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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om hur tekniken att arbeta med fysiska handlingar har utvecklats från det 

att Konstantin Stanislavskij grundade den under 1900-talets början och hur tekniken används 

idag. Vi har sammanställt och jämfört hur Stanislavskij menade att tekniken skulle användas 

med Kent Sjöströms formuleringar av senare teaterpraktikers åsikter. Med de skillnader vi sett 

mellan dessa i åtanke har vi sedan observerat en repetition av Anton Tjechovs Ivanov med en 

professionell teatergrupp i Stockholm. Vi har också intervjuat regissören för produktionen i 

fråga, för att få reda på hans tankar om användandet av tekniken. I resultatdiskussionen har vi 

jämfört regissörens tankar med litteraturen och tittat på om det han pratar om syns praktiskt i 

hans yrkesroll.  

 

Det vi kommit fram till är att olika tekniker för att arbeta med fysiska handlingar har 

utvecklats genom åren utifrån Stanislavskijs metod och att tekniken i de olika former som 

uppstått fortfarande används. Metoderna ser olika ut, men det är huruvida de fysiska 

handlingarna har bakomliggande intentioner som är intressant och genomgående för samtliga 

tekniker. Tillvägagångssätten för att få fram intentionerna är det som skiljer teknikerna åt.  
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1. Inledning 
Diskussionen kring vårt ämnesval för den här uppsatsen började med den polska 

teaterregissören och skådespelaren Jerzy Grotowski (1933-1999) och det revolutionerande 

arbete och förhållningssätt till teaterns fysiska uttryck som han utvecklade. Även om vi hade 

olika ingångar till konceptet, delade vi en fascination för de fysiska aspekterna av ett 

konstnärligt sceniskt uttryck och valde därför att tillsammans söka upp syftet för just den här 

uppsatsen. Vi började läsa in oss på ämnet men fann att det vore mer intressant att titta på den 

teaterpraktiker som han utvecklat sina idéer ifrån – den ryske regissören, skådespelaren och 

teaterläraren Konstantin Stanislavskij (1863-1938) och hans syn på att arbeta fysiskt på 

scenen. Metoden för att arbeta med fysiska handlingar var bara en liten del av den 

skådespelarreform som Stanislavskij var med och skapade under början av 1900-talet, men 

mot slutet av sin karriär hade han metoden som sitt primära fokus och således var den delen 

av hans karriär av störst intresse för oss.  

 

Utifrån Stanislavskijs metod för fysisk handling började vi sedan formulera en frågeställning 

kring hur man arbetar med fysisk handling i en scenisk skådespelarkontext. Till en början 

innebar det att definiera skillnaden mellan fysiska handlingar och aktiviteter. För att göra 

detta använde vi oss av den nutida teaterpraktikern Kent Sjöström, lärare vid Teaterhögskolan 

i Malmös avhandling; Skådespelaren i handling. Vi sökte sedan upp en teaterensemble för att 

med hjälp av att observera deras repetitionsarbete ta reda på något om hur skillnaden syns i 

praktiken och vilka tekniker som används när man arbetar med fysisk handling på scenen. 

 

Vi anser att de resultat vi fått av vår undersökning lyckats besvara våra frågor och dessutom 

gett en djupare insyn i hur olika fokus gällande arbetet med fysiska handlingar kan påverka 

regiprocessen. Framförallt har vi fått en större förståelse för den historiska utvecklingen av 

dessa tekniker och hur de används idag och skapat idéer om hur vi själva kan tänka oss att 

jobba vidare med detta, både praktiskt utforskande och teoretiskt analyserande. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte  

Vårt övergripande syfte är att se hur tekniken för- och synen på att arbeta med fysiska 

handlingar har utvecklats genom åren och ställa det mot hur det praktiskt brukas idag. För att 

uppnå detta kommer vi att jämföra olika perspektiv och uppfattningar om vad fysisk handling 

innebär i tillgänglig teaterlitteratur samt observera ett nutida teatersällskaps praktiska arbete 

och intervjua dess regissör. 

 

2.2 Frågeställningar 

För att kunna besvara vårt syfte har vi formulerat följande frågor: 

 

1. Hur definieras begreppet fysisk handling enligt Stanislavskij och Sjöström?  

2. I vilket sammanhang uppstår fysisk handling under ett praktiskt repetitionsarbete? 

3. Hur uppfattar en nutida regissör sitt arbete med fysisk handling under ett 

repetitionsarbete? 
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3. Metod och materialinsamling 

 

3.1 Metod 

Då ämnet fysiska handlingar är så pass omfattande har vi, för att inom ramen för en B-uppsats 

kunna besvara någonting alls om de val som görs gällande fysiska handlingar i en regiprocess, 

valt följande avgränsningar: 

 

1. Att göra en observation. Detta för att ha något att dra egna slutsatser kring i jämförelse 

med litteraturen. 

2. Att observera en yrkesverksam regissör i ett arbete med professionella skådespelare. 

Detta för att professionellt verksamma yrkesmän har en erfarenhet och i de flesta fall 

skolning i ämnet som amatörer saknar, vilket vi tyckte var viktigt då vårt syfte och vår 

frågeställning grundar sig i professionellt framarbetade tekniker och strategier. 

3. Att observera endast en regissör, detta för att hålla materialinsamlingen på en för 

uppsatsen relevant nivå. På grund av begränsad tillgång till regissören fick vi nöja oss 

med att avgränsa den empiriska undersökningen till enbart ett observationstillfälle, 

istället för tre som vi från början avsåg. På grund av bortfallet av observationstillfällen 

valde vi att kompensera detta genom en kvalitativ intervju med regissören.  

 

3.1.1 Litteraturinsamling och förberedelse 

Innan observationstillfället gjorde vi förberedande litteraturstudier av teaterpraktiker som varit 

betydande för utvecklingen av fysiska handlingar och sammanställande litteratur i ämnet. För 

att hitta litteraturen sökte vi i Libris databas med avgränsning till Örebro Universitetsbibliotek 

på sökorden nedan: 

 

 Skådespelarkonst 

 Teaterutbildning, skådespelare 

 Rörelse 

 Kroppsspråk 

 Teaterhistoria  

 Stanislavskij, Konstantin 

 

Litteraturen vi fann via databasen och i slutändan använde oss av är sådan vi tidigare kommit 

i kontakt med i kurslitteraturen till Teaterpedagogprogrammet samt genom att läsa vidare om 

teaterpraktiker som nämnts i denna litteratur. Utifrån litteraturen formulerade vi en definition 

av vad fysiska handlingar är samt de frågor som utgjorde grunden för vår intervju. Vi läste 

också Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 2009) för att bekanta oss med intervjuteknik 

och förbereda vår observation. 

 

För observationen kontaktade vi Ulf Pilov, regissör för Tjechovensemblen i Stockholm. Då 

Tjechovensemblen befann sig i startskedet av repetitionsprocessen av Anton Tjechovs Ivanov 

passade det bra för oss att observera deras repetitioner. Ulf Pilov passade vår avgränsning som 

intervju- och observationsobjekt p.g.a. hans utbildning både som skådespelare vid 

Teaterhögskolan i Malmö och regissör på Dramatiska Institutet i Stockholm (numera 

Stockholms Dramatiska Högskola). Valet att observera Tjechovensemblen kan ifrågasättas då 

de endast spelar pjäser av Tjechov (1860-1904), som var i nära kontakt med Stanislavskij 

under sin tid som verksam pjäsförfattare, vilket kan påverka hur en teatergrupp förhåller sig 

till Stansislavskijs skådespelartekniker vid repetitionen av en Tjechovpjäs. En aspekt som vi 

dock inte anser påverkar resultatet i vår empiriska undersökning, då vi förhåller oss till endast 
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en nutida regissör vars arbete representerar en liten del av den nutida scenkosten, men som 

framförallt behöver tas i beräkning vid vidare studier i ämnet. 

 

3.1.2 Observation 

Det var väldigt viktigt för oss att alla inblandade var helt bekväma med att dels ha oss 

närvarande i rummet men också bekväma med att repetitionen filmades. Därför förde vi, 

tillsammans med regissören, dialog med skådespelarna innan repetitionen började. 

Huvudsakligen berodde detta på skådespelarens integritet men också för att försäkra oss om 

att kamerans närvaro inte påverkade resultatet av repetitionen och därmed 

materialinsamlingen. Detta resulterade i att vi inte kunde filma dagens första repetitionspass, 

då skådespelaren som repeterade ensam med regissören det passet inte kände sig bekväm med 

att repetitionen filmades. Däremot fick vi sitta med och observera. 

 

Nästa repetitionspass var med andra skådespelare och dessa samtyckte till att filmas. Vi 

besvarade deras frågor rörande inspelningens syfte och skrev kontrakt med samtliga om att 

materialet inte skulle användas till något annat än vår b-uppsats och att filmfilerna efter 

uppsatsens slutförande skulle förstöras. Detta var ett önskemål från skådespelarnas sida då de 

inte ville riskera att det filmade materialet skulle leta sig ut på Internet. Vi satt även med och 

iakttog denna repetition. 

 

Vi tittade noggrant på det inspelade materialet, som var på totalt 43.18 minuter. Av dessa 

grovtranskriberade vi tre segment om 10, 3.03 och 02.48 minuter. Det första och det tredje 

segmentet bestod av diskussionerna inför och efter repetitionen av scenen. I det andra 

segmentet, som bestod av själva repetitionen, såg vi tendenser i skådespelarnas handlingar 

som var intressanta för vår uppsats, varför detta segment fintranskriberades. 

  

3.1.3 Intervju 

Intervjun gjordes med regissören Ulf Pilov mellan två repetitionspass och skedde under viss 

tidspress då hans planering för dagens repetitioner förskjutits p.g.a. förseningar. Under lite 

över 17 minuter pratar intervjuobjektet om sin syn på regissörens roll i en uppsättning och då 

med fokus på skådespelarinstruktioner och vad som motiverar de val han gör tillsammans 

med skådespelarna. Fokus i våra förberedda frågor låg på hur han använder sig av fysiska 

handlingar i sin roll som regissör. Detta utifrån den definition av tekniken för att arbeta med 

fysiska handlingar som vi formulerat med hjälp av litteraturstudierna.  

 

Vi spelade in intervjun på två separata mobiltelefoner med röstinspelningsfunktion, detta för 

att försäkra oss om att inget i intervjun gick förlorat p.g.a. dålig ljudupptagning. Vi 

transkriberade hela intervjun och fann i samband med transkriptionen bitar som var relevanta 

för vår uppsats. 

 

3.2 Material 

Materialet vi har använt oss av i uppsatsen är transkriptionen av den inspelade intervjun med 

regissören Ulf Pilov samt de transkriberade segmenten från den filmade observationen av en 

repetition med Tjechovensemblen. Vi har framförallt använt oss av den fintranskriberade 

repetitionen av scenen, vilken vi kopplar till diskussionerna som föranledde och följde den. 

Samtliga transkriptioner finns tillgängliga hos författarna. Utöver detta har vi också använt 

oss av den litteratur som låg till grund för vår definition av fysiska handlingar att jämföra vårt 

observationsmaterial med. 
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4. Forskningsbakgrund 

Vi har i forskningsbakgrunden valt att använda oss av teaterpraktiker som varit betydande för 

utvecklandet av fysiska handlingar som arbetsform, samt teaterpraktiker som använder sig av 

tekniken som den ser ut idag. Vi har valt att begränsa oss till litteratur om och av Konstantin 

Stanislavskij för att förstå hur tekniken såg ut från början, samt Kent Sjöströms avhandling 

om skådespeleri för att se hur den används i våra dagar. Vi har för att besvara vår första 

forskningsfråga fokuserat på att reda ut vilka punkter i synen på fysiska handlingar som dessa 

delar, för att på så sätt kunna formulera en grundläggande beskrivning av vad fysiska 

handlingar är, samt vad som skiljer dem för att på så sätt kunna tydliggöra hur tekniken 

utvecklats genom åren. Dessutom har vi med hjälp av Nordstedts Stora Svenska Ordbok – 100 

000 ord och fraser och Sundbergs Teaterspråk – En teaterpraktika (1999) definierat följande 

begrepp: 

 

4.1 Fysisk handling enligt uppslagsverk 

Begreppen ”fysisk” och ”handling” definieras i Nordstedts Stora Svenska Ordbok – 1000 000 

ord och fraser på följande sätt: 

 

”Fysisk: Adjektiv som har att göra med de materiella 

egenskaperna hos ngn företeelse som äv. kan betraktas 

från andra synpunkter […] särsk. som har att göra med 

kroppen och dess funktioner (mots. psykisk)”  

 

”Handling: Subst. ~en ~ar 1 (enstaka) yttring av 

(målinriktad) verksamhet” 

 

I Teaterspråk – En teaterpraktika listar Leif Sundberg en mängd ord och begrepp från det 

praktiska teaterarbetet för att förenkla forskningsarbete på området. Ur denna har vi plockat 

definitioner för orden ”aktion”, ”handla” och ”aktivitet” för att tydliggöra innebörden av dessa 

uttryck i ett sceniskt teatersammanhang och undvika begreppsförvirring: 

Begreppen ”aktion” och ”aktioner” används i beskrivning av rollens agerande i olika 

situationer i spelet.  

 

”De kan uttryckas fysiskt i form av en aktiv helkroppslig 

rörelse på scenen eller i mindre former av händernas 

gestik eller ansiktets mimik.” (Sundberg 2006 s.49) 

 

Begreppen ”handla” och ”handling” används för att beskriva skådespelarens agerande och 

aktioner som rollen i den sceniska berättelsen (Sundberg 2006 s. 64). 

Begreppet ”aktivitet” definieras av Sundberg som: 

 

”… det framåtriktade flödet i både psykiskt och fysiskt 

handlande” (2006 s. 106). 

 

4.2 Fysiska handlingar enligt tongivande teaterpraktiker 

All litteratur vi har läst och förhållit oss till i den här uppsatsen grundas på ett eller annat sätt i 

de tankar som låg bakom den teaterreform som skådespelaren, regissören och 

teaterteoretikern Konstantin Stanislavskij var del av i början av 1900-talet. Samtliga böcker 

som vi har läst förhåller sig till hans tankar om handlingar på scenen och det är därför 

passande att inleda med hans teorier om arbetet med fysiska handlingar. 
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4.2.1 Ursprung 

I sin bok Skådespelarens arbete med sig själv skriver Konstantin Stanislavskij att: ”Det är 

handlingens inre bevekelsegrunder och orsaker, som skapar handlingen.” (2004 s. 67). Det är 

kort sagt inte en handling i sig, utan de bakomliggande motiv som orsakar den, som är 

relevanta för regissören och skådespelaren i repetitionsprocessen. Men kravet på de sceniska 

handlingar som skådespelaren och regissören väljer är större än så: ”… den sceniska 

handlingen måste vara motiverad, logisk, genomförd och möjlig i verkligheten.” 

(Stanislavskij 2004 s. 69). Stanislavskij efterfrågar alltså inte bara motivation bakom en 

handling, utan också att både motivationen bakom handlingen och handlingen i sig är logiska 

och möjliga för skådespelaren att utföra på scenen. Stanislavskijs teorier kring fysiska 

handlingar centrerar sig kring vikten av handlingens logiska relevans i situationen den utförs i 

samt motivationen bakom sagda handling, och kan brytas ner till fyra kriterier: 

 

1. Den fysiska handlingen ska styras av bakomliggande motiv. 

2. Den fysiska handlingen ska vara motiverad i sin kontext. 

3. Den fysiska handlingen ska vara logisk i sin struktur. 

4. Den fysiska handlingen ska vara verklighetsanknuten 

 

I Stanislavski in rehearsal ger Vasili Toporkov ytterligare belägg för hur viktiga de 

bakomliggande motiven till en handling var för Stanislavskij (2008 s.94):  

 

“You will never be able to play a scene that way again. 

You may play worse, you may play better but you won’t 

play what you did just now again. Try to repeat it and it 

won’t work. You can’t pin it down permanently. You can 

only pin down the way that led to that result.” 

 

Det var enligt Stanislavskij helt fruktlöst att försöka fastställa och återskapa det fysiska i en 

fysisk handling. Det enda en skådespelare kan göra är att säkerställa att hon förstått det 

bakomliggande motivet till handlingen. Detta visar också att arbetet med fysiska handlingar 

var under utveckling hela Stanislavkijs liv och att han mot slutet av sin karriär, då Toporkov 

arbetade med honom, gjort utvecklandet av metoden för att arbeta med fysiska handlingar till 

sin primära fokus i sin roll som regissör och teaterlärare (Toporkov 2008 s. 104). 

 

4.2.2 Utveckling 

Fysiska handlingar som teknik har fortsatt utvecklas till våra dagar. Kent Sjöström 

sammanställer i sin avhandling Skådespelaren i handling – strategier för tanke och kropp, 

bland andras, Stanislavskijs tankar om fysiska handlingar och hur de kroppsliga valen skapar 

den sceniska berättelsen (2007 s. 81), men framhåller att det är mer komplicerat än 

Stanislavskij menade. Sjöström betonar vikten av sociala interaktioner – att de känslor och 

tankar som motiverar de fysiska handlingarna inte bara kan komma från den enskilde 

skådespelarens egen psykologi utan att dessa uppstår i samspelet med de andra aktörerna 

(2007 s. 78). Genom att betrakta sina medaktörers reaktioner får skådespelaren svar på om 

hennes avsikter med en handling framgick eller inte och kan utifrån det avgöra om en 

handling tjänar sitt syfte eller inte. Sjöström talar också om hur tanke och handling påverkar 

varandra, till skillnad från Stanislavskij som menar att handlingen bara är en konsekvens av 

tanken, och stödjer sina uttalanden på modern beteendeforskning (Sjöström 2007 s. 176-182).  
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Sjöström sammanställer i sin avhandling det essentiella i flera teaterpraktikers teorier om 

skådespelarens arbete med handlingar på scenen, utan att ta ställning för den ena eller den 

andra, och fastställer att de alla är överens om att en skådespelares handlingar är beroende av 

”tankestrategier för formuleringar av uppgiften som en bild av framtiden” (Sjöström 2007 s. 

175). Skådespelaren behöver en metod för att skapa motivet för en handling och vad hon 

hoppas uppnå genom att utföra den. Vilken metod som förordas beror på teaterpraktikern, 

men Sjöström lyckas här formulera en gemensam mall, för hur en skådespelare måste förhålla 

sig till sina handlingar, som spänner över de respektive metodgränserna. Överlag visar 

Sjöström att sättet att arbeta med fysiska handlingar har förändrats, dels i takt med att nya 

teaterpraktiker fått gehör för sina teorier men också i takt med att beteendevetenskapen vunnit 

mark och det mänskliga psyket blivit allt mer kartlagt. Stanislavskijs metod för att arbeta med 

fysiska handlingar var således inte tillräcklig i sig själv för att vi i vår uppsats enbart skulle ta 

hans teorier i beaktande och vi har därför utgått med Sjöström som en representant för hur 

fysiska handlingar används idag. Sjöström definierar också tydligare än Stanislavskij vad 

skillnaden mellan en handling och en aktivitet är:  

 

”Gränsen mellan handlingar och aktiviteter, som dessa 

rörelser utan scenisk avsikt kallas, beror på varför man 

gör en viss rörelse, inte rörelsen i sig” (2007 s. 150). 

 

4.3 Sammanställning och definition 

Med hjälp av de begreppsdefinitioner som finns i Nordstetds Stora Svenska Ordbok – 1000 

000 ord och fraser och Sundberg (1999) Teaterspråk – en teaterpraktika, i kombination med 

hur Stanislavskij och Sjöström använder begreppen, har vi som utgångspunkt för den här 

uppsatsen sammanfattat innebörden av att arbeta med fysiska handlingar på följande vis:  

 

En fysisk handling är när en skådespelare utför en kroppslig aktion med en intention att skapa 

ett visst framtida scenario i den sceniska kontexten. 

 

Detta har både Stanislavskij och Sjöström gemensamt, fastän den första betonar att 

intentionen kommer inifrån och den andra att den främst skapas av sociala interaktioner på 

scenen mellan skådespelarna i sina respektive roller.  

 

Vi kommer i vår resultatredovisning att titta på tre skilda företeelser från vår observation som 

påverkar och påverkas av fysisk handling: Hur användandet av rekvisita kan påverka tekniken 

med fysiska handlingar, hur fysisk handling som saknar motiv tar sig uttryck, samt hur fysisk 

handling kan motiveras av en rolls emotioner. För att förenkla läsningen av 

resultatredovisningen och resultatdiskussionen som följer kursiveras orden fysisk och 

handling, samt begreppen fysisk handling och tekniken med fysiska handlingar när vi 

använder dem enligt ovanstående innebörd. 
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5. Resultatredovisning 

  

5.1 Observation av repetition med Tjechovensemblen 

Vi har i vår observation koncentrerat oss på repetitionen av en scen i pjäsen som repeterades 

dagen för observationen, nämligen scen 3 i akt 2 av Anton Tjechovs Ivanov. Vi har tittat 

närmare på tre företeelser utifrån diskussionen som föregick repetitionen av scenen, 

repetitionen i sig och diskussionen som följde. De tre företeelserna är användandet av fysisk 

rekvisita i ett tidigt repetitionsstadium, skillnaden mellan en motiverad scenisk handling och 

en aktivitet, samt hur rollernas uppfattningar om varandra påverkar handlingar och repliker.  

Scenen utspelar sig i paret Lebedevs hus. Deras dotter Sasja fyller år och de väntar gäster. När 

scenen börjar befinner sig Lebedeva (Lebedevs fru) och hennes väninna Babakina mitt på 

scengolvet. Lebedev själv står och trycker ute vid scenkanten. Under scenen grälar Lebedeva 

på sin man för att han inte är social och dricker alkohol och en konversation förs kring att 

Babakina letar efter en man att gifta sig med. 

5.1.1 Handling med rekvisita 

Här har vi fokuserat på hur förekomsten av specifik rekvisita, närmare bestämt en spritflaska 

och en fickplunta, skapade fysiska handlingar under repetitionen samt hur diskussionen kring 

användandet av dessa gick. 

 

5.1.1.1 Diskussion innan repetitionen 

Under diskussionen som föranledde repetitionen kunde vi framförallt vid ett tillfälle se hur 

regissören gjorde val kring användandet av rekvisita. Beslutet rörde huruvida man så pass 

tidigt i repetitionsprocessen skulle föra in fysisk rekvisita på scenen. Rekvisitan i fråga; en 

spritflaska och en fickplunta benämns i pjästexten vilket gjorde att ämnet togs upp. 

Skådespelaren som spelade Lebedev gav uttryck för att förekomsten av flaskor kunde tolkas 

som att hans roll har alkoholproblem, vilket fick medhåll från regissören. Både regissören och 

de skådespelare som spelade Lebedev och Lebedeva enades om att det fanns en konflikt 

mellan paret Lebedev om hur Lebedev själv hanterade sitt drickande. Lebedeva störde sig på 

att han höll på att dricka sig för full så tidigt på festen och att han dessutom ville dricka 

ostörd, något som i diskussionen konstaterades att Lebedev faktiskt ville men inte 

motiverades ytterligare. Motivationen för Lebedeva som diskuterades fram handlade om att 

hon var mån om sin familjs anseende och därför ville hindra sin man från att dricka, då hans 

berusning och osociala drickande skulle vara pinsamt och förstöra familjens anseende i 

gästernas ögon.  

 

Regissören uttryckte en oro för att ta in faktisk rekvisita så tidigt i repetitionsarbetet, då sådan 

enligt honom lätt blir kvar, av vana, även om att behålla dem inte längre känns befogat senare 

i repetitionsarbetet. Han tyckte ändå att skådespelarna skulle pröva att göra scenen med en 

faktisk flaska, detta motiverade han med att han ändå ville pröva flaskan och om det sedan 

inte var till nytta för scenen ta bort den. Valet av att använda sig av faktisk rekvisita återkom 

senare i diskussionen då en fråga kring om skådespelarna som spelade Lebedeva och 

Babakina skulle sitta och låtsas spela kort uppstod. Svaret blev ett uttryckligt nej och 

regissören föreslog istället en annan faktisk rekvisita – ett pappersblock.  

 

5.1.1.2 Repetitionen av scenen 

Diskussionen innan repetitionen ledde omedelbart till handling på scenen: skådespelaren som 

spelade Lebedeva gick redan på sin första och inledande replik direkt bort till skådespelaren 

som spelade Lebedev och tog handgripligen flaskan ur hans hand. Redan i det här tidiga 
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skedet i repetitionen kunde vi se en frustration hos Lebedeva över Lebedevs agerande och 

målmedvetenhet i hennes steg när hon gick för att ta flaskan. Vi såg här ett direkt resultat av 

diskussionen och hur den skapat ett motiv för Lebedevas handlingar. Även Lebedevs 

agerande visade på den ovilja att delta som tidigare diskuterats. Senare under scenen plockade 

Lebedev fram en fickplunta och skålade i luften med Lebedeva och Babakina. Detta fick 

regissören att komma med förslaget att Lebedeva skulle ta fickpluntan också. Han tillade att 

han inte ville göra någon ”scenanvisningsteater” men uppmuntrade skådespelaren som 

spelade Lebedeva att ta fickpluntan då det kanske kunde skapa scenisk komik. Detta skedde, 

med en tydlig frustration hos Lebedeva över att hennes make gömt en fickplunta för henne. Vi 

såg kort sagt en vidareutveckling av det motiv Lebedeva hade för att ta den första flaskan, nu 

med större irritation och kraftigare åthävor, vilket resulterade i att fickpluntan föll i golvet när 

hon tog den. Då motivationen redan fanns formulerad och dessutom uttryckt i ett tidigare 

skede i scenen kunde skådespelaren snabbt och med full övertygelse pröva förslaget från 

regissören. 

 

I slutet av scenen fick flaskorna omvänd användning. Lebedeva gav då tillbaka flaskan till 

Lebedev för att denne skulle sluta provocera Babakina med sitt prat. Motivationen för båda 

skådespelarnas handlingar var i det här läget så klara att impulsen för Lebedeva att ge flaskan 

till Lebedev för att få tyst på honom kom helt och hållet från skådespelarna utan att regissören 

behövde ge några scenanvisningar. I detta såg vi tydligt hur den bakomliggande motivationen 

kan generera ett stort och varierat antal möjliga handlingar med rekvisita, ibland även helt och 

hållet motsatta handlingar – i det här fallet att först ta och sedan ge tillbaka en flaska. 

 

5.1.1.3 Utvärdering av repetitionen  

Då ensemblen efter repetitionen pratade nämndes inget rörande användandet av rekvisita, mer 

än en fråga kring var flaskan ska placeras efter att Lebedeva har tagit den från Lebedev. Inget 

val gjordes kring detta, men skådespelaren som spelade Lebedeva förklarade några av sina 

handlingars motivation rörande hur hon agerade med flaskan, vilket fick medhåll från 

regissören.  

 

5.1.2 Handling utan motiv 

Här har vi utgått från antagandet att det är en skillnad mellan en handling med ett 

bakomliggande motiv och en handling utan, d.v.s. en aktivitet, som beskrivet i 

forskningsbakgrunden utifrån Sjöströms definition, och hur detta kan yttra sig under en 

repetition. 

 

5.1.2.1 Pappersblocket fyller ingen funktion 

Pappersblocket som Lebedeva och Babakina fick använda, i frånvaro av en kortlek att spela 

med i början av scenen, fungerade genom att dess funktion integrerades med Babakinas 

övergripande vilja – att skaffa sig en ny man. Pappersblocket blev användbart genom att hon 

kunde skriva ner sitt namn och sin adress på sidorna och dela ut, inte helt olikt ett visitkort.  

Blocket fungerade som en ingång i scenen, ett sätt att aktivera skådespelarna, men hade ingen 

vidare funktion i den sceniska handlingen. Den var kort sagt inte motiverad i pjäsens 

handling, men blev ändå kvar i händerna på Babakina. Det hade alltså tappat sin sceniska 

funktion och skådespelaren kunde utan vidare ha lagt ifrån sig det. Vid ett senare tillfälle i 

scenen kom skådespelaren som spelade Babakina av sig. Hon glömde sin replik och i pausen 

som uppstod valde hon att slänga pappersblocket hon haft i handen över axeln. Detta stod ut 

från övriga handlingar på scenen under repetitionen genom att aktiviteten – att kasta blocket – 

inte hade någon synlig bakomliggande motivation. 
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5.1.2.2  Handling för handlingens egen skull 

Samma skådespelare gjorde sedan ytterligare en handling som vi uppfattade som omotiverad 

utifrån rollen, både textmässigt och utifrån situationen på scenen: I ett längre textparti där hon 

hade replik gick hon upp från sin stol och tittade ut över publiken. Repliken handlade om hur 

omanliga männen i trakten där pjäsen utspelar sig var, och hon spelade vänd ut mot den tänkta 

publiken medan hon synande männen i den. Det märktes tydligt att motivationen till varför 

skådespelaren gjorde som hon gjorde inte kom från rollens motiv och intentioner, utan från 

den komiska spelbarheten i repliken. Här uppfattade vi att rollens motivation till handlingen 

inte var tydlig eller till och med obefintlig och är därför, utifrån Sjöströms definition, inte att 

betrakta som en handling utan en aktivitet (Sjöström 2007 s. 150).  

 

5.1.3 Handling utifrån emotionella motiv 

Här har vi utgått från att rollens känslor kan fungera som motivationer till hur handlingar 

utvecklas på scenen. 

 

5.1.3.1 Diskussion innan repetitionen 

I dialogen som fördes innan repetitionen diskuterades även rollernas interrelationer. Det 

konstaterades att sättet som Lebedev hälsar på Babakina i början av scenen kan tolkas som att 

de känner varandra väldigt bra och att de kanske till och med är lite trötta på varandra. 

Lebedev ger Babakina överdrivna och gulliga smeknamn, dels för att reta henne, men kanske 

också för att provocera sin hustru Lebedeva som kräver att han ska vara trevlig mot gästerna. 

Det konstaterades dock att retsamheten inte leder till några nämnvärda konflikter, utan att 

sättet rollerna pratar med varandra i scenen håller sig inom ramen för vad som är acceptabelt 

dem emellan. Babakina och Lebedevs sätt att prata med varandra framstår som en vänskaplig 

men uttjatad statuskamp. Det kivas, men ingen blir arg.  

 

5.1.3.2 Repetitionen av scenen 

Det som konstaterats kring rollernas känslor inför varandra tydliggjordes i handlingar på 

scenen genom kroppsspråk när rollerna interagerade med varandra, men även i pauseringar 

och betoningar. T.ex. använde skådespelaren som spelade Babakina sig av en väldigt lång 

paus innan hon svarade på en fråga från Lebedev, detta för att markera hur hon kände inför de 

skämtsamma smeknamn han gett henne. När hon väl svarade gjorde hon det utan att bry sig 

om att se honom i ögonen, och genom detta såg vi också en fysisk manifestering av att 

rollerna känt varandra under en längre tid, då de inte förhöll sig artigt mot varandra. 

 

5.1.3.3 Utvärdering av repetitionen 

Under utvärderingen så höjdes frågan kring hur Babakina uppfattade Lebedev under 

repetitionen, för att avstämma om de tankar som formulerats kring deras förhållningssätt till 

varandra i den inledande diskussionen fungerade i spelet, men besvarades aldrig.  

 

5.2 Intervju med Ulf Pilov 

Under intervjun vi hade med Ulf Pilov uttryckte han en del åsikter som vi också såg utföras i 

praktiken under observationen. Han kan ibland, enligt honom själv, be en skådespelare att på 

scenen pröva en idé eller tanke han har för att se om det ger någonting utan att nödvändigtvis 

ha för intention att behålla den. Syftet med detta menar Pilov är att öppna för möjligheten att 

det kan leda till en idé eller tanke hos skådespelaren. Detta såg vi prov på när han under 

repetitionen bad skådespelaren som spelade Lebedeva ta fickpluntan från Lebedev, utan att 

vidare motivera detta för henne, vilket skapade sceniska spelmöjligheter för både Lebedeva 

och Lebedev.  
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Även om Pilov säger att han ibland arbetat med skådespelare som föredrar att börja arbeta 

med fysiska handlingar för att hitta rollens motiv snarare än tvärtom, så menar han att det som 

regel är intentionen som föder handlingen, vilket förklarar varför han valt att ha en så 

omfattande diskussion om scenen innan skådespelarna får pröva den på scengolvet. I 

diskussionen hittas, förstås eller skapas intentionerna och därigenom motivet bakom 

handlingarna på scenen. Att Pilov som regissör väljer att arbeta på det här sättet grundar sig, 

enligt honom själv, framförallt i att han är skolad i en tradition där den arbetsordningen 

förordas och uttrycker vidare att det dessutom är det arbetssättet som han kommit att föredra i 

sin roll som regissör. Som regel ser Pilov också helst att aktionerna kommer från 

skådespelarna själva, då de aktioner som inte kommer från skådespelarna enligt honom är de 

aktioner som skådespelarna oftast har svårast att utföra, då de inte är ”förankrade” i dem på 

samma sätt som aktioner de själva har gett upphov till. Just därför börjar arbetet som regissör 

för Pilov redan vid rollsättningen, då det är viktigt för honom att skådespelarna vill vara 

medskapande och själva vara delaktiga i att hitta sceniska motivationer och handlingar. Att 

skådespelarna får vara så pass delaktiga och självständiga i repetitionsarbetet kan leda till en 

stor variation i hur de sceniska uttrycken ser ut, vilket vi också såg under observationen. Pilov 

gör ett exempel med tre skådespelare som alla räcker upp handen, en enkel aktivitet utan 

scenisk innebörd, och menar att det redan här syns en skillnad i hur de tre i exemplet sträcker 

upp sina händer och att detta kommer tolkas på olika sätt av en publik. Han menar att den här 

skillnaden kan vara med och påverka regiprocessen redan i valet av skådespelare: 

 

”… vill ha en skådespelare som generellt sätt ska jobba 

med en roll som generellt sätt är tveksam då kan det ju 

vara intressant att antingen välja den personen då som 

sträcker upp handen i luften på ett tveksamt sätt eller den 

som kanske är väldigt bestämd för då skapar man ett 

enormt motstånd i den skådespelaren och kanske får ur en 

kraft.” 

 

Han framhåller att valen, både av skådespelare till en produktion, men framförallt av de 

fysiska handlingar som utförs av skådespelarna i roll kan uppfattas på olika vis av olika 

publik och att han som regissör därför måste lita på sin instinkt och tro på att han har 

rollbesatt rätt. 
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6. Resultatdiskussion 

Här har vi diskuterat resultatet från observationen och satt det i förhållande till intervjun och 

litteraturen, för att på så sätt klargöra vad i det vi såg under observationen som har sin grund i 

det Stanislavskij och Sjöström skriver om. Det vi kan konstatera är att tekniken med fysiska 

handlingar är något som praktiseras idag. Under repetitionen av scenen som vi observerade 

centrerade sig arbetet kring att hitta sceniska handlingar som är gynnsamma för berättandet 

av pjäsens historia och de motiv som driver dem. Kort sagt har vi här besvarat uppsatsens 

frågeställning om hur fysiska handlingar uppstår i ett praktiskt teaterarbete idag. 

 

6.1 Analysdiskussion 

Här diskuterar vi vår uppfattning av det som skedde under observationen och ställer det mot 

både vad regissören Ulf Pilov sa i intervjun samt litteraturen.  

 

6.1.1 Vad gav rekvisitan? 

Den första och mest uppenbara effekten av användandet av fysisk rekvisita i det här läget var 

markant; den skapade möjligheter till både aktioner så som att ta flaskan, gömma den, dricka 

ur den, hälla upp drycken i glas etc. Mer intressant var dock att flaskornas närvaro 

möjliggjorde det för skådespelarna att förvandla sina motiv till konkreta handlingar. T.ex: 

Lebedevas önskan att måna om sin familjs anseende kunde genom flaskans närvaro ta sig 

uttryck i en handling – att ta flaskan från Lebdev för att på så sätt hindra honom från att 

dricka sig så full att han skämde ut familjen. Dessa handlingar uppstod utan direkt påverkan 

från regissören. De kom från skådespelarnas egna impulser och påverkades främst av de andra 

skådespelarna i rummet. Här kunde vi se Sjöströms tankar om social interaktion i ett 

repetitionsarbete i praktiken (Sjöström 2007 s.78). Vi menar att Sjöströms tankar om detta går 

igen i det arbetssätt Pilov förordar: Hans uppfattning om att det är de handlingar som kommer 

ur skådespelarna själva och inte genom hans direkta instruktioner, som är lättast för 

skådespelarna att utföra, pekar på just detta. Genom att avstå från att styra skådespelarnas 

göromål på scenen lämnar Pilov större utrymme för impulserna att uppstå i skådespelarna 

själva och därmed ger han också mer utrymme för social interaktion mellan dem i rollerna. 

 

6.1.2 I frånvaro av motiv 

Hur viktig en bakomliggande motivation är för att ge en handling scenisk betydelse framkom 

också väldigt tydligt under observationen, främst genom det exempel där den saknades. Vi 

såg, i hur skådespelaren som spelade Babakina hanterade pappersblocket, att en motivation 

kan ha en begränsad livslängd. När hon inte längre använde pappersblocket för att skriva sitt 

namn i syfte att pröva sin handstil eller dra ut på sin hälsning på Lebedev, blev föremålet 

ointressant ur ett dramatiskt perspektiv. Detta vara dock inget problem i sig då övriga 

händelser på scenen påkallade uppmärksamheten hos publiken och fick oss att glömma 

pappersblocket. När skådespelaren senare drog uppmärksamheten till blocket genom att 

slänga det över axeln syntes det tydligt att handlingen saknade motivation och upplevdes som 

någonting skådespelaren själv gjorde för att göra sig av med en rekvisita som av en 

tillfällighet blivit kvar i handen på henne. Exemplet tydliggjorde varför Stanislavskijs devis 

om att varje handling måste ha en motivation (Stanislavskij 2004 s. 69) fortfarande är grunden 

för arbetet med fysiska handlingar.  
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6.1.3 Emotioner som bakomliggande motiv 

Pilov berättade i intervjun att han framförallt föredrar att låta skådespelarna arbeta fram 

grunden för de sceniska handlingarna utifrån de emotionella motiv som rollerna har till dem. 

Detta såg vi sedan tydligt exempel på då repetitionen föregicks av en utförlig diskussion kring 

varför rollerna tilltalar varandra som de gör i scenens huvudmoment. Detta gjorde att 

skådespelarna, när de sedan spelade scenen, inte behövde ifrågasätta motiven bakom rollernas 

repliker, utan var fria att prova dem med handlingar. I denna frihet fanns således större 

utrymme för samspelet rollerna emellan och skådespelarna kunde med hjälp av de 

formulerade motiven också reagera på varandras handlingar. Det är återigen denna 

interaktion som Sjöström menar föder nya impulser i skådespelarna och att de, när de reagerar 

– snarare än agerar, kan se hur handlingarna faller hos medskådespelarna och därmed avväga 

deras effekt. (Sjöström 2007 s. 78) Ett tydligt exempel på detta som vi kunde se som ett direkt 

resultat av diskussionen, var hur skådespelaren som spelade Babakina i rollen förhöll sig till 

Lebedev. Den långa paus hon tog innan hon svarade på en enkel fråga från honom ökade 

direkt laddningen i deras interaktion och de hade båda något att bygga vidare på i de följande 

replikerna där de fortsatte att kivas med varandra.  

 

6.2 Slutsats 

Vårt svar på den första forskningsfrågan blir definitionen av fysisk handling som vi 

sammanställt den i forskningsbakgrunden. Vi kan dra slutsatsen att fysisk handling uppstår på 

olika sätt under ett repetitionsarbete och att olika tekniker för att arbeta med fysiska 

handlingar har utvecklats genom åren utifrån Stanislavskijs metod genom hans efterföljares 

arbete. Detta är i sig inget nytt, men det är värt att notera att den utveckling som har skett har 

gjort det i samklang med både social- och psykologivetenskaplig (Sjöström 2007 s.78) samt 

ideologisk utveckling (Sjöström 2007 s.175). Detta syns bland annat i skillnaden mellan 

Stanislavskijs fokus på skådespelarens interna tankar som skapare av motivationen bakom en 

handling, en metod han skapade under en period då Sigmund Freuds psykoanalys var modern, 

och de sociala interaktioner som Sjöström pratar om som hämtar sin vetenskapliga bäring i 

modernare beteendeforskning. 

 

Stanislavskijs metod var att utgå från serier av fysiska aktiviteter för att locka fram 

emotionella motiv hos sina skådespelare (Toporkov 2008 s.52). Detta såg vi inget exempel på 

i Pilovs regi och uppfattade inte heller från intervjun med honom att han brukar arbeta på det 

sättet. Metoden i sig byggde dock på förutsättningen att de emotionella motiven behövdes för 

att ge substans åt skådespeleriet och att börja med fysiska aktiviteter var enbart en teknik för 

att framodla motiven till handlingarna. Den kan alltså liknas vid diskussioner likt den Pilov 

förde med sina skådespelare då syftet i slutändan är det samma; att fylla agerandet på scenen 

med mening. Det är inte hur något uttrycks – utan varför det uttrycks – som är intressant. 

Individuella regissörer och skådespelare har olika uppfattningar om huruvida de föredrar att 

börja med en handling eller motivet bakom den; men vi har i vår intervju och den litteratur vi 

läst noterat att det verkar finnas en överenskommelse om att det är motivet som är det viktiga. 

Motivet är det som ger en handling dess kvalité och hindrar att det bara blir en tom aktivitet.  
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7. Tankar om framtida forskning i ämnet 

Vi har i vår undersökning medvetet valt att fokusera på en klassisk teaterform där 

repetitionerna utgår från ett färdigt pjäsmanus, men ställer oss undrande till hur tekniken med 

fysiska handlingar kan tillämpas på andra områden inom teatern, t.ex. improvisationsteater. 

Vi har inte heller tittat på hur tekniken tillämpas inom amatör- eller barnteater, där regissörens 

roll i stor utsträckning ofta blandas upp med lärarens. Det kan därför vara intressant att vidare 

utforska hur tekniken med fysiska handlingar lämpar sig som metod för att lära ut skådespeleri 

till amatörer och barn.  

 

Utvecklingen som skett och den fortsatta utvecklingsmöjligheten för tekniken med fysiska 

handlingar känns också spännande. Att förståelsen av det mänskliga psyket har blivit ett 

verktyg för regissörer och skådespelare är väldigt intressant. Så länge den moderna 

forskningen fortsätter sin utveckling kan man anta att teknikerna för fysisk handling i en 

skådespelarkontext också kommer att utvecklas och förfinas. Vi tror att det vore av intresse 

för nutida teaterpraktiker att utforska tekniken med fysiska handlingar vidare och för 

teaterteoretiker att knyta samman tekniken närmare med modern beteendevetenskap. 
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