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ABSTRACT 

Sättet man skriver recensioner på är väldigt fritt, det finns egentligen inga regler. Syftet med den 

här uppsatsen är att studera hur olika teaterrecensioner är uppbyggda – vad som står, på vilket 

sätt man skrivit och i vilken utsträckning man diskuterar olika element. 

Tidigare studier som granskat recensioner i Stockholms dagspress mellan 1890 och 1941 har 

påvisat att det är skådespelarna och handlingsreferaten som får den största platsen i 

recensionstexterna, och det finns indicier som tyder på att recensionerna som skrivs och 

publiceras idag inte ändrats särskilt mycket jämfört med dem som skrevs för hundra år sedan. 

Det är vad som ska undersökas och benas ut i den här studien. Ett svar på hur man skriver en 

recension idag i svensk dagspress, vilka yrken och yrkesgrupper som diskuteras i texterna, på 

vilket sätt det görs och även hur andra områden runt om dessa yrkeskategorier kan omnämnas i 

recensionerna. Undersökningen har gjorts via kvantitativ innehållsanalys som blandats med 

kvalitativ textanalys när varje kategori sedan studerats närmre i varje text. Sist analyseras också 

hur recensenterna skriver inledande och avslutande stycke i respektive text, samt vad de satt för 

helhetsomdöme på den teaterpjäs de sett. 

Materialet som används är trettio texter från fem olika stora dagstidningar runt om i Sverige med 

recensioner som publicerats under 2009, 2010, 2011 och 2012. 

Vad som kunde konstateras när den här undersökningen var genomförd var att de två 

huvudområden man fokuserat på sedan tidigare – skådespelarinsatserna och att återberätta 

handlingen av pjäsen, fortfarande låg i framkant och upptog mycket plats i recensionerna, men 

att yrkesgrupper som scenografer och deras scenografi samt regissörer och regi diskuterades 

eller i alla fall omnämndes i högre utsträckning än förr, och att det generellt inte fanns så många 

recensioner där det var en kategori som tog fokus helt och hållet. 

Slutsatsen man kan dra utifrån denna undersökning är att huvudfokus på skådespelare och 

handling fortfarande finns kvar, men att detta omskrivs med nyans av andra iakttagelser idag. 

Dessa överskuggar andra yrkesgrupper, till exempel de som arbetar med dekor, ljud eller ljus 

och som aldrig eller mycket sällan får något utrymme i recensionstexterna.

Nyckelord: kulturjournalistik, recensioner, recensionsinnehåll, teaterkritik.
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1. INLEDNING – tunga ord på ömma tår

          Man ska gå in och spela en succé, och publiken förväntar sig en succé. Därför är det  

          många gånger mycket roligare innan recensionerna har kommit, när man går in och 

          publiken vet inte, och jag vet inte, är det här bra eller är det inte bra?  Ibland kan man

          vara med i föreställningar som får väldigt bra recensioner och så tycker man själv inte  

          att det är så bra (Krister Henriksson, skådespelare, Sveriges Radio 2007). 

Det var när jag hörde den här intervjun i Sveriges Radio där Krister Henriksson diskuterade 

teaterkritik med reportern Björn Jansson som mina tankar angående recensionernas innehåll, 

uppbyggnad och betydelse började. 

Under min tid på scengymnasium och under de snart tre år jag gått journalistutbildningen har jag 

både lyssnat till och pratat med en hel del skådespelare. Ofta kommer det där med offentliga 

omdömen, domar i form av recensioner och ”bättre vetande”, på tal. När jag frågat om vad det 

var som fick dem att ta åt sig så, oavsett om det varit positiva eller negativa omdömen så har de 

antingen pekat på hela recensionen, helheten som hyllar eller totalsågar, eller, så är det en enda 

mening, en mening som de med ett leende kan se framför sig och stolt citera, eller som bittert 

etsat sig fast i minnet och för alltid är förknippat med nederlag. 

Det blir då tydligt att även bland de största, mest folkkära, självsäkra aktörer, väger 

journalisternas ord tungt och reaktionerna blir starka, när det gäller att bli bedömd för sin 

konstnärliga prestation.

Jag blev nyfiken på att studera ämnet närmre, försöka bena ut vad man vanligen väljer att ha 

med, lägga fokus på, och hur man skriver teaterrecensioner i modern svensk dagspress. 

För vad är det som är bra, och vad är det som är dåligt? Och i så fall, hur argumenterar man och 

förklarar det? Gör man ens det?

1.1 Ingen gör succé helt på egen hand

Det är så många fler yrkesgrupper som är inblandade än bara skådespelare när en uppsättning 

ska göras. Det blir omöjligt en succé utan ett bra manus, en skarp regissör, skickliga ljud - och 

ljussättare, väl uttänkt dekor och en uppmärksam publik som är med på noterna. Det är helheten 

som gör föreställningen, men hur resoneras det egentligen i recensionerna? Vad eller vem väljer 

man att skriva om, och hur skriver man då? Och – vad lämnar man kvar i tystnadens outtalade 

mening? 



Jag har valt att gå igenom recensioner från fem stora svenska dagstidningar som representerar 

skilda delar av vårt land rent geografiskt. Från dessa tidningar har jag sedan genom kvantitativ 

innehållsanalys och kvalitativ textanalys och sammanlagt gått igenom trettio recensionstexter av 

teaterföreställningar. 

1.2 Syfte 

Regissörer, manusförfattare, kostymörer, ljussättare, skådespelare och scenografer. Listan kan 

göras mycket längre än så om man ska räkna upp yrkesgrupper vars arbete på ett eller annat sätt 

är i offentlighetens strålkastare. Alla kategorier behövs för att kunna göra en bra föreställning. 

Därtill påverkar också publiken, lokalen och hela den sociala sammansättningen en 

föreställnings tempo och energi. 

Syftet med undersökningen är att lägga fakta på bordet – detta skrivs idag, och detta utesluter 

man som oftast idag. 

Av tidigare forskning har det framkommit att huvudfokus oftast ligger på skådespelare och 

handlingsreferat i de recensioner man gått igenom fram till mitten av 1900-talet. Därefter finns 

det vagt med forskning på inom området. 

Genom denna undersökning kan man utvärdera om liknande tendens kan urskiljas även idag, 

eller om innehållet i recensionerna ändrats märkbart. Den syftar även till att undersöka hur man 

skriver.

Resultatet kommer inte att vara direkt vägledande eftersom det rör sig om stickprover med 

relativt få texter som underlag, men undersökningen ger i alla fall en grund till vidare forskning 

av teaterrecensioner i modern tid idag. 

Frågor om vad som är rätt eller fel, viktigt eller ointressant att ha med i en recension kan och bör 

diskuteras. Förhoppningen är att denna studie kan bidra med underlag för en sådan diskussion. 

2. BAKGRUND

2.1 Århundraden av kritik

Fram till 1700-talet gick teaterrecensenterna till teatern med en förutbestämd och inlärd idealbild 

av vad ”bra” och ”riktig” teater var. Det var de ideal som till exempel Platon och Aristoteles 

utformat. Man värderade sedan om det aktuella verket man sett levt upp till de ideal som redan 

fanns formade. Gjorde de inte det, kunde det omöjligt räknas som god scenkonst. Denna typ av 

teaterkritik är den så kallade teoretiska kritiken, och den är nästan helt borta som arbetsform 

idag (Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s. 34). 



Nu talar man istället om den praktiska kritiken som utgår från den enskilda uppsättningen, och 

de verk som värderas högst är istället de som lyckas sopa gamla invanda mönster under mattan 

och presentera nya former (Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s. 34). 

Om man backar tillbaka hundra år i tiden och ser på teaterrecensioner under början av 1900-talet 

så var det ovanligt att ”osynliga” yrkesmän som till exempel regissörer förekom och 

omnämndes i texterna. Kanske berodde det till stor del på att de inte utmärkte sig som starka 

konstnärsaktörer. Scenografin var inte heller den diskuterad, utan den enskilde skådespelarens 

insatser var det som var det absolut mest intressanta när man recenserade en teaterföreställning 

(Isaksson 1987, s. 134).

Över tid kan vi också konstatera att recensionernas omfång förändrats. I slutet av 1800-talet 

skrevs ofta notisrecensioner, micro-notiser som bestod av bara ett par meningar med en 

hänvisning till en längre variant längre fram i veckan (Isaksson 1987, s. 110). Några år senare 

hämtade man dock ikapp genom att skriva recensioner på upp mot 15 000 tecken, det vill säga 

runt sju A4-sidor med text (Nordenson 2008, s. 188). Idag har vi mellanlandat och recensionerna 

skrivs på runt 3000 tecken.

2.2 Vad är en recension?

”En av teaterkritikerns huvuduppgifter är att framföra värderingar av den teateruppsättning som 

haft premiär”. Så enkelt förklarar Curt Isaksson recensentens uppgift i sin avhandling om 

recensioner från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet i Pressen på teatern. (Isaksson 

1987, s. 79). En recension innehåller alltså en enskild persons åsikter och intryck av en viss 

uppsättning. 

Men lika lite som det idag finns skrivna regler för hur en teateruppsättning ska spelas, lika lite 

finns det regler för hur man skriver recensioner (Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s. 32).

Där med är genren bred och ingenting är egentligen rätt eller fel att ha med, men själva 

meningen med recensionerna är att den alltid ska vara både objektiv och subjektiv i sin 

utformning (Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s. 62).

När man skriver objektivt om en föreställning så handlar det om faktamässiga företeelser som 

alla på plats kunde se och i efterhand gemensamt skulle hålla med om, till exempel handlingen 

eller skådespelarna som medverkade. Detta kallas ibland för de deskriptiva satserna (Loman & 

Sjöberg & Vulovic 2007, s. 62).

I den subjektiva hållningen däremot förmedlar och värderar recensenten sina egna intryck. Det 

är de personliga åsikterna och sinnesintrycken som lyfts fram och detta kallas då för de 

expressiva känslosatserna( Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s.62).



Kan man också förmedla varför man tyckt si eller så förstärks trovärdigheten och tilliten hos 

läsaren (Loman & Sjöberg & Vulovic 2007,s. 34). 

Dessa två grundstenar finns i de allra flesta recensioner och bidrar till en dynamik och 

förhoppningsvis kan de då också i de flesta fall ses som en accepterad recension i sin 

utformning.

Även om recensionstexten är fri att konstruera som man vill bör man ändå få med vissa delar för 

att ge läsaren en bild av det man tagit del av. Campbell B. Titcheners lista över användbara 

element finns i Magdalena Nordensons bok Opinionsjournalistik. Nordenson beskriver där hans 

teori om ett starkt anslag för att locka in läsaren, vad som spelats - vilka som varit med och 

andra upplysningar som hjälper läsaren att placerar teaterföreställningen, ett handlingsreferat 

och en tolkning och värdering, och till sist, ett tydligt slut som sammanfattar upplevelsen 

recensenten haft. Så kan en recension byggas (Titchener 1998, se Nordenson 2008, s. 213). 

3. Teori   

Precis som tidigare nämnts så skrev Curt Isaksson på 1980-talet en avhandling vid namn 

Pressen på teatern som studerade teaterrecensioner i Stockholms dagspress under åren 1890 till 

1941. Det är en mycket omfattande avhandling som resonerar kring olika yrkesgruppers plats i 

recensionstexterna. Han kommer bland annat fram till att skådespelarna är de som får allra mest 

uppmärksamhet i recensionerna, och att andra yrkesverksamma så som regissörer, scenografer 

och tekniker inte omnämns särskilt mycket. Han kan dock se att saker och ting börjar ändra sig i 

texterna en bit in på 1900-talet men utan radikala förändringar. 

Detta påvisar delvis även Magdalena Nordenson som i sin bok Opinionsjournalistik beskriver 

uppbyggnaden och innehållet i dagens recensioner som väldigt lika de som skrevs för hundra år 

sedan, och ännu längre tillbaka i tiden, även om utrymmet varierat. Hon hänvisar också till en 

pressforskare som märker recensioner som journalistiska alternativt publicistiska och därmed 

urskiljer texternas anslag respektive slutstycke. 

Detta är något som är mycket viktigt då man granskar recensioner förstår man, då det tas upp i 

flera litterära verk om recensioner. Bland annat i Kulturjournalistikens grunder skriven av 

Rikard Loman, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic. De beskriver att en recension bland annat 

behöver en upptakt i inledningen för att fånga intresse, en beskrivning i form av handlingsreferat 

eller bakgrund, utvärdering – det vill säga ett omdöme, nämnande för att uppmärksamma så 

många och så mycket som möjligt och så denna slutkläm som ska vara bestämt och knyta ihop 



texten. Vad som också beskrivs i denna bok, precis som i Isakssons, är att handlingsreferaten 

ofta blir utdragna och tar stor plats i dagens recensioner på bekostnad av annat.

Jag har även tagit intryck av Per Rydéns beskrivning av en slags särdelning av recensioner, för 

att kunna urskilja inledning och avslutningsalternativ i recensionerna. Han delar in 

recensionerna i två former– dels den journalistiska som framhåller viktig information och åsikter 

allra först i de inledande meningarna, och dels den publicistiska som låter läsaren vänta på det 

slutliga omdömet till slutet av texten.

Denna ovan nämnda litteratur och dess fakta och resultat har fått mig att vid studiens start utgå 

från teorin att skådespelarna och deras insatser omnämns i hög grad tillsammans med en 

återberättelse av handlingen i pjäsen, och att regi, scenografi och text lätt hamnar i bakgrunden. 

Undersökningen kommer att analysera olika yrkesgruppers plats i recensionerna men också 

granska just anslaget och avslutningen. Genom denna studie framkommer resultat angående vad 

som diskuteras och i vilken utsträckning.

Andra uppsatser som granskat recensioner och som jag valt att innefatta som underlag och 

inspirationsmaterial är Lina Samuelssons magisteruppsats Det här är inte en recension som 

studerar litteraturrecensioner samt Magnus Tidlunds Jazzrecensenternas fält som diskuterar 

musikskribenternas position. Båda dessa har tillfört infallsvinklar och frågeställningar i mitt 

arbete. Lika så har Tomas Forsers bok Kritik av kritiken som uppmärksammar 

litteraturskribenters uppdrag och ställning och tilltal till sina läsare, inspirerat till uppslag i mitt 

arbete.

4. FRÅGESTÄLLNINGAR

En recension ska beskriva och ge subjektiva vinklar på det material som varit aktuellt. Detta kan 

så klart göras på en mängd skilda sätt, men det de flesta vill veta som läser en recension är vad 

verket som recenserades handlar om, vilka som genomfört det och på vilket sätt de gjort det. 

Därtill en rekommendation till läsaren om det är värt att gå och uppleva eller inte. Därtill kan 

man så klart krydda med extra information och skriftliga knep för att få en ständig läsarkrets till 

sina texter. Men frågan är om allt detta nämnda verkligen går att inrymma i en text i en 

dagstidning som ständigt slåss för sitt utrymme, och om den föreställningen av en recension 

verkligen är riktig. Det finns egentligen inga skrivna regler för hur en recension ska se ut. Därför 

blir min huvudsakliga frågeställning med tillhörande delfrågor på följande sätt:



• Hur skrivs en teaterrecension?

- Hur omnämns och diskuteras olika yrkesgrupper och deras arbete i texterna?

- Hur inleds respektive avslutas recensionstexterna?

- Hur utfaller helhetsintrycket?

5. METOD OCH MATERIAL

Vald metod för att få fram resultat i denna undersökning är en blandning av kvantitativ 

innehållsanalys som sedan kompletteras med en kvalitativ textanalys på de områden som 

studerats i den kvantitativa delen.

Den kvantitativa delen har används för att få en överblick över vad som finns med i 

recensionerna. Den har gjorts genom ett kodschema med bearbetat data. 

Av det resultat som kan presenteras genom den metoden har jag sedan gått vidare genom en 

kvalitativ analys över vad innehållet faktiskt säger.

 Denna blandade metod passade bra till ett relativt begränsat material – men med många 

variabler som ska undersökas inom den valda analysenheten. Undersökningen kommer främst 

bringa klarhet i frekvensen av utvalda variabler, men också hur stort utrymme varje enhet får.

Det blir en beskrivande studie och meningen är att min forskarfråga ska kunna ge svar på frågan 

hur och vad man skriver i det urval av texter jag har studerat. 

Det resultat som framkom har sedan tolkats genom förklarande sammanställningar i textform. 

Varje analyserad variabel har gåtts igenom i de trettio texterna och dess resultat kommer att 

diskuteras i nästkommande kapitel. 

Det exakta materialet som används i denna studie finns att tillgå genom kodschemat i 

medföljande bilaga.

5.1 Val av tidningar

Studien analyserar recensioner som skrivits i svenska dagstidningar och publicerats i 

pappersvariant och på webben under åren 2009, 2010, 2011 och 2012. Det är fem av landets 

största dagstidningar och har en bred spridning geografiskt för att täcka in så stora områden runt 

om i landet som möjligt. Dagstidningarna som är aktuella för undersökningen är Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet som representerar Stockholms län men också har en nationell 

spridning runt om i hela landet, Göteborgsposten som representerar Västsverige och är den näst 



största dagstidningen i Sverige, Sydsvenska Dagbladet som står för de södra delarna och 

Västerbottenskuriren som har ett utgivningsområde som täcker hela Västerbottens län i norr.

Dessa fem tidningar har en daglig utgivningsfrekvens, med undantag för Västerbottenskuriren 

som inte ger ut någon tidning på söndagar.

Samtliga tidningar har också en kulturredaktion och har aktiva recensenter som följer 

bevakningen av uppsättningar på kringliggande teatrar.

5.2 Val av recensioner

Jag har samlat in information från en liten mängd analysenheter som består av trettio olika 

recensionstexter av teaterföreställningar från de fem stora tidningar jag valt ut, sex recensioner 

från vardera tidning. Recensionerna är tagna från en fyraårsperiod, för att få en ökad spridning.

Jag har valt att titta på recensioner av föreställningar jag själv har sett, läst, varit involverad i 

eller på annat sätt är väl bekant med och har god kännedom om. På så sätt är jag insatt i vad det 

är recensenten beskriver respektive inte beskriver. Jag började gå igenom de utvalda 

tidningarnas arkiv av teaterrecensioner och prickade för de föreställningar jag kände till. Hur 

föreställningarna blivit bedömda hade jag däremot ingen aning om. I de få fall jag kände till 

recensionerna valde jag bort det materialet. Jag har heller inte känt till vilka recensenterna är 

som skrivit texterna då jag täckt över bylinen under analysarbetet. 

När det gäller texterna från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har jag valt ut recensioner 

de gjort av samma föreställning.

Urvalet av texter är ett stickprov som ligger till grund för en fortsatt undersökning kring ämnet.

5.3 Val av teatrar

De spelplatser som satt upp föreställningarna som recenseras är Dramaten, Stockholms 

stadsteater, Göteborgs stadsteater, Hagateatern - också den i Göteborg, Malmö stadsteater, 

Lunds stadsteater, Umeå Folkets hus som också kallas Idunteatern, Sagateatern i Umeå 

samt Sandviks teater i Holmsund, Västerbottens län.

Vad som är viktigt att påpeka är att dessa ovan nämnda teatrar inte i alla fall är de producerande. 

Som producerande tillkommer Riksteatern, som reser och turnerar runt med föreställningar runt 

om i hela landet och 1,2,3 Schtunk som är en teatergrupp som ägnar sig åt commedia dell’arte 

och som också turnerar runt i Sverige. Teater Kurage är en annan grupp som producerar eget 

material i Göteborg och deras hemmascen är Hagateatern där de flesta av deras föreställningar 



sätts upp. Lokala teaterproducenter längre norr ut är Umeå teaterförening och 

Västerbottensteatern som sätter upp eget material.

Valet av spelplats blev utifrån de recensioner som jag valt ut.

5.4 Avgränsningar

Jag har strävat efter att få en bredd i mitt material och har därför aktivt valt ut de tidningar som 

ska representeras i denna studie. Det skulle inte bara vara koncentrerat på Stockholmsregionen, 

heller inte bli för små lokaltidningar utan särskilt tillsatta kulturjournalister. Jag gör inga anspråk 

på att denna studie utförts genom slumpmässiga metoder. Med hänsyn till tid och resurser har 

jag bedömt att dessa trettio texter är vad som är möjligt för mig att hinna gå igenom på ett 

noggrant och systematiskt sätt genom kvalitativa metoder.

Undersökningen berör i huvudsak den löpande brödtexten som utgör huvuddelen av 

recensionerna. Enheter som rubrik, bilder, bildtext, faktaruta eller kontext har inte stått i centrum 

för denna undersökning. Inte heller recensenterna som personer. Detta är en idécentral studie 

som fokuserar på utformningen av texterna som representerar stora dagstidningar, innehållet av 

texten och sättet den är formulerad på.  

Valet av föreställningar är begränsat till klassiska dramer, samtidsdramatik (svenska och 

översätta pjäser) samt barnteater eftersom dessa föreställningar presenteras på ett liknande sätt – 

i en inomhuslokal, med text som talas och har en dramagrund. 

5.5 Variabler och variabelvärden

Undersökningens huvuddel ska besvara hur vanligt förekommande, och vilken grad manus, 

manusförfattare, referenspunkt, regi, regissör, handling/drama, ljud, ljus, scenografi, scenograf, 

skådespelare som huvudaktörer, skådespelare med biroller, publikreaktioner, evenemanget som 

social sammansättning och teaterinstitutionen i sig omnämns eller diskuteras i recensionerna. I 

de sammanhang de diskuteras kommer undersökningen också tolka om det är i positiv, negativ 

eller neutral andra.

Därtill en iakttagelse av hur inledning och avslutning av texter görs samt helhetsbedömningen 

av recensionen ställer sig. 

Valet av variabler är gjort utifrån de definitioner som Curt Isaksson har med som 

yrkeskategorier i sin avhandling Pressen på teatern (Isaksson 1987) med kompletteringar från 

Lomans, Sjöberg och Vulovics bok Kulturjournalistikens grunder som diskuterar materiella 

enheter som behövs för att göra en föreställning. Utöver det är också handling, referenspunkter, 



publiken, evenemanget och teatern viktiga delar för föreställningen och en enhet som benämns 

ofta bland recensenterna. Där till ville jag se hur helheten, upptakten i det inledande stycket och 

de sista meningarna i det avslutande stycket skrivs, eftersom det är viktiga byggstenar i hur en 

teaterrecension ser ut (Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s 63).

5.6 Definition av variabler

Manus – texten som ligger till grund för handlingen. Främst den monolog eller dialog som 

framförs på scenen. I recensionerna har manus också räknats in då recensenterna tar upp ”text”, 

”manuskript” eller ”förlaga”. 

Manusförfattare/dramatiker – upphovsmannen till den text som är handlingen och den 

monolog eller dialog som framförs på scenen. Kan också benämnas med dramatiker i 

recensionerna. 

Innehåll/handling/drama – en sammanfattning av den historia som berättas i föreställningen.

Referenspunkt – en jämförelse eller en parallell till något annat.

Regi - en ton eller en atmosfär som recensenten upplevt, den gestaltning av pjäsen som förs i 

föreställningen. 

Regissör – personen som instruerar skådespelarna. Tolkar texten och instruerar, förhåller sig till 

texten. 

Ljud – tongivande musik eller effekter för att bilda eller förstärka stämningar.

Ljus - de lampor/spottar/strålkastare som bildar stämningar eller effekter under föreställningen.

Scenografi – det fysiska material som används för att bugga en miljö, ett rum eller skilja av 

miljöer från varandra. Innefattar också det som recensenterna ibland benämner som ”dekor”, 

”scenbild” och ”rekvisita”. 

Scenograf – den person som arbetar med att rita och formge scenografin. 

Skådespelare – huvudaktör – den eller de personer som har en framträdande roll och som 

förekommer mycket i föreställningen.

Skådespelare – biroll – den eller de personer som har en mindre roll som inte förkommer lika 

ofta/mycket som huvudaktören.

Publikreaktioner/publikiakttagelser – de reaktioner som personer som finns på plats i lokalen 

och ser föreställningen spontant ger i form av applåder, jubel, tystnad eller andra svar på det som 

utförs på scenen. Även de iakttagelser som görs angående de personer som är där.

Evenemanget som social sammansättning – den iakttagelse recensenten gör av det som sker 

runt om föreställningen, så som kaffeservering, utställningsevenemang eller liknande. 



Teatern – den spelplats där föreställningen äger rum. Innefattar också teaterns ledning eller 

traditioner.

Typ av inledning och avslutning – sättet och formuleringen det inledande respektive 

avslutande stycket skrivs på.

Helhetsbedömning – de argument som används i det slitgiltiga omdömet. 

5.7 Definition av variabelvärden

Alla variabler har fått samma variabelvärden, med undantag för sex variabler som jag 

återkommer till. De vanligast förekommande variabelvärdena är följande sju:

(1) Nämns positiv – variabeln/kategorin omtalas bara genom en mening eller kort i ett 

sammanhang men med någon form av värdeord som berömmer en person eller ett arbete. 

(2) Nämns negativ - variabeln/kategorin omtalas bara genom en mening eller kort i ett 

sammanhang men med någon form av värdeord som kritiserar en person eller ett arbete. 

(3) Nämns neutralt - variabeln/kategorin omtalas bara genom en mening eller kort i ett 

sammanhang och lägger ingen värdering i insatsen. 

(4) Diskuteras/beskrivs i positiv aspekt - variabeln/kategorin omtalas i ett längre 

sammanhang, till exempel i ett stycke eller i återkommande delar av recensionen med någon 

form av värdeord som övervägande berömmer en person eller ett arbete.

(5) Diskuteras/beskrivs i negativ aspekt - variabeln/kategorin omtalas i ett längre 

sammanhang, till exempel i ett stycke eller i återkommande delar av recensionen med någon 

form av värdeord som övervägande kritiserar en person eller ett arbete.

(6) Diskuteras/beskrivs neutralt - variabeln/kategorin omtalas i ett längre sammanhang, till 

exempel i ett stycke eller i återkommande delar av recensionen och lägger ingen värdering i 

insatsen.

(7) Nämns inte alls – variabeln/kategorin saknas helt i texten. 

Som tidigare nämnts fanns några kategorier som fick andra värden än ovannämnda. 

Skådespelare – huvudaktör, fick ett åttonde variabelvärde eftersom det visade sig att vid 

föreställningar där flera huvudrollsinnehavare förekommit fanns ibland värderingar av 

skådespelarna som gick isär. Därför kompletterades denna variabel med:



(8) En beskrivs positivt, en annan negativt - den ena omtalas med någon form av värdeord 

som berömmer, den andra i omtalas med någon form av värdeord som kritiserar, alternativt den 

ena har berömts eller kritiserats och den andra bara nämnts. 

Ett åttonde variabelvärde sattes även ut för variabeln/kategorin Skådespelare – biroll, där det 

ibland inte fanns någon mindre rollkaraktär:

(8) Finns inga – variabeln/kategorin fanns inte i föreställningen och kan därmed inte omtalas i 

recensionen. 

I variabeln Drama/handling förekommer vara två variabelvärden eftersom det är svårt att 

urskilja om återberättandet sker i positiv/negativ anda, där av valet:

(1) Beskrivs

(2) Beskrivs inte

Andra värden har också tilldelats variabeln Referenspunkter:

(1) Till verklighet/samhället/historiskt – händelser som förekommer eller har förekommit

(2) Uppsättningens kärna – föreställningens huvudsakliga ämne eller ett tema som genomsyrar 

berättelsen.

(3) Teatersammanhang – andra pjäser, uppsättningar, manusversioner

(4) Föregångsmaterial – föreställningen bygger på en tidigare bok eller film.

Följande tre värden finns under variabeln som beskriver typen av inledning och avslutning i 

recensionerna:

(1) Journalistiska – de recensioner där bedömningen och åsikterna om pjäsens helhet får ta 

plats redan i det inledande stycket.

(2) Publicistiska – de recensioner där bedömningen och åsikterna om pjäsens helhet avgörs 

först i det avslutande stycket. 

(3) Varken eller / går ej att fastställa – de recensioner som saknar både journalistiska och 

publicistiska egenskaper och som fäller avgörande åsikter mitt i texten eller inte alls. 

Och slutligen variabeln om helhetsbedömningen som avgörs med följande variabelvärden:



(1) Positiv - variabeln/kategorin i ett eller flera stycken med någon form av värdeord som 

övervägande berömmer föreställningen.

(2) Negativ - variabeln/kategorin i ett eller flera stycken med någon form av värdeord som 

övervägande kritiserar föreställningen

(3) Varken eller / går ej att fastställa – det finns inget uttalat beröm eller direkt kritik som är 

övervägande. 

5.8 Validitet och reliabilitet  

Jag är mycket medveten om min egen roll i den här undersökningen. Urvalet bygger på ett 

material som bedömer pjäser som jag själv känner till och har kunskap i. Därför är inte urvalet 

helt slumpmässigt gjort. Detta innebär en hel del fördelar, men också nackdelar i arbetet. 

Resultaten som framkommit genom denna studie kan därför inte garanteras giltiga för någon 

annan undersökning än just den här. Däremot kan slutsatserna av denna undersökningen testas 

på annat material och andra studier. 

Det har också funnits vissa svårigheter i nivåskattningen. Det är lätt att vid en undersökning av 

denna typ lägga in egna värderingar. Därför finns vissa tolkningsregler medtagna som ska hjälpa 

till att klassificera och utforma varje variabel som beskriver och tydliggör karaktärsdragens 

innebörd. Även variabelvärdena har fått definierade tolkningsregler som ska hjälpa till att 

förklara på vilka grunder indelningen har gjorts. 

De värden och det resultat som framkommit genom studien vilar på tolkade grunder av en 

enskild person. Detta innebär att validiteten och reliabiliteten inte kan betecknas som hög, men 

för att få en större trovärdighet har jag låtit en utomstående person provkoda de sex första 

analysenheterna, samt de tre sista i den kvantitativa analysen. Där framkom exakt samma 

värdering av värden för variablerna.

När jag genomförde denna studie valde jag att vid analysarbetet plocka bort både recensentens 

byline och tidningens namn, för att inte påverkas av kontexter. Det är texten som fått stå i 

centrum eftersom det var innehållet och det publicerade materialet som representerade vardera 

tidning som jag skulle analysera, ingenting annat.



6. RESULTAT OCH ANALYS

6.1 Så diskuteras manuset

Att sätta fingret på vad i texterna som är en beskrivning eller anmärkning av manuset har 

emellanåt varit svårt. Ibland går manusbedömningen in i handlingen. Därför valde jag ut vissa 

nyckelord som fått vara bärande för just vad som ingår i diskussionen av manus, som 

”onelines”, ”språket”, ”formuleringar” eller ”sättet att skriva”. 

Vad som kan konstateras efter att jag gått igenom de trettio texterna var att i en tredjedel av 

fallen reflekterar man som recensent över huvud taget inte över manuskriptet. I de fall där man 

stannar upp vid manuset och diskuterar det är utfallet ungefär hälften/hälften i omdöme om det 

är bra eller dåligt skrivet. Ofta nämns manuset bara i förbifarten i någon enstaka mening. Ett 

exempel på hur man neutralt nämner manuset kan vi se i recension av En familj i Dagens 

Nyheter. Där inleds texten med ett direkt citat från manuset i form av en replik från Börje 

Ahlstedts karaktär: ”Då har jag stoppat i mig rädsla tre gånger om dagen i femtio år vid det här 

laget” (Arvas 2010). Likadant, eller kanske ännu mer effektfullt inleds Lubiewo - Kärleksön  i 

Göteborgsposten: ”Allt man har här i livet är det man kan pressa fram ur en kuk” (Blomqvist 

2012). Detta är ett sätt att låta manuset bli talande i recensionen utan att för den delen diskutera 

eller bedöma det. Men att använda sig av starka citat är ett effektivt sätt att locka till sig läsare 

och få dem att vilja läsa vidare i recensionen (Nordenson 2008, s. 121). 

Däremot finner man sällan långa diskussioner om manuset. Krångliga, långa meningar eller 

svårt språk i dialogen tas inte upp.

Sydsvenska Dagbladets recension av pjäsen Ett drömspel med recensionsrubrik ”Drömmen 

kommer nära”  beskriver subjektivt hur texten hade betydelse för recensenten:

 ”Jag sitter på helspänn och låter texten landa i mig. Och insikten att det är synd om 

människorna går liksom igenom mig” (Stig 2009). 

Inte heller här finns någon bedömning, utan neutralt förekommer en iakttagelse av manuset för 

att bygga recensionen i stämning och fyllnad. 

6.2 Så diskuteras manusförfattaren

Manusförfattaren är inte den som får stor plats i form av långa spaltmeter i recensionerna. 

Däremot så är det näst intill en regel att han eller hon nämns vid namn, då ofta i början av 

recensionen, i samband med presentationen av föreställningen som en ”ägare” av pjäsen. 



I drygt tjugo fall av trettio så förekommer manusförfattarens namn utan att man för den del 

uttrycker en åsikt om denne som person. 

Man fokuserar ofta på författarens sätt att skriva och hur karaktärerna får framträda i och med 

texten. I Svenska Dagbladets recension av Gregorius med rubriken ”Johan Rabaeus trollbinder” 

skriver recensenten:

 ”Ohlsson låter Gregorius vara en man som längtar…” (Ring 2011) och denna typ av 

omnämning är ett typiskt exempel på hur manusförfattarna förekommer väldigt kort och utan 

värdeord runt sig i de texter som granskats. 

Det finns dock några recensioner som låter manusförfattaren ta mycket plats i recensionen. Curt 

Isaksson beskriver i sin avhandling Pressen på teatern från 1987 där han gått igenom gamla 

recensionstexter från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet, ett fenomen där recensenten 

ibland vidgar sitt perspektiv och diskuterar en yrkesperson, oftast då skådespelare, inte bara i 

den aktuella pjäsen, utan svävar iväg i ett mer allmänt perspektiv om personen i fråga (Isaksson 

1987, s.160). Detta sker i en av de recensioner som undersökts i denna studie också. Carin 

Mannheimer, manusförfattare och även regissör till pjäsen I sista minuten som recenserades i 

Göteborgsposten fick mycket beröm som yrkesperson, inte bara i den aktuella föreställningen 

utan även för tidigare föreställningar och för sin förmåga att skriva (Hellström Sveningson 

2011). Ett så generöst utrymme för en person ser vi dock inte ofta i övriga analyserade texter. 

6.3 Så diskuteras dramat/handlingen

Bland de texter som ingått i studien kunde man se att handlingen i de allra flesta fall var förlagd 

i början av recensionstexten. Som tidigare nämndes så inleds recensionen av En familj i Dagens 

Nyheter med ett citat från en av karaktärerna och sedan berättas handlingen i ett par, tre stycken 

neråt.

Många gånger smyger sig handlingen in och återkommer i senare stycken också, till exempel i 

samband med en presentation av en karaktär, eller med regiutlåtandet.

Ibland är dessa stycken litterärt återgivna, recensenten målar upp en scen - ungefär som på 

baksidan av en roman. 

Vanan att återge ett handlingsreferat av vad man sett verkar tillhöra praxis i de allra flesta 

recensioner som studerats.  Endast fyra av de totalt trettio texterna beskriver inte handlingen. 

Att fyra recensioner klarar sig utan handlingsreferat är i sig anmärkningsvärt. Det är många 

gånger just föreställningens handling som avgör för läsarna om de anser att det är en 

föreställning som intresserar dem eller inte (Isaksson 1987, s. 220). 



Dessutom är det väldigt sällan man kan utgå från att läsarna känner till pjäsens handling så väl 

att man kan utesluta att återge den. I de fall som studerats här finns det inte en möjlighet att 

samtliga läsare på förhand ska känna till uppsättningen. I ett par fall är uppsättningen dessutom 

nyskriven, ett så kallat samtidsdrama, krävs extra vikt vid handlingsreferatet för att få läsaren att 

förstå vad pjäsen handlar om eftersom den då inte är särskilt väl etablerad (Loman & Sjöberg & 

Vulovic 2007, s. 58). 

En recension som vi då inte kan låta gå obemärkt förbi är recensionen av föreställningen 

Lubiewo – Kärleksön som är publicerad i Göteborgsposten, där i princip hela texten är ett enda 

handlingsreferat från början till slut och det blir inte plats för särskilt mycket annat (Blomqvist 

2012). Detta är dock det enda fallet där handlingsreferatet blir så pass utdraget och den typen av 

recensioner ter sig inte särskilt vanligt förekommande rent generellt.

Denna benägenhet att dröja sig kvar vid handlingsberättande har sin grund i att många 

teaterkritiker från början är utbildade litteraturvetare och är där med ivriga att diskutera handling 

väldigt noggrant (Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s. 47).

Lika så måste recensionen med titeln ”En riktig nära-clownen-upplevelse” i 

Västerbottenskuriren nämnas som ett exempel som sticker ut. Inte på grund av recensionen utan 

på grund av föreställningen i sig. Teatergruppen 1,2,3 Schtunk som framför föreställningen 

Rickard III En dag på Towern har gjort sig kända genom att improvisera och göra publiken till 

en bärande del av handlingen, som därför blir varierande i varje föreställningen, vilket gör det 

svårt att förklara det som upplevts. 

Recensenten gör i detta fall ett försök men garderar sig genom att i nästa stycke skriva: 

”Hur det såg ut i föreställningen dagen därpå har jag ingen aning om…” (Larsson 2010). 

Om man gör en generell överblick över materialet som granskats så är beskrivningen av 

handling den del som får mest utrymme i texterna över lag. Handlingen har oftast ett eget stycke 

i början av recensionen, för att sedan återkomma och genomsyra större delen av texten men då 

med bedömningar och beskrivningar av andra kategorier invävda.

6.4 Så diskuteras referenspunkter 

För att tydligare kunna ge läsaren en bild av föreställningen är det effektivt att dra paralleller till 

något annat allmänt känt. 

När samtliga texter i den här studien studerats kan man urskilja fyra tydliga referenspunkter som 

recensenterna ständigt knöt sina beskrivningar till: en referens som handlade om verkliga 



händelser, samhällsaktuella eller sådana med historisk bakgrund, en andra referens som har sin 

grund i uppsättningens huvudsakliga ämne eller tema - kärnan för den berättelse som spelas. En 

tredje referenspunkt som sätter den aktuella pjäsen i relation till andra uppsättningar som spelas 

eller har spelats, eller till andra pjäser och versioner, och så till sist en fjärde referenspunkt som 

knyter an till föregångsmaterial i form av en tidigare version, en bok eller en film som man 

sedan gör skådespel utav. Dessa referenspunkter var ungefär lika vanligt förekommande och i 

flera fall använde man sig av flera av dessa när man recenserade.

Dagens Nyheters recension av En familj gör väldigt många jämförelser från redan kända verk 

för att ge en känsla av den familj som den aktuella pjäsen handlar om: 

          Och visst är det mycket ”Lång dags färd mot natt” och ”Katt på hett plåttak” över        

          denna frustrerade familjeuppgörelse, men tanken går också till det senaste decenniets    

          mörklackade tv-serier av bolaget HBO:s typ, familjer som ”Sopranos”, Fishers i ”Six 

          feet under” och Henricksens i ”Big love”. ( Arvas 2010). 

I undersökningen finns också flera uppsättningar som handlar om verkliga personer eller 

historiska händelser som är kända för allmänheten. Då bildas en annan, speciell referensram och 

kritikerna får en alldeles särskild grund att fästa sina argument vid. Detta påpekar Lars Ring då 

han i Svenska Dagbladet skriver en recension av den föreställning man satt upp om Olof Palme, 

att vi känner till facit, de flesta i salongen som ser föreställningen minns hur den verklige Palme 

talade, hur han rörde sig och agerade.

Ett effektivt sätt att avlägga ett omdöme för den aktuella pjäs man sett är att jämföra den med 

andra uppsättningar som spelats tidigare (Nordenson 2008, s. 219). Ett exempel på hur dessa 

referenspunkter har sett ut i de texter som ingått i den här studien är en recension i Sydsvenska 

Dagbladet som skrev om Ett Drömspel med rubriken ”Drömmen kommer nära: 

          När jag tänker på alla ”Ett drömspel” jag sett genom åren är det framför allt     

          scenrummen och de visuella effekterna jag minns: en flygande Indras dotter på 

          Orionteatern, Robert Lepages enorma kub på Dramaten, en magisk sekelskiftssal i 

          Slottsparken i Malmö. (Stig 2012). 

Senare i recensionen, efter att ha gått igenom den aktuella föreställningen avslutar recensenten 

med att skriva, att just denna uppsättning inte överträffat tidigare versioner han sett.



Utländska pjäser som sätts upp återknyts ofta till sina originalversioner då recensenten försöker 

bedöma om den internationella framgången är motiverad eller inte (Loman & Sjöberg & 

Vulovic 2007, s. 58).  Ett typexempel på detta kan vi se i det nyskrivna dramat En familj av 

amerikanske Tracy Letts som recenserats i flera tidningar. I denna studie ser vi att både Dagens 

Nyheter och Göteborgsposten nämner originalet, men främst i recensionen i Svenska Dagbladet 

går man tillbaka och skriver om originalversionen och den succé som blivit över hela världen 

(Ring 2010). 

På samma sätt inleds Sydsvenska Dagbladet recensionen med rubriken ”Fanatisk samling kring 

fel bål” som recenserar pjäsen Häxjakten där man låter en dryg tredjedel av texten vara en 

återberättelse av den verkliga, historiska händelse om ligger till grund för föreställningen och 

hur originalförfattaren sedan förvärvade historien i sin pjäs som hade premiär i New York under 

1950-talet,  och först därefter kommer man in på den aktuella uppsättningen som satts upp på 

Malmö stadsteater (Svensson, Elmqvist 2009).

I några fall i denna studie refererar man också till ett särskilt tydligt tema som föreställningen 

bygger på. Västerbottenskurirens recension med rubriken ”Pjäsens svärta suddas ut” som 

recenserar föreställningen Apatiska för nybörjare beskriver just detta. Där inleds texten med den 

samhällsdebatt som förekommit om apatiska flyktingbarn. Detta som är pjäsens kärna, är sedan 

ständigt återkommande i texten (Sjögren 2012).

6.5 Så diskuteras regi

I recensioner beskrivs, eller efterlyses ofta en speciell atmosfär, en slags ton (Isaksson 1987, s. 

129) och man får i många texter vara uppmärksam på att urskilja regin som smyger sig in mellan 

raderna. Det kan vara en sådan sak som att recensenten återkommer till att han eller hon blivit 

förvirrad, berörd, lyssnat till effektfulla viskningar eller fått en känsla av belåtenhet under 

föreställningen. 

I andra fall uttrycker skribenten tydligt att regiarbetet är väl genomfört, skickligt uttänk, 

svårtolkat eller misslyckat. Ett exempel på det hittar vi i Västerbottenskurirens recension som 

har rubriken ”Pjäsens svärta suddas ut” som recenserar pjäsen Apatiska för nybörjare där 

skribenten uppenbarligen kritiserar just regin som han dels tycker spretar för mycket men också 

blir långdraget och tröttsamt: ”Det komiska har sina brister. Vissa sketcher håller på för länge 

och, framför allt, för många av dem tar avstamp i karikatyrer” (Sjögren 2012).  



Oavsett vilket så är regin inte något som man bara nämner kort i förbifarten genom enstaka ord. 

Inte heller beskrivs det nyanserat och neutralt – nej, regin är något som de allra flesta 

recensenterna har en tydlig åsikt om. Den smyger sig in i helhetsbedömningen. Bland de trettio 

texterna diskuterades regin i längre stycken i två tredjedelar av fallen och fördelningen mellan 

positiva omdömen och negativa omdömen fördelar sig ungefär lika.

Man kopplar ofta regin till den text som framförs och bedömer om de går hand i hand. Som i 

pjäsen En familj i Svenska Dagbladets recension ”Urstark text och magnifikt skådespeleri” där 

man beskriver regin som misslyckad eftersom skådespelet är nedtonat jämfört med den text som 

är så rättfram (Ring 2010). 

Isaksson skriver i sin avhandling från 1987 att det är vanligt att man framför åsikter om 

framförandets tempo (Isaksson 1987, s. 129).  Detta finns även i några av de recensioner som 

ingått i den här undersökningen. I Västerbottenskurirens recension av pjäsen Tusen bitar skriver 

man under rubriken ”Sorgligt och vackert pussel” att ”Man växlar konstant tempo och 

framtoning på berättelsen” (Enström 2011).  Även i Göteborgspostens Påklädaren talar man 

också om tempoväxlingar i replikerna som på så sätt tecknar desperat ensamhet på ett effektivt 

sätt (Forser 2011).

6.6 Så diskuteras regissören

Från 1930-talet och framåt har det nästan varit en regel att regissören i alla fall namnges i en 

recension(Isaksson 1987, s. 134) och det kan bara bekräftas i denna undersökning.

Liksom övriga kategorier där det handlar om en enskild persons arbetsinsats så nämns 

regissören bara vid namn och det är väldigt sällan man sätter in värdeord i sammanhanget. Ett 

typiskt exempel på hur det kan se ut ser vi i Dagens Nyheters recension med rubrik 

”Höstsonaten på Dramaten, Stockholm” som inleds med orden: ”Regissören Stefan Larsson går 

vidare med Ingmar Bergman på Dramaten…” (Zern 2009).

I tjugotre fall av trettio finns regissören nämnd och i sex av de fallen görs en längre utläggning. 

Det är väldigt sällan – till skillnad från regin i sig, som man kritiserar regissören personligen. 

Detta har bara varit uppenbart i tre av de trettio texterna. Ett av fallen var i Göteborgspostens 

recension av Familjen (i Stockholmsuppsättningen kallad En familj) där skribenten velat ha 

något oväntat, men konstaterar i nästa mening att: ”…det sker inte  i den underhållande 

uppsättning som Peter Dalle står för” (Forser 2010). Denna kritik riktas direkt mot Dalle. Även 



om detta var ett sällsynt exempel i just den här undersökningen så är det annars inte helt ovanligt 

- att regissören är den som ställs till svars för helheten i recensionerna (Loman & Sjöberg & 

Vulovic 2007, s. 50). Det samma upptäckte Isaksson i sina studier över texter skriva för över 

hundra år sedan (Isaksson 1987, s145).

6.7 Så diskuteras ljud 

Ljudeffekterna är sällan nämnda i de texter som ingått i denna studie. Kanske på grund av att det 

inte finns några ljudeffekter som ger inverkan så ofta. Endast i fyra texter förkommer någon 

mening om ljud i föreställningarna.

I de få föreställningar det förekommit musik har de som oftast fått beröm för musikaliteten, som 

i recensionen av I sista minuten i Göteborgsposten där man talar om musikens bidrag till 

scenövergångarna och till och med namnger ljudteknikern (Hellström Sveningson 2011). En 

annan typ av ljudinslag som omskrivs finns i samma tidnings recension av Den sista wrestlern 

där våldsscenerna som framförs till ”öronbedövande hög industrimusik” är den enda behållning 

recensenten anser sig få av föreställningen (Blomqvist 2012). 

I recensionen i Västerbottenskuriren, ”Sorgligt och vackert pussel” recenseras föreställningen 

Tusen bitar och recensenten beskriver regissörens knep för att göra en, i recensentens ögon bra 

föreställning: 

          Hon använder sånginslag, låter sin ljudtekniker bli en bärande person i föreställningen  

          samt tar hjälp av alla möjliga sorters media och teknik (Enström 2011). 

Trots att ingen av dessa nämna exempel är särskilt ingående, eller exakta i sin beskrivning av 

ljud, så är detta de mest uttömmande exempel som finns att hitta, vilket säger en hel del om den 

ställning ljudet har i recensionerna. 

6.8 Så diskuteras ljus

Lika ovanligt som beskrivningar och reflektioner över ljud är i texterna är också ljus. I tjugofem 

fall av trettio nämns inte effekter eller intryck av ljussättningen alls. I de fem fall det 

förekommer är det väldigt korthuggna meningar. 

I recensionen av I sista minuten i Göteborgsposten görs något som är mycket ovanligt, och som 

bara förekommer i en enda recension av de som ingått i studien - man namnger ljussättaren och 



berömmer samtidigt effekten som uppstår av ljussättningen i en mening (Hellström Sveningson 

2011).

Självklart är ljuset dock en viktig ingrediens för en uppsättning, och kanske är det först när det 

finns en avsaknad av lamporna sken som man upptäcker det. I Sydsvenska Dagbladets recension 

”Drömmen kommer nära” som recenserar Ett drömspel har regissören valt att inte använda 

ljussättning till en början – ansiktena på skådespelarna syns inte och det väcker reaktioner hos 

den som recenserar. När ljuset sedan tillströmmar hyllas istället konsten att först låta en text 

landa och bära sig själv (Stig 2012). 

6.9 Så diskuteras scenografi

För hundra år sedan skrevs det väldigt sällan om scenografi i recensionerna. Möjligen fanns en 

kort, konkret mening att den existerade och denna placerades ofta någonstans i slutet av texten 

(Isaksson 1987, s. 123). 

Under senare år har scenografi och ljussättning fått mer plats i recensionerna, man har blivit mer 

rumsmedveten i sin kritik (Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s. 54) och det kan man ana i den 

här studien också.

I en tredjedel av de trettio texterna nämner man på ett eller annat sätt scenografin neutralt utan 

omdöme. I ytterligare fem texter håller man sig kvar vid scenografin och låter den beskrivas i 

längre stycken. Ändå är det precis som Isaksson kunde konstatera i sina äldre recensionstexter, 

att det oftast blir ett konstaterande, ett uppradande för att beskriva rummet, som i Dagens 

Nyheters recension med rubriken ”Gregorius på Stockholms stadsteater”:

          Tom, öppen scen utan väggar, ett par pinnstolar, ett bord. Ovanför scenrummet på fyra    

          stora bildskärmar syns skådespelaren i närbild, samtidigt som han, långt bak vid 

          fonden, ser avlägsen och ensamt liten ut (Waaranperä 2011). 

Eller i samma tidning där man recenserar Höstsonaten och skriver:

          Mitt på scenen skyms fonden av en skrämliknande vägg som när som helst kan börja 

          snurra, långsamt som i ett tillstånd mellan dröm och vaka (Zern 2009).

Samma föreställning recenserades också i Svenska Dagbladet där man också beskriver det 

centrala – vridscenen, men sedan också ger ett omdöme: 



          Vridscenen snurrar fram nya scener, skapar snabba klipp och övergångar – det är 

          snyggt och effektivt (Ring 2009). 

Detta är en av de fem texter där det förekommer ett omdöme. Samtidigt ska man vara medveten 

om att man inte alltid behöver ha en åsikt om allting, ibland lämnar vissa saker inga särskilda 

avtryck och då kan man inte uppehålla sig vid det (Nordenson 2008, s. 217).

Bland de texter som studerats är det bara i ett enda fall som man har något negativt att säga 

angående scenografin. Det är i Göteborgspostens recension av Familjen där recensenten tycker 

att scenografin är för mycket, för stark. Det är en komplicerad variant med en dekor som 

föreställer ett trevåningshus som konkurrerar med själva skådespelet enligt skribenten. 

Vad som inte finns med i den här undersökningen är hur kostym och kostymörer diskuteras. Jag 

har låtit detta gå in under denna rubrik också, som en del av scenografin, och kan konstatera att 

detta ofta också nämns i samband med scenbild eller kort i samband med skådespelarens 

karaktär. En beskrivande kort bild av vad de bär, men sällan någon bedömning om det passar bra 

eller tillför något. Denna typ av beskrivning förekommer i mindre än en tredjedel av texterna. 

I elva fall uteblir omnämning av scenografin i texterna helt och hållet.

6.10 Så diskuteras scenografen

Det finns över huvud taget inga diskussioner om scenograferna på teatrarna i de texter som 

ingått i den här undersökningen. I sju fall nämner man scenografen, men i övriga tjugotre texter 

finns skaparen bakom dekor, scenbild och rekvisita inte med.

Ett exempel på hur det kan se ut då man ger scenografen positivt omdöme kan vi se i 

Sydsvenska Dagbladets recension med rubriken ”Färgprakt skymmer själen” som recenserar en 

ny tolkning av föreställningen Måsen. Där får scenografen Nina Fransson direkt beröm och det 

ges även en referens till en internationell inspirationskälla man tror hon tagit efter. Skribenten 

beskriver scenografin som så pass läcker att den blir mer intressant än spelet (Stig 2010). I 

övriga texter där scenografens namn förekommer finns inget värderande i dennes arbetsinsats. 

6.11 Så diskuteras skådespelare - huvudaktörer

Skådespelaren är, som Isaksson skriver ”en slags hjärtpunkt i recensionen” och många läsare har 

ett särskilt intresse i att läsa just de omdömena (Isaksson 1987, s. 154).



Generellt ser man för lite av enskilda omdömen över skådespelarinsatser i recensioner. Detta 

beror på att det anses som mycket svårt att bedöma rolltolkningar och gestaltningar (Loman & 

Sjöberg & Vulovic 2007, s.48).  Bland de recensioner som ligger till grund för den här studien 

finns relativt många texter där mycket ljus faller över huvudrollsinnehavarnas prestationer. I 

hälften av fallen förekommer en längre diskussion eller beskrivning av deras yrkesinsatser och i 

elva fall får de beröm för sina insatser i längre stycken. I tre fall kan man ana kritik mot en 

huvudaktör och i ytterligare tre texter diskuterar man huvudaktören men då i en neutral anda. 

Ett exempel på en av de många positiva omdömena finns i Svenska Dagbladets recension av 

skådespelaren Johan Rabaeus som gör en enmansföreställning med pjäsen Gregorius där han får 

de två sista styckena, totalt en fjärdedel av hela texten till sin fördel. Recensenten använder sig 

av många adjektiv som beskriver insatsen, för att nämna några exempel: ”inkänning”, ”djup” 

”avskalat”, ”okonstlad” och ”behärskad” som beskrivande ord för att hylla 

huvudrollsinnehavaren (Ring 2011).

Men det är känsligt att bedöma enskilda personers insatser, särskilt skådespelares. Då ljussättare, 

regissörer och scenografer gjort sitt, går de vidare med nästa jobb ungefär samtidigt som de 

skriftliga omdömena faller av det som de gjort, en skådespelare står kvar på scenen och arbetar 

vidare under tiden. Därför väljer många recensenter att bara beskriva skådespelarinsatserna 

generellt eller förbigå svaga insatser genom att inte nämna dem alls medan de som gjort gott 

intryck beskrivs desto mer (Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s. 50). Så blir det ibland i de 

föreställningar där det förekommer mer än en huvudaktör. Allt som oftast finns en enighet om 

att de då gjort goda insatser båda två, och de har då tilldelats var sina stycken i texten, men i fem 

fall av de trettio studerade texterna varierar omdömena. Det kan ha varit så att en fått ett längre 

stycke och en annan bara nämnts, eller att de helt enkelt fått motsatta omdömen – en positivt och 

en negativt. 

Recensionen av föreställningen Sista sommaren med Meg Westergren och Björn Gustafson 

tillhör ett av fallen där det finns flera huvudrollsinnehavare som beskrivs i olika grad eller med 

olikt omdöme av recensenten. Både i Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets recensioner som 

ingår i denna studie får Björn Gustafson mycket beröm för sin insats medan man nämner Meg 

Westergren bara flyktigt. I Svenska Dagbladet skriver man i recensionen med rubriken 

”Välspelat kammarspel men ångesten hålls kort”:

           Norman och Ethel spelas av Björn Gustafson och Meg Westergren. Det är härligt att  



           få uppleva hur Gustafson kränger av sig sina maner från filmer och farser och låter en 

          fin sorg sippra fram under den rätt beskedliga vreden över åldrandet (Ring 2010).  

Så fortsätter hyllningen av Gustafson, recensenter ser publiken som orättvis som skrattar på fel 

ställen och beskriver den fina tolkningen och den stora prestation han gör. Meg Westergrens 

namn förekommer bara i en sista mening i det stycket: 

”Meg Westergren låter Ethel lappa och klappa med sin varma innerlighet och närvaro – en lisa, 

en absolut önskemormor”. Varken plus eller minus, men helt klart en mindre bedömning än den 

Gustafson får.

I Dagens Nyheters recension av Höstsonaten med Marie Göranzon och Maria Bonnevie som 

huvudaktörer, finns en annan variant, där Göranzon inte nämns i särskilt stor utsträckning men 

Maria Bonnevies insats sågas (Zern 2009). Den typen av recensionsvarianter, då vi får tolka 

tystnaden som att det inte fanns något att anmärka på, finns i flera av de texter som granskats.

I recensionen av En familj, också i Dagens Nyheter, är fördelningen av bedömningen av 

huvudrollsinnehavarna ännu mer sned. Där finns många roller, både huvudroller och biroller, 

men det är bara Marie Göranzon som nämns, hon får dock ett eget stycke med lovord: 

          Värd alla applåder är dock Marie Göranzon som modern Violet. Kvinnomonster är en 

          av hennes paradgrenar och man kan inte tro annat än att rollen är skriven direkt för 

          henne… (Arvas 2010).

Lika så får hon hyllningar och eget stycke i Svenska Dagbladets recension av samma 

föreställning, men där berömmer man också en av de övriga huvudrollerna, Ingela Olsson. Men 

i övrigt nämner man inte heller här någon av de övriga drygt tio rollinnehavarna (Ring 2010)

Ofta i dessa texter framhäver man också samspelet mellan ett par av skådespelarna. Då det finns 

två huvudrollsinnehavare, som i Påklädaren som Göteborgsposten skrivit en recension om, där 

Tomas von Brömssen spelar mot Sven Wollter skriver man om de bådas triumfer som 

skådespelare för att avsluta med meningen: ”Bådas spel kursiveras av deras alldeles olikartade 

gestaltningar. Det är en njutning att följa detta samspel” (Forser 2011).  



Som tidigare nämnts så är huvudaktörerna en stor del av föreställningen och är en förutsättning 

för genomförandet av pjäsen. Kanske kan man då tycka att det är häpnadsväckande att i fem 

texter av dem som granskats finns huvudaktörerna inte nämnda alls. 

6.12 Så diskuteras skådespelare – biroller

Liksom en mindre roll på scen får man också ofta en mindre roll i texterna. Bland de texter som 

ingått i undersökningen har det funnits biroller med i föreställningarna i tjugofyra av fallen. 

Bland de tjugofyra har man i sexton fall låtit birollsinnehavarna få en plats i recensionen på ett 

eller annat sätt. Oftast då genom kort omnämning men då mestadels i en positiv mening. Vi kan 

konstatera att det är väldigt sällan man skriver negativt om de mindre rollerna. I åtta fall nämns 

inte birollerna alls, trots att de finns. 

I Dagens Nyheters recension av Darwins kapten får huvudrollsinnehavaren inte särskilt mycket 

plats och än heller beröm. Istället nämns och beröms många av de mindre rollerna desto mer. 

Tre mindre roller uppmärksammas med ord som visar att de tillför föreställningen något, ett 

exempel ur texten är: ”När Klingas Frances träder in är det som att blåsa syre på varm aska; fyr 

och flamma” (Huss 2010).  

Man kan också se i en hel del av de birollsinnehavare som nämns förekommer i samband med 

att man berättar en liten bit ur handlingen. Namnen nämns men de blir inte en egen del av texten 

utan ingår i handlingsreferatet. Detta förekommer både vad det gäller huvudrollerna och 

birollerna. Huvudrollernas namn återkommer ofta vid senare tillfälle för att diskuteras, men ett 

bra sätt för recensenterna att få med birollsnamn är just att skriva ut dem som en del i 

handlingen.  

Ett bra exempel på hur det ser ut är i Göteborgspostens recension av Den inbillningssjuke: 

          Dottern Angélique (Emelie Jonsson) suktar efter sin nyvunna vän och den kåta 

          kroppskontakten är hustruns (Carina Boberg) bästa vapen för att manövrera maken dit 

          hon vill (Hellström Sveningson 2010). 

Eller som i Sydsvenska Dagbladets recension av Ett drömspel med recensionsrubriken 

”Drömmen kommer nära” där man gör på liknande sätt genom att nämna namnet i samband med 



handlingsreferatet: ”…en lufsig kille i säckiga träningsbrallor och hoodtröja, känsligt gestaltad 

av praktikanten Jacob Nordquist” (Stig 2012).  

I detta fall kan man också poängtera recensentens påpekande om att det är en praktikant man 

tagit in på scen. Liknande benämningar förekommer även i andra recensioner där man använder 

”väletablerade”, ”uppstickaren” eller ”veteranen”. 

6.13 Så diskuteras publiken

Publiken har en viktig del i en föreställnings framgång tillika fall, genom hörbara eller uteblivna 

reaktioner kan de höja energin för hela tillställningen eller sänka spellusten till botten. Och 

teaterföreställningen är inte bara underhållning. Människorna som beger sig till teatern får 

tillsammans också en upplevelse som är frikopplad från pjäsen – ett möte med andra, ett 

miljöombyte, andra tankar – ett instrumentalt värde (Loman & Sjöberg & Vulovic 

2007, s. 35, 42).

Recensenterna vill ofta beskriva uppsättningens effekt på publiken. Detta är något som används 

ofta då recensenten själv inte känner att de tillhör den målgrupp uppsättningen riktar sig till 

(Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s. 36), och det ser vi tydliga och många exempel på i de fall 

vi tittat på. Det är framför allt åldern på publiken som ofta nämns. 

I Sydsvenska Dagbladets recension av föreställningen Gäckanden som recenseras med rubriken 

”Potentialen pratas bort” skriver man att ”Lunds stadsteater bågnar av damer på sextio plus” 

men konstaterar också att det är just denna publik man vill nå ut till med denna föreställning 

(Gerell 2009). 

I samma tidning skriver man också om motsatsen, när det handlar om barnteater så är det ”den 

unga publiken” och ”ett barnperspektiv” som används som beskrivning. Iakttagelser om vilka i 

publiken som konceptet passade bäst gör man klart, både Esther och Rickard III En dag på 

Towern skrivs som riktade till barn, medan Gäckanden och Sista sommaren riktas till en äldre 

publik säger recensenternas utlåtanden. 

Trots flera nämnda fall ovan så skriver man generellt väldigt sällan om publiken.  Endast i sju av 

de totalt trettio texterna finns publikreaktioner eller iakttagelser nämnda.  I de fall där det 

förekommer handlar det inte om många rader. Bland de texter som ingått i studien finns dock ett 

undantag. Det är Västerbottenskurirens recension ”En riktig nära-clownen-upplevelse” som 

recenserar föreställningen Rickard III En dag på Towern av frigruppen 1,2,3 Schtunk, där 



publiken utgör en stor del av föreställningen och därmed också en stor del i recensionen 

(Larsson 2010).

Ytterligare ett exempel som också måste nämnas som unikt i denna undersökning är recensionen 

i Svenska Dagbladet med rubriken ”Välspelat kammarspel men ångesten hålls kort” som 

recenserar pjäsen Sista sommaren där recensenten sågar publiken. Då Björn Gustafson gör vad 

recensenten ser som en stor prestation på scen så skrattar publiken, eller ”automatflinar” som det 

står i texten. Detta uppskattas inte av recensenten som inte sågar föreställningen – utan publiken 

(Ring 2010). 

6.14 Så diskuteras evenemangets sociala sammansättning

Precis som tidigare nämnts så handlar en teaterupplevelse om mer än bara pjäsen. Evenemanget 

som socialsammansättning, allt runt om, är också en del av helheten. Detta beskrivs i sex fall av 

texterna som ingått i denna undersökning. 

En omfattande beskrivning av evenemanget får vi i den tidigare omnämnda uppsättningen 

Rickard III En dag på Towern som recenserats i Västerbottenskuriren under rubriken ”En riktig 

nära-clownen-upplevelse” där en stor del av textens innehåll handlar just om tillställningen runt 

omkring pjäsen. I recensionens första stycke skriver man: 

          Stimmigheten består även när händelserna på scenen drar igång och det är alldeles i 

          sin oordning. Att en och annan i publiken då och då lämnar salongen (för att för det 

          mesta återkomma) blir även det en tillgång för de två schtunkarna… (Lasson 2010).

En annan variant av hur evenemanget i flertalet fall beskrivs hittar vi i samma tidning, under 

recensionsrubriken ”Sorgligt och vackert pussel” som recenserar pjäsen Tusen bitar där 

publiken och miljön bidrar med en extra dimension till hela upplevelsen. Så här skriver 

recensenten: 

          Bland teaterbesökarna runt omkring mig pratas det också förtroligt. Det är knappt att 

          tanterna och farbröderna vill sluta småprata när det är dags för föreställningen att 

          börja. Den speciella atmosfär som lokalen och människorna skänker, så här utanför 

          staden som man är, smälter samman…(Enström 2011).



Denna typ av skildring har dykt upp i flera fall av recensioner jag tittat på, och det handlar då 

om uppsättningar som spelas på mindre spelplatser och/eller för en mindre publik. 

6.15 Så diskuteras teatern

Om senast nämnda publik och evenemangs - diskussionerna varit få till antalet så är 

diskussionen kring teatern än mer sällsynt bland de recensioner som ingått i den här 

undersökningen. I de blygsamma fyra fall man reflekterar över teatern så är det inga längre 

stycken av tankar eller åsikter. 

I recensionen ”Välspelat kammarspel men ångesten hålls kort” som recenserar Sista sommaren i 

Svenska Dagbladet så skriver man om stadsteatern som länge satsat på pensionärer som publik 

och gjort det med framgång (Ring 2010). 

Dramaten diskuteras också, i Riksteaterns kringresande föreställning Gäckanden skriver man i 

recensionen med rubriken ”Potentialen pratas bort” i Sydsvenska Dagbladet om bristen på 

kvinnor både som publik och på scenen. Man inleder också denna recension med en diskussion 

av bytet av teaterchef på Dramaten då Stefan Valdemar Holm slutat och, som man skriver ”den 

på pappret själv snart pensionsfärdiga Marie-Louise Ekman” går in (Gerell 2009). Det är hon 

som skrivit den pjäs som sedan recenseras.

Så mycket mer utrymme får inte teatern som institution eller tradition i de trettio texterna. Man 

för en kort diskussion om val av spelplats, men kommer aldrig riktigt fram till om det var bra 

eller dåligt. Detta neutrala sätt att diskutera kring teatern är gemensamt för samtliga fyra fall.

6.16 Så inleds och avslutas recensionerna

Anslaget till en text ska vara starkt och avslutet ska ha en knorr för att läsaren ska minnas vad 

den över huvud taget handlade om (Loman & Sjöberg & Vulovic 2007, s. 63). Efter att ha gått 

igenom de trettio recensionerna som ingår i den här studien kan jag konstatera att det finns en 

mängd olika sätt att både inleda och avsluta texterna med. Magdalena Nordenson har i sin bok 

Opinionsjournalistik gjort en lista på starka öppningar som visserligen främst är anpassade för 

krönikor eller kolumner, men som i många fall också överensstämde med sättet recensionerna 

inleddes med (Nordenson 2008, kap.7). De öppningsalternativ som föreslås är:

- öppna med en scen

- öppna med en historia



- öppna med ett citat

- öppna med en fråga

- öppna med ett påstående

- öppna med ”tänk-dig-att”

- öppna med en plats

- öppna med ett miniporträtt

- öppna med din åsikt

- öppna med en målande detalj

- öppna med annan genre

- öppna med en faktauppgift

Fördelningen mellan de olika öppningsalternativen var relativt jämn – ett par, tre, ibland upp 

mot fem texter kunde kategoriseras in under varje alternativ. Det var bara två alternativ från 

Nordensons lista som inte förekom –  ”tänk-dig-att”-öppningen och att inleda texten genom att 

öppna med en referens till annan genre. Annars kan dessa olika alternativ på inledningar 

konstateras stämma bra på de recensionerna som ingått i den här studien.

Att öppna med en faktauppgift som har sin grund i historiska, verkliga händelser, det vi tidigare 

beskrivit som referenspunkter, var dock vanligast. Det förekom i sex av fallen och ett 

typexempel på en sådan öppning ser vi i Sydsvenska Dagbladets recension ”Fanatisk samling 

kring fel bål” som recenserar pjäsen Häxjakten där de tre första styckena av recensionen 

beskriver vad som skedde i Salem i slutet av 1600-talet:

          Vintern 1692 hemsöktes den lilla staden Salem i Massachusetts av häxinfluensan.  

          Epidemin blossade upp bland samhällets unga flickor och spred sig sedan sataniskt 

          snabbt: angiveri, arresteringar, avrättningar. Runt 150 misstänkta häxor, män och 

          kvinnor, rannsakades - 19 hängdes (Svensson, Elmqvist 2009).

Även att öppna med ett påstående fanns i ett flertal av de trettiotexterna. Som i 

Västerbottenskurirens ”Skratten blandas med respekt” som är en recension av pjäsen Obesvarad 

kärlek där recensenten inleder med ett uttalande: 

          Konsten har en beständig egenhet: den är orättvis. Den som mest ger sig hän åt en   

          konstart, den som älskar den mest, är beredd att offra allt för den, garanteras inte  

          belöning för sin passion och sitt slit. Kärleken kan bli obesvarad (Sjögren 2012). 



Detta är alltså två vanligt förekommande varianter på inledningar, men det finns många fler av 

olika art. Dock var det inte något alternativ som var övervägande eller överraskande, och istället 

för att rada upp en mängd skilda varianter så kan istället Per Rydéns särdelning av de 

journalistiska och publicistiska recensionerna få ta plats och beskrivas. 

De journalistiska recensionerna liknas vid en nyhetsartikel där man alltid vill förlägga det 

viktiga så tidigt som möjligt. I detta sammanhang handlar det alltså om att avlägga ett omdöme 

och berätta för läsaren om man anser att föreställningen varit bra eller inte, redan från början, i 

första stycket. I de publicistiska recensionerna ger man sitt omdöme och en åsikt om pjäsen först 

i slutet som en slags slutkläm (Rydén 2006, se Nordenson 2008, s. 214). 

I den här studien har jag valt att titta på det första respektive sista stycket i varje recension för att 

avgöra recensionens tillhörighet till dessa två alternativ och kom fram till att i den här 

undersökningen förekommer den journalistiska varianten i åtta fall, vilket är relativt få om man 

relaterar till Nordenson som säger att detta i dagsläget är det vanligast förekommande sättet att 

bygga en recension på (Nordenson 2008, s. 217). Däremot ser vi de som kallas för de 

publicistiska recensionerna i exakt dubbelt så många fall -  hela sexton stycken. 

Anmärkningsvärt är dock att det förekommer konsekvent publicistiska recensioner i Svenska 

Dagbladet, men vad som också ska nämnas är att recensionerna som förekommer och är 

publicerade där är skrivna av en och samme recensent. 

I resterande sex fall förekom vare sig ett tydligt anslag i första stycket eller en sammanfattande 

åsikt i det sista stycket.

Detta betyder alltså att det vanligaste sättet att avsluta en recension på är att knyta ihop de 

ståndpunkter man antytt tidigare i texten och ge en slags sammanfattande åsikt om det man 

upplevt. Så ser det ut i lite mer än hälften av alla texterna, en stor del av de resterande avslutas 

genom att recensenten återkommer till en del av handlingen eller karaktärerna och med någon 

avslutande mening på så sätt knyter ihop det han/hon tidigare skrivit. Mer spretigt och kanske 

också öppet är hur man väljer att locka in sina läsare. De alternativ som Nordenson tar upp i sin 

lista, bland annat genom att inleda med ett citat, en fråga, en målande scen eller 

detaljbeskrivning förekommer som alternativ till Rydéns journalistiska recension - 

”åsiktsinledningen”. 



6.17 Helhetsbedömningen

Precis som Curt Isaksson blev citerad i inledningen av den här studien så handlar teaterkritikerns 

uppgift om att värdera en pjäs som haft premiär.

Efter att ha granskat varje del i recensionerna kommer vi nu till den del som ska summera 

samtliga bitar och säga någonting om helheten. Ett svepande omdöme som innefattar allt och 

som fäller avgörandet om recensenten antyder, eller för den del säger rakt ut om föreställningen 

är värd att se eller inte.

Av de trettio texter som analyserats bit för bit kan tretton urskiljas som recensioner med en 

positiv helhetsbedömning där recensenten sammantaget tycker att föreställningen är värd att se 

och hylla blygsamt eller fullt ut. 

Nästan lika många recensioner har urskiljts som texter som på ett eller annat sätt sågar den 

föreställning som omskrivs. I tio fall är kritiken övervägande starkare än berömmet. Bland de 

här texterna finns ingen version där recensenten sågar allt och alla vid fotknölarna och 

fullkomligt avskyr det som görs. 

I de flesta av dessa fall är recensionen relativt balanserad – lite tillbakahållet beröm, lite kritik. 

Det är sällan helt självklart att helhetsbedömningen är negativ. I de recensioner som ändå är 

betecknande som recensioner med en negativ helhetsbedömning, kan man konstatera att oftast 

kommer inte det slutgiltiga omdömet, tillika bakslaget, förrän i de sista meningarna. Då sätter 

man ner foten och lämnar läsaren med just den sista meningen. Och det väger tungt (Loman & 

Sjöberg & Vulovic 2007, s. 63). 

Men åsikterna är inte alltid glasklara och bedömningen om vad som är bra respektive dåligt är 

inte lätt att urskilja – eller ens bestämma själv i egenskap av recensent. Vad man ska ha klart för 

sig är att man inte alltid behöver hylla eller såga. Många gånger faller omdömet i ett ganska 

neutralt läge (Nordenson 2008, s.217). Bland dessa texter har sju texter urskiljts ha en varken 

positiv eller negativ bedömning vad det gäller helhetsintrycket. Recensenten har helt enkelt inte 

satt en hurrande eller gäspande inledningsfras och inte heller någon vass slutkläm.

Allt är inte svart eller vitt ens i recensenternas värld.

7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Vad jag trodde att jag skulle finna under dessa analyser var recensioner som framhöll 

skådespelarinsatserna och en återberättning av handlingen i pjäsen i större delen av texten på 

bekostnad av andra yrkesgrupper och insatser. Jag ville också bringa klarhet i vad eller vem som 



får ta plats i det inledande respektive avslutande stycket, som är bärande och lätt får läsaren att 

minnas texten.

Manuset nämns oftast bara kort i de studerade recensionerna, och det är svårt att urskilja och se 

vad som verkligen är en diskussion av manus och inte skådespelarens sätt att framföra den på till 

exempel. Det är lite underligt då texten är så pass bärande för en pjäs . Manusförfattaren nämns 

dock nästan alltid vid namn, liksom regissören. En yrkesperson som däremot inte får mycket 

uppmärksamhet är scenografen, dennes plats i recensionerna verkar, precis som Isaksson kom 

fram till i sin studie på liknande texter för hundra år sedan, få stå lika skymd från 

uppmärksamhet i dagens recensioner. Däremot diskuteras scenografin relativt ofta, även om det 

fortfarande är genom ett konkret konstaterande att bordet, väggarna och den grönmålade 

dekoren faktiskt finns där. Sällan gör man bedömningar över scenografin. 

Referenspunkter är något som förekommer i en eller flera varianter i nästan alla recensioner. 

Man relaterar till en annan uppsättning man sett, en förlaga i form av bok eller film, tidigare 

skådespelare som spelat de roller som nu i den aktuella föreställningen fått nya bärare och även 

aktuella samhällsdebatter eller historiska händelser dras in i texten. Detta bidrar också till att 

förklara handlingen på ett sätt som engagerar och intresserar.

Handlingen, eller innehållet i pjäsen förklaras i nästan samtliga recensioner, och det är näst intill 

en förutsättning för att recensenten ska kunna få med sig läsaren. Den är precis som man påstod 

i Kulturjournalistikens grunder oftast lång och utdragen och placerad relativt högt upp i texten 

och sedan återkommande igen, i något annat stycke Den liksom smyger sig in i var och 

varannan mening och ger förklaringar och beskrivningar samtidigt som man bedömer 

scenografin, skådespelaren eller manuset. I de flesta fall är det ingenting som stör, snarare tvärt 

om – det är skickligt att väva in berättelsen och på så vis få med sig läsaren som inte känner till 

pjäsen. 

Lika vanligt förekommande i recensionerna var också skådespelarna, precis så som min 

utgångspunkt var. Liksom i de recensioner som Curt Isaksson studerat från början av 1900-talet, 

så är dessa – från början av 2000-talet också måna om att skriva om skådespelarnas insatser på 

scen. Dock har man varit snällare än vad jag trott. Personliga insatser och gestaltningar är ofta 

svåra att bedöma. Många recensioner, lite mer än en tredjedel, berömmer huvudrollsinnehavaren 

i en längre diskussion. Deras presentation och bedömning ges ofta i samband med ett porträtt av 

rollen de spelar. Endast i tre fall riktas tydlig kritik mot skådespelarens insats. Omdömena svajar 

också ibland då det finns mer än en huvudrollsinnehavare. I flera fall diskuteras en av 



huvudrollerna mycket, medan den andra bara nämns flyktigt. Detta är också ett sätt att kringgå 

kritik mot enskilda skådespelare, som i veckor efter den publicerade recensionen ska ställa sig 

på scenen gång på gång.

I många recensioner droppar recensenterna många namn på mindre rollinnehavare för att sprida 

lite ljusskimmer också över dem. Man är faktiskt ganska flitig med att, om än kort, berömma 

skådespelare med mindre roller. 

Skådespelarna och deras roller, i anknytning till en återgivelse av handlingen i pjäsen är alltså 

det som fortfarande är huvudfokus i våra teaterrecensioner, precis som för hundra år sedan. 

Kanske är det dock nödvändigt att de bör och ska ta mycket plats, då vi konstaterat att de få 

texter som inte innehar en eller båda av dessa byggstenar ter sig svåruppfattade och kanske till 

och med ointressanta för många läsare.

Ljud och ljussättare lyser dock med sin frånvaro i de flesta av recensionerna. Detta är dock 

märkligt då föreställningarna blir allt mer moderna med mer och mer teknik och effekter som 

tillför. I de få fall där ljudet får ta plats i recensionerna så är det ofta beröm av musik som 

påtalas. Ljussättningen diskuteras nästan inte alls i de texter jag analyserat. Dock finns ett fall 

där recensenten uttrycker sin starka oro och förvirring då pjäsen inleds med en stökig belysning 

som skuggar skådespelarnas ansikten och mörklägger stora delar av dekoren. Detta var dock 

bara en inledande effekt och regigrepp från regissörens sida, som ville låta den inledande texten 

stå i fokus. I och med det kan man konstatera att den viktiga ljussättningen som alltid så 

självklart finns där, saknas och uppmärksammas först när den inte finns.

Det gick inte att urskilja något speciellt mönster för hur man inledde eller avslutade texterna. 

Inledande meningar handlade i många fall om att relatera till någon referenspunkt i form av 

tema eller historisk händelse.  Det blev även ett flertal recensioner som lämnades därhän, utan 

någon tydlig åsikt om pjäsen man sett varit bra eller inte. Detta är egentligen inte alls konstigt, 

eftersom vi alla nog vet, att väldigt mycket av vad vi upplever faktiskt är ganska medelmåttigt. 

Det behöver inte vara något dåligt med det. Det skulle till och med tänkas bli jobbigt om man 

alltid tvingades till teaterupplevelser som var högt över skyarna eller förödande besvikelse. För 

att finna de där ”utstickarna” krävs också en medel. 

Många recensioner lade sitt slutomdöme och presenterade sitt helhetsintryck av pjäsen först i 

slutet av texten. Helhetsbedömningen var i några fall oviss, men mynnade i de flesta fall ut i ett 

resultat där man hyllar och sågar i relativt lika utsträckning. 



Detta är dock endast den enskilde recensentens uppfattning. Hur övriga i salongen mottog pjäsen 

och reagerade får vi inte veta så mycket om. Dessa kategorier som beskriver den sociala 

sammansättningen och atmosfären runt om förekommer bara i några få texter.

Men hur mycket kan man egentligen begära att en recension ska kunna innehålla? Vad ska man 

absolut ha med på den begränsade yta man har? 

Kanske är det bäst att vidröra mycket men i korthuggen mening, istället för att beskriva en eller 

ett par saker utförligt och sedan missa allt annat? 

Den frågan skulle inte den här studien ge svar på, men de analyser som gjorts kan grunda just 

sådana frågor, att få veta vad och hur man skriver. Det har den nu i färdigt resultat bidragit till. 

7.1 Förslag till vidare forskning

Denna studie har behandlat relativt få texter från varje tidning och får därmed räknas som en 

stickprovsstudie. Resultaten kan inte anses trovärdiga i några andra sammanhang än just detta. 

Däremot kan mina resultat ligga till grund för en större undersökning. Slutsatserna kan testas i 

nya sammanhang med liknande karaktär.  Att genom samma tillvägagångssätt ta sig an ett större 

material skulle vara fruktbart för att bekräfta att denna studie bär giltighet. Vidare skulle man 

också kunna jämföra recensionerna utifrån vilken tidning de är placerade i. Skiljer sig Dagens 

Nyhets sätt att recensera jämfört med Göteborgsposten, tillexempel? Även att jämföra 

recensenternas personliga stil och tilltal till läsaren skulle kunna göras och få fram spännande 

resultat.

Vad jag gärna hade velat göra, men inte hade tid till under mina knappt tio veckor med det här 

projektet var att granska den objektiva respektive subjektiva utformningen i texterna mer. Jag 

hade velat mäta hur stor plats den upplysande, faktamässiga delen i recensionen fick jämfört 

med de personliga åsikterna. Det skulle innebära en ytterligare fördjupning i det här ämnet som 

verkligen är intressant att diskutera, oavsett vilken typ av kritiker man riktar in sig på.

Man skulle även kunna gå vidare med en enkätundersökning utifrån detta resultat där man 
undersöker vad det är som läsarna ser som intressant och vill läsa i en recension, och, varför 
skriver recensenterna som du gör, kanske finns det egna förklaringar, hypoteser och tankar kring 
de texter de väljer att skriva och publicera.
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20

2012
-01-

27 Svenska Dagbladet
Palmebild utan 
skärpa Lars Ring Olof Palme 2 2 5 6 1 1 5 7 7 7 7 7 6 6 5 7 7 2 2

12

2012
-04-

20

2010
-11-

06 Svenska Dagbladet

Fint 
kammarspel 
om åldrad 
Darwin Lars Ring

Darwins 
kapten 1 1 1 3 1 1 7 7 7 7 3 7 1 1 7 7 3 2 3

13

2012
-04-

24

2011
-12-

10 Göteborgsposten I sista minuten

Lis 
Hellström 
Sveningson I sista minuten 3 3 4 4 1 3 4 4 1 1 6 1 4 1 7 7 7 2 1

14

2012
-04-

24

2011
-09-

11 Göteborgsposten Påklädaren
Tomas 
Forser Påklädaren 3 3 5 3 1 3 3 3 7 7 3 3 4 1 7 7 7 1 1

15

2012
-04-

24

2010
-01-

30 Göteborgsposten Familjen
Tomas 
Forser Familjen 3 3 1 3 1 3 5 2 7 7 5 3 4 1 7 7 7 2 3

16

2012
-04-

24

2010
-09-

04 Göteborgsposten

Den 
inbillningssjuk
e

Lis 
Hellström 
Sveningson

Den 
inbillningssjuk
e 3 3 7 3 1 3 2 5 7 1 3 3 5 4 2 7 7 1 2

17

2012
-04-

29

2012
-04-

02 Göteborgsposten
Lubiewo - 
Kärleksön

Mikaela 
Blomqvist

Lubiewo - 
Kärleksön 3 3 3 3 1 4 4 3 7 7 7 7 1 7 7 7 7 3 3

18

2012
-04-

24

2012
-02-

28 Göteborgsposten
Den sista 
wrestlern

Mikaela 
Blomqvist

Den sista 
wrestlern 6 8 5 7 1 2 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 2 2

19

2012
-04-

24

2012
-03-

19
Sydsvenska 
Dagbladet

Drömmen 
kommer nära Oline Stig Ett drömspel 4 5 3 3 1 3 4 1 7 3 6 7 1 1 7 7 7 2 1

20

2012
-04-

24

2009
-04-

04
Sydsvenska 
Dagbladet

Potentialen 
pratas bort Boel Gerell Gäckanden 5 1 7 3 1 1 5 4 7 7 7 7 4 1 7 6 6 2 2

21

2012
-04-

24

2010
-03-

28
Sydsvenska 
Dagbladet

Färgprakt 
skymmer 
själen Oline Stig Måsen 4 5 7 3 2 3 5 3 7 7 4 3 7 1 7 7 7 2 2

22

2012
-04-

24

2009
-09-

28
Sydsvenska 
Dagbladet

Fanatisk 
samling kring 
fel bål

Per 
Svensson, 
Kalle 
Elmqvist Häxjakten 4 5 1 3 2 1 5 3 7 7 3 7 7 3 7 7 7 2 3

23

2012
-04-

24

2009
-08-

17
Sydsvenska 
Dagbladet

Feelgood med 
glimten i ögat

Fredrik 
Pålsson Ester 4 5 1 1 1 2 4 1 7 7 7 7 3 7 7 6 7 1 1

24

2012
-04-

24

2011
-03-

23
Sydsvenska 
Dagbladet

Närvarande 
med lite 
utanverk

Karl-Håkan 
Larsén

Scener ur ett 
äktenskap 5 1 1 6 1 4 4 1 7 7 4 7 4 8 7 7 7 3 1

25

2012
-04-

29

2012
-02-

15
Västerbottenskurire
n

Typerna vi 
älskar att hata

Carl 
Ahlström

Vilken jävla 
typ 7 7 7 3 1 2 5 7 1 7 7 7 6 8 1 3 7 2 3

26

2012
-04-

29

2012
-02-

10
Västerbottenskurire
n

Pjäsens svärta 
suddas ut

Anders 
Sjögren

Apatiska för 
nybörjare 8 4 3 3 2 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2

27

2012
-04-

29

2012
-03-

02
Västerbottenskurire
n

Skratten 
blandas med 
respekt

Anders 
Sjögren

Obesvarad 
kärlek 7 4 7 3 1 2 7 3 7 7 7 7 4 8 7 7 7 3 1

28

2012
-05-

16

2010
-02-

27
Västerbottenskurire
n

En riktig nära-
clownen-
upplevelse

Leif 
Larsson

Rickard III En 
dag på 
Towern 8 6 7 7 1 3 4 7 7 7 7 7 4 8 6 6 7 1 1

29

2012
-05-

16

2011
-02-

11
Västerbottenskurire
n

Sorgligt och 
vackert pussel

Ann 
Enström Tusen bitar 9 9 7 6 1 1 6 4 3 3 3 7 7 7 7 4 6 1 1

30

2012
-05-

16

2011
-03-

06
Västerbottenskurire
n

Förbryllande 
inom familjens 
hägn

Leif 
Larsson

Lång dags 
färd mot natt 8 4 4 3 2 3 5 3 2 7 7 7 2 7 7 7 7 1 2



     9.2 Kodförteckning: 

V1 ID

V2 KodarID

1 Malin Ingsten
2 Malin Ingsten, kontroll av My Högberg

V3 Kodardatum

V4 Publiceringsdatum

V5 Tidning

V6 Recensionsrubrik

V7 Recensionsförfattare

V8 Pjäs

V9 Spelplats

1 Dramaten
2 Stockholms stadsteater
3 Göteborgs stadsteater
4 Malmö stadsteater
5 Lunds stadsteater
6 Hagateatern
7 Umeå Folkets hus/Idunteatern
8 Sagateatern
9  Sandviks teater

V10 Producerande teater

1 Dramaten
2 Stockholms stadsteater
3 Göteborgs stadsteater
4 Riksteatern
5 Malmö stadsteater
6 1,2,3 Schtunk
7 Umeå teaterförening
8 Teater kurage
9 Västerbottensteatern 

V11 Manus
1 Nämns  positivt 
2 Nämns negativ 



3 Nämns neutralt
4 Diskuteras positivt 
5 Diskuteras negativt
6 Diskuteras neutralt
7 Nämns inte alls

V12 Manusförfattare
1 Nämns positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras/beskrivs positivt
5 Diskuteras/beskrivs negativt
6 Diskuteras/beskrivs neutralt
7 Nämns inte alls

V13 Drama/handling
1 Beskrivs
2 Beskrivs inte

V14 Referenspunkt
1 Till verklighet/samhället/historiskt
2 Uppsättningens kärna –ämne/tema
3 Teatersammanhang – pjäser, uppsättningar, manusversioner
4 Föregångsmaterial – bok, film

V15 Regi
1 Nämns positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras positivt
5 Diskuteras negativt
6 Diskuteras neutralt
7 Nämns inte alls

V16 Regissör
1 Nämns positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras positivt
5 Diskuteras negativt
6 Diskuteras neutralt
7 Nämns inte alls

V17 Ljud
1 Nämns positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras positivt
5 Diskuteras negativt
6 Diskuteras neutralt



7 Nämns inte alls

V18 Ljus
1 Nämns positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras positivt
5 Diskuteras negativt
6 Diskuteras neutralt
7 Nämns inte alls

V19 Scenografi
1 Nämns positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras positivt
5 Diskuteras negativt
6 Diskuteras neutralt
7 Nämns inte alls

V20 Scenograf
1 Nämns positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras positivt
5 Diskuteras negativt
6 Diskuteras neutralt
7 Nämns inte alls

V21 Skådespelare – huvudaktörer
1 Nämns  positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras/beskrivs positivt
5 Diskuteras/beskrivs negativt
6 Diskuteras/beskrivs neutralt
7 Nämns inte alls
8 En beskrivs positivt, en annan negativt

V22 Skådespelare – biroller
1 Nämns positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras/beskrivs positivt
5 Diskuteras/beskrivs negativt
6 Diskuteras/beskrivs neutralt
7 Nämns inte alls
8 Finns inga

V23 Publikreaktioner
1 Nämns positivt



2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras positivt
5 Diskuteras negativt
6 Diskuteras neutralt
7 Nämns inte alls

V24 Evenemanget – den social sammansättningen
1 Nämns positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras positivt
5 Diskuteras negativt
6 Diskuteras neutralt
7 Nämns inte alls

V25 Teatern – arena, chefer, policy
1 Nämns positivt
2 Nämns negativt
3 Nämns neutralt
4 Diskuteras positivt
5 Diskuteras negativt
6 Diskuteras neutralt
7 Nämns inte alls

V26 Typ av inledning och avslutning
1 Journalistisk
2 Publicistisk
3 Varken eller / går ej att fastställa 

V27 Helhetsbedömning
1 Positiv
2 Negativ
3 Varken eller / går ej fastställa


