en analysmodell som 
skall kunna läggas till grund för studium av vilket drama som helst. 
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De bifogade sjuttio arbetsuppgifterna är huvudsakligen inriktade på handling, tid, 
rum, personer och dialog. De frågor som ställs är till större delen välbekanta från 
äldre framställningar om dramatisk teknik och dramaanalys. Nytt är framför allt att 
läsaren oupphörligt manas att fundera över effekten och funktionen av olika 
observationer. Den viktiga frågan varför ligger alltså ständigt i luften. 

Förordets avståndstagande från externt källmaterial och dramaförfattarens nästan 
totala obefintlighet i arbetsuppgifterna kunde tolkas som om Törnqvist höll på 
"texten i sig" eller var klart mottagarinriktad. I analyserna är det emellertid 
genomgående författarens avsikter han försöker bedöma med texten som enda stöd. 
Törnqvist är emellertid mycket väl medveten om vanskligheterna med tolkning av 
litterära texter och väger ständigt olika läsarter mot varandra för att slutligen göra 
en rimlighetsbedömning. 

Törnqvists analyser är som redan nämnts upplagda på olika vis, och det är inte 
möjligt att här gå in på de enskilda tillvägagångssätten. Av allmänt intresse är 
dock några av de metoder som Törnqvist använder för att sortera och bearbeta sina 
intryck av en text: indelningen i sekvenser och segment. Sekvensindelningen, som 
också Brandell använder i sin analys av Fadren, bygger på förändringar i 
personuppsättningen på scenen, dvs. på entreer och sortier, och är alltså exakt och 
objektiv. Segmentindelningen, som tar fasta på tematiska och motiviska enheter, 
är däremot, som Törnqvist själv framhåller, vag och subjektiv. Den mekaniska 
sekvensindelningen, som åskådliggörs i tabellform, gör det lätt att överblicka 
dramats komposition och riktar uppmärksamheten på detaljer som pockar på 
kommentar i termer av effekt och funktion. Det kan t.ex. ha intresse vilka 
rollfigurer som syns mest på scenen och vilka som ofta resp. sällan syns 
tillsammans. Vidare påverkar sannolikt den skiftande längden på sekvenserna både 
det avseende mottagaren flister vid det som avhandlas i den enskilda sekvensen och 
hans allmänna känsla för dramats "puls". Den mera subjektiva indelningen i 
segment skall bl.a. göra det möjligt att studera hur stoffet arrangerats för att 
tillgodose läsarens/åskådarens behov av spänning och successiv infonnation. 
Samtidigt kan den bidra till att göra återkommande temata synliga. 
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SAMMANFATTNING 

Utgångspunkten för denna skrift har varit mina egna svårigheter att hantera de 
handböcker i dramatisk teknik och dramaanalys som brukar rekommenderas 
svenska läsare och teaterbesökare. Min avsikt har varit att peka på några 
fundamentala problem för att därefter söka mig fram till en analysmodell som 
stämde med mitt eget synsätt. En nyckel till svårigheterna presenterade jag i ett av 
inledningskapitlen, där jag diskuterade den litterära kommunikationsprocessen och 
i anslutning till Gunnar Hansson och Stanley Fish hävdade följande: 

• Att texten inte har någon autonom existens: både form och innehåll är 
resultat av mottagarnas tolkande verksamhet 

• Att kommunikationen mellan författare och mottagare är möjlig om dessa 
tillhör samma tolkningssamfund och alltså är införstådda med samma 
tolkningsstrategier 

• Att mottagare med andra referensramar följaktligen kan missförstå eller 
förbise författarens intentioner och ge texten nya innebörder 

När man skall diskutera en litterär text är det alltså nödvändigt att bestämma 
perspektivet. Vill jag komma åt 

• Författarens avsikter? 

• En bestämd mottagargrupps tolkning? 

• Mina egna reaktioner inför texten? 

Gierows skrift om drama- och föreställningsanalys från 1960 ger som vi sett en 
mycket klar bild av kommunikationsprocessen och dess problem. De handböcker i 
dramaanalys som utgavs kring 1970 har däremot i allmänhet ett mera svävande 
perspektiv på texten, som gör det svårt att tillämpa de råd som ges. Lindström 
avvisar uttryckligen författarperspektivet och menar sig diskutera "verken själva". 
Enligt hans uppfattning är dessa till stor del åtkomliga genom objektiv avläsning, 
men delvis måste de tolkas. Gränsdragningen mellan objektivt och subjektivt 
utgör tydligen inget problem. I princip samma instäl1ning har uppenbarligen 
Kjellin och Ramnefalk, som emellertid dessutom för in författar- och 
mottagareperspektivet på ett obestämt sätt. I motsats till Lindström och Kjellin
Ramnefalk hävdar Branden och Törnqvist författarperspektivets prioritet. Hos 
Brandell blandas slutsatser om författarens avsikter som bygger på externt 
källmaterial med slutsatser som bygger på texttolkning utan att skillnaden och de 
därmed förbundna svårigheterna markeras. Törnqvist bygger uteslutande på 
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dramatexten men är i motsats till Brandell mycket tydlig beträffande sin egen roll. 
Det står alltså fullständigt klan att hans slutsatser om författarens intentioner är ett 
resultat av tolkning. 

Lindströms, Brandells, Kjellin-Ramnefalks och Törnqvists analysmodeller kan till 
stora delar återföras på den traditionella handboken för oerfarna pjäsförfauare, i 
Sverige representerad av Dyfvermans Dramats teknik. Denna anknytning medför 
som vi sett ytterligare problem för "analysböckernas" vidkommande. 

De råd som Dyfverman och dennes utländska föregångare ger till pjäsförfattaren 
formulerar Lindström som kontrollpunkter för dramaläsaren. Eftersom han själv 
ser dramat som en lästext bortser han emellertid från de praktiska behov som är 
utgångspunkt för "receptböckernas" framställning: att tillgodose de olika krav som 
teatersituationen ställer. Råden ter sig med andra ord ganska poänglösa. Det är 
också anmärkningsvärt att han inte ifrågasätter tanken att mottagaren närmar sig 
det färdiga dramat på precis samma sätt som författaren det oskrivna verket. 
Kjellin-Ramnefalks summariska analysschema följer samma linjer, kanske i 
anslutning till Lindströms arbete. Brandell anknyter mer direkt till 
"receptböckerna" genom att redovisa några av dramatikerns problem och några 
vanliga lösningar på dessa. Omvandlingen till egentliga utgångspunkter för en 
analys blir här läsarens egen uppgift. Törnqvist förvandlar slutligen 
"receptböckernas" råd till ett uppslagsrikt analysinstrument som är tydligt inriktat 
på effekt och funktion. Varken han eller föregångarna talar emellertid explicit om 
det problem som är fundamentalt på dramats mottagarsida: att det inte är givet att 
mottagaren drar riktiga slutsatser om författarens intentioner. 

Gemensamt för de fyra analysmodeller jag här diskuterat är att de rör sig kring 
dramats formvärld och inte inbegriper tolkning av texten som helhet. Med tanke 
på hur litet man ännu vet om tolkningsproceduren är det i och för sig rimligt att 
den inte schematiserats. Frågan är emellertid om inte den totala frånvaron av 
resonemang kring dramats "mening" förklaras av den nära anslutningen till 
"receptböckerna", där sådana av naturliga skäl inte förekommer. För Kjellin
Ramnefalk och Törnqvist har analysmodellerna uppenbarligen varit en eftergift åt 
traditionen. I deras praktiska analysförsök är det nämligen tolkningen av dramats 
helhet som står i centrum för intresset 

Jag har alltså hittills försökt visa att flera av våra vanligaste handböcker i 
dramaanalys är otydliga i förhållande till den dramatiska texten, ett faktum som 
kan verka förvirrande på de läsare som anar svårigheterna med litterär 
kommunikation och ge andra uppfattningen att dramaanalys bara är en fråga om att 
läsa rätt innantill. Jag har vidare försökt visa att "receptböckernas" infallsvinklar 
övertagits av "analysböckernas" författare, och några av de problem som detta har 
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fått till följd har också kommit till synes mot bakgrund av den litterära 
kommunikationsprocessen. Min relativt utförliga genomgång av enskilda 
"receptböcker" har emellertid inte bara syftat till att klargöra "analysböckernas" 
traditioner, och genomgången av svenska "analysböcker" har inte bara skett i 
kritiskt syfte. Jag har också velat informera om böckernas innehåll och lyfta fram 
några grepp som jag tror kan vara användbara i pedagogiska sammanhang. Frågan 
är nu hur de värdefulla uppgifter som ges i handböckerna i dramatisk teknik och 
dramaanalys skall kunna integreras med en modell som har sin utgångspunkt i den 
litterära kommunikationsprocessen. 
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ETT STEG MOT EN NY ANALYSMODELL 

Konturerna 

Om man accepterar att dramatexten inte har en konstant innebörd och att både form 
och innehåll är ett resultat av mottagarens tolkningsarbete, måste man alltså välja 
perspektiv på texten vare sig man vill behandla den i ett vetenskapligt eller 
pedagogiskt sammanhang. Forskaren måste bestämma om han skall undersöka 
författarens avsikter eller en särskild mottagargrupps reaktioner och söka metoder 
som i möjligaste mån håller hans egna subjektiva bedömningar borta ur bilden. 
Pedagogen måste å sin sida ta ställning till om det är elevernas eget 
tolkningsarbete som skall stå i centrum för intresset eller ett mera vetenskapligt 
betraktelsesätt. Troligen kan det vara lämpligt att lägga tonvikten på närläsning på 
lägre nivåer i utbildningssystemet och sedan gradvis förskjuta tyngdpunkten från 
färdighetsträning mot en mera vetenskaplig och kunskapsbetonad inriktning på 
diskussionen. I och med att tron på "texten i sig" elimineras får naturligtvis 
elevernas egna tolkningar ökat intresse, och litteraturforskarens närläsning framstår 
som ett tolkningsförslag, inte som "den enda riktiga tolkningen". 

Även om man som lärare tänkt lägga tyngdpunkten på dramats historiska 
sammanhang brukar det enligt min erfarenhet vara lämpligt att börja en 
klassrumsdiskussion med elevernas egna tolkningar och värderingar. Först mot 
bakgrund av den egna upplevelsen finns det i allmänhet en mottaglighet för 
uppgifter om pjäsens tillkomst och receptionshistoria och ett intresse för textens 
konstruktion. För att inte särskilt framhäva denna arbetsgång skall jag emellertid 
ordna mina fortsatta synpunkter efter kommunikationsprocessen - med början 
hos författaren och fortsättning genom receptionshistorien till klassrums
situationen. 

Författarens avsikter 

Dramaforskarna har - liksom litteraturforskarna överlag - framför allt intresserat 
sig för textens tillkomsthistoria. Det är som vi sett också där som Brandell lagt 
tyngdpunkten i Drama i tre avsnitt: dramats konstruktion betraktas huvudsakligen 
ur författarens synvinkel, och modellanalysen av Fadren är klart genetiskt inriktad. 
Brandell markerar sin ståndpunkt i inledningen till sitt andra "avsnitt", men det 
unika i varje dramas tillkomstsituation avhåller honom från att generalisera kring 
problemen: 
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Till belysningen av det enskilda dramat hör författarens intentioner, den 
historiska situation då det skapades, i vissa fall dess sociala eller politiska 
"budskap". Sådana saker kan i många fall löna sig bättre att lägga ner möda på 
än t.ex. uppvisandet att författaren har iakttagit ett antal gängse 
teaterkonventioner. Beaumarchais Figaros bröllop är exempelvis en erotisk 
förväxlingskomedi som hundratals andra. Intressant är så gott som enbart hur 
denna traditionella form blir bärare av ett socialt budskap i en given historisk 
situation. (s 79) 

I Brandells formuleringar ligger också ett försiktigt avståndstagande från den 
tekniska exercis som lätt blir följden om man studerar dramatik mot bakgrund av 
framställningar av Dyfvermans och Lindströms typ. Trots sin inriktning på 
konstruktionen av "texten i sig" har Lindström emellertid fogat en allmän 
diskussion av problem rörande "dramats bakgrund" till sin analysmodell. Som 
tidigare nämnts (s 36) betraktar han dramats födelse ur ett biografiskt och ett 
komparativt perspektiv. Ur resonemanget kan följande mera övergripande frågor 
extraheras: 

• Ti/lkomstsituationen: Vad vet man om författaren? Vilken plats har verket i 
författarens produktion? Författarens avsikter? 

• Stojfkällorna: Har författaren haft skönlitterära förebilder eller andra skrivna 
källor? Bygger han på muntliga meddelanden? På egna iakttagelser och 
upplevelser? 

• Formförebilderna: Hur förhåller sig verket till genrens krav och konventioner? 

Eftersom Lindström vill se dramat som en lästext (ovan s 37) har pjäsförfattarens 
beroende av de publikmässiga och tekniska förhållandena vid tidens teater fallit 
bort ur bilden. 

Linds tröms framställning kretsar framför allt kring möjligheterna att alls besvara 
de frågor som är aktuella. Det biografiska materialet från tiden före 1700 är t.ex. 
mycket sparsamt och de textkritiska problemen många. Lindströms resonemang 
och rika exemplifiering talar för sig själva. Jag skall här bara dröja vid 
svårigheterna att komma åt författarens intentioner. 

Som jag tidigare berört (s 38) avvisar Lindström själv forskning i författarens 
avsikter med ett drama: det är i allmänhet omöjligt att dokumentera vad författaren 
velat, och man får räkna med att intentionerna ändrats under skapandets gång. 
Dessutom, konstaterar Lindström, har författarens avsikter inget större intresse för 
tolkningen av "det färdiga verket", av "texten som sådan". 
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Lindström ansluter sig till nykriti.kema Beardsley och Wimsau, som i sin kända 
uppsats om det s.k. intentionella felslutet från 1946 gör upp med föreställningen 
att diktarens syfte är verkets "egentliga mening". Sedan Lindströms arbete 
publicerades 1969 har diskussionen präglats av likartade tankegångar inom den 
moderna hermeneutiken. I anslutning till Hans-Georg Gadamers Wahrheit und 
Methode (1960) har man velat bestrida möjligheten att rekonstruera en gången tids 
tolkning. Den sentida läsaren förblindas nämligen av sin egen subjektivitet. Och 
även om detta inte varit fallet skulle rekonstruktionen sakna intresse, eftersom 
textens möjligheter överträffar författarens intentioner. Dessa möjligheter kommer 
till synes först när textens och tolkarens historiska horisonter sammansmälter. 

Nykritikernas opposition mot den fast rotade litteraturforskning som lade 
tonvikten på omständigheterna kring verket men försummade texten är lätt att 
förstå liksom nyhermeneutikernas reaktion mot 1800-talets s.k. historister och 
deras omedvetenhet om sin egen subjektivitet, när de tolkade och värderade de 
historiska fenomenen. Att man därför skulle avstå från att forska i författarens 
avsikter och i stället medvetet integrera det subjektiva elementet i en texuolkning 
med vetenskapliga anspråk kan jag däremot själv omöjligt acceptera. Som 
litteraturhistoriker ser jag, liksom Brandell, ett självklart intresse i att försöka 
belysa författarens syfte med sitt verk. Ett sådant studium vetter åt större problem 
än de biografiska: Varför diktar man över huvud taget i en given tidssituation? 
Ställer författaren upp på gällande värderingar, eller gör han uppror mot det rådande 
estetiska och politiska systemet? Risken för subjektivitet får forskaren möta med 
källkritiska metoder. Även vid receptionsinriktade studier - i vetenskap såväl 
som i undervisning - framstår kommunikationskedjans startpunkt som ett 
naturligt om än ej nödvändigt led i resonemanget. 

Men svårigheterna att rekonstruera författarens avsikter kvarstår. I 
litteraturvetenskapliga framställningar och litteraturhistoriska översikter finner 
man visserligen många uppgifter om vad diktaren menat med sitt verk och om 
hans sinnesstämning när det skapades. Vid närmare eftertanke är det emellertid ofta 
uppenbart att forskaren satt likhetstecken mellan sin egen tolkning och författarens 
syfte. Han har enligt Beardsley-Wimsatts terminologi hemfallit åt "intentionalistic 
criticism". Säkerställda uppgifter om intentionerna med ett verk som helhet och 
detaljer i konstruktionen är däremot sällsynta, inte minst vad gäller äldre litteratur. 
Möjligheterna att få fram sådant material är emellertid ingalunda uttömda. Den 
komparativa Iitteraturforskningen har t.ex. hittills huvudsakligen varit inriktad på 
likheterna mellan ett verk och en trolig förlaga. I avvikelserna från förebilden kan 
däremot finnas en nyckel till författarens avsikter. För dramats vidkommande tror 
jag framför allt på två vägar till författarens intentioner vid sidan av ett biografiskt 
studium: 
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• Via det tolkningssamfund som författaren tillhört, i första hand den teater som 
han skrev för och de åskådare som bar upp verksamheten 

• Via de tekniska resurserna på den aktuella teatern 

När dramatikern skriver för en bestämd teater och med tanke på en publik som han 
själv känner, använder han naturligtvis strategier som mottagarna kan avläsa, och 
det är därför rimligt att förmoda att kommunikationen åtminstone i stort fungerar. 
(Jfr ovan s 8, 11.) 

Författarens mera övergripande syfte och avsikterna med detaljer i konstruktionen 
skulle alltså - på en rimlighetsbasis - kunna bedömas med hjälp av material 
från själva uppsättningen av pjäsen och med utgångspunkt i det aktuella 
tolkningssamfundets estetiska normer, konventioner, intressen och värderingar. 
Den scen man vet att dramatikern haft i åtanke kan naturligtvis kasta ljus över 
ytterligare element i texten. 

Mycket material om verksamheten vid olika teatrar finns redan tillgängligt i 
litteratur- och teatervetenskapliga framställningar, och detta kunskapsförråd kan 
alltså aktualiseras när klassrumsdiskussionen kring ett enskilt skådespel kommer 
in på författarens intentioner. A vsiktema med dramats konstruktion bör emellertid 
inte bara ses mot bakgrund av författarindividens ideer och de värderingar och 
scenförhållanden som är bundna till dennes egen tid och miljö. Man får inte 
glömma att dramagenren som sådan ställer vissa krav på pjäsförfattaren, oberoende 
av vem han är och när han lever. En insikt om dessa är en nyckel till förståelse av 
författarens arbete med den enskilda pjästexten, alltså en tolkningsstrategi. 
Dramatikernas universella problem, som fokuseras av Baker (ovan s 25), är som 
vi sett en viktig utgångspunkt för handböckerna i pjäsförfattandets teknik: Hur 
informerar, intresserar och suggererar man publiken? Hur övervinner man 
scenrummets begränsningar och diskrepansen mellan scenens och salongens tid? 
Vad gör man på scenen när viktiga händelser tänks pågå utanför denna? Hur gör 
man klart var ens egna sympatier ligger? etc. De lösningar man funnit under 
tidernas gång kommenteras utförligt både i "receptböckerna" och i andra 
framställningar, bl.a. hos Lindström och Brandell och i Holms Drama pd scen, 
som jag här inte kunnat behandla. 

Dramats receptionshi.storia 

Trots pjäsförfattarens ansträngningar för att väcka publikens intresse och göra sina 
avsikter tydliga lever dramat ofta sitt eget liv på mottagarsidan. Att värderingen 
och tolkningen av ett skådespel kan skifta från mottagare till mottagare och från 
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tid till annan är naturligtvis oviktigt för de handböcker i dramaanalys som är 
inriktade på "texten i sig" och författarens intentioner. Textens öppenhet för 
omtolkning, som utnyttjas medvetet vid klassikeruppsättningar på våra dagars 
teatrar, har emellertid både vetenskaplig och pedagogisk betydelse. 

Genom att undersöka hur man tolkat en pjäs i olika historiska situationer får 
forskaren naturligtvis en inblick i textens möjligheter. Den receptionshistoriska 
forskningen kan också kasta ljus över större sammanhang. Att synen på ett drama 
skiftar under tidernas lopp speglar t.ex. ofta tidsklimatet, och växlingen i tolkning 
och värdering kan uppenbara viktiga kulturhistoriska brytningspunkter. I 
undervisningen har det enskilda dramats receptionshistoria rimligtvis underordnad 
betydelse. Där är det i första hand elevernas egen tolkning och pjäsens 
tillkomstsituation som gäller. Mottagarperspektivet i sig är emellertid viktigt för 
elevernas egen textdiskussion. Några belysande exempel ur klassikernas 
växlingsrika liv kan befästa en insikt om tolkningens relativitet och öka elevernas 
lust att argumentera för olika uppfattningar om den pjäs de själva läst. 

Från vetenskapens håll är intresset för kommunikationsaspekterna på drama och 
teater av sent datum. I Sverige skedde genombrottet kring 1970, och därefter har 
det publicerats spridda studier kring teateruppsättningar som forskarna själva 
kunnat följa och receptionshistoriska undersökningar av uppsättningar från de 
senaste hundra åren. Några exempel på sådana arbeten ger jag i 
litteraturförteckningen i slutet av denna skrift. Mera genomarbetade studier av 
klassikernas öden genom århundraden är däremot ännu sällsynta, och 
källsituationen lär väl oftast lägga hinder i vägen. Först med 1800-talet brukar det 
t.ex. löna sig att söka tidningsrecensioner av teaterföreställningar och otryckta 
vittnesbörd om teatrarnas eget tolkningsarbete: scenmanuskript, rollhäften, dekor
och kostymskisser o.d. 

Det finns emellertid åtskilliga belysande exempel på vad som kan ske när ett 
drama omplanteras i ett nytt tolkningssamfund. Jag har tidigare nämnt de 
förvandlingar Holbergs Jeppe på Berget genomgått från 1700-talets början fram till 
våra dagar (s 9, 38-39). Ett annat exempel är förskjutningen i synen på 
Shakespeares Hamlet, som Lindström behandlar relativt utförligt i Att läsa 
dramatik (s 139-141). Ett mycket talande vittnesbörd om kollisionen mellan olika 
tolkningssamfund ger Per Ringby i sin avhandling om regissören Harald Molander 
(1987). Under Stockholmsutställningen 1897 iscensatte Molander ett historiskt 
program med bl.a. Magnus Olai Asteropherus' drama Tisbe från 1610. 
Regissörens patriotriska och folkbildande ambitioner slog emellertid slint. I 
enlighet med 1600-talets traditioner kreerades nämligen kvinnorollerna av män. 
1800-talspubliken förknippade detta med studentspex och skrattade hejdlöst åt 
skådespelets allra ömmaste passager. 
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Dranuztolkning i skolan 

Skolan har av hävd förmedlat tolkningar av litteratur som på något vis 
sanktionerats och därför betraktats som "riktiga". Man har undervisat om mer eller 
mindre välgrundade uppgifter om författarnas avsikter och fört fram 
litteraturforskarnas, kritikernas och sina egna personliga tolkningar och 
värderingar. Utgångspunkterna har antagligen ofta varit outtalade och kan ha 
skiftat från verk till verk och från lärare till lärare. Om man accepterar au textens 
innebörd är beroende av mottagarens referensramar måste undervisningen emellertid 
få en annan inriktning. Intresset måste vändas från "den riktiga tolkningen" till de 
tolkningsmöjligheter som finns och till svårigheterna att med texten som enda 
utgångspunkt bedöma författarens intentioner. 

Dramatolkningens relativitet kan, som jag redan framhållit, belysas med hjälp av 
receptionshistorisk forskning. Åtskilliga tolkningsförslag finns naturligtvis också 
i de litteraturvetenskapliga framslällningar som uttalar sig om författarens avsikter 
och "texten i sig". Ett vida viktigare material finns emellertid i klassrummet: i 
eleverna själva! Det är mycket troligt att eleverna förhåller sig på olika sätt till en 
text de läst, dvs. att det i klassen finns olika uppfattningar om vad som är textens 
"innebörd" och olika värderingar av verket. Med en markerad öppenhet från lärarens 
sida för att en text kan läsas på olika sätt bör det vara möjligt att engagera eleverna 
i en mera meningsfull diskussion än den som gäller "texten i sig" och "den riktiga 
tolkningen". 

En lämplig upptakt till en dramadiskussion kan alltså vara att man inventerar 
vilka mera övergripande tolkningar som är tänkbara och elevernas allmänna 
värdering av texten. I den fortsatta diskussionen får eleverna sedan argumentera för 
sina uppfattningar: Vad kan accepteras av kamraterna med deras olika språk, 
erfarenheter och tolkningsstrategier? Efter hand kan man kanske enas om att vissa 
tolkningsförslag varit förhastade, medan någon eller några tolkningar kvarstår som 
bättre underbyggda. En diskussion av detta slag ger inte bara en insikt i den 
enskilda textens potentiella möjligheter utan också en träning i att ge och ta 
argument och att tolerera synsätt som man själv inte delar. 

Det hänger emellertid på läraren att leda och utveckla diskussionen, och jag är nu 
tillbaka vid den fråga som var anledningen till denna skrift: Vilka strategier bör jag 
som lärare tillämpa när jag undervisar om litteratur, och som i vårt fall om drama? 
Eleverna har sannolikt redan sina sätt att närma sig skådespelet, och det är givetvis 
viktigt att läraren tar fasta på dessa. Det gäller emellertid också att förse eleverna 
med nya verktyg. Beträffande dramats konstruktion finns det som vi sett mycket 
att falla tillbaka på, t.ex. dramagenrens allmänna krav och de konventioner som 
styrt författaren. Oberoende av vad man vet om ett enskilt dramas tillkomst kan 
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skådespelet också ställas mot Aristoteles' principer, mot Freytags "pyramid", mot 
retorikens schema osv. När man kommer till den individuella tolkningsproceduren 
blir det däremot svårare att formulera strategier. 

Under vår uppväxt och skolgång och genom fortsatta studier i ordets allra vidaste 
mening förvärvar vi alla omedvetet strategier för läsning av litteratur. Vilka 
strategier som egentligen gäller är emellertid ett ännu nästan outforskat område. I 
en tidigare skrift i denna serie, Att ge mening dt skönlitteratur. Om barns och 
ungdomars utveckling till läsare (Forskning och svenskundervisning 3, 1988) 
hänvisar Cai Svensson till Jonathan Cullers sammanställning av allmänt 
accepterade läskonventioner (Structural poetics, 1975) och framhåller särskilt 
följande tre punkter: 

• Väsentlighetsregeln ("the rule of significance"), som föreskriver att dikten 
skall läsas som om den uttryckte en väsentlig inställning till något problem 
som rör människan eller hennes förhållande till universum 

• Konventionen om metaforisk koherens, som innebär att man genom 
semantiska transformationer skall försöka åstadkomma sammanhang på såväl 
de bokstavliga som bildliga nivåerna 

• Konventionen om tematisk enhet, som fordrar att en dikts olika element skall 
integreras till en sammanhållen helhet 

När man uppfattar en text som skönlitteratur skulle man alltså mobilisera en 
beredskap att läsa in en djupare mening och att söka sätta textens alla delar i 
samband med varandra. Dessa hypoteser är rimliga utgångspunkter också för 
dramaanalys. Några generella slutsatser om tolkningsarbetets fortsatta vägar, som 
kan ge stöd åt dramaundervisningen, har jag annars inte att bjuda. Tills forskarna 
kunnat överblicka situationen får lärarna ta sin utgångspunkt i sina egna strategier 
inför läsningen av en enskild pjäs och i de strategier som litteraturforskarna 
föreslagit i det aktuella fallet. Dessutom kan man naturligtvis pröva de hypoteser 
om dramats allmänna syfte som förs fram i olika sammanhang och bl.a. i flera av 
de handböcker som behandlats ovan, t.ex. att dramat skall väcka känslor 
(Aristoteles, Baker, Egri, Gierow) eller skildra en kamp mellan starka viljor, där 
hjälten är aktiv eller passiv (Freytag, Clausen), eller att det skall visa individens 
förändring under vissa betingelser (Egri). 

Det viktigaste är emellertid att elevernas eget tolkningsarbete står i centrum. 
Lärarens ansvar för att komma fram till "den riktiga tolkningen" har med 
mottagarperspektivet ersatts med ett större ansvar: att nå fram till tolkningsförslag 
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som har stöd i elevernas språk och erfarenheter. Därmed är utsikterna också stora 
att eleverna själva får en aktiv och positiv inställning till litteraturläsningen som 
sådan. 
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Övrigt 

I litteraturförteckningen till Törnqvist, Svenska dramastrukturer nämns ett stort 
antal handböcker för pjäsförfattare som jag inte kunnat ta upp. I två understreckare 
i Svenska Dagbladet 1965 (11 och 14 september) rapporterade Törnqvist om "Att 
studera drama i USA" och "Det odramatiska Sverige". Båda trycktes i 
Dramaforskning. Meddelande från Avd. för dramaforskning vid Litteraturhistoriska 
institutionen, Uppsala, 2, 1965. Dramaundervisningen i USA skildras också i 
Dramaforskning, 4, 1966. - En utmärkt norsk handbok i dramaanalys är L. 
Longum, A lese skuespil. En innf(Jring i drama-analyse (Bergen-Oslo-Troms~ 
1976; 2. utg. 1982), som bl.a. innehåller en kort diskussion av tolknings
problematiken. För övrig utländsk dramalitteratur vill jag hänvisa till den stora 
bibliografin i M. Pfisters Das Drama. Theorie und Analyse (Miinchen 1977). 
Pfisters arbete har hittills utkommit i åtta upplagor och väntas inom kort i 
översättning till engelska. Jag vill också påminna om R. Barks "Dramat -
själens teater. Om litteratur i dramaanalys" i Svensklärarföreningens årsskrift, 
1985 och Stig Starrsjös selektiva bibliografi i samma volym, "Litteratur för 
drama och i undervisningen". - För den teoretiska bakgrunden vill jag också 
hänvisa till D. Bleich, Subjective criticism (Baltimore 1978) och SJ. Schmidt, 
Grundriss der empirischen Literaturwissenschaft, 1-2 (Braunschweig/Wiesbaden 
1980-1982). - Några belysande exempel på vad som sker på diktverkets väg från 
författare till mottagare ger G. Hansson i Författaren, dikten, läsaren (1969) och 
Litteratur mellan människor (1985) (Studies in communication, 11). Bl.a. 
demonstreras här hur författarens syn på det egna verket kan förändras. - Några 
empiriska undersökningar av kommunikationsprocessen vid uppsättningen av 
skådespel ger antologin Timon från Aten. Ett drama - en uppsättning - ett 
möte med publiken (red. K. Aspelin, 1971) samt E. Törnqvists Bergman och 
Strindberg. Spöksonaten- drama och iscensättning (1973), T. Forsers Jorden rör 
sig! Brechts "Galileis liv" - från text till teater (1983) och W. Sauters, C. 
Isakssons och L. Janssons Teaterögon. Publiken möter föreställningen: upplevelse 
- utbud - vanor (1986). Några receptionshistoriska studier är U.-B. Lagerroth, 
Regi i möte med drama och samhälle (1978), som behandlar Per Lindbergs 
Lagerkvist-tolkningar, A. Fridens Macbeth in the Swedish theatre 1838-1986 
(1986) samt P. Ringbys ovan nämnda avhandling om Harald Molanders 
regigärning. - Möjligheterna till forskning i författaravsikter och 
mottagarreaktioner på den äldre dramatikerns område diskuteras i G. Dahlberg, 
"Mottagaraspekten - ett försummat perspektiv i svensk drama- och 
teaterhistoria", Texten och läsaren i ett historiskt perspektiv. Utg. R. Granqvist 
(1985). 
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Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskni':1g och ges forskarutbild
ning med ulgångspunkt från breda problemområden - reman - 1 s tälle t för traditionella 
akademiska discipliner. Det finns fyra teman: Hälso- och sjukvårde n i samhället Kommuni
kation, Teknik och socia l förändring samt Vatten.i natur och s~hälle. Forsk~ingen inom 
varje rcma sker i samverkan mellan forskare med olika velenskaphg bakgrund. Verksamheten 
slartade 1980 och efter en uppbyggnadsperiod om 6- 7 år kommer varje te ma att ha 20- 25 
fasta forskartjänster - professorer, docenter etc - och cirka 40 forskars tuderande. 
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