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Björn Horgby 

KAN HISTORIKER NÅ EN BREDARE PUBLIK? 

Reflexioner kring historieskrivandets dramaturgi 

I diskussionen om den växande klyftan meJJan historieforskarna och den 
historieintresserade allmänheten har många kloka ord nämnts. Det veten
skapliga historieskrivandet har med nyvunna metoder och förfinade teoreti
ska resonemang blivit mer "vetenskapligt". "Vetenskaplighetens" baksida är 
att många forskare har övergivit de metoder för ett effektivt berättande, 
som tidigare fängslat historieintresserade utanför det snäva forskarsarn
häUet. Historikerna vänder sig oftast bara tiJJ sina kollegor. Men det är 
inget självändamål att skriva tråkiga avhandlingar. Det har inget med "ve
tenskapligheten" att göra. Här ska jag diskutera hur man med några rela
tivt små metoder kan ändra historieskrivandets dramaturgi och - förhopp
ningsvis - nå en större publik. 

Doktorsavhandlingarnas dramaturgiska modell 

De vetenskapliga doktorsavhandlingarna byggs dramaturgiskt upp efter en 
tämligen stnkt mall. I förordet tackas - oftast i mer eller mindre svas
sande ordalag - professorer, handledare, nära kollegor i forskarkollekti
vet, arkiv- och bibliotekspersonal, finansiärer av forskningen och de när
maste anförvanterna, som stått ut "under alla dessa år". I några fall 
bryts den trista uppräkningen av försåtliga kommentarer, som kanske leder 
till små fnissningar i den, ack så lilla införstådda världen, där ett ute
lämnat omnämnande tolkas i kremlologisk anda. 

Efter förordet förs läsaren vidare till inledningskapitlet/-len där prob
lemen ställs upp, den tidigare forskningen på området refereras och nagel
fars, teoretiska modeller utvecklas och operationaliseras, hypoteser for
muleras och lämpliga metoder, för att besvara dem, diskuteras. Här kan 
författaren vässa sma forskningsinstrument och inledningskapitlen har 
därför i allmänhet högsta abstraktionsnivå i avhandlingen. Detta innebär 
att de för läsaren fungerar som en alptopp som måste klättras över. Ibland 
kan det också vara svårt för läsaren att på det här stadiet sätta in det 
lästa i ett sammanhang. Särskilt inte när författaren sällan hjäleer läs
ren på traven. Det är införstått att läsaren ska förstå det sknvna om 
författaren uttrycker sig vetenskapligt stringent. 

Nåväl, efter den teoretiska bergsbestignin~en följer ofta en lång trans
portsträcka i forrn av ett eller flera kapitel där förklarings- och bak
grundsvariabler tröskas igenom. Här kan källmaterialets begränsningar (och 
fantastiska möjligheter - som ingen annan forskare tidigare uppmärksam
mat)behandlas m m. Varken författaren eller läsaren tycker att dessa bak
grundskapitel är särdeles roliga. Men, författaren måste använda sina, 
förhoppningsvis, skarpslipade instrument till att frilägga de nödvändiga 
förklanngsvariablema innan hon/ han kan ta itu med sitt huvudproblem. 
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Läsare, som orkat läsa så här långt, ställs äntligen inför sakkapitlen, 
den empiri, som författaren nu konfronterar med sina teoretiska antaganden 
eller hypoteser. Läsare, som primärt inte har den inomvetenskapliga teo
ri- och metodutvecklingen som sitt huvudintresse, får när nästan halva 
boken är genomläst, nu för första gången chansen att läsa och begrunda 
författarens deskriptiva framställning av den historiska verklighet hon/
han skriver sin avhandling om. Sakkapitlen börjar ofta med en litteratur
genomgång. Då och då avbryts berättandet av teoretiska inpass, när förfat
taren testar sina resultat. Ibland sammanfattas resultaten i slutet av 
varje sakkapitel, annars väntar författaren med denna sammanfattning till 
det avslutande, avrundande kapitlet, där teori och empiri knyts ihop och 
där forskningsresultaten - ibland - sätts in i ett större sammanhang. 

För många läsare tar boken härmed slut. Men, så är det inte för författa
ren. Summary på engelska (eller i ett få tal fall på tyska}, notapparat, 
käll- och litte raturförteckning samt eventuella bilagor och appendix föl
jer också - allt enligt vetenskapens reglemente. 

Sammanfattnin~svis måste läsaren utanför vetenskapssamhället vara tålmo
dig och obeskrivligt intresserad av avhandlingens ämne, för att tugga sig 
igenom forskarens presentation av många års vetenskapligt arbete. 

En dramaturgisk "folkmodell" 

Beskrivningen av den dramaturgi som präglar många historiska avhandlingar 
kan synas orättvis. För egen del behöver jag bara gå till min egen doktor
savhandling, för att se huvuddragen i den ovan skisserade dramaturgin. 
Därutöver skulle jag kunna ge en mängd exempel. Men det avstår jag från. 
Hur ser istället ett alternativ ut? 

Dagligen möter publiken olika typer av berättande förpackade utifrån olika 
dramaturgiska modeller. Aitiklarna i den dagliga morgontidningen är berät
tade efter en modell, som kallas den "omvända triangeln" och som lärs ut 
på jounalisthögskolorna som metoden för det journalistiska berättandet. 
Allt väsentligt sägs i början av artikeln. Den trötte läsaren behöver bara 
läsa ingressen och tidningens redigerare kan ta till saxen om utrymmet 
tryter. En sådan dramaturgisk modell har ringa användningsområde för en 
historiker. 

En annan modell av ~törre intresse dominerar berättandet i rörliga bilder 
- film och TV. Den vane biografbesökaren kan oftast efter fem minuters 
betraktande se hur resten av filmen kommer att utvecklas. Milos Forman's 
film "Gökboet" (finns på video) kan användas som åskådningsexempel på 
denna dramaturgi. Vi får omedelbart veta att handlingen ska utspelas på en 
låst avdelningen i ett "sinnessjukhus" och att en ny intagen, spelad av 
Jack Nicholson, med all sannolikhet kommer att komma i konflikt med den 
personifierade byråkratiska makten, en sjuksköterska. Det tar bara någon 
minut innan Forman i sitt mästerliga anslag bestämt spelplats, grundläg
gande spelregler och vilken konflikt som senare kommer att utvecklas. 

Steven Spielberg behärskar också det dramaturgiska hantverket. I "Jakten 
på den försvunna skatten" (finns på video) ger han första anslaget, som är 
avklarat på ett par minuter. Sedan berättar han en sidohistoria , som 
befäster grundkonflikten. Skickligt försätter han publiken i ett nästan 
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försätts i förnyade spänningstillstånd, som skruvas upp till cresendo. För 
att uppnå detta syfte låter Spielbergg hjälte och bov mötas i ett antal 
scener med olika vändpunkter, som ger dramatiska effekter. Också Ingemar 
Bergman följer samma mall. I "Fanny och Alexander" (som också finns på 
video) finns en tidig urladdning, som följs av en nedtoning. Bergman ut
nyttjar sedan konflikten mellan biskop Vergerlius och Alexander till att, 
i scener med tydliga vändP.unkter, stegra den dramatiska spänningen till 
ett klimax. Spänningen i filmen ligger inte så mycket i rafflande händel
ser, utan i att Bergman skruvar upp och leker med publikens känslor. 

En förändrad vetenskaplig dramaturgi 

Jag pläderar inte för att historiker ska försöka efterlikna "Dallas", utan 
för att man ska kunna berätta effektivare, genom att lära sig av andra 
typer av berättande. 

Sättet att direkt fånga läsarens intresse och sedan skapa förväntningar, 
kan göra också den teoretiska bergsklättringen både uthärdlig och mer 
lättförståelig. Lars Magnusson visar detta i "Den bråkiga kulturen·. Han 
börjar ett med ett avsnitt om några upplopp och ger anslaget, som han 
sedan kan utveckla, när han diskuterar hantverkarnas bråkiga kultur i bör
jan av 1800-talet. Sedan kan den teoretiska klättringen börja och berät
telsen fortsätter härefter enligt den sedvanliga dramaturgiska modellen. 
Genom sin inledning vinner han dels att han direkt fångar läsarens intres
se, dels att han omedelbart åskådliggöra sitt huvudproblem. Ronny Amb
jörnsson går tillväga på ett liknande sätt i "Den skötsamma arbetaren" 
(jag recenserar båda böckerna på annan plats i detta nummer). Han ger ans
lag och för ner det teoretiska problemet till en mer konkret nivå genom 
att beskriva sin egen uppväxt. Resultatet blir det roligaste inledningska
pitlet som jag någonsin har läst i någon, vetenskapligt skriven, historie
bok. Sedan är det lätt att läsa vidare. 

I filmens värld förlöses ofta spänningen i slutscenerna. Skickliga förfat
tare kan också bygga upp en spänning i sin framställning, så att läsaren 
hela tiden undrar hur det ska sluta. En möjlighet, som ibland kan användas 
om frarnställnin&en passar för det, är att ha ett ess i rockärmen, som man 
kan presentera 1 slutet av framställningen. På så sätt kan presentationen 
av denna viktiga byggsten förlösa argumentationen. 

Ett annat knep är att använda konflikter och vändpunkter. Göran B Nilssons 
polemiska metod fångar snabbt läsaren. Han utnyttjar konflikten mellan 
egna forskningsresultat och tidigare forskning till att skapa spänning i 
berättandet. Jag föreställer mi~ att vändpunktstekniken har ett ännu vida
re användningsområde. Det fmns ofta konflikter inom materialet, mellan 
olika synsätt mm som går att utnyttja mer medvetet, för att framställning
en ska leva. 

Ytterligare en möjlighet - som inte har så mycket med berättandets drama
turgi att göra - är att konkretisera berättandet genom att ge åskådliga 
exempel. I bästa fall kan denna metod fungera som "kött på benen", som ger 
liv och färg åt framställningen; i sämsta fall som ett sömnpiller, då 
läsaren tvingas bläddra sig igenom otaliga exempel staplade på varandra. 



Senare års historieforskning håller ofta en ganska god vetenskaplig nivå. 
Särskilt beror den på att den teoretiska medvetenheten höjts. Om också den 
berättartekniska medvetenheten höjs kan - trots svårtillgängliga teoreti
ska resonemang - en växande del av dagens forskning nå en större publik 
utanför universiteten. Tänk vad lätt det då skulle vara att argumentera 
för att historieforsk:ningen är en viktig angelägenhet för både stat, sam
hälle och individ! 


