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Abstract 

The drama of Kristina Lugn�s Kvinnorna vid Svansjön (The women by the Swan Lake) takes 

place in the dialogue and language; the same ambiguous language that is found in Lugn�s 

poetry. In this essay I examine how meaning and dramatic tension is created in the dialogue of 

Kvinnorna vid Svansjön. 

I describe the play, using concepts from various drama theories. However, the most 

important concepts of classical drama theory such as "story" and "plot" are not really 

applicable. This is because of the contradictory information given in the dialogue. For the 

same reason, the dramatic �space� is very hard to define. I found other concepts, 

�theme/motif� and �symbol�, more rewarding. These elements carry the spheres of interest 

and constitute the metaphors that create unity in the play. The main themes/motifs in this 

drama are �love� and �death�, which are closely connected to the main symbol, �water�. 

According to theatre theorist Erika Fischer-Lichte, dramatic dialogue contains a tension 

between �writing� and �orality�. This tension is my starting point when examining the 

dialogue of Kvinnorna vid Svansjön, which constantly alternates between monologue 

(writing) and face-to-face dialogue (orality). The tension between writing and orality is also 

present linguistically in the play; writing is represented by lyrical, metaphorical language and 

orality by everyday spoken language. I find that communication often occurs through 

associative and thematic language use. There are many connections between the 

metaphors/themes on the linguistic level and the motifs/themes on the dramatic level. Lugn�s 

thematic dialogue gives new life to worn-out metaphors. 

I connect the tension in dialogue and language to the play�s floating spatial dimension, in 

which I make out two levels: �reality� and �fantasy�. These levels are as deceptive as the 

language of the play and help to create uncertainty and suspense about the dramatic reality. 
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1 Inledning 

Kristina Lugn är poet med åtta utgivna diktsamlingar. Hon debuterade 1972 med om jag inte 

och den senaste, Hej då, ha det så bra!, publicerades 2003. Som dramatiker är hon mycket 

produktiv och har skrivit (minst) 21 dramer, främst för teaterscenen. Samtliga dessa har haft 

urpremiär på antingen Dramaten, Stockholms Stadsteater eller Teater Brunnsgatan 4, vilken 

Lugn själv leder sedan 1997. Kvinnorna vid Svansjön hade urpremiär på Stadsteatern 19 

september 2003 i regi av Åsa Kalmér, en uppsättning jag tyvärr missade. Jag valde dramat 

som ämne för denna uppsats efter att ha fascinerats av dess mångsidighet och komplexitet. 

Mitt intresse för Lugns dramatik väcktes på grundkursen i Litteratur och Drama, där min b-

uppsats behandlade den språkliga dramatiken i Lugns Nattorienterarna. Det som intresserar 

mig med Lugns dramatik är hur en dramatext, genom att inte slå fast någonting som säkert, 

öppnar för personliga tolkningar och fantasier hos mottagaren. 

1.1 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Kristina Lugn genom sin speciella hantering av 

dialog och språk skapar mening och dramatisk spänning i Kvinnorna vid Svansjön. Vad är det 

som gör denna, till det yttre sett �litterära�, text, dramatisk? 

1.2 Kristina Lugn: forskningsöversikt 

Det finns ingen tryckt avhandling som behandlar Lugns författarskap men däremot en del 

annat publicerat material om Lugns texter; Åsa Beckman skriver om en i Lugns texter 

ständigt frånvarande modersgestalt i ett kapitel i boken Jag själv ett hus av ljus � 10 kvinnliga 

poeter (Stockholm, 2002), Björn Sundberg analyserar i uppsatsen Inga givna roller duger � 

Om Kristina Lugns dramatik1 de könsroller som Lugn leker med i sin dramatik, Lars 

                                                             
1 Ingår i Omklädningsrum � Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, red. Eva 

Heggestad & Anna Williams (Lund, 2004). 
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Elleström har ett kapitel om könsroller och ironi i Lugns lyrik i sin bok En ironisk historia � 

Från Lenngren till Lugn (Stockholm, 2005) och även Maria Österlund behandlar könsrollerna 

i Lugns lyrik i sin uppsats �Det måste finnas en reservutgång� Om rumsligheten i Kristina 

Lugns lyrik.2 Ett antal artiklar har också publicerats om Lugn.3  

Ann-Helén Andersson håller sedan hösten 2003 på med en avhandling vid Umeå 

Universitet med den preliminära arbetstiteln Normalitetsrasering och gränsupplösning i 

Kristina Lugns ironiska rolldiktning4. Hon har även skrivit en d-uppsats: I normalitetens 

kölvatten � en studie av Kristina Lugns och Jonas Gardells ironiska rolldiktningsprojekt med 

utgångspunkt i verken Stulna juveler respektive Så går en dag från vårt liv och kommer aldrig 

åter (Umeå universitet, 2002). I övrigt finns en mängd framlagda c-uppsatser (jag har hittat 19 

stycken) som behandlar Lugns författarskap, varav ungefär hälften behandlar lyriken och 

hälften dramatiken; få lägger vikten vid just språket i Lugns dramatik. Åsa Ohlsson har skrivit 

�På vansinnesfärd i sjömannens trädgård�. En studie av språk och stil i Kristina Lugns pjäs 

�Idlaflickorna� (Stockholms universitet, 1999).5 Maria Karlssons uppsats Dubbel blick och 

ironi. Ann Jäderlunds drama Salome och Kristina Lugns drama I dödsskuggans dal � en 

studie om författarnas förhållande till språket och om att uttrycka kvinnlig erfarenhet 

(Södertörns Högskola, 2003) behandlar det ironiska språket som feministisk strategi. Linda 

                                                             
2 Ingår i Pia Ingström, Maria Österlund, Kristina Malmio, Hemmet, rummet och revolten � Studier i litterärt 

gränsöverskridande (Åbo, 1996). 
3 Bland andra: Hanna Hallgren, �Språkdräkt, ordförråd, livsmedel: Hallgren vs Lugn�, Lyrikvännen, nr. 6, 2004, 

s. 7-17, Margareta Wirmark, �Det banala, det skräckfyllda och det euforiska � Om Kristina Lugns Tant 

Blomma�, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, nr. 2, 1997, s. 122-129, Isabelle Vilhelmsen, �Sveket mot Deborah: 

Kristina Lugn skildrar kvinnors utsatthet�, Tvärtanten, nr. 2, 1997, s. 29-32, Lars Elleström, �Kön och ironi � en 

linje i samtida svensk lyrik�, Synsvinkler, Saernr., 1995, s. 43-66 (även publicerad i Feministiska 

litteraturanalyser 1972-2002, red. Åsa Arping & Anna Nordenstam, 2002), Margareta Sörenson �Kristina Lugn 

med sig själv som arbetsredskap�, DRAMAT nr. 3, 1995, Anne Heith, �Schamanen Lugn eller Då flickan Ruda 

rumsterar i den svenska vardagen kan kvinnlig bekännelselyrik bli resultatet�, Horisont, nr. 4, 1992, s. 13-17. 
4 Ann-Helén Andersson, presentation på Umeå Universitets hemsida, 

http://www.umu.se/littnord/personal/Andersson.htm 
5 Den har jag tyvärr inte kunnat ta del av eftersom SU flyttar sitt bibliotek och har alla sina äldre uppsatser 

nerpackade och otillgängliga under tiden för mitt uppsatsarbete. 
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Valle är den enda (så vitt jag vet) som har skrivit om Kvinnorna vid Svansjön tidigare. Hon tar 

upp identitetsbegreppet i dramat med stöd av Sartres existentialistiska filosofi.6  

1.3 Teori och metod 

Min metod går ut på att applicera dramateoretiska tankar och begrepp på Lugns drama för att 

undersöka på vilka sätt den använder sig av och bryter mot �traditionella� dramatiska 

konventioner.  

Den västerländska dramateorin har sin födelse i Om diktkonsten från 350 f. Kr. där 

Aristoteles formulerar tankar om dramats utformning; tankar som kommit att bli avgörande 

för all efterkommande dramateori. Grundläggande för Aristoteles var synen att dramat skulle 

vara en avbildning av verkligheten. Aristoteles idéer plockades under 1600-talet upp av den 

franska klassicismen och inspirerade den doktrin som växte fram med riktlinjer för dramats 

form och uppgift. Här ställdes bland annat höga krav på dramats sannolikhet, vilket bland 

annat förde med sig en strävan efter handlingens, rummets och tidens enhet.7  

Aristoteles och franskklassicismen ligger till grund för dagens �klassiska� eller 

�traditionella� dramateori, dit Gunnar Brandells Drama i tre avsnitt (Stockholm, 1971, 1996) 

kan räknas. Jag har använt mig av Brandells genomgång av dramats element och hur dessa 

kan definieras. Han gör en inte helt okomplicerad uppdelning av elementen i sceniska (med en 

omedelbar effekt) och dramatiska (med ett syfte i dramat som helhet). Jag har också hämtat 

definitioner av dramats element från Ingvar Holms Drama på scen (Stockholm, 1969, 1981), 

även denna med utgångspunkt i klassisk dramateori. Liksom Holm ställer Peter Szondi i Det 

moderna dramats teori 1880 � 1950 (Stockholm, 1972) klassisk dramateori mot modern 

dramatik. Szondis analys av tidsbegreppet i dramat och den moderna dramatikens förhållande 

till tiden har varit användbar för mig. Även Mats Ödeens Dramatiskt berättande: Om konsten 

att strukturera ett drama (Stockholm, 1988, 1995, 2005) är klassiskt dramateoretisk och har 

bistått mig med tankar om dramats tid och rum. 

                                                             
6 Linda Valle, �Det är klart att vi blir utbrända när vi inte brinner för någonting� En studie av hur identitet 

behandlas i Kristina Lugns drama Kvinnorna vid Svansjön, c-uppsats i litteraturvetenskap, Södertörns Högskola 

(Huddinge, 2003). 
7 Se bland annat Per Arne Tjäders Fruktan, medkänsla och kritisk distans. Den västerländska dramateorins 

historia (Lund, 2001) om denna framväxt och utveckling. 
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Jag refererar också till dramateori med en semiotisk utgångspunkt. Teatersemiotiker 

undersöker de �tecken� som skapar mening i dramat, vilket innefattar allt som når dess 

åskådare. Detta innebär ett tydligare fokus på teaterhändelsen än i klassisk dramateori som 

utgår främst från texten. När Martin Esslin går igenom dramats tecken i The Field of Drama: 

how the signs of drama create meaning on stage and screen (London, 1987, 1988) ingår 

bland annat avsnitten �skådespelaren�, �musik och ljud� och �scenografi�. Jag har främst 

använt mig av det Esslin har att säga om �orden�. Teatersemiotikern Erika Fischer-Lichte 

diskuterar den dramatiska dialogen i ett kapitel i The Show and the Gaze of Theatre: a 

European perspective (Iowa city, 1997). Hennes slutsatser har varit till hjälp vid analysen av 

dialogen i Kvinnorna vid Svansjön. 

 

I kapitel 2: �Introduktion till Kvinnorna vid Svansjön�, gör jag en genomgång av pjäsen med 

hjälp av dramateoretiska definitioner. Varje underkapitel behandlar ett dramatiskt element och 

inleds med en sammanfattning av teorin kring detsamma. I kapitel 3: �Dialogen i Kvinnorna 

vid Svansjön�, analyserar jag dramats dialog; dess struktur, utmärkande drag och språkliga 

egenart. Jag börjar med att ta upp olika teorier kring dramadialog och hur dessa kan appliceras 

på dialogen i Lugns drama. 
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2 Introduktion till Kvinnorna vid Svansjön 

Det textmaterial jag utgår från är spelversionen av Kvinnorna vid Svansjön från 

uruppsättningen på Stockholms Stadsteater 2003.8 Dramatexten är indelad i 19 namngivna 

scener, vilket gjorts av regissören Åsa Kalmér inför scenuppförandet.9 Det finns inga 

scenanvisningar i texten, men en förteckning över personerna. Litteraturteoretikern Roman 

Ingarden delar upp dramatexten i huvudtext och bitext, där huvudtexten utgör de repliker som 

skådespelarna ska framsäga och bitexten den övriga.10 Men eftersom detta drama inte har 

några scenanvisningar är det ur huvudtexten vi får hämta all information om roller, handling, 

intrig, rum, tid, etc.  

Viktiga begrepp som är grundläggande inom den klassiska dramateorin måste diskuteras 

när man analyserar Lugns fiktiva värld: �avbildad verklighet� och �sannolikhet�. I vilken 

utsträckning kan man tala om en �avbildad verklighet� hos Lugn? Vad är en �sannolik� 

fiktion och hur förhåller sig Lugn till en sådan? 

  

2.1 Personer 

Den klassiska dramateorin återkommer ständigt till frågan: vad kommer först, handling eller 

person? Styr dramats person handlingen eller är det handlingen som �gör� personen? Ingvar 

Holms lösning är att konstatera att olika dramer domineras av olika element.11 Jag väljer att 

börja min introduktion till dramat med en beskrivning av personerna. Den främsta an-

ledningen är att handlingen (som jag kommer till) här är underordnad personerna. Jag 

använder i linje med Holm roll eller person som benämning på den del av pjäsen som ska 

                                                             
8 Jag har använt Stockholms Stadsteaters sista spelversion från september 2003. En tidigare version finns tryckt i 

föreställningens program. Dessa skiljer sig något åt; strykningar är gjorda i den senare versionen. 
9 Kvinnorna vid Svansjön, teaterprogram, Stockholms Stadsteater (Stockholm, 2003). 
10 Roman Ingarden, Det litterära konstverket: med ett supplement om funktionerna hos språket i 

teaterskådespelet (Lund, 1976), s. 279. 
11 Ingvar Holm, Drama på scen: Dramats former och funktion (Stockholm, 1969, 1981), s. 31. 
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framföras av en skådespelare.12 Jag använder också Holms schema över rollernas olika 

�karakteriseringsvägar� vilka är: personen beskriver sig själv, personen beskrivs av andra, 

personen förråder sig genom sitt uppträdande, personen förråds genom andras uppträdande.13  

Rollernas sceniska verkan eller direkta effekt som skådespelare �utrustade med en fiktiv 

personlighet�,14 kan vi inte veta mycket om utifrån dramatexten. Den berättar att fyra personer 

medverkar i dramat och att de heter Astrid, Karin, Bengt och Lars-Göran. Vi vet inget om 

deras yttre. Lars-Göran är den enda av dem som omtalats innan han kommer in på scenen: 

�Men Lars-Göran är någonstans här i trakterna. Han drog sig undan i ett buskage för en stund 

sedan.�15 Bengt säger också: �Var är Lars-Göran? Skulle inte han också komma hit? Han 

lovade att leta reda på mig om jag skulle gå vilse.� (Kvinnorna vid Svansjön, s. 14.) 

Replikerna förebådar dels Lars-Görans karaktärsdrag att vilja hålla låg profil, dels det ansvar 

han tar för alla andra än sig själv. Detta bekräftas också direkt när han gör sin entré och ber 

om ursäkt för sig själv och uppmanar Astrid att sluta med medicinen (s. 20). Här har Lugn, för 

ovanlighetens skull, �sörjt för en god entré� enligt Brandells definition.16 

Rollerna karakteriseras både genom att beskriva sig själva och beskrivas av de andra 

rollerna, vilket Linda Valle gjort en detaljerad genomgång av i sin uppsats.17 Tydligt är att 

karakteriseringen sker nästan uteslutande i språket. Men inte bara genom beskrivningar, utan 

till stor del genom hur de enskilda personerna använder språket; vad de pratar om och hur. De 

olika rollernas individuella språkbruk genomsyrar samtliga av Holms �karakteriseringsvägar�; 

när rollerna beskriver sig själva och andra, och när de förråds genom sitt och andras 

uppträdande. De fyra rollernas karaktär kan sammanfattas så här: 

 

Bengt karakteriseras av ett offentligt, politiskt språkbruk som kan kopplas till att han utger sig 

för att vara statsminister. Han benämner sig själv som den charmige �förste älskaren� och 

talar gärna om kvinnorna, erotik och fortplantning. Dessutom uppträder han ofta buffligt och 

ohövligt. 

                                                             
12 Ibid., s. 99. 
13 Ibid., s. 102 f. 
14 Gunnar Brandell, Drama i tre avsnitt (Stockholm, 1971, 1996), s. 103. 
15 Kristina Lugn, Kvinnorna vid Svansjön, spelversion (september, 2003), s. 8. Sidhänvisningar till verket ges i 

fortsättningen inom parentes i den löpande texten. 
16 Brandell, s. 104. 
17 Valle, s. 16-22. 
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Astrid omtalas som poet och begagnar ett lyriskt, bildrikt språk. Hon talar om vikten av att ha 

ett eget språk och rabblar ibland ord utan något till synes logiskt samband. Hon talar ständigt 

om sig själv som olycklig, övergiven och sjuk. 

 

Karin säger sig vilja värna om intellektet och försöker ha en praktisk och rationell inställning 

till det mesta. Hon omtalas som VD och tolk. Hon talar mycket om sina funderingar på Gud 

där hon växlar mellan hopp och förakt inför religionen. Hon använder ett ironiskt språk och 

ger uttryck för en viss bitterhet. 

 

Lars-Göran, som omtalas som Bengts pressekreterare, ber ständigt om ursäkt för sig själv och 

begagnar liksom Bengt gärna ett offentligt språk. Han talar mycket om att ta ansvar och 

uppträder också ofta ansvarstagande. Han försöker intala sig själv och andra att han är normal 

och lyckad men erkänner samtidigt att han bär på förtryckta känslor. 

2.2 Handling 

�Handling� kallas �fabel� i vissa dramateoretiska sammanhang18 och betyder, enligt Holms 

definition, �den samlade mängden av händelser, inre och yttre, refererade och förevisade�. 

Det kan också vara en beteckning på en scenisk aktivitet och då menar man ofta en fysisk 

yttre aktivitet i motsats till övervägande och dialog. En person handlar istället för att tänka 

och/eller tala.19 Brandell skriver att grundförutsättningen för �handling�, i den första 

betydelsen, är Aristoteles mimesisbegrepp: dramat återger en handling (eller flera) genom 

handlande människor. På detta sätt hänger alltså de två betydelserna av �handling� ihop. 

Brandell säger vidare att handlingen utgör dramats �verklighet� och att den alltid ska kunna 

återberättas episkt.20  

Martin Esslin menar att �[d]rama är handling�, och att det verbala elementet därför måste 

fungera som handling i drama. Men han säger också att �[h]andlingen alltid överträffar orden� 

och menar att orden som sägs får sin mening genom vad de gör med personen som tilltalas 

                                                             
18 Bland annat i Birthe Sjöbergs Dramatikanalys: En introduktion (Lund, 1999). 
19 Holm, s. 62. 
20 Brandell, s. 145. 
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(eller som talar), snarare än genom deras lexikala och syntaktiska betydelse.21 I drama härrör 

ordens mening främst från den situation i vilken de yttras.22  

Enligt J. L. Austins definition är en talhandling något som görs i samma ögonblick som det 

sägs. Orden beskriver inte något som gjorts, ska göras eller görs eftersom talhandlingar är 

något annat än påståenden: att säga det är att göra det.23 

 

Att återberätta �handlingen� i Kvinnorna vid Svansjön enligt dessa definitioner är svårt. 

Personerna på scenen �handlar� inte. Allt som �händer� på scenen, som vi kan utläsa ur 

dramatexten, är tal (repliker). Vid ett tillfälle sjunger personerna, vilket markeras med dramats 

enda scenanvisning, �ALLA sjunger� (s. 47). Vad som ytterligare försvårar beskrivningen av 

handlingen i Kvinnorna vid Svansjön, är att dialogen innehåller många motsägelser och att 

vissa repliker är mångtydiga. Handlingen kan sammanfattas så här: 

En kvinna blir lämnad av mannen hon älskar, vilket gör henne olycklig och sjuk. Kvinnan 

samtalar med sin syster. En man gör kvinnorna sällskap i samtalet. Ytterligare en man ansluter 

sig och tar del i samtalet. Männen försvinner ur samtalet men kvinnorna kallar tillbaka dem och 

samtalet fortsätter. Den sjuka kvinnan föreslår att de ska gifta sig med varandra allesammans 

och de lovar sig själva evig trohet. 

 

Utifrån denna beskrivning tycks det vara ett ganska torftigt skådespel vi har att göra med. Det 

beror på att ytterst få av replikerna innebär en förändring av situationen på scenen. Samtidigt 

kan man se det som att varje replik är en del av handlingen eftersom de �är� det som händer 

på scenen. När jag sammanfattat handlingen ovan har jag utgått från de repliker som verkar 

skapa störst förändring i situationen på scenen (så som jag föreställer mig den utifrån texten), 

och därmed kan jämföras med yttre fysisk aktivitet. �Den yttre handlingen är scenaktionen, 

den inre innebär en själsförvandling� skriver Holm apropå scenaktivitetens värde.24 Man kan 

således läsa detta dramas handling som �inre�, med det själsliga dramat i fokus istället för det 

fysiska. Då skulle bristen på yttre handling vara en följd av bristen på fysisk �verklighet�. 

                                                             
21 Martin Esslin, The field of drama: How the signs of drama create meaning on stage and screen (London, 

1987, 1988), s. 83 f. 
22 Ibid., s. 86 f. 
23 J. L. Austin, How to do things with words (Oxford, 1962, 1975), s. 6. 
24 Holm, s. 63. 



 12

Enligt Martin Esslins synsätt kan dominansen av det verbala i Kvinnorna vid Svansjön 

fungera som handling. Man kan också säga att det i detta drama inte förekommer några 

handlingar men däremot talhandlingar, som att de gifter sig (med sig själva). Denna 

talhandling indikeras genom att de �lovar�, något som sker i samma sekund som orden yttras 

(s. 80). Detsamma sker när Karin säger: �Jag anhåller härmed om Bengts hand.� (s. 37.) 

Mycket av det verbala i dramat är inte talhandlingar enligt J. L. Austins definition, men 

fungerar ändå som handling: Astrid och Bengt flirtar, Astrid håller ett lovtal till Karin, Karin 

friar till Bengt, Astrid håller ett tal till mannen från Moldavien, alla sjunger en sång, Bengt 

känner inte igen Lars-Göran. Även annat som sägs, men inte är en handling i sig, berättar om 

förändringar på scenen som entréer och sortier. �Var är Bengt?�, frågar Karin. Lars-Göran 

svarar: �Han skulle uträtta ett litet ärende. Bakom knuten. Så att säga.� (s. 35.) Av detta kan vi 

anta att Bengt försvunnit från scenen eller ur de andra rollernas synfält. Bengt annonserar att 

han är tillbaka med: �Nu är jag här igen.� (s. 36.) Denna typ av förändringar presenteras alltså 

inte i scenanvisningar, som annars är vanligt i dramatext, utan endast via dialogen. Plötsligt är 

en ny person med i eller har lämnat samtalet. 

2.3 Intrig 

Holm diskuterar förhållandet mellan �handling� och �intrig�. Handlingen är, i denna vanliga 

uppdelning, dramats grundstoff, och intrigen det sätt på vilket stoffet hanterats och organi-

serats i dramatexten. Intrigen är alltså hur det händelseförlopp som pjäsen ska skildra 

presenteras och struktureras. Till exempel innefattar det dramats indelning i akter och 

scener.25  

Förflutna händelser, något som hänt i tiden innan pjäsens början, kan vara viktiga för intrigen 

och hur den struktureras. De hör till vad Brandell kallar den försceniska handlingen (han 

skiljer inte på handling och intrig). Den försceniska informationen kan förmedlas till publiken 

genom att någon berättar om vad som har hänt. Denna någon måste accepteras som trovärdig 

av publiken för att informationen ska uppfattas som �sann� i åskådarens medvetande.26  

 

                                                             
25 Ibid., s. 67. 
26 Brandell, s. 124. 
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Att referera intrigen i Kvinnorna vid Svansjön är svårt, av samma anledningar som det är svårt 

att referera dramats handling. Intrigen ska ju bygga på handlingens stoff, vilket i detta fall är 

mycket knappt. Jag sammanfattar intrigen i de två första scenerna så här: 

Scen 1 � DE UTBRÄNDA 

Astrid berättar att hon lämnat verkligheten för vansinnet. Karin säger att hon vet att de båda ska 

dö på slutet. De konstaterar att de är utbrända. Karin säger att Astrid är hennes syster men att 

hon är trött på att alltid hjälpa henne; hon behöver själv hjälp.  

Scen 2 � STADSMINISTERN [sic] ANLÄNDER 

Bengt dyker upp. Han berättar att han är statsminister och har rott hela natten. Astrid och Bengt 

flirtar. Bengt säger att han är där på artighetsvisit. Karin säger att Astrid har förstört hennes liv. 

Astrid väntar på en man från Moldavien. Hon hoppas att Bengt är mannen men han säger att 

han inte vet vad hon pratar om. Karin säger att Bengt är en produkt av hennes undermedvetna. 

Astrid säger att hon har kärleksbrev. Karin säger att Astrid är mytoman.27 

 

Här blir det uppenbart att intrigen domineras av �någon säger/berättar att� vilket understryker 

pjäsens karaktär av att vara �handling genom språk�. Jag har försökt återge vad som utspelar 

sig i dialogen, i vilken ordning och hur scenindelningen ser ut. Scenernas namn kan också 

vara av intresse. Det urval jag har gjort är ett försök att sammanfatta de olika ämnen som 

dialogen kretsar kring (jag kommer in mer på dessa under Tema/motiv). Jag har återigen 

försökt plocka ut de repliker och stycken som förändrar något i situationen på scenen.  

Mycket av det som har utelämnats när jag beskrivit intrigen är repliker som rör saker som 

har hänt tidigare i personernas liv; förscenisk handling. Intrigen kan visserligen beröra det 

förflutna, men endast om det direkt påverkar nuet och skeendet på scenen. Den försceniska 

handlingen är viktig för detta drama, men inte på den dramatiska nivå som i t.ex. Sofokles 

Kung Oidipus eller Ibsens Gengångare, där det förflutna är avgörande för dramats utgång. 

Det som har skett i det förflutna är på ett eller annat sätt anledningen till att personerna vid 

Svansjön befinner sig där de gör. De är olyckliga, utbrända, trasiga av olika anledningar som 

vi som publik/läsare kan ana oss till, men vi får aldrig ta del av någon dramatisk uppgörelse 

eller avslöjande. Genom dialogen informeras åskådaren successivt om systrarnas barndom, 

bland annat att de är föräldralösa och att Karin alltid har fått stå i skuggan av Astrid. Vi får 

                                                             
27 Intrigen i sin helhet återges i appendix A. 
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information om erfarenheter av kärlek, yrkesliv och andra aspekter av deras tidigare liv. Men 

vi kommer snart att ifrågasätta hur trovärdiga personerna är som förmedlare av det 

försceniska. Många dubbeltydigheter och motsägelser förekommer. Om det är så att rollerna 

förtiger eller förvanskar �sanningen�, får vi som publik aldrig reda på detta eftersom dramats 

�verkliga� förutsättningar aldrig avslöjas. Detta går tillbaka till att handlingen, vars stoff 

intrigen ska bygga på, endast utspelar sig i ett motsägelsefullt språk och inte kan förmedla en 

�sann� bild av en �verklighet�. 

 

2.4 Rummet 

Mats Ödeen skriver, angående rummet i dramat, att varje berättelse utspelar sig på två scener 

samtidigt: den faktiska där berättaren befinner sig, som i fallet med ett drama är teaterscenen, 

och den fiktiva som är den scen som målas upp i åskådarens medvetande. Spelet mellan de två 

scenerna är enligt Ödeen ett effektivt dramatiskt verkningsmedel.28  

Maria Österlund skriver att det �vimlar av rumsliga markörer�, det vill säga �syftningar till 

spatiala dimensioner�, i Lugns lyrik och detsamma gäller hennes dramatik. En rumslig markör 

kan enligt Österlund vara �ett föremål, en möbel, eller en lägesangivning� som manar fram 

bilden av ett rum.29 

 

I Kvinnorna vid Svansjön finns ingen absolut platsbestämning genom scenanvisningar, 

eftersom dessa saknas. Många tecken och markörer i texten indikerar rum och platser, men de 

pekar ofta i olika, och varandra motsägande, riktningar. Det medför att den fiktiva scen som 

vi som mottagare försöker skapa oss en inre bild av, ständigt måste omvärderas och 

ifrågasättas. Eftersom detta �rum� som personerna befinner sig i är så flytande och 

motsägelsefullt, kan det vara lämpligt att i stället tala om en �rumslighet�, ett begrepp som 

Österlund använder.30 Detta kan känneteckna en rymd som vi, genom utpekade egenskaper, 

kan koppla till vissa typer av platser, men som aldrig blir bestämd. Några tydliga drag i de 

rumsliga referenser som görs på den faktiska scenen kan urskiljas: 

                                                             
28 Mats Ödeen, Dramatiskt berättande: Om konsten att strukturera ett drama (Stockholm, 1988, 1995, 2005), s. 

96. 
29 Maria Österlund, ��Det måste finnas en reservutgång� Om rumsligheten i Kristina Lugns lyrik�, Hemmet, 

Rummet och Revolten: Studier i litterärt gränsöverskridande (Åbo, 1996), s. 102. 
30 Ibid., s. 121. 
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Personerna refererar ofta till att de befinner sig utomhus, i närheten av en sjö (s. 5, 6, 39, 51, 

64, 78) där hästar (eller traktorer) betar vid strandkanten (s. 16). Karin och Astrid har växt upp 

vid sjön, som Astrid går till varje kväll (s. 5, 49, 52) och som Karin slänger sig i varje natt (s. 

53). Bengt verkar hemma vid sjön; han säger bland annat att han �är van vid att navigera i 

dessa farvatten� (s. 6), att de �ska ta en roddtur senare� (s. 29) och att han �har åkt snöscooter 

ibland över isen på sjön� (s. 30). Det finns också rumsliga markörer som tyder på att de är 

utomhus: buskage (s. 8), landsväg (s. 36) och referenser till färdmedel som kan användas för 

att ta sig till eller från platsen: roddbåt (s. 6), tåg (s. 26) och bil (s. 34 f.). Dessutom är det 

�bara ett par mil in till stan� (s. 35) och Lars-Göran stannar vid ett tillfälle för att �läsa kartan� 

(s. 68). 

 

Vissa andra tecken tyder på att de är i en bostad: �Lägenhet heter det.� (Bengt, s. 10.) �Jag 

tycker att ni bor väldigt fint, jag�, säger Lars-Göran (s. 27). Karin undrar om de ska koka en 

kopp te (s. 13) och Astrid vill bjuda på kaffe (s. 51). Karin halkar i badrummet (s. 25) och vid 

ett tillfälle ringer det på ytterdörren enligt Astrid (s. 5). Ibland viftas dessa påståenden direkt 

bort: �Det finns ingen ytterdörr här.� (Karin, s. 5.) Bengt ändrar sig plötsligt: �Dessutom är 

det inte en lägenhet. Det är en villa. En gård. En herrgård.� (s. 10.) Men en rad rumsliga 

markörer, vardagsföremål som kan finnas i en lägenhet, pekar på en sådan plats: golvlampa (s. 

3), morgonrock (s. 4), läslampa (s. 9, 41), balkong (s. 43), vardagsrum (s. 44) och en gård 

utanför (s. 13). 

 

Det finns flera problem med dessa försök att koppla dramat till en konkret plats. Österlund 

konstaterar att �rummet är lömskt och bedrägligt där det inför den läsandes blick glider 

mellan konkreta rum i yttervärlden och inre mentala rum�.31 Vid ett par tillfällen refererar 

personerna på scenen till att de sover (s. 3, 4, 50), vilket skulle kunna tyda på att dramat 

utspelar sig i en drömvärld. De refererar också återkommande till en �handling�: �Det är lite 

för mycket begärt att jag ska vara en röd tråd i en handling som jag inte ens är beredd att träda 

in i.� (s. 9.) Att rollerna på detta sätt själva är medvetna om att de är roller i ett drama, under-

stryker att det är en fiktion vi har att göra med. Det sker en �verfremdungseffekt�, ett begrepp 

som myntades av dramatikern Bertolt Brecht, vilket innebär en distansering som pekar på 

                                                             
31 Ibid., s. 102. 
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själva teatersituationen.32 Ödeen konstaterar att denna betoning av den faktiska scenen på 

bekostnad av den fiktiva, som är ett vanligt grepp hos bland andra Shakespeare, kan vara ett 

sätt att skapa enhet åt ett spretigt drama, där till exempel flera olika platser ska gestaltas på en 

och samma scen.33 När vi i vårt medvetande försöker måla upp den fiktiva scenen med hjälp 

av informationen vi får från den faktiska, påminner oss scen-personerna ständigt om att det 

inte finns en fiktiv scen. 

2.5 Tiden 

Tidens, liksom rummets, funktion är speciell i dramat eftersom den rymmer flera 

dimensioner. Ödeen kallar den tid som det faktiskt tar att framföra dramat på scenen för den 

faktiska tiden. Den tid som berättelsen är tänkt att omfatta, vilken kan variera stort, kallas den 

fiktiva tiden.34 Esslin jämför dramat med den litterära texten (t.ex. romanen): en dramatisk 

text som uppförs existerar i nuet då den rullas upp i tid och rum inför våra ögon. Den blir 

således strängt bunden till dessa ramar vilket inte är fallet med en litterär text.35 Men trots 

detta dramats närvarande nu, finns det också en stark koppling till det förflutna och det 

kommande. Varje pjäs som uppförs på en scen är ju ett återberättande av en tidigare 

nerskriven historia med början och slut.36  

Szondis definition av �dramat� följer det franskklassicistiska regelverket (men utan att vara 

normativ) med dess krav på bland annat tidens enhet. Han formulerar det som att tiden i 

dramat är �ett ständigt aktuellt nu� som hela tiden förvandlas till förgånget och låter ett nytt 

nu uppstå. Han skriver: �Dramat skapar sin egen tid. Därför måste varje ögonblick bära på 

fröet till det som skall komma, vara �dräktigt med framtid.��37  

Men trots dramats oundvikliga kronologi då det framförs på scenen, kan det förhålla sig 

relativt fritt till tiden eftersom den fiktiva tiden kan förlängas eller förkortas enligt 

dramatikerns tycke. Ödeen visar hur en koncentration av tiden kan ske genom så kallade 

                                                             
32 Se bland annat Carl-Gustav Pettersson, Theres Lagerlöf Smids, Teaterhistoria (Stockholm, 1971, 1995, 2004), 

s. 211. 
33 Ödeen, s. 104. 
34 Ibid., s. 117. 
35 Esslin, s. 87. 
36 Ödeen, s. 116 f. 
37 Szondi, s. 10 ff. 
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tidshopp som kan omfatta allt från några minuter upp till flera år.38 Koncentration av 

tidsförlopp kan också ske genom vad Ödeen kallar teleskopisk tid, som �dras ut och skjuts 

ihop ungefär som en tubkikare�.39 Detta är ett sätt att förstärka dramats effekt; mindre viktiga 

skeenden förkortas medan avgörande eller känslostarka scener dras ut. Ödeen menar att tiden 

i dramat bör ha en dramatisk funktion, en betydelse, vilket den får genom att frigöra sig från 

den faktiska tiden.40 I till exempel Tjechovs dramatik har personerna valt att avstå den fiktiva 

tidens nu. De lever i det förflutnas minnen och i utopin, skriver Szondi. De är otillfredsställda 

och psykiskt frånvarande i nuet.41 Här har tiden fått en dramatisk funktion att peka på 

människornas tillstånd. 

 

Liksom hos Tjechovs roller är det förflutna högst närvarande hos personerna i Kvinnorna vid 

Svansjön (se intrigen). Det är som om de klamrar sig fast vid sina minnen. Karin ska �samla 

[s]ig kring [s]ina minnen� (s. 13) och Lars-Göran minns: �Det gick bra för mig vid mönst-

ringen.� (s. 57.) Men till skillnad från i Tjechovs dramer, som Tre systrar och Körsbärs-

trädgården, är det inte enbart en ljus bild av det förgångna som målas upp. Inte heller ser 

framtiden särskilt hoppfull ut, om det ens finns någon framtid att tala om. För människorna 

vid Svansjön verkar det bara finnas ett nära förestående slut och hur livet nu har blivit är för 

sent att påverka. Bengt minns saker om kvinnorna, som från ett tidigare liv: �Men Astrid. Hon 

klarade inte ens att ta körkort, hon.� (s. 54.) Till Karin säger han: �Jag antar att du är arg på 

mig för att du inte var tillräckligt begåvad för att bli textilkonstnär.� (s. 59.) Astrid minns sin 

stora kärlek: �Smärtan är att jag en gång mötte en man som hade en levande blick som byggde 

varma tankegångar i mitt liv och han har lämnat mig nu utan att någonsin ha känt att jag är en 

människa som man kan längta efter.� (s. 22.) 

Szondi skriver följande om Ibsens rollfigurer: �De lyfts ur tidsflödet av den 

handlingsförlamande reflexion, som karaktäriserar dem, och därigenom blir tiden för dem 

något tematisk [sic].�42 Detta gäller även personerna i Kvinnorna vid Svansjön. Den tematiska 

tiden är här starkt närvarande och skiljer sig från tidens dramatiska funktion, eftersom den inte 

                                                             
38 Ödeen, s. 119. 
39 Ibid., s. 122. 
40 Ibid., s. 121. 
41 Szondi, s. 26 ff. 
42 Ibid., s. 116. 
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representerar tiden som ett förlopp utan som en företeelse eller bild för något.43 Tiden, för 

personerna vid Svansjön, är något flyende, okontrollerbart men värdefullt, som obönhörligt 

går mot ett slut: �Jag har all anledning att vara besviken på mig själv. Men jag tycker att det är 

slöseri med tid. Och det har jag ju rätt i. Men jag tror att jag kommer ångra det i alla fall. När 

tiden är ute.� (Lars-Göran, s. 24.) De upplever det som om tiden aldrig räcker till; ett liv är så 

kort: �Nu har vi bråttom. Vi måste hinna leva våra liv nu.� (Karin, s. 18.) Ett ytterligare 

exempel: 

BENGT 

Har jag förlorat dig för alltid? 

KARIN 

Vi vet ingenting om all tid. Den står inte till vårt förfogande. (s. 46) 

2.6 Tema/motiv 

Nu har jag gått igenom de �klassiska� dramatiska element som brukar kunna säga en hel del 

om ett dramas beskaffenhet. Framförallt brukar handling och roller lyftas fram som dramats 

viktigaste beståndsdelar. Men i fallet med Kvinnorna vid Svansjön säger de inte så mycket om 

dramat som helhet. Därför kan det finnas anledning att undersöka på vilka andra sätt som 

dramat kan skapa mening. Brandell tar upp att det kan finnas �enhetsskapande faktorer� som 

�ett genomgående tema, en tanke som dramat illustrerar�. Ofta betonas ett sådant tema när de 

dramatiska elementen i övrigt försvagats.44 Holm beskriver temat som �den generella tes som 

illustreras genom dialog, intrig, karaktärer och andra element�. Temat anknyter alltså till 

dramats totala verkan och är därmed en tolkningsfråga.45 Det kan vara intressant att närma sig 

tematiken, eftersom den erbjuder en annan väg att finna vad dramat �handlar om� eller hur det 

skapar mening hos mottagaren.  

Wolfgang Kayser refereras av Holm. Han delar upp dramat i stoff och motiv, där stoffet är 

själva handlingen eller �råmaterialet� och motivet en �drivkraft� i form av en konflikt kopplad 

                                                             
43 Jag går in på temats funktion i dramat i avsnittet Tema/motiv. 
44 Brandell, s. 146 ff. 
45 Holm, s. 151 ff. 
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till en för verket betydelsefull situation. Det kan finnas flera motiv samtidigt inom ett drama, 

men ett har en särställning; centralmotivet, som temat grundar sig på.46  

 

Brandell och Holm utgår från att ett drama alltid bygger på ett enda tema; en grundtes eller 

essens. Men för Kvinnorna vid Svansjön är det svårt att formulera en sådan entydig tanke. Här 

finns flera tematiska sammanhang som står för sig själva, trots vissa kopplingar till varandra. 

Kaysers tolkning av temabegreppet kan vara användbart eftersom det medger flera motiv 

inom ett och samma drama. De tankar som Lugns drama illustrerar kan definieras som 

drivkrafter: de upptar dramats personer och utgör de ämnen som deras samtal kretsar kring. 

Verkets viktigaste motiv kan sammanfattas så här: 

 

Den psykiska ohälsans utbredning. Samtliga roller lider av olika psykiska besvär och de 

upptas av funderingar kring varför de mår så dåligt och hur de ska hantera ångesten. De pratar 

om varandra och sig själva som förtvivlade (s. 26, 47), utbrända (s. 15), vansinniga (s. 11), 

hysteriska (s. 25), panikslagna (s. 53) och med nervösa besvär (s. 15). De avhandlar den 

psykiatriska vården (s. 16, 32) och problemen med medicinering (s. 17, 32). Bengt är orolig: 

�Mina flickor här är sjuka. De är mycket sjuka.� (s. 51.) Karin lider av vanföreställningar (s. 

37), har ett kaos och oväder inombords (s. 42) och Astrid tror att Karins själ håller på att 

brista. Astrid har lämnat verkligheten för vansinnet (s. 3) men konsten har burit henne hem 

från dårhuset (s. 11). Karins råd till Astrid är att hon borde gå in i väggen så hon blir 

sjukskriven (s. 49). Hon säger också att man måste distrahera sin förtvivlan och har förslag på 

hur man ska tänka när man drabbas av svår ångest: �[I]ngen människa orkar ha ångest mer än 

maximalt fem timmar, jag tror att det egentligen är mindre, om det är ett anfall utan paus. 

Alltså kommer våra kroppar att skydda oss.� (s. 47.) Bengt har också tips: �Fysisk smärta tar 

uppmärksamheten från det existentiella lidandet och vi får vila en stund.� (s. 47.) Den 

psykiska sjukdomen kan bottna i sorg: �Hon är en sorg som har blivit en sjukdom. Som bär 

mitt namn.� (Karin, s. 53.) 

 

Dödens ofrånkomlighet. Alla rollfigurer har funderingar kring döden. De visar motstridiga 

känslor inför det faktum att de ska dö, men rädsla och skräck dominerar. Astrid frågar oroligt 

sin syster: �En del människor är rädda för döden hela livet. Men det tar väl inte mer än en 

                                                             
46 Ibid., s. 153. 
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sekund och ett par minuter att dö, eller hur?� (s. 65.) Systrarna känner dödsskräcken närma 

sig, det är en ny upplevelse för dem båda (s. 66). Astrid ropar: �Jag vill inte lämna denna 

världen! Jag vill inte att denna världen ska lämna mig!� (s. 67.) Bengt talar lugnande: �Det är 

helt normalt att inte vara färdig med sitt arbete vid sin deadline. Det är helt normalt att vara 

fruktansvärt rädd medan du väntar på att tidpunkten för arkebuseringen ska fastställas.� (s. 

18.) Karin undrar vad det är �för modigt med att dö egentligen? [�] Ingen vågar dö, alla dör, 

alltså är vi så skräckslagna att vi varken är döda eller levande och det är därför livet är 

meningslöst� (s. 69). Bengt är inne på samma linje: �Det måste väl i allsin dar finnas något 

annat att ta sig för i parentesen mellan evigheten och evigheten än att vara halvdöd?� Han är 

också en smula irriterad: �Jag har hört en hel del småprat om självmord bara under detta korta 

samkväm. Det är beklämmande.� (s. 74.) Ändå har han själv varit inne på självmord tidigare. 

�Om du så gärna vill dö så kan jag ta ut dig på gården och skjuta dig�, är Karins reaktion (s. 

12 f.). Men Bengt blir också rädd och förtvivlad över att han inte kan rädda dem från döden: 

�[I]nte ens jag har någon ambassad i dödsriket.� (s. 70.) Han tycker att det är �obehagligt att 

tänka på de döda� (s. 30). Lars-Göran klagar: �Jag är så trött på att jag inte vågar överge er 

som inte är intresserade av någonting annat än ert frånfälle.� (s. 21.) Men han erkänner senare 

till Bengt: �Ja, ja, jag kommer att bli rädd när du går.� (s. 53.) Astrid vet att hon ska dö (s. 18) 

och kopplar det till mannen som lämnat henne: �Han släppte min hand. Och jag föll. Det var 

ett dödsfall.� (s. 64.) Karin resonerar också kring dödstankarna: �Överlevnadsinstinkten sätts 

ur spel i vissa situationer. [�] Då upptäcker vi att det är barmhärtigare att dra ett streck av 

glömska över hela vår existens än att erkänna att ensamheten är dess kärna.� (s. 69.) 

Dragningen till döden har alltså ett samband med ensamheten, som också är ett 

återkommande motiv.  

 

Människans ensamhet. Astrid verkar befinna sig på en plats som är ensamheten (s. 10): 

�Detta är inte ett hem. Det är en ensamhet.� (s. 54.) Hon undrar: �Varför har ensamheten en så 

stark dragningskraft på oss egentligen?� (s. 69.) Karin ser att ensamheten tagit hennes syster 

hårdare: �Det var inte en lika stor omställning för mig. Att bli ensam.� (s. 64.) Lars-Göran 

funderar över varför han blivit ensam: �Jag har avvisat så många människor. Därför att jag 

ville undvika att lägga märke till att jag är ensam. Det var kanske dumt.� (s. 43.) Han försöker 

ändå se något positivt med det: om man tappar sina sömntabletter på golvet �är det viktigt att 

leva ensam så att inte någon kommer in och börjar dammsuga till exempel� (s. 48). Bengt, 
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som annars mest verkar se sig som ett objekt för andras kärlek, erkänner vid ett tillfälle av 

klarsynthet: �Ni projicerar er längtan på mig. Jag är också ensam.� (s. 68.) 

 

Kärlekens och äktenskapslyckans omöjlighet. Bengt verkar ha eller ha haft flera fruar (s. 

24) och Astrid är eller har varit hans älskarinna (s. 58). Han fantiserar om sig och Astrid: �Om 

vi vore gifta eller sammanboende eller sambos, om vi vore två yuppies som har slagit sig ihop 

och skaffat sig något med balkong, skulle vi sova tillsammans så rena att vi nästan bländar 

varandra.� (s. 42.) Han upplever att �så fort en kvinna träder in i [hans] synfält blir hon såsom 

brudklädd� (s. 49). Plötsligt blir han monogam (s. 55) och Karin blir hans ordinarie fru men 

han är �öppen för förhandlingar� om Astrid vill gifta sig (s. 56). Samtidigt tror han inte på 

äktenskapet: �När vi lovar att älska varandra i nöd och lust ljuger vi alltid.� (s. 70.) Astrid 

förstår inte varför äktenskapet måste tas så personligt: �Kärleken är kraften. Kroppen är ju 

bara måltavlan. Och platsen.� (s. 75 f..) Karin håller med: �Det spelar ingen roll vem man 

gifter sig med, om man tar kärleken på allvar.� (s. 76.) Hon menar att det ofta är en stimulans 

att gifta sig om man är trött och orkeslös (s. 75). Lars-Göran tvekar: �Men man måste vara 

klar över vem man själv är innan man ger sig in i ett förhållande.� (s. 75.) När de gifter sig 

med varandra och sig själva, lovar de att vara sig själva trogna och avvisar samtidigt det 

�vanliga� äktenskapets norm, kärnfamiljen och könsrollerna. Astrid lovar �vid kärleken som 

är ensam. Vid ensamheten som är kärlekens hem� och Karin lovar �vid allt i mig som inte är 

acceptabelt och som måste vara älskat� (s. 81). Bröllopsceremonins Fader Vår avslutas med: 

�[�] ty skulden är din och makten och hela familjebildningen intill kremeringen amen.� (s. 

83.) 

 

Politikens oförmåga att lösa problem. Dramats personer engagerar sig för samhällsproblem 

som trafik, arbetslöshet (s. 4), sjukskrivningar (s. 12, 21, 73), bostadsbrist (s. 16), EMU (s. 

32), Europas behandling av biffkor och tullbestämmelser (s. 33). �Jag går över. Det är inte 

något stort problem. Det finns massor av sociala, politiska och medicinska problem som är 

större och mer betydelsefulla� tycker Karin (s. 51). Men samhället och politikerna verkar inte 

kunna hjälpa dem som enskilda människor, trots att Bengt faktiskt är statsminister. Lars-

Göran menar att det hade varit lättare att få hjälp om kvinnorna varit narkomaner. Bengt 

konstaterar: �Vad skulle [Astrid] bli sjukskriven ifrån? Har du något förslag? Astrid är poet. 

Hon har inte rätt till sjukpenning.� (s. 49.) När Astrid grips av dödsskräck utropar hon: �Jag 

har inte hunnit lämna in mina klagomål på denna världen till anslagsgivande myndigheter än! 
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Var är Sveriges regering nu, när jag för en gångs skull behöver den?� (s. 67.) De sätter sitt 

hopp till makthavarna och samhället men politiken, som representeras av Bengt och Lars-

Göran, verkar bara kunna producera klyschor som �[d]en frågan bordlägger jag� (s. 9) och 

�[m]itt parti och jag har ju alltid framhållit individens frihet� (s. 70). Vid bröllopet i slutet av 

pjäsen ber de om att bli frälsta från Socialstyrelsen och ger makten skulden, vid sidan av Gud 

och familjebildningen (s. 83).  

2.7 Symbol 

�Symboler är konkreta inslag i ett drama som är bärare av stämning och tycks innehålla en 

tanke�, skriver Brandell. Denna kan dock vara svårformulerad, men ger täthet till det 

dramatiska uttrycket. Mest intressanta är symboler, enligt Brandell, om de står som uttryck för 

hela dramat och vår helhetsuppfattning av det. De bidrar till att hålla dramat som en 

stämningsenhet i medvetandet.47 

 

I Kvinnorna vid Svansjön finns en stark symbol i �vatten�. Det är svårt att säga exakt vad 

vattnet symboliserar i dramat, men jag ser kopplingar till några av de tidigare nämnda 

motiven; vatten, i motsats till den fasta och konkreta jorden, kan tänkas vara en bild av döden, 

galenskapen, kärleken och ensamheten. Själva (Svan)sjön, som ständigt omtalas, kan ses som 

den främsta symbolen. Bakgrundshistorien i baletten Svansjön av Tjajkovski är att prinsen 

Siegfried förälskar sig i svandrottningen Odette, som är förtrollad av den elake Rothbart. Enda 

sättet att bryta förtrollningen är att Odette får uppleva trogen kärlek men Siegfried luras av 

den onde och det slutar med att kärleksparet tillsammans söker döden.48 Originalet Svansjön 

har alltså motiv gemensamma med Kvinnorna vid Svansjön: den olyckliga kärleken och 

döden. Svansjön hos Lugn, som ständigt omtalas av personerna men aldrig får en egentlig roll 

i dramat, står som sammanhållande symbol för dramats tematik och rollernas tillstånd. 

Dessutom förekommer en mängd referenser till vatten: Astrid verkar ha försvunnit i väg på 

vansinnets hav (s. 3, 5): �Jag behöver en högstämd sång när alla mina fönster går sönder och 

vattnet strömmar in från alla håll och stiger och stiger, när mina tårar har förlorat sin sälta och 

vattnet stiger som en psalm som ansöker om byggnadslov i de dödas hemstad.� (s. 32.) Bengt 

                                                             
47 Brandell, s. 149. 
48 www.jora.info/teater/recensioner/svansj%F6n.htm. (Det var oväntat svårt att hitta ett referat av handlingen.) 
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verkar vara på väg åt samma håll: �Jag ska dra mig tillbaka. Till en ensam boning som jag 

snickrar på i hemlighet. Ett tomrum timrat av ingenting. Ett hus med väggar av vatten. Som 

en monsun. Att vänta och längta. Det är sinnnestillståndet för den som bor i ett hus med 

väggar av vatten.� (s. 54.) Vattnet nämns också i samband med döden: �Alla människor 

tänker på döden en stund när de känner vittringen av vattnet.� (Astrid, s. 12.) Bengt säger: 

�Mig själv kan jag lämna när jag vill. Det är bara att ta ett steg åt sidan. Så faller jag 

överbord.� (s. 12.) Han ser sig som en Odysseus på de stora haven och kvinnorna som sirener 

som försöker locka honom i döden (s. 14). Vatten används också som symbol i samband med 

kärlek. Astrid undrar: �Är det en hälsning från min framtid att jag drar med mig denna 

olyckliga kärlek som tio kilo våta klänningar på den tvättlina som löper genom mitt liv?� (s. 

18.) Bengt ska lämna efter sig ett tomrum med en täppa där systrarna �kan hänga sina 

klänningar på tork� (s. 55). Han drömmer om hur kärleksakten skulle vara med Astrid: 

�[S]edan vaggas jag till vila av Astrids milda vågor, då gungar jag såsom mellan späda 

björkstammar i en förfluten trädgård. Allting flyter.� (s. 33.) Vatten som symbol får dramats 

huvudmotiv, döden och kärleken, att smälta samman. 
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3 Dialogen i Kvinnorna vid Svansjön 

Dialogen är ytterligare ett av de element som dramateorin använder för att beskriva dramat. I 

Kvinnorna vid Svansjön dominerar dialogen över de andra elementen. Jag börjar min analys 

av dialogen med att sammanfatta vad som anses känneteckna och utmärka en dramatisk 

dialog. Hur kan dessa dramateoretiska definitioner appliceras på Lugns säregna 

dialogkonstruktion? 

3.1 Vad är en dramatisk dialog? 

Skillnaden mellan litterär och dramatisk text diskuteras av Martin Esslin. Han menar att den 

dramatiska alltid är ofullständig eftersom dramat även berättar med andra medel. Esslin 

använder Ingardens indelning av dramats representation i 1) händelser som visas genom 

visuella och andra medel, 2) element som visas både verbalt och visuellt och 3) händelser som 

bara visas verbalt, t.ex. som har hänt utanför den tids- och rumsliga sfären för handlingen.49  

Brandell menar att dialogen (Ingardens huvudtext) kan ha inslag med litterär funktion på 

samma sätt som en dikt eller novell. Han hänvisar till lyriska, episka (berättande) och 

retoriska inslag i dialogen. Men, menar han, delar av dialogen har också en funktion i den 

övergripande dramatiska strukturen och saknar därmed litterärt intresse.50 Denna separation av 

funktioner hänger ihop med Brandells åtskillnad av dramats sceniska och dramatiska element. 

De sceniska är sådana som kommer till sin rätt inom den enskilda scenen; de dramatiska 

sådana som kräver en uppfattning av dramat som helhet.51 Till de sceniska elementen räknar 

han dialog och monolog i deras direkta verkan, men inte i deras helhetsfunktion.  

Erika Fischer-Lichte tar upp den dramatiska dialogens spänning mellan muntlighet 

(�orality�) och skriftlighet (�writing�), som kan ses som en motsvarighet till Esslins och 

Brandells åtskillnad på dramatiskt och litterärt. Att det förekommer interaktion ansikte mot 

                                                             
49 Esslin, s. 83. 
50 Brandell, s. 86. 
51 Ibid., s. 99. 
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ansikte placerar dialogen inom sfären för tal (muntlighet) men den kan dra åt det litterära; häri 

ligger alltid en spänning.52 Denna spänning kan väga över åt talat eller skrivet. I �realistiskt� 

drama är spänningen minimal och tyngdpunkten ligger på muntlighet, eftersom man försöker 

återskapa �det vanliga livets� kommunikation.53 Fischer-Lichte menar att tal karakteriseras av 

inblandning, kontextberoende, uttrycksfullhet och känslosamhet. Ytterligare tecken på 

muntlighet kan vara att det i texten flitigt refereras till dialogpartners, lyssnare eller 

situationen i sig. I motsatsen, det litterära (skriftlighet), dominerar poetiska system med drag 

av reflektion, dekontextualisering, informationstäthet och komplexitet/detaljrikedom 

(�elaborateness�).54  

 

I Kvinnorna vid Svansjön ligger tyngdpunkten i representationen, enligt Ingardens 

uppdelning, på punkt 2) och 3). Utifrån texten kan vi inte se att några händelser visas endast 

med visuella medel (även om detta säkert är fallet i en uppsättning av dramat). Element som 

visas visuellt är alltid samtidigt verbala; vi ser att någon säger något. Hos Lugn får det 

ofullständiga i dialogen en funktion; det öppnar för flera tolkningar av händelseförloppet. 

Brandells separation av enskilda textdelars funktion i �scenisk� eller �dramatisk�, är svår 

att applicera på Lugns drama. Vad kan räknas som textavsnitt med �litterär funktion�? 

Brandell nämner �retoriska konstgrepp�, �lyriska inslag� och �långa berättelser� som 

exempel.55 Hos Lugn tycks då hela dialogen kunna ha en litterär funktion, samtidigt som 

dialogen i sin helhet ger oss det totala dramatiska sammanhanget. Ska man ändå hålla sig till 

Brandells uppdelning har Lugns repliker främst en scenisk verkan. De skapar ofta direkta 

effekter i egenskap av fristående, lyriska skapelser och bidrar bara indirekt till att bygga upp 

en dramatisk helhet. Ofta fungerar replikerna som monologer, vilket Brandell definierar som 

�längre repliker av lyrisk eller berättande karaktär, oavsett vem de är riktade till�.56 Även 

Brandells placering av dramats mest litterära inslag på det sceniska planet kan stärka tanken 

att Lugn-textens främsta funktion är scenisk. Att steget sällan är långt mellan språket i Lugns 

lyrik och dramatik, säger något om det litterära hos hennes dramer. 

                                                             
52 Fischer-Lichte, s. 319 f. 
53 Ibid., s. 335. 
54 Ibid., s. 321. 
55 Brandell, s. 86. 
56 Ibid., s. 107. 
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Men den spänning mellan talat och skrivet, som Fischer-Lichte menar finns i 

dramadialogen, är i högsta grad närvarande hos Lugn. Det är svårt att veta var man ska 

placera hennes text i detta spänningsfält; man kan finna både inslag av muntlighet och 

skriftlighet i den. Lugns dialog bär många litterära drag, men vissa partier har en mer direkt 

kommunikativ funktion som bidrar till den dramatiska utvecklingen.  

Med stöd av Fischer-Lichtes definitioner av muntlighet och skriftlighet och spänningen 

mellan dem, ska jag undersöka dialogen och språket i Kvinnorna vid Svansjön. 

3.2 Kommunikation och dialogens uppbyggnad 

Dialogen i Kvinnorna vid Svansjön visar upp situationer av direkt kommunikation, där fråga 

får svar, där någon tilltalas eller där samtalet anknyter till situationen (muntlighet � dialog). 

Men detta blandas med avsnitt där rollerna talar för sig själva, talar utan att det de säger har 

något egentligt samband med situationen och inte märkbart riktar sig till någon av de andra 

(skriftlighet � monolog). Man kan se det som två motsatta poler mellan vilka växlingar ofta 

sker; inom varje scen och till och med mellan enskilda repliker. Dessutom finns det gränsfall 

där emellan; från direkt kommunikation (dialog) till icke-kommunikation (monolog) finns en 

glidande skala där former av kommunikation eller anknytning sker men inte på det �vanliga� 

sätt som vi brukar kalla dialog eller samtal. Jag ska undersöka några sådana fall men först visa 

på hur växlingarna mellan dialog och monolog kan ske i en specifik scen. Scen 9 inleds med 

att Karin och Bengt samtalar: 

KARIN 

Ja du, Bengt. Det är ett sjå att vara människa. Eller hur? 

BENGT 

Ja. Jag ska säga dig, Karin. Du skulle må bra av att byta tonart. Sen säger jag inte mer. Till dig. 

KARIN 

Jag är kanske inte redo att återvända från min exil? 

BENGT 

Jag är ensam nu. Ni ska inte vara rädda för mig. Jag är stämd i himmelsblått. Och tom som 

universum. 
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KARIN 

Jag är alltid tyst när jag packar. Jag ber er respektera det. (s. 40)57 

 

I de första två replikerna talar de direkt med varandra, det markeras av att de använder 

varandras namn. Sedan ställer Karin en fråga (troligen till Bengt) men han svarar inte. Han 

har ju också just sagt att han inte tänker säga mer till henne. De två följande replikerna är 

riktade till hela det övriga sällskapet: orden �ni� och �er� visar detta. Sedan vänder sig Astrid 

till mannen som har lämnat landet och håller ett tal till honom. Detta tal riktar sig till någon 

som inte är närvarande i situationen och som inte kan höra det hon säger, det blir alltså en 

slags monolog. Därefter kommunicerar rollerna igen, men i olika utsträckning: 1) Bengt 

frågar och Lars-Göran svarar 2) Bengt talar för sig själv men refererar till situationen: �Nu 

gäller det att hitta på något bra att säga.� 3) Bengt frågar och Karin svarar 4) Astrid tilltalar 

Karin utan att få svar 5) Karin refererar till �de där männen� (och syftar då på Bengt och Lars-

Göran som är närvarande) (s. 41). Efter detta övergår samtalet till att övervägande bestå av 

monologer; rollerna talar för sig själva utan att till synes kommunicera med varandra eller 

anknyta till situationen. Detta avbryts av att Lars-Göran försöker nå de andra: �Stjärnhimlen 

är viktig. Ni måste förstå det. Ni tänker alldeles för mycket på att vi bor i Sverige. Vi bor i 

universum.� (s. 43.) Två monologer senare anknyter Bengt till situationen och personerna runt 

omkring: �Jag lovar er att jag ska ordna upp det här.� Karin svarar med att tilltala honom: �Du 

är en av människor skapad varelse. Det märks på dig.� (s. 43.) Sedan fortsätter de monolog-

liknande replikerna scenen ut, endast avbrutna av Astrids fråga, som får förmodas rikta sig till 

någon av de andra: �Finns det tidtabeller? Tog du expresståget?� (s. 44.) Den är dock till 

synes utan samtalslogiskt sammanhang med situationen eller de tidigare replikerna.  

3.3 Tematisk och associativ kommunikation 

Som jag nämnde ovan finns det i dialogens spann mellan dialog och monolog en mängd 

�gränsfall� där kommunikation skapas på �oväntade� sätt. Ofta sker det genom att rollernas 

repliker kretsar kring ett och samma tema eller ord. De kommenterar inte alltid direkt det som 

någon annan sagt men vidareutvecklar, förändrar eller associerar kring temat. Det är inte alltid 

som denna kommenterande funktion följer direkt på den aktuella repliken; det kan dröja ett 
                                                             
57 Scen 9 återges i sin helhet i Appendix B. 
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antal repliker innan en �kommentar� dyker upp på något tidigare sagt. Exempelvis säger 

Astrid att hon �hör mumlet av [s]ina tankar hela tiden� (s. 4), vilket Karin till en början inte 

kommenterar, men två repliker senare säger hon: �Jag hörde i mumlet från mina med-

resenärers tankar [�].� (s. 5.) Här dyker alltså en formulering upp i ny form hos en ny roll vid 

ett senare tillfälle; kommunikationen rollfigurerna emellan verkar associativ. Ett annat 

exempel finns i scen 9: 

BENGT 

Vad det är synd om barn tänker jag ibland. Men nu är jag vuxen. Jag har inga 

missbruksproblem. Jag tror inte att jag är mer förnedrad än de flesta andra. Möjligen har jag mer 

tid än de. Inte livstid. Inte heller mer tid att vara död. Men arbetstid. Jag har mycket arbetstid. 

Jag hatar ordet tidsfördriv. 

KARIN 

Fördriv  inte tiden ur våra liv [sic] 

BENGT 

Allt som är tröst är också bärare av mening. Det ger mig glädje så jag nästan somnar att tänka på 

att vi delar universum, att det liksom är vårt vardagsrum, där strövar vi utan att känna igen våra 

spegelbilder i skyltfönstren och om min olycka nu är stor, vilket den är, så vet jag att det inte 

finns någon tävling på detta område, det finns problemställningar, men ingen tävling. 

ASTRID 

Finns det tidtabeller? Tog du expresståget? (s. 44) 

 

Karins �svar� på Bengts första replik tar fasta på orden han använt; �Fördriv�, �inte�, 

�tid(en)� och �liv� finns alla med i Bengts replik. Karins svar blir som en slags om-

formulering eller tolkning av vad Bengt sagt, kanske förtydligar hon varför han �hatar ordet 

tidsfördriv�. �Tidsfördriv� och �fördriv inte tiden ur våra liv� ger helt olika associationer. Ett 

�tidsfördriv� är något lättsamt som man väljer att syssla med för att få tiden att gå, (för att 

man vill att den ska gå). Att �fördriva tiden� får samma betydelse. Men att �fördriva tiden ur 

sitt liv�, får innebörden att utesluta eller avlägsna tiden från dess plats i ens liv. Det är också 

ett kollektivt uttalande, �våra liv� säger Karin. Alltså talar hon för dem alla. Astrids svar på 

Bengts andra replik i ovanstående utdrag tar också fasta på de ord han använder. �[D]et inte 
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finns� och �det finns� säger Bengt, och Astrid frågar: �Finns det�?� (Bengt verkar ju veta 

vad som �finns� och �inte finns�.) Sedan plockar hon upp ordet �tid� från hans föregående 

replik, där det förekommer sex gånger, och placerar det i ett nytt ordsammanhang, �tid-

tabeller�. Hon associerar hans resonemang om tiden till sina egna funderingar i ämnet; frågan 

�[f]inns det tidtabeller?� rymmer en önskan om att förstå och strukturera tiden. Ordet 

�expresståget� i hennes andra fråga anknyter också till tid; ett extra snabbt färdmedel som kan 

förflytta en person tidseffekivt mellan olika platser kan vara ett sätt att inte spilla värdefull tid. 

Det finns andra exempel på kommunikation som inte fungerar �som vanligt� men som 

ändå är en form av kommunikation. Ett återkommande grepp är att en av rollfigurerna ställer 

en fråga till någon av de andra, men inte får det svar man kan förvänta sig, eftersom det 

saknar eller har en otydlig koppling till frågan. Exempel på detta finns redan i scen 1: 

ASTRID 

Det är en mycket lång resa, det här. Mycket långdragen. Och omfattande. Hur mår du då? 

KARIN 

Jag vet inte vad jag ska ta mig till med dig. Du är så vacker att jag helst skulle vilja slå ihjäl dig. 

ASTRID 

Sover jag redan? 

KARIN 

Du måste lära dig att klara dig själv nu. Ingen av oss kommer att klara sig på slutet. Men jag 

tänker se till att jag får ett ordentligt applådtack. Och en medalj av kungen. (s. 3) 

 

Karins svar på Astrids fråga ger inget direkt svar på hur hon mår, men kan ändå ha en kopp-

ling till frågan; hennes allmänna sinnestillstånd upptas av funderingarna kring systern. 

Framförallt markeras en form av kommunikation genom att Karin riktar sig till Astrid med 

användandet av ordet �dig� och på så sätt anknyter till henne och situationen. Nästa svar från 

Karin (på Astrids fråga �[s]over jag redan?�) har en otydligare koppling till frågan. Kanske 

syftar Karins svar på att Astrid inte kan förlita sig på att hon alltid ska finnas där med svar på 

hennes frågor. Återigen anknyter hon till systern och situationen genom sitt tilltal, �[d]u måste 

lära dig� och �[i]ngen av oss�. 
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Det finns också exempel på �vanlig� kommunikation i dialogen, där fråga får direkt svar, 

följs av följdfråga, osv. Ofta är dock dessa partier relativt korta och bryts av med avsnitt av 

mindre kommunikativ karaktär eller med monologliknande repliker. Ett exempel på ett stycke 

�vanlig�, direkt dialog kan se ut så här: 

ASTRID 

Är du utbränd? 

KARIN 

Ja. 

ASTRID 

Det är jag också. Ska vi fly? 

KARIN 

Om alla skulle ge sig av hux flux så fort de blir rädda skulle det bli enorma trafikproblem. [�] 

Har du något tjänstevapen? 

ASTRID 

Javisst. Jag har ju mitt hjärta. 

KARIN 

Hjärnan är ett mycket bättre tjänstevapen. [�] (s. 4) 

 

Det tycks som att de mest kommunikativa delarna av dialogen har den främsta dramatiska 

funktionen, de förändrar situationen på scenen. Det som Fischer-Lichte beskrivit som karak-

teriserande för muntlighet (inblandning, kontextberoende, uttrycksfullhet och känslosamhet) 

tycks i många fall stämma på dessa. Det tror jag beror på att de ofta består av en åsikt, ett 

tyckande eller en känsla som en person riktar till någon av de andra och som skapar reaktion 

och förändring i relationerna mellan rollerna. Ett exempel på detta: 

KARIN 

Jag älskar Bengt. Det är som ett läckage. Jag kan inte hejda det. 
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BENGT 

Du kanske skulle ta och ringa efter en rörmokare. (s. 24) 

 

De mindre kommunikativa, litterära, partierna har i linje med Fischer-Lichtes resonemang, en 

reflekterande eller dekontextualiserande funktion genom t.ex. återblickar till förflutna 

händelser eller summeringar av ett tillstånd. Så här kan det se ut: 

BENGT 

Igår grät jag en stund. Jag slog huvudet i garagedörren; men det var bara en förevändning. Jag 

håller på och samlar material till en bok om Stockholms blodbad. Mig själv kan jag lämna när 

jag vill. Det är bara att ta ett steg åt sidan. Så faller jag överbord. (s. 12) 

3.4 Språkanvändning 

Språket i Kvinnorna vid Svansjön kännetecknas av en blandning mellan �högt� och �lågt�; 

poetiskt och vardagligt språk. Denna tudelning kan också kopplas till spänningen mellan det 

litterära och det talade som jag undersökt i dialogens struktur. Spänningen återfinns på det 

språkliga planet.  

Det poetiska språket består ofta av metaforer: �Du känns mer och mer som ett hem för mig. 

Du är som en aftonlampa som plötsligt tänds i ett tomrum.� (Bengt, s. 29.) Ibland liknar de 

aforismer: �Om man vet någonting har man en skyldighet att lära ut det.� (Astrid, s. 18.) Det 

vardagliga språket är �rakt på sak� och citerar gärna �offentliga� uttryck som �[j]ag är min 

enda kvarlåtenskap� (Karin, s. 21) och klyschor som �[d]et tillhör allmänbildningen� (Lars-

Göran, s. 35). Lugn använder också språkliga �ready-mades�, som Maria Österlund definierar 

som vardagliga uttryck eller föremål som placeras i en annan än sin ursprungliga kontext.58 

Bengt tycker exempelvis att �[d]et är en mänsklig rättighet att få prata för sig själv� (s. 26), 

och hävdar att man alltid ska lämna garagedörrarna öppna, �för det är ganska säkert att ni 

kommer att slå huvudet i dem när ni böjer er ner för att ta upp en bandsåg från golvet� (s. 47).  

Brotten mellan poetisk och vardaglig språkstil sker inom varje scen, ofta inom en och 

samma replik: �Medan dessa bokstäver faller från mina läppar faller kärleken på plats i min 

kropp. Det är ett exempel på kvinnlig simultankapacitet.� (Karin, s. 37.) Ibland sker ett 

                                                             
58 Österlund, s. 136 f. 
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stilbrott inom en och samma mening: �Det enda vi har gemensamt är att vi känner evighetens 

blåst i kroppen.� (Bengt, s. 59.)  

3.4.1 Metaforer, dubbla betydelser och språkliga teman 

Dialogens språk är rikt på egenheter. Ett vanligt grepp är att ord hämtas från en utvald sfär 

eller bildvärld. När detta sker vid återkommande tillfällen kommer de att fungera som teman 

på en språklig nivå. Dessa kan jämföras med de motiv jag tog upp under Tema/motiv, som 

främst är verksamma på en dramatisk nivå som �ämnen� dramat kretsar kring. Ibland 

förekommer ett tema/motiv både på den dramatiska och den språkliga nivån. Exempelvis 

kommer det dramatiska Politik-motivet till uttryck även på en språklig nivå, då personerna 

lånar in ord och uttryck från denna sfär även då de pratar om något helt annat: �Vart jag än 

vänder mig så står Karin där. Hon är som ett vallöfte. Jag kan inte lägga henne bakom mig 

under mandatperioden.� (s. 73.)  

Ett språkligt tema kan dyka upp vid ett enskilt tillfälle och skapa en bildvärld åt en replik. 

Ofta bygger det, som i följande exempel, på ord eller uttryck som kan ges ett flertal betydelser 

och/eller ord som bygger på samma bild: �Det är alltid jag som måste vara konflikthärden. Så 

fort jag drar mig tillbaka till hemmets härd i stället, börjar ni gå på sparlåga. Det är klart att vi 

blir utbrända när vi inte brinner för någonting.� (s. 73.) �Konflikthärd�, �hemmets härd�, �gå 

på sparlåga�, �utbrändhet� och �att brinna för något� är samtliga vedertagna uttryck som har 

gemensamt att de innehåller en bild som kan kopplas till eld. Placerade tillsammans ger de en 

ytterligare dimension till repliken då deras ursprungliga (förlorade) betydelse lyfts fram 

genom den gemensamma kopplingen. Från att vara abstrakta, som nötta uttryck ofta blir, går 

de till att bli konkreta. Människorna framträder som olika kraftiga lågor, som dessutom kan 

brinna ut. Metaforerna har fått nytt liv. 

�Vatten� som tjänar som en övergripande symbolisk bild i dramat har jag tagit upp i 

avsnittet Symbol. Denna bild fungerar delvis också som ett språkligt tema och används 

metaforiskt av Lugn: �Jag håller mig flytande, det är inga problem.� (s. 14.) Eller när Karin 

tycker att �den här familjebildningen är ett lågvattenmärke� (s. 52). Även i dessa exempel får 

vedertagna uttryck en ytterligare dimension i koppling till dramats övergripande symbol 

vatten. Med formuleringen �vi seglar alla vår egen lilla optimistjolle� (s. 14) skapar Lugn en 

ny metafor med hjälp av kopplingen till vatten. �Optimistjolle� ges en ny betydelse som �en 

jolle för en optimist�. Dessa konkretiseringar av abstrakta uttryck och ord kan kopplas till hur 
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Lugn skapar en flytande rumslighet genom att referera till konkreta föremål från vitt skilda 

sfärer.  

Om du hör ett skott är namnet på en av Lugns diktsamlingar och i en annan skjuter det 

kvinnliga diktjaget sin man.59 Ett ständigt återkommande språkligt tema i Kvinnorna vid 

Svansjön kretsar just kring att skjuta och träffas av skott:  

KARIN 

[�] Varje kväll går jag hit och blir skjuten. Jag tycker det är på tiden att jag frågar mig varför. 

Det är den enda frågan jag tänker ställa från och med nu. Det räcker inte med väckarklockor. 

Här behövs en rejäl skottlossning. Jag ska gå och prata med Kolev. Det är så han heter. Om du 

hör ett skott betyder det att jag har skjutit honom. Det kan hända att det är den enda lösningen 

på våra problem som vi egentligen inte har. 

[�] 

LARS-GÖRAN 

Man ska inte skjuta människor. Det var en mycket dålig konflikthantering. [�] (s. 52 f.)  

 

Bengt minns också att han blivit skjuten, men Lars-Göran lugnar honom: �Du verkar som tur 

är helt oskadd. Ditt blodtryck är bra. Du kanske har drömt något obehagligt, men det lättar 

nog allteftersom dagen går.� (s. 41.) Att en kvinna skjuter sin man tolkar Österlund antingen 

som att hon bokstavligen dödar honom eller som en frigörelsefantasi.60 Men vid Svansjön har 

även kvinnorna blivit skjutna och det verkar finnas en koppling till kärleken: ett förhållande 

�kan bli ett startskott eller ett skrämskott eller ett skott som träffar hjärtat� (Karin, s. 76) och 

�[k]ärleken är en skottskada� i Astrids personlighet (s. 22). Att bli skjuten eller träffas av ett 

skott kan vara en metafor för att bli drabbad av kärleken, som hos Lugn är förknippat med 

psykisk skada på grund av äktenskapets och könsrollernas förtryckande strukturer. Talande är 

att Lars-Göran, som är den enda av de fyra som inte haft en kärleksrelation, också är den enda 

som inte har blivit skjuten. Personernas återkommande tal om att jaga har också en koppling 

till �skottemat� och syftar på den �jakt� som föregår en kärleksrelation: �Jag ska gå och hämta 

mitt gevär. Jag vill jaga älg med dig, Astrid.� (Bengt, s. 31.)  

                                                             
59 Ibid., s. 118. 
60 Ibid., s. 118. 
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Ett annat språkligt tema lånar ord och uttryck från musikens värld. Bengt använder ofta 

dessa uttryck när han talar till eller om Karin: �Hoppas att [hennes själ] inte brister ut i toner. 

Hon ser inte särskilt musikalisk ut.� (s. 38.) Han bemöter hennes kärleksförklaring med: �Jag 

besvarar inte dina känslor, Karin. Jag hör inte minsta ansats till duett i mitt hjärta.� (s. 24.) 

Astrid �skriver en liten visa till [s]ina drömmar� (s. 27) och utbrister: �Vi borde sjunga. Vi är 

ju en kvartett. Det är inte bra att gå omkring som en aria hela tiden. Tiden har ett djup som 

måste orkestreras med glädje också.� (s. 72.) Hon frågar Karin: �[H]ar du tänkt på att jag kan 

spela över ditt staket min melodi när du har glömt att sätta på dig öronproppar, jag kan spela 

för dig och när jag spelar för dig kysser jag dig, då har jag nyckeln till alla dina dörrar.� (s. 

41.) Karin uppskattar att Astrid �låter sin musik väta stenarna i [hennes] liv� (s. 42), och Lars-

Göran tjusas också av hennes musikalitet: �Jag följer gärna med dig. Om du behöver 

ackompanjemang.� (s. 22.) Musiken kan vara en symbol för känslor, något som Astrid (och 

till viss del Bengt) har i överflöd, medan Karin och Lars-Göran förtryckt dem till förmån för 

intellektet.  

Ord lånas även från den litterära sfären: Lars-Göran skickar ett pressmeddelande till 

�landets lyrikvänner� (s. 57) och Bengt gör inte �anspråk på att publiceras i någon litterär 

tidskrift.� (s. 17). Detta språktema kan kopplas till textens metaplan (se avsnittet om 

Rummet), som påminner om att dramat i grunden utgörs av en skriven text, skapad av en 

författare. Direkta referenser till skrivande förekommer: �Vårt samtal ska inte sluta med en 

punkt. Mitt liv ska avslutas med ett frågetecken.� (Karin, s. 5.) Läsande används också 

metaforiskt: 

ASTRID 

Döden läser ditt liv. Hon gör inga understrykningar. [�] 

KARIN 

Är det pocketutgåvan? 

ASTRID 

Det är en LäsaLättbok. Inga anteckningar i marginalen. 

KARIN 

Det här är ingen läsecirkel. [�] (s. 3 f.) 
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4 Slutdiskussion 

Mitt syfte har varit att ta reda på hur dramatik skapas i Kvinnorna vid Svansjön. Jag har 

konstaterat att Lugns personer inte �gör� så mycket, men att de säger desto mer. Dialogens 

struktur rymmer både lyrik och dramatik och en ständig växling pågår mellan dessa två 

nivåer, den litterära (monolog) och den muntliga (dialog/kommunikation). Denna växling och 

spänning går igen i språket som växlar mellan lyriskt och vardagligt.  

I dessa två motpoler ser jag också en koppling till rumsligheten hos Lugn, där man kan 

urskilja vad jag vill kalla ett fantasiplan och ett verklighetsplan. Fantasiplanet omfattar den 

utomhusvärld som i dialogen bland annat markeras av sjön och landsvägen (och som stod 

modell för scenografin i uruppsättningen).61 Karin säger, på tal om Bengt, att han råkat �ta 

gestalt i fel fantasivärld� (s. 9). I sjön finns �tungrodda drömmar� (s. 5) och rollfigurernas 

referenser till sömn antyder att det kan röra sig om en drömfantasi.  

Det andra planet, som Astrid kallar �verkligheten� och som har släppt henne ifrån sig (s. 3), 

karakteriseras av vardagsreferenser till bland annat arbetsliv, bostad och socialt umgänge. Av 

de två systrarna verkar Karin mest förankrad i denna �verklighet�: �Jag sover nu och när jag 

vaknar behöver jag min morgonrock och något varmt att dricka.� (s. 4.) Spelet mellan fantasi 

och verklighet omfattar alltså även personerna i dramat, där Astrid och Bengt står för 

känsla/fantasi och Karin och Lars-Göran för förnuft/verklighet. Astrids tjänstevapen är hjärtat, 

medan Karin förespråkar hjärnan (s. 4); hon uppmanar Astrid att längta mer 

�verklighetsanpassat� (s. 9). Hon verkar överhuvudtaget mer medveten än Astrid om de båda 

�planens� existens. Astrid kan tänkas ha flyttat till fantasivärlden permanent, hon talar aldrig 

om något alternativ. Däremot strävar Karin och Lars-Göran ständigt därifrån (även om de 

aldrig kommer iväg), till skillnad från Astrid och Bengt.  

 

Fantasiplanet bör ha framstått som mest �verkligt� för publiken på Stadsteatern, med tanke på 

scenografins utomhusmiljö och de starka rumsliga markörerna i texten. Men verklighetsplanet 

                                                             
61 Kvinnorna vid Svansjön, teaterprogram. På bilderna i programmet syns en väg kantad av ett staket och en 

gräsbeklädd kulle, men inte någon sjö. 
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glimtar ständigt fram och skapar osäkerhet. Ännu mer förrädiskt blir det eftersom vi inte vet 

vad som är �sant� av det som personerna säger. Kan till exempel Astrid i �verkligheten� vara 

�kyrkvaktmästare�, �golfbaneskötare� och �småjordbrukare� samtidigt (s. 10)? Är något av 

detta �sant�? Hur är det med mannen som hon väntar på? Är han i �verkligheten� en bulgarisk 

läkare i exil som hon en gång mött på Långbro sjukhus (s. 16), eller är han en kärlek som 

svikit henne och flyttat till Moldavien (s. 40)? Att Astrid menar att �det är moraliskt att ljuga 

om det förhöjer livskvaliteten hos den som lyssnar� (s. 10) gör det inte lättare för åskådaren. 

Men kanske är det just det som är Lugns avsikt: att ingenting är säkert. Det är inte så enkelt 

som att det finns en verklighet som går att avkoda och detta är en del av den mening som 

förmedlas till mottagaren. Dramat på scenen är en iscensatt text skapad av en människas 

fantasi, och inte ett stycke verklighet. Mats Ödeen skriver: 

[Berättelsens] universum är ingen avbildning av verkligheten, men det är heller ingen fri 

fantasiskapelse. Det uppstår i mötet mellan det kända och det okända, mellan det vi vet och det 

vi inte vet, mellan subjektiv upplevelse och objektiv verklighet. Berättelsens universum står i 

samma förhållande till verkligheten som språket. 62 

 

Lugn låter inte åskådaren glida in i trygg försäkran om en entydig fiktiv scen. Istället skapar 

texten en spänning mellan den värld som gestaltas på scenen och de världar som scenens 

personer refererar till. I spelet mellan dessa världar skapas konflikt och dramatik.  

Detta dramatiska grepp är ett återkommande drag i Lugns dramatik; i en tv-uppsättning av 

Idlaflickorna finns endast en trädgårdssoffa och -fåtölj på scenen, medan Gardasjön i Italien 

refereras till som platsen, bland många andra, där personerna på scenen befinner sig.63 Andra 

likheter och trådar går att finna mellan Lugns pjäser (och hennes poesi); det rör sig om 

återkommande teman/motiv, symboler, rollfigurer och språkliga uttryck. En återkommande 

rollgestalt är den kvinnliga poeten och språkvårdaren. I Kvinnorna vid Svansjön är det Astrid, 

i Nattorienterarna är det Vera och i Stulna juveler Majvor Lysén-Axén. En återkommande 

symbol är vatten: i Idlaflickorna refereras, liksom i Kvinnorna vid Svansjön, till en sjö och 

dessutom används vatten som ett språkligt tema. I Idlaflickorna är denna symbol också 

förknippad med döden och kärleken, som är starka motiv i ett flertal av Lugns dramer.  

                                                             
62 Ödeen, s. 100 f. 
63 Idlaflickorna, tv-uppsättning i samarbete mellan Dramaten och Kanal 1 Drama, regi: Hans Klinga (1995). 
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Det är just de starka motiven och symbolerna som står som sammanhållande faktorer i 

Lugns dramer. Dessa skapar sammanhang och mening till den bedrägliga, fiktiva 

�verkligheten�. I Kvinnorna vid Svansjön smälter döden och kärleken samman. Detta blir som 

tydligast i slutscenen, som förbereds som om den skulle innebära personernas död, men som 

utvecklar sig till ett bröllop. 

 

Det vore intressant att fortsätta studera tematiken i Lugns dramer på dramatisk och språklig 

nivå och dess koppling till den flytande rumsligheten. En undersökning utifrån ett antal av 

hennes dramer med gemensamma drag, kan vara nästa steg.  
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5 Appendix 

5.1 Appendix A: Intrig 

Scen 1 � DE UTBRÄNDA 
Astrid berättar att hon lämnat verkligheten för vansinnet. Karin säger att hon vet att de båda ska dö på 
slutet. De konstaterar att de är utbrända. Karin säger att Astrid är hennes syster men att hon är trött på 
att alltid hjälpa henne; hon behöver själv hjälp.  
 
Scen 2 � STADSMINISTERN [sic] ANLÄNDER 
Bengt dyker upp. Han berättar att han är statsminister och har rott hela natten. Astrid och Bengt flirtar. 
Bengt säger att han är där på artighetsvisit. Karin säger att Astrid har förstört hennes liv. Astrid väntar 
på en man från Moldavien. Hon hoppas att Bengt är mannen men han säger att han inte vet vad hon 
pratar om. Karin säger att Bengt är en produkt av hennes undermedvetna. Astrid säger att hon har 
kärleksbrev. Karin säger att Astrid är mytoman. 
 
Scen 3 � MÖRKRET 
Karin undrar om det är Bengt som skrivit Astrids kärleksbrev men Astrid säger att det är någon i 
kyrkokören. Bengt undrar var Lars-Göran är.  
 
Scen 4 � INVIT 
Astrid och Bengt flirtar. Astrid säger att hon ska dö. Hon tycker att Bengt borde gå. 
 
Scen 5 � PRESSEKRETERAREN ANLÄNDER 
Lars-Göran dyker upp. Han uppmanar Astrid att sluta med sin medicin och säger att han älskar henne. 
Han erbjuder sig att följa med henne till Bulgarien. 
 
Scen 6 � ENSAMHET 
Lars-Göran tror att både Karin och Astrid älskar Bengt. Karin säger att hon älskar Bengt men Bengt 
säger att känslorna inte är besvarade. Karin haltar; hon säger att hon halkat i badrummet. Lars-Göran 
tycker att Bengts vrist ser svullen ut. Karin tycker att det är dags att resa iväg. Lars-Göran säger till 
Astrid att Bengt också älskar henne. 
 
Scen 7 � TRÖST 
Astrid vill trösta sin syster men Karin vill inte ha någon tröst. Bengt vill jaga älg med Astrid. Astrid 
föreslår ett partnerbyte. 
 
Scen 8 � TJECHOV 
Lars-Göran tycker inte att det finns något att göra för honom som Bengts pressekreterare och funderar 
på att åka tillbaka till kontoret. Han erbjuder Karin skjuts. Bengt går bakom knuten för att uträtta ett 
ärende. Astrid håller ett lovtal till sin syster. Bengt kommer tillbaka. Karin läser sitt pressmeddelande 
och anhåller om Bengts hand. Bengt tycker att livet är sorgligt. Astrid säger att hon är på väg ner till 
sjön. 
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Scen 9 � TEDRICKNING � ENSKILDA REFLEKTIONER 
Astrid håller ett tal till mannen från Moldavien. Bengt säger att det senaste han minns är att han blev 
skjuten men Lars-Göran tycker att han verkar må bra. Karin saknar Bengt och sig själv. Karin vill att 
männen ska försvinna. 
 
Scen 10 � BEHOV 
Bengt undrar om han förlorat Karin för alltid. Alla sjunger en sång. 
 
Scen 11 � OM KVINNORNA VID SVANSJÖN 
Astrid berättar att hon går till sjön varje kväll. Karin tycker att hon ska gå in i väggen istället så att hon 
blir sjukskriven. Bengt berättar att han tänker mycket på sex. Lars-Göran säger att han ska lämna 
Bengt ikväll. Bengtsäger att han ska börja arbeta som brevbärare när han vaknar. Karin haltar igen. 
Karin säger att hon ska gå och prata med någon som heter Kolev, som hon funderar på att skjuta. 
Karin vill vara ensam med sin syster; de ska få besök. Bengt säger att han ska dra sig tillbaka och 
funderar på att göra Karin till sin efterträdare. Astrid säger att hon tänker åka hem. Lars-Göran 
kommer iklädd trenchcoat. 
 
Scen 12 � FÖRVIRRING 
Bengt säger att Karin är hans fru, men att han är öppen för förhandlingar om Astrid vill gifta sig. 
Bengt undrar vad Lars-Göran gör där. Astrid frågar om Lars-Göran är hennes mamma. Lars-Göran 
förklarar varför han har solglasögon. Bengt vill vara ensam med Astrid ett par dagar men Lars-Göran 
säger att det inte går eftersom hon måste vara i fred och tänka 
 
Scen 13 � ÅT OLIKA HÅLL 
Bengt säger att de alla känner evighetens blåst i kroppen och att de har samma slutdestination. 
 
Scen 14 � UPPBROTT I KYLIGT VÄDER 
Bengt säger att han ska ge sig av och inte komma tillbaka. Han känner inte igen Lars-Göran. 
 
Scen 15 � KVINNORNA ENSAMMA � MÄNNEN FÖRSVINNER UR DERAS SAMTAL 
Bengt och Lars-Göran försvinner ur samtalet. Systrarna ser tillbaka på sin barndom och sina liv och 
förbereder sig för att dö. 
 
Scen 16 � SYSTRARNAS MÖTE 
Systrarna reflekterar över dödsskräcken de känner. De åkallar männen och Sveriges regering. 
 
Scen 17 � DRAGNING TILL KVINNORNA VID SVANSJÖN 
Bengt kommer tillbaka. De konstaterar att de befinner sig i fara. Bengt erkänner att han inte kan rädda 
dem från döden. Lars-Göran dyker upp. Bengt säger att han är irriterad på att de inte gör något med 
sina liv istället för att gå omkring som halvdöda och må dåligt. 
 
Scen 18 � GIFTERMÅLSPLANER¨ 
Astrid tycker att de ska gifta sig vilket gör Lars-Göran förvirrad. Astrid förklarar att allesammans ska 
gifta sig med varandra. Bengt vaknar. Lars-Göran tror att han är borträknad i planerna men Karin 
lugnar honom. Lars-Göran blir lycklig. 
 
Scen 19 � BRÖLLOP VID SVANSJÖN MED KÖR OCH BALETT 
Alla fyra lovar sig själva att vara sig trogna. 
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5.2 Appendix B: Scen 9 

TEDRICKNING � ENSKILDA REFLEKTIONER 
 
KARIN 
Ja du, Bengt. Det är ett sjå att vara människa. Eller hur? 
 
BENGT 
Ja. Jag ska säga dig, Karin. Du skulle må bra av att byta tonart. Sen säger jag inte mer. Till dig. 
 
KARIN 
Jag är kanske inte redo att återvända från min exil? 
 
BENGT 
Jag är ensam nu. Ni ska inte vara rädda för mig. Jag är stämd i himmelsblått. Och tom som universum. 
 
KARIN 
Jag är alltid tyst när jag packar. Jag ber er respektera det. 
 
ASTRID 
Jag vänder mig nu direkt till dig som har lämnat landet. Jag förlåter dig aldrig någonsin. Du är en 
förrädare. Min syster tror att hon måste vara mitt ställföreträdande lidande. Fast det enda rätta är att 
hon återvänder till sitt yrke och bara gör en tjänsteresa till Bryssel då och då. Min syster är kapabel att 
mena allt hon säger och om jag bara har vänligheten att släppa henne med blicken så kommer hon att 
finna en änkling i världen som vill älska henne och hon kommer att medaljeras för sina insatser som 
Årets yrkeskvinna om hon inte blir svagsint på grund av överbegåvning. Det är jag som är sjukdomen. 
Nu vänder jag mig till dig som har lämnat landet. Du kommer aldrig att återvända från Moldavien. Din 
frånvaro har förvandlat mig till en mordplats. Jag förlåter dig aldrig någonsin. Jag skänkte dig min 
tillit. Och du svek. 
 
BENGT 
Ett skott har avlossats mot mig. Eller hur? Det är det sista jag minns tydligt. 
 
LARS-GÖRAN 
Du verkar som tur är helt oskadd. Ditt blodtryck är bra. Du kanske har drömt något obehagligt, men 
det lättar nog allteftersom dagen går. 
 
BENGT 
Dagen går alltid sin väg på lätta, obekymrade steg. Och sedan återvänder den, som ett raserianfall. Nu 
gäller det att hitta på något bra att säga. Jag såg en folkvisa gå förbi här alldeles nyss. 
 
BENGT 
Är du min nya fru? Det är något alldeles otroligt vad du är vacker! 
 
KARIN 
Jag saknar dig. Jag saknar mig också. I vilket ljus ska jag leva när du har släckt din läslampa? Så får 
man inte göra mot dem man älskar. Alltså älskar du mig inte. Men det spelar ingen roll. Jag behöver 
dig inte mindre för att jag inte överensstämmer med dina behov. 
 
ASTRID 
Men har du tänkt på en sak, men har du tänkt på att jag kan spela över ditt staket min melodi när du 
har glömt att sätta på dig öronproppar, jag kan spela för dig och när jag spelar för dig kysser jag dig, 
då har jag nyckeln till alla dina dörrar. 
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KARIN 
Jag kommer antagligen få ett vredesutbrott snart om de där männen stannar kvar här och stör 
oordningen. Jag syftar förstås på mitt inre kaos. Det kräver ordningssinne av en människa att ha ett 
oväder inombords. Jag har en syster som är en livslång värmebölja, jag borde gå till hennes ångest 
med svala lakan, som tack för att hon låter sin musik väta stenarna i mitt liv. 
 
BENGT 
Jag har varit med om allt. Jag har praktiskt taget sett villapriserna sjunka i vårt hemland och allt som 
oftast har jag i min enfald drömt om att få vara utsatt för en konkret fara. Det skulle lindra oron tror 
jag. 
 
KARIN 
Hur ensam en människa än blir är det viktigt att minnas att jag är subjektet. Det viktigaste jag vet är att 
vara subjektiv. Hur skulle han kunna älska mig annars? Jag vet inte vem jag är, men det är ju 
allmängods, precis som att jag älskar en människa som inte heller vet vem hon är. 
 
BENGT 
Å vad det måste vara skönt att vara en sådan människa som jag! Jag har alltid något klokt att säga. Det 
enda konstiga med mig är att jag inte skriver kolumner i alla morgontidningar. Och att jag inte vågar 
berätta att jag älskar henne. Och att jag är rädd för allt som är smutsigt. Om vi vore gifta eller 
sammanboende eller sambos, om vi vore två yuppies som har slagit sig ihop och skaffat sig något med 
balkong, skulle vi sova tillsammans så rena att vi nästan bländar varandra. Jag vet inte om jag skulle 
klara av att närvara vid hennes förlossning. 
 
LARS-GÖRAN 
Stjärnhimlen är viktig. Ni måste förstå det. Ni tänker alldeles för mycket på att vi bor i Sverige. Vi bor 
i universum. Så det är inte konstigt att vi är gråtfärdiga. Det är därför vi har ett sådant behov av 
sentimentala filmer. Inte bara sorgliga filmer. Utan sentimentala, så att man tänker på Fellinis fru och 
vill falla samman av sorg över att människorna är så vackra. 
 
ASTRID 
Svenska är det enda språket jag kan skämta på. Om det finns ett leende någonstans. 
 
LARS-GÖRAN 
Jag har avvisat så väldigt många människor. Därför att jag ville undvika att lägga märke till att jag är 
ensam. Det var kanske dumt. 
 
BENGT 
Jag lovar er att jag ska ordna upp det här. Jag ska gå ut på balkongen och säga till allt folket att jag ska 
ordna upp det här. 
 
KARIN 
Du är en av människor skapad varelse. Det märks på dig. 
 
ASTRID 
Och då är trösten den, att jorden är inte bara mull, ytan är mull, men sedan kommer sten, sedan 
kommer eld, elden kan spränga stenen men inte förinta den. Och vatten vatten överallt. 
 
LARS-GÖRAN 
Precis som här, strax utanför tullarna där jag har min bostad där mina avloppsrör går, jag vet faktiskt 
inte riktigt var, men det var ett stort arbete, ett hårt arbete att rensa golvbrunnen när jag inte hade känt 
till dess existens på alla dessa år och tvättat morgonrockar, jag hade tjugo morgonrockar, jag har ingen 
skyldighet att förklara varför. Jag tycker om ledig klädsel helt enkelt. 
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BENGT 
Vad det är synd om barn tänker jag ibland. Men nu är jag vuxen. Jag har inga missbruksproblem. Jag 
tror inte att jag är mer förnedrad än de flesta andra. Möjligen har jag mer tid än de. Inte livstid. Inte 
heller mer tid att vara död. Men arbetstid. Jag har mycket arbetstid. Jag hatar ordet tidsfördriv. 
 
KARIN 
Fördriv  inte  tiden  ur  våra  liv [sic] 
 
BENGT 
Allt som är tröst är också bärare av mening. Det ger mig glädje så att jag nästan somnar att tänka på att 
vi delar universum, att det är liksom vårt vardagsrum, där strövar vi utan att känna igen våra 
spegelbilder i skyltfönstren och om min olycka nu är stor, vilket den är, så vet jag att det inte finns 
någon tävling på detta område, det finns problemställningar, men ingen tävling. 
 
ASTRID 
Finns det tidtabeller? Tog du expresståget? 
 
KARIN 
Jag har ett band till världen som jag låtsas att jag aldrig har lagt märke till. Det är därför jag lever som 
en hund. Jag går i koppel. Ibland släpps jag lös, men aldrig när jag själv väljer det. Om det inträffar när 
min längtan är starkast beror det på en slump. Jag är så van vid detta att jag har förlorat mina naturliga 
instinkter. Jag känner inte vittringen från min egen längtan. Jag är utrustad med allt det som krävs för 
att överleva i vildmarken. Jag lever i grus. Jag kommer aldrig att förlåta mig själv. Jag har berövat mig 
min enda möjlighet till lycka.  
 
BENGT 
När man har ett litet barn. Om man har ett mycket litet barn. Då har man undfått nåden att göra en 
människa fullständigt lycklig. I cirka två veckor. 
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6 Sammanfattning 

Dramatiken i Kristina Lugns Kvinnorna vid Svansjön utspelar sig till stor del i dialogen; i dess 

säregna språk, som återfinns i Lugns lyrik. Det är ett språk fullt av motsägelser och 

dubbeltydigheter. I denna uppsats undersöker jag hur Lugn skapar mening och dramatisk 

spänning genom dialogen och språket.  

Med hjälp av ett antal dramateoretikers definitioner av dramats element beskriver jag 

dramat Kvinnorna vid Svansjön genom att visa hur det förhåller sig till dessa. De element, 

som enligt klassisk dramateori, är dramatiskt viktigast, såsom handling och intrig, är i detta 

drama reducerade till ett minimum. Som åskådare vet vi ytterst lite om personerna och var de 

befinner sig, eftersom informationen nästan uteslutande kommer från ett tvetydigt språk. De 

element som är starkast framträdande i Lugns drama är tema/motiv och symbol. Här finner 

man de intresseområden och bilder som skapar enhet i dramat och kan närma sig en 

beskrivning av vad det �handlar om�. Dramats viktigaste teman/motiv är �kärleken� och 

�döden�, vilka är nära förknippade med den starkaste symbolen; �vatten�.  

Den dramatiska dialogen bär på en spänning mellan litterärt och talat, vilket bland andra 

teatersemiotikern Erika Fischer-Lichte diskuterat. Jag undersöker dialogen i Kvinnorna vid 

Svansjön utifrån detta och visar hur växlingar ständigt sker mellan det litterära (monolog) och 

det muntliga (dialog). Denna spänning återfinns på ett språkligt plan, där det litterära 

representeras av ett lyriskt, bildligt språk och det muntliga av ett vardagligt talspråk. 

Kommunikationen mellan personerna sker ofta genom associativa och tematiska kopplingar i 

språket. Man kan finna många trådar mellan bilder/teman på en språklig nivå och 

motiv/teman på en dramatisk nivå. Ett grepp som Lugn använder är att bygga upp tematiska 

bildvärldar i språket som hon använder för att ge slitna metaforer nytt liv. 

Spänningen i dialogen och språket kan kopplas till Lugns rumslighet, där jag urskiljer ett 

fantasiplan och ett verklighetsplan, även om dessa är bedrägliga och flytande. Effekten är en 

osäkerhet kring dramats verklighet, som skapar spänning och dramatik. 
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