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 3 

 
 

1 Inledning   
 
 
När jag i början av detta uppsatsarbete valde att studera tystnadens funktion, fascinerades jag av de 

språksociologiska och språkpsykologiska fenomen där tystnaden hade en central roll. Det var särskilt 

den tysta minutens enande och deltagande betydelse och den märkvärdiga sociala kraft som tycks vara 

förknippad med denna ”språkhandling” som var föremål för mitt intresse. Den tysta minuten innebär 

en överenskommelse och de starka reaktioner som uppträder vid eventuella förbrytelser mot denna, 

synliggör ofta en affektion och en toleranströskel som verkar lägre och ovanligare i andra 

kommunikationskontext, det vill säga verbala och skriftliga. Tystnaden anses vara det enda värdiga 

språket i svåra sammanhang. Denna iakttagelse blev också anledningen till att jag inte kom att 

undersöka den tysta minuten närmare, jag fann det praktiskt klumpigt att studera den tysta minuten 

med hjälp av enkäter och intervjuer. Jag hoppas ändå att någon utför en elegant forskning på det 

området någon gång. Fältet för tystnadsstudier vill jag säga är stort och innehållsrikt, inte minst ur 

maktteoretisk synpunkt.  

 

Tystnaden tillhör det kommunikativa kontinuum som utgörs av alla lingvistiska former, från de mest 

verbala till de minst verbala men tystnaden har även en segmenterande funktion. Den ordlösa 

kommunikationen påverkas av en mängd faktorer som kropp, rörelse, rytm, hållning, gester, 

intonationsstyrka, andning till exempel. Dessa signaler ger ofta viktig information om turväxlingar, 

avbrytningar, problemlösningar och rättningar1. Det är svårt att kategorisera tystnaden under någon 

särskild gren av språkvetenskapen, den existerar på flera nivåer i språkbruket och berör emotionella 

aspekter hos individer liksom samhället i helhet. Denna uppsats utgår ifrån att tystnaden är en del av 

vår kommunikation och att studiet av tystnad kan bidra med något intressant till kunskapen om den 

mänskliga kommunikationen. Jag ser språket som en integrerad del av kulturen och kulturen som en 

integrerad del av språket, vilket förklarar mitt val av material. 

 

På teatern konfronterades jag vid ett tillfälle med flera minuters tystnad från Dramatenscenen. Under 

föreställningen Leka med elden upplevde jag hur tystnaden från sin sceniska ram ”flyttade ut i 

salongen”. Jag tänkte att åtminstone denna hantverksmässiga tystnad måste vara möjlig att studera med 

                                                             
1 Nilsson, I ord och handling, s. 75 
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lingvistiska verktyg, här fanns dessutom flera språkliga nivåer − det verbala liksom det ickeverbala 

baseras ju mer eller mindre på ett manus! 

 
1.1 Syfte 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur tystnaden används som språkligt uttrycksmedel i två 

svenska pjäser. Vad gör att tystnaden är kapabel att frambära olika meningar och uttrycka skilda 

betydelser? Hur fungerar tystnaden som kommunikation i pjäserna? Tystnadens egenskaper och syfte i 

pjäserna och relationen mellan dessa undersöks. Mitt syfte är inte att analysera ickekommunicerande 

tystnad, däremot kommunicerande tystnad och ickekommunicerande tal. Att studera tystnadens 

funktion i svensk teater kan förstås möjligtvis bara säga något om tystnadens roll i den tid och den 

miljö pjäsen skrivs och framförs, men förhoppningsvis vara en indikation av social och kulturell 

betydelse. 

 
1.2 Material 
 
Materialet består av utdrag ur August Strindbergs och Erland Josephsons teatertext på respektive pjäs; 

Leka med elden och En talande tystnad samt ljudupptagningar från Dramatens videoarkiv.  

 

I Staffan Valdemar Holms regi sattes Leka med elden upp hösten 2002 på Dramatens Lilla scen. 

Uppsatsmaterialet inkluderar delar av en intervju med Holm från 5/12 2002. Analysen av Leka med 

elden baseras till viss del på det manus som återfinns i Nationalupplagan av August Strindbergs 

samlade verk utgiven av Strindbergssällskapet 1984 (Strindberg, Nio enaktare 1888-1892, band 33, s 

267). Också transkriptioner av ljudupptagning förekommer. Scen XVIII är föremål för min analys och 

återfinns som bilaga. 

 

En talande tystnad  sattes upp på Dramaten 1984, Gunnel Lindblom regisserade Erland Josephsons 

pjäs. Jag använder mig av Dramatens manus, scen I, IX och XI samt delar av den intervju jag gjorde 

med Josephson 17/12 2002. 

 

Material från intervjuerna citeras och diskuteras i kapitlet Diskussion, och kommer alltså inte tillhöra 

mitt undersökningsmaterial i samband med analysen. 

 
Jag vill här närmare presentera Strindbergs scentext och pjäsen och även Josephsons: 
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Scen XVIII. 
          DE FÖRRE. SONEN in hastigt. 
 

SONEN 
Varför sitter ni så långt ifrån varandra? 
 

SONHUSTRUN 
Därför… 
 

SONEN 
Och ser så upprörda ut? 
 

SONHUSTRUN 
Därför att − − − vi älska varandra! 
 

SONEN 
          betraktar båda en stund, därpå till Vännen. 
Är det sant? 
 

VÄNNEN 
Det är sant! 
 
 
 

I Strindbergs text Leka med elden har i de föregående scenerna (XVI, XVII) Sonhustrun Kerstin och 

Vännen Axel uttryckt sin kärlek för varandra och gjort sig beredda att förklara den för Sonen Knut. 

Men fördröjs på grund av att Knuts far satt sig att läsa tidningen i det rum där Kerstin och Axel väntar 

på Knut. När de åter blir ensamma omfamnar och kysser de varandra och Axel utropar: ”Nu äro vi 

förlorade! Varför gjorde jag detta? Slut med heder och tro; slut med vänskap, slut med frid! Eld från 

helvetet, som bränner och sveder allt som var grönska och blomster! − Åh!”2 varpå de två skiljs åt och 

sätter sig igen på var sin stol. I Staffan Valdemar Holms uppsättning står stolarna brett isär och de 

sätter sig spänt på yttre kanten av sittytan. Artonde scenen inleds sedan med att Knut hastigt kommer 

in i rummet.  

 

I Erland Josephsons En talande tystnad relaterar alla framförda dialoger till Johans val att vara tyst. 

Johan är talskrivare och politiker och hans plötsliga stumhet påverkar arbetskamraterna. Johans tystnad 

har olika funktioner i olika scener och sammanhang, men det faktum att den i flera fall har en funktion 

gör att vi kan tolka den som aktiv kommunikation, även om den visar sig vara ett uttryck för en 

kommunikationsvägran. Vi ska se på vilka sätt Johans tystnad fungerar och hur de övriga karaktärerna 

relaterar till denna tystnad i några exemplifierande sammanhang ur pjäsens första och nionde scen.  

 

 

                                                             
2 Strindberg Nio enaktare 1888-1892, band 33, s 267 
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2 Bakgrund  
  
 
Antropologer och psykologer har under en längre tid intresserat sig för tystnaden men inom 

språkvetenskapen har den traditionellt sett ignorerats förutom för sin uppgift att begränsa ett yttrande. 

När Deborah Tannen och Muriel Saville-Troike som redaktörer 1985 presenterar ett antal texter som 

på olika sätt behandlar tystnaden, uppmärksammas den som en universell aspekt av mänskligt 

beteende och ett komplext kulturellt fenomen. Saville-Troike närmar sig tystnadens kommunikativa 

signifikans och skriver i Perspectives on silence: 

  
”The tradition has been to define it negatively─ as merely the absence of speech. From a different perspective, however, 

that of a total theory of communication, we can view silence as itself a valid object of investigation, bounded by stretches 

of verbal material which provide boundary marking for its identification”3 

 

Adam Jaworski, Ph. D. vid Wales Universitet4, studerar många aspekter av tystnad i verket The power 

of silence − social and pragmatic perspectives (1997). Jaworski argumenterar för att tystnaden kan 

vara ett mycket effektivt verktyg för kommunikation och att tystnaden teoretiskt pragmatiskt kan 

förklaras med samma principer som gäller för talet. The power of silence är den mest omfattande och 

mångfacetterade tystnadsstudie jag kunnat hitta, Jaworski relaterar bland annat till estetikfältet, och 

eftersom min utgångspunkt och mitt syfte stämmer väl överens med Jaworskis förhållningssätt till 

tystnaden, är han min främste referens till tidigare forskning.     

 

Marja-Terttu Tryggvason har gjort en fallstudie i språksocialisering med finnar boende i Finland och 

Sverige, och svenskar boende i Sverige. I denna studie, Language− a mirror of culture, visar hon på 

två kulturellt skilda samtalsstilar, där finnarna verkar värdera tystnad i högre grad än svenskar. 

Svenskarna i studien tenderade att bryta av oftare i samtalet för att ge respons med verbala och andra 

vokala yttranden (till exempel hmm), eller icke-verbala signaler (leenden, ögonkontakt, nickande). 

Finnarna förväntade sig inte någon sådan typ av återkoppling utan visade en mycket högre 

tystnadstolerans5. Svenskar är med andra ord relativt intoleranta när det gäller tystnad i sociala 

sammanhang och möjligtvis gör det oss också mer angelägna att arbeta med tystnad sceniskt eftersom 

den upplevs som laddad eller besvärande. 

 
                                                             
3 Saville-Troike, An Integrated theory of communication, ur Perspectives on silence, s. 3 
4 Cardiff Centre for Language and Communication Research 
5 Tryggvason,  Language − a mirror of culture, s. 57 
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Om tal och tystnad kontrasteras tvingas man definiera bägge för att kunna diskutera tystnaden som 

bärare av kommunikation. Adam Jaworski undviker att presentera beskrivningar av tystnaden i The 

power of silence eftersom de kan uppfattas som formuleringsförsök till någon slutgiltig definition av 

tystnaden. Tvärtom sällar sig Jaworski i och med sitt definitionsmotstånd till den filosofiska skola 

inom språksociologin som kallas anti-essentialistisk. Den anti-essentialistiska hållningen försvaras av 

Karol Janicki6 som följer Poppers anti-aristoteliska  vetenskapsfilosofi.  

 

Anti-essentialismen förskjuter tanken att det skulle vara möjligt att någonsin nå fram till några slutliga 

definitioner av saker, ord eller koncept. Det vill säga att varje uttalande om exempelvis tystnadens 

essens enbart måste vara ett slags avskiljande och omöjligt en avslutande definition. Anti-

essentialismen arbetar därför inte med att definiera de analytiska kategorierna utifrån vilka teorier som 

är formulerade som giltiga för undersökningens målsättning. Skulle man till exempel ha som 

målsättning att definiera ett koncept skulle man aldrig bli färdig med sin uppgift, eftersom 

terminologiska tvister i princip är olösliga. Varje argument om ett ords mening föder oundvikligen ett 

nytt argument.  

 

Språkvetenskapen är en ung vetenskap där många koncept fortfarande är vaga och kontroversiella, 

ännu är man till exempel inte överens om vad som konstituerar ett tecken eller ens vilken terminologi 

som bör användas för basal språkbeskrivning. MarinaYaguello exemplifierar en något pessimistisk 

situation för lingvistiken när hon i Language through a looking glass citerar följande lingvister: 
 

”Linguistics is that science which is at war with its definitions” (Kramsky (1969))7 
 
”Linguistics has consisted of vain attempts to define various concepts whose sole common denominator has been their 
resistance to the act of definition.”  (Godzich (1974))8 
 
   
Attityden att det är bäst att definiera termerna precist innan man diskuterar problemet är enligt Popper i 

de flesta fall både fel och onödigt därför att det leder till en meningsanalys för meningsanalysens egen 

skull, där koncepten ändå förblir vaga9. Denna procedur leder till vad Karol Janicki kallar ”the infinite 

regress of definitions”10.  Det är vad som sker när lingvister ställer ”Vad är?” -frågor och förväntar sig 

att kunna ge ett legitimt isolerat svar. Denna essentialistiska metod att läsa definitioner ”från vänster 

till höger” medför risker som synliggörs av ett exempel: ”En kalv är en ung ko”, detta ’en ung ko’ 

                                                             
6 Janicki, 1990, Toward non-essentialist sociolinguistics 
7 Yaguello, 1998, Language through the looking glass s. 4 
8 Ibid., s.4 
9 Janicki, 1990, s. 17 
10 Ibid., s. 12 



 8 

förväntas tala om för oss vad en ’kalv’ är, varpå nya frågor följer, ”Vad är en ko?”, ”Vad är ung?” och 

så vidare. Den anti-essentialistiska läsningen blir istället ”från höger till vänster”: ”En ung ko är en 

kalv”  eller ”kallas kalv” men inte heller denna metod lyckas förklara någonting! Skillnaden ligger i att 

den essentialistiska påstod sig göra det. Janicki skriver så här apropå ”vänster till höger” - definitioner: 
 
”Contrary to common belief they do not make things simpler, or more precise; they make things more complicated and less 
precise! And this is primarily because any definition entails the necessity of further definitions with a continuously growing 
number of terms to be further defined. The ’from the right to the left definitions’,  though not explaining anything, are 
nevertheless very handy because they save discussion time and writing paper!” 11   
 
 
Med anledning av denna bakgrund försöker jag vara tydlig med att undersöka tystnadens funktion i 

vissa givna sammanhang. Att tystnaden har olika funktioner och uppnår skilda effekter beroende på 

sammanhang stod tydligt för mig redan i uppsatsens initialskede. De begrepp som förekommer 

används så som de presenteras i metodavsnittet men omdefinieras vid behov om de används med nya 

avgränsningar. Viktig för min metod är George Lakoff & Mark Johnsons metaforteori12 som speciellt 

ger mig verktyg att identifiera på vilket sätt tystnaden konceptualiseras. En viss betydelse har också 

McGuires begrepp ”open silences”13.  

 
 
 

                                                             
11 Ibid., s. 14 
12 Metaphors we live by, 1980 
13 Jaworski, s. 94 
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3 Metod 
 
 

Metoden för denna uppsats är kvalitativ funktionell analys (i den bemärkelsen att jag försöker relatera 

tystnadens funktion till dess syfte i texten, det vill säga pjäserna). Analysen förutsätter att jag använder 

mig av vissa begrepp, dessa tas därför upp här i metodavsnittet. I mitt analysarbete intresserar jag mig 

för tystnadens funktion i materialet utifrån tre olika ingångar; tystnadens relevans,  tystnadens 

konceptualisering i kontexten med hjälp av metaforerna: substans och behållare, samt tystnadens 

distanserande/förenande funktion i kommunikationssituationen. Det här är ingångar som också 

präglat mina intervjufrågor och samtalen med Staffan Valdemar Holm och Erland Josephson. Dessa 

tankestrukturer och begreppspar förklaras, och de som återfinns hos tidigare teoretiker förankras 

nedan. 

 
 
3.1 Tystnadens relevans 
 
Att betrakta tal och tystnad som motsatser kan, när ett absolutistiskt perspektiv används, ge en 

stereotyp förståelse av tystnaden, där tystnadens ”natur” är oföränderlig och dess innebörd inte 

godtycklig, utan given. En relativistisk syn kan fortfarande behandla relationen mellan tal och tystnad 

som motpoler men se dem som delar i ett kontinuum där relationen inte bara är oppositionell utan 

också en relation mellan en närvaro och en frånvaro av något, där tystnaden till exempel men inte talet 

kan representera en frånvaro. Daniel N. Maltz menar på motsvarande sätt att tystnad på så vis är ett 

härledande koncept:  

 

”...whatever noisiness is seen to entail, silence is a lack of it. Speaking is one of the main expressions of noisiness and 
speakingthe oral transmission of utterances from a speaker to a hearerhas as [sic] least three important implications, 
each of which contrasts with silence: communication, social interaction, and social engagement.” 14   
 
Maltz behandlar tal och tystnad som isolerade och motsatta kategorier. Tystnaden menar han är 

oförmögen att kommunicera, interagera och engagera socialt. Jaworski ifrågasätter Maltz syn att talet 

skulle vara det normala beteendet och tystnad det avvikande i en kommunikation. Jaworski hävdar att 

även om koncepten tal och tystnad i deras mest prototypa bemärkelse kan behandlas som motsatser så 

täcker de båda en mängd mer svåravgränsade kommunikationsformer som uppkommer i situationer 

där de överlappar varandra. Därmed kan deras motsatsverkan inte vara helt enkel eller rak. Som 

kommentar till ovanstående citat av Maltz skriver Jaworski: 

                                                             
14 Maltz, 1985, Joyful noise and reverent silence, ur Perspectives on silence, s. 131 
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”Although it is true that one may be more inclined to describe silence as the lack of speech but not vice versa (i.e., speech 
as the lack of silence), this is not a sufficient argument to treat silence as a derivate concept.” 15 
 
 

Att som Maltz tänka sig talet som en positiv kommunikation och tystnaden som dess formella motsats 

tror jag inte leder särskilt långt i förståelsen av varken det ena eller andra. Kulturellt skilda 

talgemenskaper värderar förstås tystnaden olika och därför kan det vara intressantare att istället tala om 

tystnadens positiva och negativa funktioner, och låta dem vara  överförbara på talet. Jag kommer 

emellertid försöka låta bli att värdera det jag ser i min analys och koncentrera mig på vad som är 

verksamt, det vill säga, hur tystnaden är verksam genom de effekter den uppnår. Istället för att 

behandla tystnaden som något från normen avvikande och sekundärt, kan det vara givande att betrakta 

tal och tystnad som komplementära koncept. 

 

Tystnaden tenderar att vara en ganska tvetydig kommunikationsform, ett sätt att studera tystnadens 

relevans i materialet kan vara att som McGuire intressera sig för en teatertexts ”open silences”. 
 
”An open silence is one whose precise meaning and effects, because they cannot be determined by analysis of the words of 
the play text, must be established by nonverbal, extratextual features of the play that emerge only in performance” 
(McGuire, ur Jaworski)16  
 
 
Om dessa öppna tystnader, det vill säga indikationer om tystnad på scenen som återfinns i manuset, 

sätts i relation till regissörens tolkning kan man diskutera hur tystnaden ges relevans. Adam Jaworski 

skriver:  

 
 ” … what happens is that as long as the director of a performance pays attention to whatever assumptions are made 
manifest in an open silence found in the play, he or she will then start searching (and creating) a context in which this 
silence will be most relevant. Of course, which context is selected to maximize the relevance of a silence will greatly 
depend on the overall plan of the staged play that the director has in mind when proceeding to work on it.” 17 
 
 

Tystnaden per se är varken kommunikativ eller icke-kommunikativ, utan när den examineras ur ett 

visst pragmatiskt ramsystems perspektiv, är den antingen relevant eller irrelevant, menar Jaworski18.  
 
 
 

                                                             
15 Jaworski, 1993, s. 44 
16 Ibid., s. 94 
17 Ibid., s. 94 
18 Ibid., s. 95 
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3.2 Tystnadens konceptualisering 
 

 I Metaphors we live by argumenterar Lakoff & Johnson för att ontologiska metaforer är nödvändiga 

för oss för att rationellt behandla erfarenheter. De skriver: 
 
”Each of us is a container, with a bounding surface and an in-out orientation. We project our own in-out orientation onto 
other physical objects that are bounded by surfaces. Thus we also view them as containers with an inside and an outside. 
Rooms and houses are obvious containers. Moving from room to room is moving from one container to another, that is, 
moving out of one room and into another.” 19  
 
 
Lakoff och Johnson visar bland annat hur aktiviteter konceptualiseras metaforiskt som om de vore 

substanser medan tillstånd begrips som behållare20. 

 

Metaforteorin kan användas för att differentiera olika tystnadsexempel och kanske förklara varför de 

tillskrivs skilda meningar och funktioner. Vi säger till exempel: ”Hon mötte en mur av tystnad”. 

Jaworski menar att behandlandet av tystnaden som om den var en substans tillåter oss att tillskriva 

tystnaden en rad fysiska kvalitéer: tystnaden kan vara lång, tung, eller ålagd etc. Och likt andra 

substanser kan tystnaden på så sätt få abstrakta kvalitéer som till exempel: andäktig, likgiltig, stillsam 

etc. Jaworski poängterar vidare att den viktigaste konsekvensen av att konceptualisera tystnaden som 

en substans blir att vi kan uppfatta och beskriva den som en typ av aktivitet som skiftar form. Han 

skriver: 
 
”Thus what is most typically referred to as an intentional absence of speech is not conceptualized simply as an activity, but 
as an activity taking different forms.” 21 
 
 

Uppfattningen att tystnaden är en behållare som man kan befinna sig i skapar metaforer där tystnaden 

är ett slags tillstånd. Sådana metaforer är vanliga i engelskan där en aktivitet inte sällan sker ”in 

silence”.  I  Jaworskis exempel: ”They made love in silence” är tystnaden konceptualiserad rumsligen 

och ”in silence” är utbytbart mot ”in the room”. Motsvarande uttryck förekommer också i svenskan, 

men älskar gör vi vanligtvis ”under tystnad”, även om vi ibland tvingas göra det ”i tysthet”! För att ge 

ett exempel på en rumslig metafor i ett stående uttryck på svenska kan jag nämna ”i nattens tystnad”,22 

”försjunka i tystnad” eller att något ”omgivits av stor tystnad”23.  Jaworski poängterar hur uttryck som 

                                                             
19 Lakoff & Johnson, 1980, s. 29 
20 Ibid., s. 30 
21 Jaworski, 1990, s. 82 
22 Svensk handordbok – konstruktioner och fraseologi, 1995 
23 Svenskt språkbruk, 2003 
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dessa är direkt lokaliserande, men att sättet vi talar om dem på avgör vilken rumslig form vi ger det 

beskrivna tillståndet, till exempel ”i sovrummet” eller ”i mörkret”. Tystnaden beskrivs på så sätt som 

en fysisk inramning och han skriver: 

 
”And just as rooms that take different forms can perform different functions, so can different functions be performed by 
different forms of silence.”24  
 
 
Lakoff & Johnsons metaforteori blir användbar i och med att vi möjligtvis kan förklara skillnaden 

mellan olika tystnader med begrepp från den kognitiva lingvistiken. Jag väljer att uttolka tystnaderna i 

mitt material genom en kombination av metaforbegreppen: substans och behållare som visar på 

konceptualiseringen av tystnaden som vore den en aktivitet eller ett tillstånd.  

 

   
 
3.3 Tystnadens distanserande respektive förenande funktion  
 
Tystnaden kan separera eller sammanföra människor och på så sätt ha en länkande funktion socialt. 

Genom att tolka tystnaderna i pjäserna utifrån detta begreppspar kan något sägas om hur tystnaden 

fungerar i en social situation och som dramatiskt uttryck. Vad händer i scenen? Sammanför pausen 

aktörerna, eller separerar den dem? Används tystnaden som ett maktmedel?  

 
 

                                                             
24 Ibid., s. 84 
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4 Analys 
 
 
4.1 Tystnadens relevans  
 
”Språket är också en tystnad på det sättet att det är ett förtigande som låter”25 

 
 

4.1.1  Leka med elden 
 

I Strindbergs text, Leka med elden, ser början på den artonde scenen ut så här: 

 
 

SONEN 
Varför sitter ni så långt ifrån varandra? 
 

SONHUSTRUN 
Därför… 
 

SONEN 
Och ser så upprörda ut? 

 
 

Strindberg har låtit Sonhustruns (Kerstins) första replik vara oavslutad, genom att  markera svaret med 

tre punkter: ”Därför …” . Sonen (Knut) ställer en följdfråga och utifrån teatertexten är det fullt möjligt 

att tolka förloppet på två sätt, antingen att Sonhustrun pauserar av sig själv varpå Sonen tar över 

talutrymmet, eller som Staffan Valdemar Holm regisserat texten, som vi strax ska se, att Kerstins 

ansats dränks av Knuts föregripande frågor som gör det än svårare för Kerstin att komma fram. 

Strindberg har indikerat ett slags dröjande i texten i form av tre tankstreck i mitten av Sonhustruns 

replik: ”Därför att − − − vi älska varandra!”, men det finns ingen utförligare angivelse om hur pausen 

bör fungera, till exempel vad som händer på scenen under tiden. Att Sonen ”betraktar båda en stund” 

är en anvisning som kommer först efter att Sonhustruns hela replik är avslutad. En tystnad vars mening 

och effekt inte kan utläsas genom en analys av teatertexten, är vad McGuire kallar ”an open silence”, 

dess mening måste fastställas med hänsyn till de extratextuella drag som utgör föreställningen. 

 

Hur Staffan Valdemar Holm utvecklat teatertexten med hjälp av utdragna pauser, upprepningar och 

ofullbordade meningar framgår tydligt när ljudupptagningen transkriberats:   

 

 

                                                             
25 Holm, Staffan Valdemar, 2002: intervju.  
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KNUT:        Varför sitter ni så långt ifrån varandra? 
KERSTIN:   [Där (.) ah] 
KNUT ser på bägge:  Och ser så upprörda ut?  
KERSTIN:                 [Därför att (.)]                    ehh (.) ehh (.) ehh 
Knut vänder sig mot Axel. 
AXEL: ah (.) 
 
Knut vänder sig mot Kerstin och sedan mot Axel igen. 
Kerstin och Axel ser på varandra.  
KERSTIN:  eh (.) 
AXEL:        [eh (.) 
 
Knut vänder sig mot Kerstin. 
KERSTIN: eh (.) NERVÖST SKRATT 
Knut ställer sig nära. Vänder sedan och går mot Axel. 
KNUT: Hum (.) SKRATTAR 
Knut vänder sig mot båda som ser på varandra och harklar sig. 
KERSTIN: Därför att vi älskar… 
KNUT: Va? 
KERSTIN: Därför att vi älskar varandra. 
KNUT mot Axel: Är det sant? 
KNUT ställer sig på huk invid Axels öra: ÄR DET SANT? 
Axel är stum och stel, misslyckas fem gånger med att viska i Knuts öra. 
AXEL: Det är sant.  
 
 
Transkriptionen visar alltså hur Staffan Valdemar Holm tillfört texten fler pauser, upprepningar och 

ofullbordade repliker. Varför? Det framgår när vi jämför de båda pjäserna. 

 
 
4.1.2  En talande tystnad  
 
I manusmaterialet återfinns indikationer om tystnad på scenen. Erland Josephson använder  flera medel 

för att beskriva tystnaden. Här följer fyra explicita indikationer på tystnad i En talande tystnad: 

 
1. Anna 
Men säg något då! 
 
(Paus) PAUS    26  
 
2. (Jan Åke ger henne en ursinnig blick. Inez ger honom en lika ursinnig blick tillbaka. Jan Åke drar andan som för att säga 
något. Inez drar andan som för att säga något. De håller tyst. Så släpper de varandra med blicken igen. Denna ögonexercis 
pågår en stund. Då uppträder Peter och Johan. En ömsesidig tvekan uppstår. En känsla av ordens betydelse förstummar 
människorna. Men detta är inte att uthärda.)27  
 

                                                             
26 Josephson, En talande tystnad, s.8 
27 Ibid, s. 80 
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3. (Paus. De svävar alla i tomrummet.)28  
 
4. (Paus. Det blir paus. Det är paus. Det talande och det tysta lägret betraktar varandra. Ursinnigt. Så talar Johan, mycket 
lågt.)29  
 
 
I det första exemplet är en paus indikerad genom understrykning efter anvisningspraxis hos Josephson, 

men det faktum att han upprepar PAUS i versaler ger möjligen en metaspråklig antydan om att pausen 

bör utvecklas eller fyllas med innebörd från skådespelare och regissör. Det är i så fall en indikation 

jämförbar med McGuires ”open silence”. Det kan förstås vara ett utslag av lust att variera texten 

typografiskt, från Josephsons sida, eller en inkonsekvens utan någon egentlig innebörd. Men också 

fjärde exemplet visar på denna typ av indikation genom upprepning och betoning, fast här finns mer 

detaljerade anvisningar till vad som sker i och med pausen. Det andra exemplet fungerar även den som 

en mer utvecklad regianvisning, där ”en känsla av ordens betydelse förstummar människorna” så att de 

”håller tyst” − tystnadens funktion på scenen bör vara att gestalta detta redan beskrivna. Detsamma kan 

sägas om det tredje exemplet, där pausens tystnad har fått ett uttryck genom en metafor för behållare 

och tillstånd. Pausen liknas vid ett rumsligt vakuumtillstånd där karaktärerna har möjlighet att sväva.  

 

De flesta tystnader och pauser som förekommer i En talande tystnad är inte ”öppna” i McGuires 

bemärkelse. 

 

Man kan också betrakta irrelevanta ord som en form av tystnad. Detta är fallet i scen IX, efter att Jan  

Åke och Inez hållit tyst en stund och Peter och Johan inträtt på scenen under tiden, börjar Jan Åke och 

Inez yttra fraser, till exempel: 
 
 Jan Åke 
Tjänare, tjänare. Ja, det är väl inte för mycket sagt? 
 
 Inez 
Ja hej på er. Som man brukar säga. 
 
 
Vad är det som händer här? Jan Åke och Inez använder tomma ord och nötta fraser, kan hända för att 

fylla tystnaden. Men det är intressant vilken typ av ”tomma ord” som används, de har en metaspråklig 

karaktär och fungerar självkommenterande. Resultatet blir ett slags hyperspråk som får sin relevans 

hos mottagaren/publiken. Inom ramen för den kommunikationssituation som Jan Åke och Inez 

befinner sig i, däremot, är talet irrelevant och meningslöst. 

 
                                                             
28 Ibid, s. 115 
29 Ibid, s.87 
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4.1.3  En jämförelse  
 
Erland Josephsons manus är full av tystnadsindikationer. En talande tystnad innehåller på 

manuskriptnivå betoning på pauserna, och de är ibland färdigtolkade och explicit beskrivna. Josephson 

har givit tystnaden mening redan i teatertexten. Regissören har att arbeta med relevanta pauser från 

början; jämför Strindbergs antydan i teatertexten (−−−)30 som Holm sedan utvecklat och givit relevans 

genom utdragna pauser, upprepningar och ofullbordade meningar. En öppen tystnad, ”open silence”31 , 

där scenanvisningen ger en karaktär plats på scenen men ingenting att säga, kommer att få sin mening i 

den aktuella kontexten, det vill säga i och med föreställningen och dess produktionsidé. Det är detta 

Holm arbetat med i Leka med elden, att bygga en kontext som gör pauserna relevanta.  

 

 
4.2 Tystnadens konceptualisering 
 
”Tystnaden är en aktivitet, precis som pausen är en aktivitet. Pausen på teatern är inte att saker 
upphör, utan det är en aktiv handling att vara tyst”32  
 
 
4.2.1 Leka med elden 
 
I materialet från Leka med elden finns inga tystnadsmetaforer. De många pauserna ges ingen fysisk 

beskrivning, inramningen bygger i stället på våra förväntningar. Som Tannen skriver, pausen är en 

tystnad när den är längre än förväntat, eller förekommer på ett oväntat ställe33.  

 

 
4.2.2 En talande tystnad  
 
I öppningsscenen är Johans ryggtavla fysiskt närvarande, medan Anna och Elsa talar om hans tystnad: 

 
 I 
 Anna 
Hur länge har han varit tyst nu?  
 
 Elsa 
Jag vet inte. Det får gärna fortsätta. Jag tycker det är skönt. 
 
 Anna 
Ja, han har alltid varit en pratmakare. Men han kunde bryta tystnaden bara för en stund. För en förklaring. 
 
  

                                                             
30 Se avsnitt 1.2 
31 Se avsnitt 3.1 
32 Josephson, Erland, 2002: intervju. 
33 Tannen, Deborah, Silence: Anything But, ur Perspectives on silence, s. 109 
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Anna upplever Johans tystnad som en substans hon önskar att han kunde ”bryta”, Johans tystnad är 

med andra ord konceptualiserad som en aktivitet. Vidare i scenen uppfattar Elsa Johans tystnad som en 

sorts aktivitet han ”håller på med”: 
 
(Paus) 
 Elsa 
Nu blev det tyst igen. 
 
 Anna 
Det är olidligt! 
 
 Elsa 
Så här får han inte hålla på! 
 
 
I scen IX förhåller sig Inez och Jan Åke till Johans tystnad. Inez beskriver tystnaden som något som 

kan ”fyllas ut” och ”fyllas i” (av andra). Att fylla ut en tystnad innebär någon sorts tillfogande för att 

ersätta vad som fattas. Detsamma skulle kunna sägas om ”att fylla i”, men ”fylla i” har också en 

konnotation i samtal. Uttrycket kan fungera som markör för en bekräftande talhandling när någon form 

av konsensus råder mellan samtalsparter. Eventuellt skulle Jan Åke kunna tänkas ”fylla i” Johans 

tystnad genom att själv vara tyst. 

 
 

Inez 
Hitta på någonting! Du är vansinnigt ivrig att fylla ut den här tystnaden själv! Eller fylla i den. 
… 
 Jan Åke 
Det vore bra om du också kunde smittas av den där tystlåtenheten! 
 
 Inez 
Ja visst! Det är lika bra att vi upphör allesammans! 
 
 
Jan Åke liknar tystlåtenheten vid en sjukdom när han säger ”smittas av”, kan tänkas är tystnaden 

något, en substans, som smittar i sig. Men antagligen är det själva intentionen och valet att hålla tyst 

som han uppfattar som sjuklig, eftersom han faktiskt talar om ”tystlåtenheten”. Att vara tyst är att 

upphöra menar Inez, metaforiskt är tystnaden således ett tillstånd. I det här fallet en skiftning från ett 

tillstånd till ett annat. Tystlåtenheten kan  begripas rumsligen, som en behållare inom vilken man inte 

längre är eller fortgår. 

 
 
4.2.3 En jämförelse  
 
Metaforer förekommer i En talande tystnad men överhuvudtaget inte i Leka med elden. I En talande 

tystnads repliker används metaforer till och med ganska ofta i de scener som analyseras, och 



 18 

metaforerna är av olika slag. De som indikerar att tystnaden skulle vara någon sorts aktivitet genom att 

behandla den som en substans är uttrycken: ”bryta tystnaden”, ”så här får han inte hålla på!”, och 

eventuellt också ”smittas av”. De metaforer som visar på en konceptualisering av tystnaden som vore 

den en behållare för ett tillstånd är: ”Ja visst! Det är lika bra att vi upphör allesammans!”, ”fylla ut” 

och ”fylla i”. De sistnämnda skulle kunna räknas hit därför att de förutsätter ett tomrum eller ett 

utrymme som kan fyllas. Detta skulle kunna jämföras med Tryggvasons studie av tystnadstolerans i 

svenska och finska hem. Benägenheten hos svenskar att stödja samtalet genom olika former av 

återkoppling som att ”fylla i varandra” pekar på en föreställning hos svenskar att tystnaden är ett 

tillstånd vilken kan och bör fyllas med ljud och tecken för att inte innebära en distanserande risk. Vi 

har dessutom sett en sådan här rumslig metafor i Josephsons scenanvisning (tredje exemplet på 

explicita tystnadsindikationer). 

 
 
4.3 Tystnadens distanserande respektive förenande funktion 
 
”Orden är en spång kastad över en avgrund, den håller att gå på men inte att stå på”34  
 
 
4.3.1 Leka med elden 
 
Knuts steg hörs i rummet och Kerstin gör en ansats, egentligen en ljudande utandning, Knut stannar 

Kerstin tystnar, men när Knut tar till orda gör Kerstin det också, överlappande: 

 
KNUT:        Varför sitter ni så långt ifrån varandra? 
KERSTIN:   [Där (.) ah] 
KNUT ser på bägge:  Och ser så upprörda ut?  
KERSTIN:                 [Därför att (.)]                    ehh (.) ehh (.) ehh 
 
Knut ser på Kerstin som gör tre harklande försök under en tidsrymd av ca 45 sekunder. Publiken 

skrattar en stund efter Kerstins andra försök ungefär 20 sekunder efter Knuts fråga. Kerstins tystnad 

kan här tolkas som en oförmåga att komma till tals, en osäkerhet och tvekan som hindrar henne att 

fullborda satsen. Mellan Knut och Kerstin har den långa tystnaden en distanserande verkan eftersom 

Knut, som förväntar sig ett svar, kan se Kerstins svårigheter men som vi ser i följande passage inte 

hjälper någon av dem att komma fram och uttrycka sig spontant. Mellan Knut och Axel skapas på 

samma vis en distans. Knuts sätt att utan ett ord, men med hela sin uppmärksamhet visa vem som 

förväntas stå till svars, betonar de kommande ordens betydelse för dem alla. Det är även möjligt att 

                                                             
34 Josephson, Erland, 2002: intervju 
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tolka Knuts agerande som ett uttryck för dominans som i sig förenar Kerstin och Axel i sin 

gemensamma position som dominerade. 

 
Knut vänder sig mot Axel. 
AXEL: ah (.) 
Knut vänder sig mot Kerstin och sedan mot Axel igen. 
Kerstin och Axel ser på varandra.  
KERSTIN:  eh (.) 
AXEL:        [eh (.) 
 

I den föregående passagen bekräftas Kerstin och Axels förenande tystnad med hjälp av blickar och en 

gemensam ansats. Hela den första delen fram till Kerstins svar präglas av tystnad mellan tonande 

utfyllnader och ljudliga stön. Först tre och en halv minut in i scenen svarar Kerstin med en fullständig 

mening.   

 
Knut vänder sig mot Kerstin. 
KERSTIN: eh (.) NERVÖST SKRATT 
Knut ställer sig nära. Vänder sedan och går mot Axel. 
KNUT: Hum (.) SKRATTAR 
Knut vänder sig mot båda som ser på varandra och harklar sig. 
KERSTIN: Därför att vi älskar… 
KNUT: Va? 
KERSTIN: Därför att vi älskar varandra. 
KNUT mot Axel: Är det sant? 
KNUT ställer sig på huk invid Axels öra: ÄR DET SANT? 
Axel är stum och stel, misslyckas fem gånger med att viska i Knuts öra. 
AXEL: Det är sant.  
 
När Knut frågat Axel, ”Är det sant?” följer ca 15 sekunder utan svar varpå han vrålar frågan igen. Det 

tar Axel ungefär en minut och 20 sekunder innan frågan är besvarad. Under den tiden är det helt tyst på 

scenen medan skratten kommer och går från publiken. Emellanåt väntar alltså salongen lika ljudlöst 

som karaktärerna på scen, kan hända delar publiken sympatiskt anspänningen.  

 
 
4.3.2 En talande tystnad  
 

Följande stycke kan tolkas som att Annas och Elsas tal har en förenande funktion just för att pauserna, 

deras egna avbrott, upplevs av dem själva ha en distanserande verkan, så att själva talandet i sig måste 

upprätthållas för att motarbeta detta. De tycks inte vara så intresserade av varandra att förståelse skulle 

vara en drivande mekanism. Det som driver dem är istället viljan att med hjälp av ord förenas igen.  
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 Elsa 
Nej. 
(Paus) 
Vad tyst det blev... 
 
 Anna 
Sen han slutat prata? 
(Paus) 
 

Elsa 
Vi säger ju inte heller någonting. 
 
 Anna 
Vi har väl aldrig haft svårt att prata! 
 
 Elsa 
Med varandra? 
 
 Anna 
Nej. Vi har alltid haft mycket att säga varandra. 
 
 Elsa 
Ja visst. 
(Paus) 
  
 Anna 
Men säg något då! 
 
(Paus) PAUS 
 
 
Johans tystnad och även deras egna avbrott har som sagt en distanserande verkan. Annas och Elsas 

samtal förmår inte skapa en ny meningsfull kontext oberoende av Johan, när de faller i tystnad beror 

det på att deras spekuleringar om Johans tystnad hamnar i en språklig återvändsgränd. Pauserna 

understryker att de fortsätter att relatera till Johan och inte till varandra trots att det är Anna och Elsa 

som samtalar. 

 

Anna och Elsa möts först när de tillsammans kan skylla i från sig. Häri finns den enda förenande 

funktionen av Johans tystnad i scenen. 
 
 



 21 

 
4.3.3 En jämförelse 
 
I Leka med elden har Knuts tysta förväntan en distanserande funktion både mellan Knut och Kerstin 

och mellan Knut och Axel. Kerstin och Axel befinner sig i en gemensam position som dominerade 

svaranden, och i sin delade oförmåga till tal kan de förenas. Knuts och Johans roller är inte helt olika, 

deras tystnader sätter premisserna för medaktörernas handlanden och låtanden. Men vad som sker i de 

”utsattas” relationer är det motsatta i pjäserna. I En talande tystnad fungerar Johans tystnad 

distanserande för Annas och Elsas relation, däremot fortsätter de att relatera till Johan, så Johan 

distanserar sig inte från dem i den bemärkelsen. Anna och Elsa producerar tal för att motverka 

separationen, men lyckas först när de skyller sin egen tystnad, eller snarare brist på tal, på Johan.  
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5 Diskussion 
 
 
Staffan Valdemar Holm har fyllt pausen i Leka med elden med innebörd, han har givit den en relevans 

som inte fanns lika utvecklad i teatertexten. Texterna skiljer sig åt på det sättet att En talande tystnad 

oftare explicit regisserar pauserna och tystnaderna. Kanske är det inte en oväntad skillnad när själva 

ämnet hos En talande tystnad är språket och tystnaden. I båda pjäserna används tystnaden som ett 

slags maktmedel, detta är gemensamt för Knut och Johan, men deras utövande får skilda konsekvenser 

för de inblandade. I Leka med elden verkar tystnaden förenande medan funktionen blir den motsatta i 

En talande tystnad. 

 

 I intervjun berättar Staffan Valdemar Holm hur han byggt in tystnaden efter hand i scenen. ”När 

tystnaden är effektiv är den väldigt talande”35 och effektiv kan tystnaden bara vara i ett dramatiskt 

moment. Att hålla tyst utan laddning (som till exempel lång paus mellan scener) fungerar aldrig på 

teatern, menar han. I Leka med elden varierar tystnaden mellan tre och fem minuter. Det innebär en 

osäkerhetsaspekt att skådespelarna är tysta i fem minuter och Holms ambition har varit att behålla 

publiken i dramat. Publiken genomgår under denna tid olika stadier från en fördjupad förståelse till en 

punkt där man upplever att något nu måste sägas, varpå det blir tråkigt för att sedan bli roligt igen… 

Publiken ”upplever kollektivt eftersom alla tvingas reagera individuellt” säger Holm i intervjun, 

delaktigheten är en individuell reaktion. Holms intention med tystnaden har varit att uttrycka 

svårigheten hos båda inför den tredje och göra publiken delaktig med både den som drabbar respektive 

den som blir drabbad. För att göra tystnaden relevant har han använt vissa regiprinciper: när Knut tittar 

på Axel är det lättare för Kerstin att komma till tals, medan hon sedan söker Axel när Knut ser på 

henne. Det är rent mekaniskt fastlagt.  

 

Det irrelevanta i samtalet med Jan Åkes och Inez självkommenterande hyperspråk och detta att det får 

sin relevans i och med mottagaren, är en berättarteknik eller metaspråklig lek som inte har sin 

motsvarighet i Leka med elden. Men Axel och Kerstin ”använder mycket språk i scenen innan för att 

rättfärdiga sin relation”36. Exempel på detta är Axels replik: ”Nu äro vi förlorade …” (se s. 7).  Så i 

båda pjäserna kontrasteras tal och tystnad och det ena används för att framhäva det andra. I En talande 

tystnad är människorna på väg att upphöra när de utsätts för Johans provocerande tystnad, menar 

Erland Josephson, villkoren för språket och begreppen vidgas och fördjupas. När ett meningsfullt 

språk upphör blir självkommentaren till i den sociala skräcken för att sluta existera. Människorna i En 
                                                             
35 Holm, Staffan Valdemar, 2002: intervju 
36 Ibid. 
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talande tystnad litar inte på språket men flyr till det. ”Om man vänder på ord distanserar man sig från 

det” säger Josephson och citerar i sin tur Paul Valery: ”Orden är en spång kastad över en avgrund, den 

håller att gå på men inte att stå på”37, det finns en risk att orden tömmer ut sig själva. Jan Åke, menar 

Josephson, är ett exempel på en man som istället för liv äger en enda fortlöpande kommentar. Vidare 

beskriver han hur alla försöker tolka tystnaden och fylla den med språket − tystnad är en väldigt 

dominerande form för samtal, tystnaden skapar osäkerhet. 

 

Leka med elden har en underliggande tystnad som skulle kunna sägas komma till uttryck genom 

språkets möjligheter att dölja. Holm poängterar den moderna dramatikens arbete med undertexten. Hos 

dramatiker som Ibsen, Strindberg och Norén är det många gånger intressant att ställa sig frågan: ”Vad 

är det de inte säger?”.  Staffan Valdemar Holm fortsätter, ”språket är också en tystnad på det sättet att 

det är ett förtigande som låter”. Varje val att säga något är samtidigt ett val att inte säga någonting 

annat, vi förblir tysta när vi talar och talar även när vi är tysta. Tystnaden mellan Axel och Kerstin 

kontrasterar mot den föregående scenens liderliga ordflöde men talar fortfarande kärlekens språk38.    

 

Hos Holm har tystnaden funktionen att vara dramatiskt effektiv, hos Josephson är den tematiskt 

intressant. De lingvistiska metaforerna ”form” och  ”innehåll” som sedan Saussure präglat våra tankar 

om språket kan mycket väl tillskrivas tystnadens funktion i de båda pjäserna. Tystnaden i Leka med 

elden är en form för scenisk effekt medan En talande tystnad har tystnaden som sitt själva innehåll. 

Bruket av metaforer i En talande tystnad visar att här är människors hantering av tystnadssituationer 

och de projiceringar som dessa situationer skapar något av temat för pjäsen. 

                                                             
37 Josephson, Erland, 2002: intervju 
38 Se avsnitt 1.2 
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6 Sammanfattning 
 
 
Den här uppsatsens syfte är att undersöka tystnadens kommunikativa funktion i två svenska 

teaterpjäser, Leka med elden av August Strindberg och En talande tystnad av Erland Josephson. I min 

metod använder jag mig av en anti-essentialistisk hållning och intresserar mig i första hand för 

tystnadens funktion.  

 

Tystnaden analyseras utifrån tre ingångar: dess relevans, konceptualisering och distanse-

rande/förenande funktion. Analysen visar skillnader pjäserna emellan vad gäller tystnadsindikationer i 

teatertexten. En talande tystnad regisserar oftare explicit pauserna medan  tystnaden i Leka med elden 

endast är antydd i texten och får sin relevans i Holms regi. Metaforer som avslöjar tystnadens 

konceptualisering förekommer i En talande tystnad men inte alls i Leka med elden. Tystnaden 

konceptualiseras både som en aktivitet och som ett tillstånd. I En talande tystnad har tystnaden främst 

en distanserande funktion, i Leka med elden en förenande funktion i högre grad men denna visar också 

exempel på en distanserande funktion hos tystnaden. 
 
Min slutsats är att tystnadens funktion sammantaget i Leka med elden är att skapa en form för scenisk 

effekt, det vill säga, att vara dramatiskt effektiv. I En talande tystnad är tystnaden tematisk och en del 

av pjäsens själva innehåll. 
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