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ABSTRACT
This thesis investigates the communicative role of scenography in the performing arts for children, 
with an aim to make the readers understand the ways in which a set design can be optimized so that 
a young audience can be able to interpret the play and its message.

The art of scenography is complex and includes many elements. The research questions can therefore 
be grouped into three clusters: one artistic oriented (How does the scenographic process work and what 
is its relation to the scenic piece at large? In which ways may scenography be used to support the desiderate 
interpretation?), one audience oriented (Which work processes enhances the chances of creating dramatic 
art that is perceived as meaningful to the audience? On what premises can the semiotics of theatre be used 
in the performing arts for a young audience?) and last a cluster that focuses on Den magiska cirkeln (The 
Magic Circle) by ung scen/öst (What is told in the show and how is this portrayed in the scenography? 
Who is in the target group, and does the audience get the feeling of the performance as intended?). 
Den magiska cirkeln is used as a case study in the thesis in order to reflect the theoretical material. 
Methods in the case study includes performance analysis, a survey completed by 178 people in the 
audience and an interview with scenographer Anna Dolata. 14 performing analyzes of Swedish 
children’s theatre shows have been made in addition to the case study.

The thesis analyses and compares two work logics; the internal logic and the external logic, and it is 
shown that meaningful interpretations are likelier to happen with an external logical point of view. 
But the result is not unequivocal; a performance without any internal logic is likely to fall flat as the 
performance needs to be extracted from the creators’ full conviction.

As shown in the thesis, scenography can be used to amplify the readings and intents with usage of 
the semiotics of theatre. It is important not to overlook the great potential of scenography in order to 
enhance the experience. The thesis also shows that the intentions that ung scen/öst had with Den magiska 
cirkeln went past many in the audience. Many felt that the show was confusing, and expressed frustration 
at not having solved the performance’s message. A high level of knowledge about the audience, and a 
willingness to listen and absorb its opinions, increases the chances of creating meaningful performances.

Key words: scenography, stage design, set design, stage art, performing arts, theatre, children’s 

theatre, theatre semiotics, ung scen/öst
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SAMMANFATTNING 

I denna uppsats studeras scenografi inom scenkonst för barn och unga. Syftet är att utreda 
vilken roll scenografin har för förmedlingen av det som berättas för publiken. Detta syftar i sin 
tur till att läsarna av denna uppsats ska förstå på vilka sätt en scenografi kan utformas på bästa 
sätt för att en ung publik ska kunna ta till sig föreställningen och dess budskap. 

Scenografi är en komplex konstart som innehåller många moment. För att uppnå syftet ställs  
frågeställningar som kan indelas i tre kluster; ett konstnärligt, scenografiskt orienterat (Hur ser 
den scenografiska arbetsprocessen ut och i vilken relation står den till det stora allkonstverket? 
Hur kan scenografi användas för att stödja och förstärka det som önskas förmedlas på scenen?), 
ett publikorienterat (Vilka arbetsmetoder ökar chansen för att skapa scenkonst som upplevs som 
meningsskapande av mottagaren? På vilka sätt kan teatersemiotiska överenskommelser användas 
i scenkonst för en ung publik?) och ett kluster som fokuserar på ung scen/östs föreställning 
Den magiska cirkeln (Vad berättas i föreställningen Den magiska cirkeln, och hur gestaltas 
detta i scenografin? Vem/vilka berättas det för, och får publiken den känsla av föreställningen 
som avsändaren har avsett?). Den magiska cirkeln används som fallstudie i uppsatsen med 
syfte att reflektera det teoretiska materialet mot ett verkligt studieobjekt. I fallstudien ingår 
föreställningsanalyser, en enkätundersökning med 178 personer i publiken samt en intervju 
med scenografen Anna Dolata. Förutom fallstudien har även föreställningsanalyser gjorts av 14 
föreställningar som visats på Sveriges barnteaterscener 2012-2013.

I uppsatsen analyseras och jämförs internlogisk arbetsmetod med  externlogisk, och 
den visar att chansen för meningsskapande upplevelser hos publiken är större med 
externlogiska referenspunkter. Men det är inte helt svart eller vitt; utan internlogiska drag 
riskerar föreställningen att falla platt, eftersom det är viktigt att föreställningen utvinns ur 
upphovsmakarnas fulla övertygelse. 

Denna uppsats visar att scenografi kan användas för att förstärka bakomliggande läsart och 
intentioner med hjälp av teaterns semiotiska teckenvärld. Det är viktigt att inte förbise 
scenografins stora potential för att förstärka visuell och kroppslig erfarenhet av alla de teman 
som upphovsmakarna önskar förmedla. Uppsatsen visar även att ung scen/östs intentioner med 
Den magiska cirkeln gick många åskådare förbi. Flera ansåg att föreställningen var förvirrande, 

och uttryckte frustration över att inte ha knäckt föreställningens budskap. En hög kännedom 
om sin publik, samt en vilja att lyssna och ta till sig av dess åsikter, ökar chanserna för att skapa 
meningsfulla gestaltningar. 

Nyckelord: scenografi, dekor, scenkonst, teater, barnteater, teatersemiotik, ung scen/öst
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1 UTGÅNGSPUNKTER
I detta inledande kapitel beskrivs uppsatsens utgångspunkter. Här 
diskuteras mina ingångar till projektet och varför studien behövs, och 
mina frågeställningar och avgränsningar presenteras. Kapitlet går igenom 
semiotisk teori samt tidigare forskning som haft betydelse för min studie, 
och redogör för de empiriska tillvägagångssätt jag använt för att samla in 
material. Slutligen definieras några begrepp som förekommer i uppsatsen 
och avslutningsvis förklaras uppsatsens upplägg.

1.1 Bakgrund
Teaterkonsten har en mycket lång historia och har genom alla tider fungerat 
som ett hjälpmedel för att undersöka frågor om vår samtid, historia och existens. 
Teater är ett berättande som kan ske på olika sätt, men vanligtvis sker det i 
scenisk, tredimensionell form. Den förmedlade berättelsen, idén eller känslan 
stödjs av den intermediala mångfald som teatermediet erbjuder våra olika sinnen. 
Till skillnad från andra berättande medier erbjuder teaterkonsten flera tilltal; den 
når här och nu, visuellt och audiellt, samtidigt som den kittlar den egna fantasin, 
som är en viktig komponent för att pussla ihop upplevelsen till en helhet. 

Vuxna har genom alla tider berättat sagor för att förklara saker för barn. På samma 
sätt som teatern kan vara ett redskap för vuxna att bearbeta sin omvärld, kan den 
även fungera som ett användbart hjälpmedel för barn och ungdomar. Paul Collard 
menar att det är avgörande för barns förmåga att utveckla kreativitet och självkänsla 
att de uppmuntras till nyfikenhet och reflektion. Egenskaper som stärker barnet 
utvecklas där det finns utrymme för lust, experiment och engagemang. Förutom att 
stärka barnet är det dessutom egenskaper som efterfrågas i samhället (Paul Collard, 
föreläsning 24 maj 2012). Detta viktiga hjälpmedel riskerar att gå förlorat om inte 
scenkonstområdet för barn och unga prioriteras i kulturella och politiska beslut.

Teater kan ta form vart som helst. Med det följer grundförutsättningen att den 
måste ta form någonstans. Gay McAuley menar att om villkoret för teater är att 
den involverar kommunikation mellan två parter; skådespelaren och åskådaren, 
så kräver den också en plats att vara på (1999, s. 3-4). Den fysiska platsen och 
dess utformning spelar således en viktig roll i definitionen av teater. Det som 
sker på spelplatsen förmedlas till stor del genom det icke-verbala scenografiska 
språket.

Mitt intresse för scenografi väcktes i och med den kandidatutbildning i 
Informationsdesign med inriktningen ”Rumslig gestaltning” som jag studerade 
vid mellan 2008-2011. Fascinationen för de kommunikativa möjligheter som 
finns i det rumsliga formspråket fick mig att vilja gräva ännu djupare. Min 
kandidatexamen fungerar som en stabil grund att stå på för rumslig förståelse, 
så när jag påbörjade masterutbildningen i Konstnärlig gestaltning såg jag en 
möjlighet att fördjupa mina kunskaper och färdigheter inom teaterscenografi 
för att bättre rusta mig inför en verklighet som scenograf. Masterprojektet har 
spänt över tre terminer, vilket har inneburit ett och ett halvt års heltidsstudier. 
Mina studier har skett genom en blandning av praktik och teori och gråzonerna 
däremellan. Erfarenhetsbaserat undersökande av scenografiskt arbete har varvats 
med empirisk och teoretisk forskning kring områden som scenografi, semiotik, 
barn- och ungdomsteater och kulturpolitik, samt varvats med reflektioner ur 
föreställningsanalyser som gjorts av ett trettiotal sedda föreställningar under 
masterprojektets gång. Denna uppsats är det största skriftliga momentet i mitt 
masterprojekt och det praktiskt betonade arbetet kommer inte att presenteras 
här, annat än i form av relevanta reflektioner som uppstått till följd av 
erfarenheter som gjorts. 
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Mitt intresse för mottagaren och dess förståelse infinner sig naturligt med 
min bakgrund inom informationsdesign. En viktig utgångspunkt för mig i 
den här uppsatsen är en målsättning om att publiken är viktigast i rummet, 
och dess upplevelse motivationen i arbetet med scenkonst. Att framställa 
scenkonst som blir meningsfull för en publik är därför ett av mina utgångslägen 
vid författandet av denna uppsats. Där kommer förståelse in som en viktig 
parameter. Jag kommer diskutera begreppet förståelse längre fram i uppsatsen, 
då det inte är självklart vad som vilar i begreppet.

Min mottagarfokuserade ingång om att låta publiken vara viktigast i rummet 
rimmar väl med min övertygelse om att kvalitetskultur inte enbart ska vara 
ämnad de som har ekonomiska resurser och hög ställning i samhället. Denna 
övertygelse har varit stark vid ingången till detta projekt. Jag är förvissad 
om vikten av att satsa på kultur med hög kvalitet för barn och unga. Denna 
gren inom scenkonstvärlden lockar mig dessutom för att det fortfarande 
finns mycket experimenterande och nya upptäckter kvar att göra. Om detta 
har ung scen/östs konstnärliga ledare Malin Axelsson skrivit (http://www.
malinaxelsson.se/articles/den-barnsliga-teatern). Barn och ungdomar möter ofta 
scenkonst för första gången genom skolan, vilket jag kommer återkomma till i 
kapitel två. Skolan är därför en viktig länk mellan teatern och publiken. I den 
enkätundersökning som genomförs i samband med denna studie mötte nästan 
var tredje elev teater för första gången. Scenkonst som upplevs genom skolan 
spelas för en heterogen grupp som vanligen inte valt själva att se föreställningen, 
till skillnad från den vuxenpublik som själva söker sig till teaterhusen för att 
se kvällsföreställningar. Jag anser inte att scenkonst ska tvingas på människor, 
men jag menar att olika erfarenheter av scenkonst i tidig ålder behövs för att 
skapa sig en uppfattning och förmedla kulturella verktyg. Fler med mig vet att 
scenkonst som berör kan vara bland det starkaste en människa kan vara med 

om. Att få möta scenkonst genom skolan är en viktig del av den kulturella 
utbildning som skolan ska erbjuda. Att få vara en del i individers tidiga möten 
med konst känns viktigt och med det följer ett stort ansvar. Den hedersamma 
utmaningen är en av de främsta anledningarna till att jag valt att söka mig till 
scenkonst för barn och unga.

I Linköping finns Östgötateaterns satellitverksamhet ung scen/öst, som jag 
nämnde tidigare. Deras uppdrag är att spela scenkonst för barn och unga i 
Östergötland. Ung scen/öst har varit mig behjälpliga under flera tillfällen av 
mitt 1,5 år långa projekt. Deras i mitt tycke höga standard har fått mig att tappa 
hakan flera gånger och gjort mig väldigt intresserad av deras arbetsprocesser. 
Jag valde därför att göra en fallstudie kring deras föreställning Den magiska 
cirkeln. Fallstudien presenteras i denna uppsats och dess syfte är att låta mina 
frågeställningar och vetenskapliga teorier reflekteras mot en konkret föreställning.

1.2 Varför denna studie?
I denna studie fokuseras scenografi för att få en förståelse för hur den kan 
hjälpa publiken att ta till sig berättelsen, föreställningsidén eller förhöja känslan 
som önskas förmedlas. Om detta inte utreds och appliceras riskerar publiken 
att varken få en känsla eller uppfattning om det berättade. Det skulle i sin tur 
kunna leda till att de uppfattar det visuella som icke tilltalande och svårt att 
förstå, och att barn och unga får ett negativt intryck av scenkonst som konstart. 
I förlängningen ser jag även en risk för att konst som helhet klumpas ihop och 
uppfattas som något som inte rör den egna personen. Ett negativt intryck av 
konst och kultur skulle få större samhällskonsekvenser då vi går miste om ett 
nödvändigt verktyg för att förstå oss själva och vår inre och yttre utveckling.

Det finns tidigare studier av scenografi och det finns även receptionsstudier 
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och forskning om barn- och ungdomsteater och mötet mellan scen och salong. 
Särskilt gränsen mellan scen och salong, utövarens rum och publikens rum, 
har utforskats och dramatiserats på många olika sätt genom teaterns historia 
(McAuley 1999, s. 86). Däremot korsas sällan scenografi och barnteater 
inom den akademiska vetenskapen, varpå denna uppsats befinner sig i en 
skärningspunkt i ett spännande fält där mycket forskning fortfarande återstår.

Med denna studie är min förhoppning att jag ska kunna bidra till det 
konstnärliga forskningsfältet. Enligt Vetenskapsrådet är det ett fält som omfattar 
ett brett spektrum av akademiskt undersökande praktiker inom olika konstnärliga 
områden, och karaktäriseras vanligen av forskning genom konstnärliga 
arbetsprocesser. Parallellt med författandet av denna uppsats och genomförandet 
av fallstudien har jag praktiserat scenografiskt gestaltande som en del av mitt 
masterprojekt i stort. Gränsdragningen mellan projektets vetenskapliga och 
konstnärliga praktik är svår att göra knivskarp, men denna uppsats har i 
huvudsak byggts upp av masterprojektets vetenskapliga beståndsdelar.

1.3 Syfte och frågeställningar
Jag studerar scenografi för scenkonst för barn och unga för att jag vill ta reda på 
vilken roll scenografin har för förmedlingen av det som berättas för publiken; 
detta för att hjälpa läsarna att förstå hur en scenografi kan utformas på ett sätt 
som gör det lättare för den unga publiken att ta till sig föreställningen och 
dess budskap. Syftet med studien är således att undersöka scenografi inom 
genren scenkonst för barn och unga för att resonera kring scenografins roll för 
förmedlingen av det som berättas. För att uppnå mitt syfte har jag ställt mig 
frågor som kan delas in i tre kluster; ett konstnärligt scenografiskt orienterat, ett 
publikfokuserat och frågor som är kopplade till ung scen/östs föreställning  
Den magiska cirkeln, som jag kommer att göra en djupdykning i.

•	 Hur ser den scenografiska arbetsprocessen ut och i vilken relation står den 
till det stora allkonstverket? Hur kan scenografi användas för att stödja och 
förstärka det som önskas förmedlas på scenen?  

•	 Vilka arbetsmetoder ökar chansen för att skapa scenkonst som upplevs 
som meningsskapande av mottagaren? På vilka sätt kan teatersemiotiska 
överenskommelser användas i scenkonst för en ung publik? 

•	 Vad berättas i föreställningen Den magiska cirkeln, och hur gestaltas detta 
i scenografin? Vem/vilka berättas det för, och får publiken den känsla av 
föreställningen som avsändaren har avsett?

Dessa frågor utreds genom en blandning av allmänna resonemang och 
forskning kring scenografi och publikrelationer, samt genom konkreta exempel 
i den empiri jag samlat in. Uppsatsen syftar inte till att ge universella svar 
som gäller för alla tillfällen. Jag tror inte att det är möjligt, särskilt inte då det 
handlar om konst, som av sin natur är svårdefinierbar och inkonstant. Istället 
strävar uppsatsen efter att belysa scenografins viktiga roll i det allkonstverk som 
scenkonst är.

1.4 Avgränsningar
Uppsatsen har ett huvudsakligt fokus på svensk barnteater vid de exempel som 
ges. Detta fokus har flera orsaker; svensk scenkonst för barn och unga anses 
ligga i framkant. Av logistiska skäl har jag hållit mig inom landet när jag sett 
och analyserat föreställningar. Även om tanken på att arbeta med scenkonst 
utanför Sveriges gränser inte känns främmande så ser jag ändå Sverige som mitt 
framtida verksamhetsfält, vilket bidragit till denna avgränsning. 
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Det är vanligt att scenografen ansvarar för både rum och kostym i en 
föreställning. I min uppsats kommer enbart formgivningen av rummet 
behandlas. Det beror på min bakgrund och kompetens inom rumslig 
gestaltning, samtidigt som det är ett sätt att minimera risken för en ofokuserad 
och alltför omfattande uppsats.

1.5 Några teoretiska grundbegrepp
Teaterkonsten är av föreställande natur, vilket begreppet föreställning också 
visar. Men föreställandet har inte som självändamål att återskapa den 
exakta verkligheten. Gestaltningen av ett mord behöver således inte ske 
genom att en skådespelare i föreställningen faktiskt berövas sitt liv. Däri har 
teaterkonventionen uppstått; en överenskommelse med betraktaren om att det 
som sker på scenen inte är på riktigt (Heed 2002, s. 10). Inom teaterkonsten 
utgör en väv av koder, dramatiska strukturer och logiker en mycket komplex 
kommunikationsform. Scenografi är i sin tur en konstart som sätter seendet i 
fokus genom visuell kommunikation. Användningen av teatrala tecken i det 
rumsliga språket gör att semiotik; vetenskapen om tecken och dess betydelse, 
lägger den teoretiska grunden för denna uppsats.

Tecken behövs för att kunna förmedla kunskap, reflektioner och varningar mellan 
varandra, men en förutsättning är att de förmås tolkas av en mottagare. Därför 
krävs en överenskommelse mellan avsändare och mottagare för att tecknen ska 
vara betydelsebärande. Utan ett avkodningssystem går det inte att kommunicera. 
All kommunikation utgår således från meningsförsedda tecken (Bergström 
2009, s. 286). Ett känt exempel på det är trafikljus. En röd cirkel säger inte så 
mycket i sin ensamhet, men i kombination med en gul och en grön cirkel bildas 
genast ett sammanhang där den röda cirkeln plötsligt får betydelse. Men denna 
betydelse är inte medfödd, det är ett attribut som den röda cirkeln tilldelats. 

Innebörden är beroende av att mottagaren lärt sig avkoda tecknets betydelse, 
för det hade lika gärna kunnat vara en blå cirkel som betyder ”stopp” i trafiken. 
Överenskommelsen är alltså en betydande komponent inom semiotiken.

Semiotik kallas även semiologi, och inom disciplinen finns åtta vanligen använda 
begrepp; ikon, index, symbol, denotation, konnotation, metafor, metonymi och 
kod. Dessa begrepp förklaras nedan utifrån Bergström (2009) och betonar den 
visuella betydelsen, eftersom scenografi är främst en visuell disciplin.

Ikon
Ikon står för likhet och är direkt avbildande. Det kan till exempel vara ett foto 
eller en verklighetstroget målad bild av objektet.

Index
Index står för närhet och avspeglar en egenskap som förknippas med objektet. 
Rök förknippas till exempel med eld och en vattenpöl visar att det regnade för 
en stund sedan.

Symbol
Symbol står för en godtycklig, överenskommen konvention, till exempel när 
bokstäver enskilt eller i kombination har kommit att betyda någonting, eller 
som i exemplet med trafikljus. Mottagaren måste vara invigd i symboliken 
för att kunna tolka den, eftersom symbolen sällan efterliknar verkligheten. 
Symbolernas betydelse är ofta bestämda inom en viss kultur eller ett avgränsat 
samhälle.

Denotation
Denotation är vad mottagaren ser direkt, vid första anblicken. Det kallas för 
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kärnmotivet i det sedda, eller grundbetydelse, och avser den tolkning som de 
flesta åskådare gör.

Konnotation
Konnotation hör ihop med denotation men utgör en mer subjektiv, djupare 
tolkning av det sedda, baserad på tolkarens associationer, erfarenheter och 
kunskaper. Denna tolkningsmetod är mer mångtydig och starkt kulturellt 
betingad. Konnotationer är därför ofta gemensamma för olika grupper med 
liknande värderingar och intressen. Två personer som sett samma föreställning 
kan, beroende på tidigare upplevelser, konnotera den olika och därmed 
värdesätta upplevelsen på helt skilda sätt.

Metafor
Metafor står för liknelse. Metaforen jämför ett objekt eller en företeelse med 
något annat, för att krydda med mer emfas. Vanliga liknelser är de metaforer 
som rör djur; till exempel arg som ett bi eller lätt som en fjäder. Metaforen 
kräver mycket av mottagaren och budskapet riskerar att gå helt förlorat om 
denne inte lyckas hitta nyckeln till jämförelsen.

Metonymi
Metonymi är ett grepp som använder en del av något som representant för 
helheten. Det kan vara att låta ett fotografi över Wall street representera 
aktiemarknaden, eller i teaterns fall gestalta ett rum på scenen och låta publiken 
förstå att rummet är en del av ett hus och att ytterligare rum finns på sidorna 
om det som syns i scenbilden.

Kod
En kod är ett igenkänningstecken som är uppbyggt av regler och kunskaper. 

Dessa regler eller normer bestämmer kopplingen mellan innehåll och uttryck. 
Efter ett dramatiskt anslag förväntar sig publiken ett fortsatt drama, och efter en 
humoristisk upptakt emotses en komedi (Bergström 2009, s. 17, 162, 167, 208, 
286). Det är viktigt att poängtera att de olika principerna inte är rena; alla tecken 
innehåller element av de andra teckenklasserna. Den dominerande principen 
avgör vilken semiotisk klassificering ett element får (Nänny 2002, s. 131).

Teatersemiotik är en undergren till semiotikläran och går i grund och botten 
ut på att allt som visas på scenen är tecken för någonting. Det gäller den 
levande skådespelaren likväl som ”död” rekvisita (Heed 2002, s. 16). Hela 
teaterföreställningen är således en summa av en mängd betydelsebärande 
tecken. Resonemang som utgår ifrån semiotik och användningen av 
betydelsebärande tecken på scenen genomsyrar och utvecklas genomgående i 
uppsatsen, varför den semiotiska teorin är den viktigaste teoretiska grundbulten 
i denna uppsats. Men även andra teorier används i uppsatsen som stöd för 
resonemang som utvecklas. Dessa presenteras löpande i texten.

1.6 Litteratur
Vidare byggs denna uppsats upp med stöd från ett flertal texter och studier 
om scenografi och relationen mellan scen och salong. Gunnar Olofgörs 
doktorsavhandling vid Stockholms Universitet 1995 är upplagd som en 
verkorienterad monografi om Gunilla Palmstierna-Weiss scenografiska 
karriär. Olofgörs presenterar några frågeställningar liknande mina, men hans 
tillvägagångssätt har varit annorlunda. Avhandlingen har kommit in sent i min 
process, men har fungerat som ett viktigt stöd för mina teser och argument. 

Gay McAuley, hedersprofessor vid University of Sydney och grundare av 
”Department of performance studies” kom 1999 ut med den viktiga och 
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prisbelönta Space in performance: making meaning in the theatre. Boken har 
varit viktig för att förstå relationen mellan rummet och det som ska ske i det; 
skådespelet. Vidare har Pamela Howards What is scenography? från 2009 fungerat 
som ett viktigt teoretiskt bollplank för den scenografiska arbetsprocessen och 
scenografiskt tankesätt. Boken har varit hjälpsam på flera nivåer; den diskuterar 
och väcker filosofiska och teoretiska frågeställningar, samtidigt som den erbjuder 
väldigt praktisk kunskap om intressanta och smarta arbetsmetoder. 

Anna Lunds licentiatavhandling Iscensättningar och upplevelser (2004) och doktors-
avhandling Mellan scen och salong (2008) har varit viktiga för insikter om arbetsmetoders 
påverkan på slutresultat och en ung publiks mottagande och reaktioner på teater.

1.7 Metod
Förutom insamlandet av kunskap genom den presenterade litteraturen har jag 
även samlat in material genom flera empiriska metoder. I uppsatsen gör jag en 
fördjupande fallstudie av föreställningen Den magiska cirkeln för att tillägna 
mig mer erfarenhetsbaserad kunskap. Det finns vissa risker med användningen 
av fallstudien som metod; forskaren riskerar att få en felaktig helhetsbild 
genom att studera det avgränsade och lilla. För att lyfta blicken försöker jag ge 
läsaren ett helhetsperspektiv kring förutsättningar för arbete med scenografi. 
Jag vill på så vis avhålla mig ifrån att författa en uppsats som enbart fokuserar 
på hur det gjorts och arbetats i en specifik produktion. Detta görs genom att 
varva det empiriska materialet med teoretiska och filosofiska resonemang och 
det är nödvändigt i strävan efter att besvara mina forskningsfrågor. Genom 
en kombinationen av min fallstudie som forskningsmetod, och de teoretiska 
utgångspunkter som presenterats ovan, hoppas jag kunna ge en bättre 
sammansatt bild av scenografi som yrkesområde och konstart, samt påvisa dess 
viktiga roll för scenkonstverket i stort. 

Den magiska cirkeln är inte tänkt att representera alla barn- och 
ungdomsföreställningar av idag; den är enbart representativ för sig själv. 
Jag använder den istället som studieobjekt för att diskutera och applicera 
scenografiska villkor på en verklig produktion. Men det är inte enbart scenografi 
isolerad i sig som är av intresse; i brist på mottagare blir ingen kommunikation 
fullständig. Att undersöka publiken och publikreception är därför en viktig 
komponent för att få flera infallsvinklar i studiet av scenografi. Fallstudien är 
således indelad i flera metodiska tillvägagångssätt; föreställningsanalyser för att 
förstå scenografiskt språk, genomförandet av en kvalitativ enkätundersökning 
för att komma närmare publikens reception av det sedda, samt intervjuer med 
upphovsmakarna som står bakom produktionen för att förstå bakomliggande 
resonemang för olika gestaltningsval. Dessa metodiska tillvägagångssätt 
presenteras mer ingående nedan. 

1.7.1 Analyser
Under masterprojektets gång har jag sett och analyserat ett trettiotal 
föreställningar. Femton av dessa har haft barn och unga som målgrupp, 
inklusive den fördjupande fallstudien av Den magiska cirkeln. Dessa 
föreställningar har gett mig möjlighet att reflektera kring de vetenskapliga 
teorier jag tagit till mig och hur dessa fungerar (eller inte fungerar) i praktiken. 
Vissa av dem har gett upphov till reflektioner som skänkts plats i denna 
uppsats. Andra har framkallat tankar och funderingar som inte platsat här, men 
som ändå bidragit till att ge mig ett vidare perspektiv och en tryggare bas att 
utgå ifrån. Förutom Den magiska cirkeln har följande fjorton föreställningar för 
barn och unga setts inom ramen för projektet:

•	 Kaspar Hauser av ung scen/öst. Linköping 2 mars 2012.
•	 Gymnasieguiden av ung scen/öst. Norrköping 24 april, Linköping 15 maj 2012.
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•	 Tillsammans är vi David av Unga Klara. Stockholm 5 maj 2012.
•	 Om hon var en kille skulle jag vara kär i henne av Ögonblicksteatern. Lund 

24 maj 2012.
•	 Jag blir en bubbla (som blir ett monster som blir ett barn) av ung scen/öst. 

Lund 24 maj 2012.
•	 Bruce/Brenda/David av Regionteater Väst. Lund 24 maj 2012.
•	 Bartolomeo av Carrasco Dance Company. Lund 25 maj 2012.
•	 Uppfostrarna/De ouppfostringsbara av Unga Klara. Lund 25 maj 2012.
•	 Tresteg av Riksteatern. Lund 25 maj 2012.
•	 Lille Viggs äventyr på julafton av Teater Pelikanen. Norrköping 6 december 2012.
•	 Ung scen/öst kontaktar framtiden av ung scen/öst. Norrköping 6 december 2012.
•	 Orlando av Stockholms Stadsteater Skärholmen. Stockholm 8 december 2012.
•	 Flygräddare av Unga Klara. Norrköping 7 mars 2013.
•	 Historien om en soldat av Östgötateatern. Linköping 12 april 2013.

Den magiska cirkeln har alltså blivit föremål för fallstudie till denna uppsats, 
varpå föreställningsanalysen av den har varit den mest omfattande i 
masterprojektet. Att valet föll på Den magiska cirkeln beror på flera faktorer. 
Ung scen/öst har haft positivt inflytande för min bild av intressant scenkonst 
under de senaste åren. Den magiska cirkeln spelades i en för projektet 
fördelaktig tidsperiod och på den korta beskrivning jag tog del av lät det som 
en scenografiskt intressant produktion. Jag valde medvetet att inte sätta mig in 
föreställningen och dess bakomliggande arbete förrän jag sett den för att inte 
låta mitt första intryck färgas av kunskaper om bakomliggande intentioner. 
Detta har gjort att valet av föreställning var lite av en chansning. Att 
föreställningen spelades i Linköping förenklade arbetet logistiskt då Linköping 
varit min boendeort under arbetet med uppsatsen.

Den magiska cirkeln har setts av mig vid sex tillfällen mellan 6-21 mars 2013. 
Den 6 mars såg jag ett genomdrag av föreställningen och presenterade mig 
och mitt arbete för den konstnärliga och tekniska personalen. Genomdraget 
sågs med syfte att få en helhetskänsla för föreställningen och för att kunna 
formulera frågor till den enkätundersökning som sedan genomfördes. Patrik 
Aspers menar att det är mycket viktigt att teckna ner de första intrycken i 
fält med stor detaljrikedom. Detta bör göras för att forskaren kommer se 
mer denna dag än någon annan dag. Det första intrycket kan inte återskapas. 
Samtidigt är det viktigt att inte låta de första intrycken bli en slags sanning om 
vardagsfenomenologin hos de verksamma i fältet. Tillsammans med fortsatta 
erfarenheter bearbetas dessa intryck som en del av en strategiskt inriktad process 
(2011, s. 121-122). Min uppmärksamhet var fokuserad under genomdraget, 
vilket också märks på mina fältanteckningar från den dagen. De är de mest 
omfattande vad gäller mina intryck.

I en dialog med Karin Helander och Suzanne Osten om scenkonstens betydelse 
för barn beskriver Helander en modell för föreställningsanalys som inspirerats 
av en kombination av semiotik och hermeneutik. Modellen betonar tre 
grundläggande frågeställningar: 

•	 Vad berättas genom föreställningens fiktion, uttryckt i tematik och 
konflikter?

•	 Hur gestaltas dessa teman genom teaterns språk och teatrala tecken (färg, 
form, rörelse, ljus, ljud, musik, text, skådespelarkonst, dans)?

•	 Vem/vilka berättas det för? Hur fungerar tilltalet till publiken?

Föreställningens kommunikation kan även avläsas på flera nivåer; en fiktionell/
symbolisk nivå, en sensorisk nivå och en artistisk nivå. Den fiktionella/
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symboliska nivån tolkas genom föreställningens meningsproduktion och 
vilken betydelse det sceniska skeendet har. Den sensoriska nivån är det vi kan 
uppfatta med våra sinnen och den artistiska nivån handlar om den konstnärliga 
yrkesskickligheten. Nivåerna samverkar och samspelar dynamiskt under en 
föreställning och tillsammans påverkar de receptionen hos åskådaren 
(www.bin-norden.net/?download=3binkh.pdf ). 

Samtliga av mina föreställningsanalyser har utgått ifrån modellen som Helander 
beskriver, men även med introspektiva inslag där jag reflekterar kring den egna 
upplevelsen. Utifrån semiotisk teori är subjektiva tolkningar och konnotationer 
omöjliga att undvika, vilket är viktigt att vara medveten om även när det 
kommer till forskning. Föreställningsanalysen av Den magiska cirkeln har också 
utgått från Helanders modell, fast mer ingående än övriga föreställningsanalyser. 
Betoningen i mina analyser vilar på mittenfrågan om hur teman gestaltas 
scenografiskt, men analysen behöver även innehålla mer information för att bli 
begriplig. Vid de två tillfällen som föreställningen sågs under den första veckan 
koncentrerade jag mig på mottagandet av föreställningens moment. Mitt fokus 
vilade på publiken och de reaktioner som uppstod, samt vilken effekt det hade 
på skådespelet. Veckan efter sågs föreställningen vid 3 olika tillfällen. Publiken 
var i mitt fokus även då, men min uppmärksamhet riktades likaså mot den 
andra frågan i Karin Helanders modell för föreställningsanalys, som handlar 
om hur föreställningens teman gestaltas genom teaterns språk och teatrala 
tecken. Föreställningsanalysens fråga om hur publiktilltalet fungerar besvaras 
dels genom mina observationer på plats och dels i den enkätundersökning som 
genomförts efteråt. Enkätundersökningen presenteras nedan.

1.7.2 Kvalitativ enkät
Den magiska cirkeln har en målgrupp på ”10 år och uppåt”. Det är en 

svårhanterlig målgrupp som blir väldigt stor då den inte har någon definierad 
övre gräns. För att få en djupare förståelse än vad observationer kan ge kring 
hur målgruppen uppfattar föreställningen och dess scenografi har en kvalitativ 
enkätundersökning genomförts med 178 svaranden födda mellan 1993-1995 
och 2000-2002, det vill säga i 10-20-årsåldern. De flesta (76%) av de svarande 
befann sig i ålderspannet 10-13 år. Forskning kring kultur och barn är komplex, 
eftersom forskaren inte vanligtvis tillhör målgruppen. Det går inte att fullt ut 
förstå hur det är att vara barn, även om alla har varit det en gång i tiden. I det 
här fallet ingår jag visserligen i produktionens målgrupp ”10 år och uppåt” 
men jag har velat fördjupa min förståelse genom att få reda på vad en yngre 
publik anser om föreställningen, eftersom majoriteten i publiken trots allt är 
grundskoleelever.

Syftet med min enkätundersökning är att undersöka hur individer ur 
målgruppen tolkat föreställningen och i samband med det vill jag veta hur de 
uppfattat scenografi och dess uttryck. Detta för att se om scenografens, och 
teaterns, ursprungliga intention och läsart nått ut i det rumsliga språket och 
om mottagandet blivit det önskade. Upplever publiken föreställningen, och 
får publiken den känsla av föreställningen som avsändaren har avsett? Ur detta 
vill jag sedan analysera vilken roll scenografin har för förmedlingen av känsla, 
budskap och läsart. Till en början var min intention att genomföra intervjuer 
med åskådare, men det ändrades snart till kvalitativa enkätformulär istället. 
Intervjuer visade sig bli svårt att genomföra rent praktiskt, då åskådarna bott 
utomstädes och haft redan bokade bussar att förhålla sig till. Jag vill poängtera 
att jag inte har för avsikt att statistiskt säkerställa vad majoriteten av ung 
scen/östs besökare anser om föreställningen och Anna Dolatas scenografi. 
Istället är jag intresserad av att fördjupa mig kring vissa enskilda element där 
scenografin spelar en viktig roll för att försöka förmedla det ensemblen önskar 
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förmedla. Enkätsvaren syftar till att hjälpa mig med mina analyser, genom att 
låta individer ur målgruppen få komma till tals. Teater är dock en komplex 
konstform där många komponenter samspelar till en helhet. Att helt separera 
scenografin från övriga delar låter sig därför inte göras. Frågorna i enkäten rör 
sig kring de känslor som uppstått vid tillfällen där jag ansett att scenografin 
spelar en särskilt betydelsefull roll. 

Jan Trost reder ut skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa enkäter och menar 
att syftet med studien är avgörande för vilken slags metod som bör användas. 
Kvalitativa studier lämpar sig bättre när syftet är att försöka förstå handlings- 
och tolkningsmönster, till skillnad från kvantitativa studier där intresset är mer 
fokuserat till att urskilja frekvenser och statistiska mätningar (2012, s. 23). Då 
syftet med min enkätundersökning är att kvalitativt söka efter och synliggöra 
olika upplevelser och uppfattningar har jag valt en kvalitativ utformning. Trost 
menar att kvalitativa studier lämpar sig bättre ifråga om studier som handlar 
om respondenternas upplevelser. Risken med att välja en kvantitativ metod i en 
undersökning likt min är att svaren enbart ger ytlig kunskap (2012, s. 24).

Enkäten presenteras i sin helhet i Bilaga 1. Den har besvarats anonymt och den 
enda frågan om den egna personen är den om respondentens ålder. Valet att inte 
fråga om respondenternas könstillhörighet, som annars är en vanlig enkätfråga, 
grundar sig i att jag inte anser det vara en relevant parameter i sammanhanget 
eftersom jag inte kommer använda mig av genusteori i min analys. I enkäten 
finns påståenden som respondenten får ta ställning till. Trost menar att det är ett 
lämpligt sätt att ställa attitydfrågor, men varnar för att använda ett alltför stort 
antal påståenden då formen kan få den svarande att ledsna snabbt (2012, s. 69). 
Jag valde därför att formulera fyra påståenden med svarsalternativen ”stämmer 
helt”, ”stämmer delvis” och ”stämmer inte alls”. Längre in i enkäten finns mer 

öppna frågor och syftet med ordningsföljden har varit att få igång tankebanor 
och försätta den svaranden i föreställningskontexten för att förhoppningsvis 
kunna få så utförliga svar och tankegångar som möjligt i de öppna frågorna i 
slutet. Samtliga frågor är formulerade i jag-form för att konsekvent använda 
samma stil på frågor och påståenden. Många av de citat som finns med från 
enkätsvaren innehåller stavfel eller inkorrekta meningsuppbyggnader. Jag har 
valt att återge dessa utan korrigering.

1.7.3 Intervju med scenograf och kostymtecknare Anna Dolata
För att bredda min förståelse kring föreställningen och få reda på mer om 
arbetsprocessen bakom Den magiska cirkeln har en intervju med scenograf och 
kostymtecknare Anna Dolata gjorts. Patrik Aspers beskriver fyra olika sorters 
intervjuer med olika grad av struktur. Min intervju utformades efter den 
tematiskt öppna intervjun, eftersom jag sökte efter Anna Dolatas perspektiv. 
En mer strukturerad form, med färdiga frågor som läses upp av intervjuaren 
har låga förutsättningar för att komma åt hur aktörerna inom det undersökta 
fältet verkligen tänker. Aspers menar att den tematiskt öppna intervjun är 
den mest krävande formen, men den öppnar också upp för att reagera på och 
följa upp de svar som uppkommer. Det ökar förutsättningarna för att få del av 
respondentens tankegångar och perspektiv, genom att samtalet styrs av dessa 
(2011, s. 143-144). Inför intervjun visste jag att jag ville beröra olika teman, 
vilka jag skrivit ner i tre tematiska frågekluster. Under intervjun fick samtalets 
logik råda genom att jag inte följde mina frågor slaviskt, utan lät samtalet ta 
den vändning det tog. Syftet var att öppna upp intervjusituationen till att bli ett 
samtal som inte enbart styrdes av mig.

Intervjun genomfördes efter att föreställningsanalyserna gjorts. Anledningen till 
detta var att hålla mig fokuserad på den faktiska föreställningen under analyserna, 
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utan att vara färgad av vetskap om initiala målsättningar och tankegångar. Efter 
att intervjun ägt rum har personlig kommunikation upprättats, för att räta ut 
frågetecken som uppstått efteråt. Sådan kommunikation har även upprättats med 
regiassistent Moa Backman. Jag har även tagit del av ett bakgrundsförklarande 
informationsmaterial som författats av Malin Axelsson, Moa Backman, Tova 
Gerge och Anna Lundberg och som delats ut till press.

1.8 Begreppsförklaringar
Scenografi
“Scenografi” torde vara det första självklara ordet att definiera under en rubrik 
som denna. Men faktum är att ordet inte är det enklaste att definiera, och det 
är ett begrepp som inte enbart används inom teaterns väggar. Reklam- och 
utställningsbranscherna är bara två exempel på verksamhetsområden som 
använder begreppet för att beskriva en mer eller mindre tillfällig rumslig miljö. 
Men mycket kort beskrivet kan teaterscenografi sägas vara miljön i vilket 
ett skådespel utspelas. En utförligare diskussion kring begreppet scenografi 
återfinns i inledningen till kapitel 4 under rubriken ”4.1 Vad är scenografi?”.

Fallstudie
I uppsatsen genomförs en fallstudie. Det är en kvalitativ metod som 
Nationalencyklopedin definierar som: 

en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen – t.ex. en individ 
eller en grupp – i ett större forskningssammanhang och används för att 
nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, ibland även för att 
illustrera eller stärka hypoteser. Termen åsyftar oftast studier av individer 
och mindre grupper men används också för särskilda studier av t.ex. en 
organisation eller ett samhälle.

(http://www.ne.se/lang/fallstudie) 

Scenkonst för barn och unga
När jag skriver om scenkonst för barn och unga i denna studie så menar jag 
scenkonst som spelas för barn och unga av en professionell ensemble. Min 
avsikt är inte att beröra scenkonst som spelas av och med barn och ungdomar. 
Jag fokuserar inte heller på amatörteater. Oftast används det breddade 
begreppet “scenkonst” eftersom det ibland kan vara svårt att skilja ut och 
definiera en produktion som än teater, än dans eller opera, då det är vanligt att 
olika former av scenkonst blandas. Jag använder begreppet “barnteater” på vissa 
platser i uppsatsen, men det är alltså denna breddade definition som då menas.

Rum
Engelskans “space” är en bättre översättning än “room” för min huvudsakliga 
användning av ordet rum i den här uppsatsen. När jag skriver om “rum” eller 
rumsligheter menas således inte rum som definieras av väggar, golv och tak. Om 
jag menar det senare är jag noga med att definiera det som det “arkitektoniska 
rummet”. 

Läsart 
Inom litteratur- och teatervetenskapen används den tekniska termen läsart för 
tydningen av en text eller grunden för ett val bland flera textvarianter (http://
www.ne.se/lang/läsart). Min användning av ordet syftar till det perspektiv och 
den tolkning som görs av en text eller ett manuskript. Läsarten spelar ofta stor 
roll för de formgivningsval som görs genom den scenografiska arbetsprocessen.

Teknisk kollationering 
Ett samlingsmöte där de scenografiska idéerna presenteras för teaterns tekniska 
personal som ska verkställa scenografin. Ofta presenteras idéerna med hjälp av en 
skissmodell.
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Kollationering
Ett samlingsmöte för hela uppsättningen där regi, kostym och scenografi 
presenteras, den senare genom en skalenlig scenografimodell (vanligtvis i skala 
1:25) som är noggrannare utförd än skissmodellen. Skådespelarna läser igenom 
manuset tillsammans för första gången.

1.9 Uppsatsens struktur
Efter detta inledande och förklarande avsnitt följer kapitel två, som redogör för 
svensk scenkonst för barn och unga. I kapitlet görs en historisk tillbakablick 
med fokus på hur scenkonst för barn och unga växt fram i Sverige och 
varför den ser ut som den gör idag. I kapitel tre beskrivs fallstudien av 
Den magiska cirkeln genom en indelning i 13 olika faser. Kapitlet baseras på 
mina föreställningsanteckningar från fältarbetet. Kapitel fyra skildrar scenografi 
och scenografisk arbetsmetod och exemplifierar från litteratur, tidigare sedda 
föreställningar och Den magiska cirkeln. Innan den sammanfattande slutsatsen 
och diskussionen behandlas även publik och publikmottagande i kapitel 
fem. I bilagorna återfinns enkäten och en sammanställning av enkätsvaren, 
samt intervjuanteckningar från intervjun med scenograf och kostymtecknare 
Anna Dolata. 

Som redan nämnts så är mina frågeställningar indelade i olika frågekluster. 
Kapitelindelningen är ett resultat av dessa kluster. Min avsikt är att 
använda hela kapitel fyra för att besvara frågeställningarna om scenografi 
och den scenografiska arbetsprocessen, medan kapitel fem ämnar besvara 
frågeställningarna om vilka teatersemiotiska överenskommelser och 
arbetsmetoder som ökar chanserna för att publiken ska uppleva det hela 
som meningsskapande. Jag har valt ett skrivupplägg där teori, empiri och 
analys varvas. Valet kommer sig av att scenografi är en komplex konstart som 

innehåller många delar, vilket lätt kan ge en spretig känsla i textform. Avsikten 
med det genomsyrande skrivupplägget är att undvika att stycka upp texten 
genom att upprepa teori, empiri och analys vid skilda delar. På så vis är min 
önskan att hålla ihop texten med fokus på ett bättre flöde.
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barn, något som återspeglades på barnteaterrepertoaren. Scenbilder och 
kulisser var ofta tvådimensionellt platta och ibland helt i detalj överförda 
från bokillustrationerna. Under 1940- och 1950-talen bestod repertoaren 
främst av populära äventyrsklassiker för pojkar; sjörövaräventyr, indianstrider, 
barndeckare, tjuvpojksskildringar och räddningsexpeditioner. Föreställningar 
för barn spelades primärt av blivande eller nyutbildade skådespelare och flera 
kritiker ur samtiden menade att skådespelen lämnade mycket kvar att önska. 
Kritiska röster ifrågasatte meningen med att presentera undermålig teater för 
barnpubliken, och flera ansåg att barnen istället borde ges det bästa som teatern 
har att erbjuda (Helander 2000, s. 12-19). 

En ny syn på barn och pedagogik spreds i och med att Astrid Lindgren skrev 
om Pippi Långstrump, som spreds som en löpeld till barnteaterscenerna. 
Publiken aktiverades målmedvetet i en dialog mellan scen och salong. 
Reformpedagogiken förespråkade vikten av lek, handling, konstnärligt skapande 
och aktiv elevmedverkan i den svenska skolan, vilket växte fram parallellt med 
synen på barnpubliken. Barnens behov sattes i centrum (Helander 2000, s. 22), 
vilket är en utveckling som har levt vidare i våra dagar. 

Vid slutet av 1960-talet spelades mycket få föreställningar för barn, trots att det 
rådde en samstämmighet om vikten av teater för de yngre. Samhällsdebatten 
radikaliserades och vänstervågen färgade stora delar av kulturlivet (Helander 
2000, s. 23, 29). Under det följande decenniet utlöstes en revolution inom 
barnteatern. De sagospel som tidigare spelats frångicks och istället krävdes 
en målinriktad, informerande, kritisk teater som ställde “de rätta frågorna”. 

Här avser jag beskriva den inom teaterkonsten relativt unga grenen 
”barnteater”, för att visa hur den växt fram i Sverige. Syftet är att ge insikter 
om varför svensk scenkonst för barn och unga ser ut som den gör idag.

2.1 Historiskt perspektiv
Barnteater har inte haft en självklart plats som teaterform och repertoaren 
har minst sagt varierats genom århundradena. Under medeltiden kunde både 
vuxna och barn se kyrkans mysterie- och mirakelspel som åskådliggjorde 
berättelser ur bibeln. De högre samhällsklassernas barn kunde få följa med 
sina teaterintresserade föräldrar på operor och pjäser, men dessa riktade sig åt 
de vuxna. Den specifika scenkonstgenren ”barnteater” föddes först efter 1850, 
när teatrarna började blanda in barnföreställningar i sina ordinarie program. I 
början av 1900-talet började institutionsteatrarna med fostrande julspel, vilket 
var ett sätt att locka folk till teatern under den tid på året då vuxenpubliken 
svek. Barnteater blev därför en lågsäsongsföreteelse med korta repetitionstider 
och låg tonvikt på kvalitet, vilket teatrarna försökte kompensera med dräkter 
och dekor (Lindvåg 1995, s. 13-19). Karin Helander menar att barnteater 
förärats minimalt utrymme i tidningsspalterna under tidigt 1900-tal, och 
att det vittnar om dess låga status (1998, s. 18). Under slutet av 1920-talet 
startades organisationer för skolteater, med ändamål att ge skolungdomar 
möjlighet att köpa biljetter till de ordinarie föreställningarna men till reducerat 
pris. Målet var att fostra de unga i teater, för att få dem att bli trogna besökare i 
vuxen ålder (Lindvåg 1995, s. 20).

Under de första decennierna av 1900-talet blomstrade sagolitteraturen för 

2 SCENKONST FÖR BARN OCH UNGA I SVERIGE
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Socialrealismen slog igenom stort på barnteaterns scener och ensemblerna 
levererade texter med radikalt och pedagogiskt medvetet innehåll (Lindvåg 
1995, s. 21-26). Publikkontakten var viktig och ofta placerades publiken i en 
halv- eller helcirkel för att uppnå en stark känsla av närhet och delaktighet. 
På så vis skedde mötet i ett gemensamt rum. Flera nybildade frigruppsteatrar 
spelade gratis och sökte sig till den teaterovana publiken på de arenor där den 
befann sig; i bostadsområden, på arbetsplatser och i skolor. Debatten om den 
radikala barnteatern färgades av motsättningar mellan pedagogik och konst 
och mellan fostran och underhållning. Kulturpropositionen från 1974 fastslog 
vikten av barn- och ungdomskulturen och barnteatern etablerades i det svenska 
teaterlivet (Helander 2000, s. 24-32). 

Under slutet av 1970-talet ändrades tematiken inom barnteatern från att handla 
om politiskt-sociala aspekter till ett allt mer dominant psykologiskt perspektiv 
(Helander 2000, s. 38). 1975 bildades Unga Klara, då som en del av Stockholms 
Stadsteater. Sedan dess har Unga Klara gått i täten för konstnärlig forskning 
med fokus på barns och ungas villkor, både i Sverige och i världen. Suzanne 
Osten har varit konstnärlig ledare sedan starten och hon har kompromisslöst 
ställt sig på barnens sida genom åren (http://www.ungaklara.se/om-unga-klara/). 
Jag kommer återkomma till hennes synsätt längre fram i uppsatsen.

Familjen som tema återfinns i flera uppsättningar under 1980-talet, men 
istället för den idylliska familj som speglats under första halvan av 1900-talet 
i litteraturen och på scenen handlade det ofta om familjen som fängelse och 
förtryckande institution. Vidare på 1990-talet fick oåterkallelig förlust, till 
exempel i form av smärtan efter en separation eller krisen efter ett dödsfall, 
många uttryck på teaterscenen. De svåra ämnena under 1980- och 1990-talen 

iscensattes ofta med ett minimalt avstånd till publiken (Helander 2000, s. 40-
45). Det minimala avståndet blir fundamentalt för teaterupplevelsen, eftersom 
den fysiska närheten till det skildrade spelar stor roll för åskådarens upplevelse 
av rummet och det som sker i det. Det är skillnad på att vara i något och att 
titta på något.

Utvecklingen för barnteatern fortsatte in i det nya millenniet. Ung scen/
öst, som spelat en stor roll för författandet av denna uppsats, startade i 
Linköping 2001 som en fristående satellitverksamhet till Östgötateatern. 
Företrädesvis skildrar ung scen/öst nyskriven dramatik som har urpremiär på 
teatern (Färnström 2008, s. 82). Betoningen vilar på ett breddat teaterbegrepp 
som, förutom teater, även rymmer performance, dans, musik, konst och 
installation. Mellan 2006-2008 fick ung scen/öst det nationella barn- och 
ungdomsteateruppdraget. Regeringen delar ut uppdraget, som innebär att 
förnya svensk barn- och ungdomsteater (http://www.ungscen.se/om-oss/om-
teatern). Som jag nämnde tidigare menar Malin Axelsson, konstnärlig ledare 
för ung scen/öst sedan 2009, att barnteatern genomgått en kreativ explosion 
och att det fortfarande är ett nytt fält med många kvarvarande, outforskade 
territorium, i jämförelse med den betydligt äldre vuxenteatern (http://www.
malinaxelsson.se/articles/den-barnsliga-teatern). Svensk barnteaters utveckling 
står därmed långt ifrån still.

I uppsatsens inledning utnämnde jag skolan till en viktig mötesplats mellan 
unga människor och kultur. Enligt en statlig utredning från 2006 hade 78 % 
av Sveriges 3-8-åringar sett scenkonst det senaste året, och 57 % av dessa 
genom skolan eller förskolan. För 9-14-åringar minskade siffran till att 6 av 10 
sett scenkonst det senaste året. Minskningen fortsatte i takt med att åldern 
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steg, åtminstone bland pojkar. Bland 15-24-åringar hade 65 % av flickorna 
och 46 % av pojkarna sett scenkonst det senaste året (SOU 2006:45, s. 154). 
Statistiken över de två äldre åldersgrupperna innehåller visserligen inga fakta 
kring huruvida konsten setts med skolan eller på fritiden, men skolan är 
ofrånkomligen en viktig plattform för ungas möte med kultur.

2.2 BIBU
En annan viktig mötesplattform är BIBU; Scenkonstbiennalen för barn och 
unga, som har ägt rum i Lund vartannat år sedan 2006. Biennalen omfattar fyra 
dagar av workshops, diskussionsforum, föreläsningar och utvalda föreställningar 
som juryn anser ligger i framkant och har något viktigt att förmedla. BIBU 
anses av många vara den viktigaste mötesplatsen för och om scenkonst för en 
ung publik. Där delas erfarenheter, och nya idéer och samarbeten föds 
(http://www.bibu.se). 

Jag besökte BIBU i maj 2012 som en del av mitt projekt, och min upplevelse av 
biennalen är att den är en viktig mötesplats för branschen och dess utveckling. 
I januari 2013 meddelade dock Lunds kommun att de drar sig ur samarbetet 
kring biennalen med omedelbar verkan. Styrelsen för biennalen letade febrilt 
efter en ny värdstad, vilket de turligt nog fann i Helsingborg efter några 
månaders intensivt arbete. Lunds kommuns plötsliga beslut är överraskande, 
men försakandet av en så framgångsrik och viktig biennal visar i min mening på 
den låga prioritet och status som barnkultur har.

2.3 Varför barnteater?
Den svenska barnteatern har haft lägre status än vuxenteatern genom alla 
tider. Bakom dess framväxt kan tre fåror urskiljas; teater som pedagogik, 
förströelse och konst (Helander 2000, s. 54). Min uppfattning är att den 

framstående delen av dagens professionella scenkonst för barn och unga 
utövas av kompetenta eldsjälar och präglas av experimentslusta och tilltro på 
konstnärlig och vetenskaplig forskning i samspel. Ung scen/öst är mitt uppe 
i ett flerårigt forskningssamarbete med Linköpings universitet och många 
av Unga Klaras föreställningar har haft anknytning till psykoanalys. Redan 
innan det banbrytande projektet Babydrama 2006, som var världens första 
teaterföreställning riktad till barn mellan 6-12 månader, spelade Unga Klara 
teater för tvååringar och fann då inget som tydde på att den åldern skulle 
vara en nedre gräns för ett barns teaterintresse. På den vägen initierades det 
uppseendeväckande och nyskapande projektet i samarbete med psykoanalytiker 
Ann-Sofie Bárány och utgångspunkten var att spädbarnet är fyllt av frågor. 
Föreställningens dramaturg ifrågasatte i början av arbetet om inte allt är som 
teater för ett spädbarn. Suzanne Osten var däremot tvärsäker på spädbarnens 
intresse och förståelse för teater. Hennes tvärsäkerhet grundades i en upplevelse 
då en ettåring hade bökat och stökat runt i hennes rum under ett möte. En 
förbipasserande fullt sminkad och kostymerad skådespelare kom in i rummet. 
Efter Ostens inrådan använde skådespelaren sin rollkaraktär och gjorde ett 
dramatiskt utspel gentemot Osten. Barnet avbröt genast det hen höll på 
med och riktade all sin uppmärksamhet mot skådespelet. Fascinationen för 
skådespelet var tydlig. Bárány menar att spädbarn skapar en erfarenhetsbas om 
varandet runtomkring genom att koncentrerat rikta sin uppmärksamhet mot 
det som är intressant för stunden (Bárány 2008, s. 16). Babydrama är ett viktigt 
exempel på att teater är meningsfullt även för yngre målgrupper. Jag skulle vilja 
hävda att sökandet efter förståelse för varandet inte bara gäller spädbarnet. Det 
är ett ålderslöst sökande. Däri vilar ett behov av teater.

Detta kapitel har redogjort för situationen för professionell scenkonst för barn 
och unga i Sverige; historiskt och fram till idag. Den senaste tiden har jag sett 
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en trend av att vända blicken utåt mot samhällsklimatet. Från att ha skildrat 
interna familjerelationer under 90-talet har Unga Klara nyligen producerat 
en serie som visserligen har familjen och relationen mellan barn och vuxna 
som tema, men som snarare vänder blicken utåt mot samhällssituationen och 
det omgivande maskineriet kring separationer, än inåt den interna familjen. 
Flygräddare problematiserar många barns familjesituationen med långa resor 
mellan de skilda föräldrarna, som ömsom är överbeskyddande, ömsom 
frånvarande, och Uppfostrarna/De ouppfostringsbara diskuterar en liknande 
familjeproblematik, fast kring det rådande samhällsklimatets påtryckningar 
för hur föräldrar bör, kan, eller inte ska uppfostra sina barn. Identitet och 
politik är andra aktuella ämnen på barnteaterrepertoaren. Ung scen/östs 
Den magiska cirkeln har uppstått som ett naturligt efterkommande led i den 
historiska utveckling som varit, samtidigt som den är ett resultat av det rådande 
samhällsklimatet (eller snarare en reaktion mot det). I nästa avsnitt ämnar jag 
leda uppsatsen vidare in i fallstudien av Den magiska cirkeln. 
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3 DEN MAGISKA CIRKELN 

Foajén är klädd i blått och rosa med hjälp av ljussättningen. Luften känns 
varm och med en tyngre densitet, det slår mot mig så fort jag går in 
genom dörren. Det känns som att jag kommit in i en annan värld redan. 
Det låter/surrar, vet inte om det är pga tekniska omständigheter eller om 
det ska vara så. (…) 

Tre skådespelare kommer ut i foajén. De är undersökande och går fram 
till oss och interagerar med oss genom att ställa frågor om sakerna vi bär 
med oss. En grammofon sätts på och gammaldags (40-tals) musik börjar 
låta. Det känns spännande, det är en märklig atmosfär. Är det framtiden? 
Är det en helt annan värld? 

Citatet ovan kommer från mina fältanteckningar och illustrerar mitt 
första möte med ung scen/östs föreställning Den magiska cirkeln, som 
min fördjupande fallstudie kretsar kring. I detta tredje kapitel presenteras 
föreställningen. Det inleds med en beskrivning av ung scen/östs intentioner 
med föreställningen. Därefter presenteras den genom en uppdelning i olika 
faser och jag beskriver skådespelet som sker i varje fas. Texten har introspektiva 
drag och baseras på de fältanteckningar jag gjort mellan 6-21 mars 2013. 
Förutom att presentera föreställningen är detta kapitel nödvändigt för att kunna 
besvara de frågeställningar som handlar om föreställningen; vad som berättas 
i föreställningen och hur det gestaltas i scenografin, samt vem eller vilka det 
berättas för och om publiken får den känsla av föreställningen som ung scen/öst 
avsett.

Föreställningen inleds med att besökarna lämnar den så kallade ”vanliga” 
världen för att stiga in i ett magiskt arkiv. Med de sex arkivariernas hjälp får de, 

om de vill, utveckla och bidra till arkivet och delta i magiska lekar med ord och 
föremål som med gåtfull logik ger möjlighet att se på den ”vanliga” världen med 
andra ögon (Axelsson, Backman, Gerge & Lundberg 2013, s. 1).

På ung scen/östs hemsida beskrivs Den magiska cirkeln såhär: 

Tänk om världen var annorlunda. Tänk om vi slutade tävla med 
varandra, tänk om vi hade hur mycket tid som helst att vila, tänk om vi 
kunde älska många, om vi gjorde allt tillsammans - hur skulle det vara då? 
Hur skulle en annan värld se ut och fungera?

I Den magiska cirkeln blir ung scen/öst ett magiskt arkiv där magiker, 
paraplyer, sierskor, hattar, tevattenbjudningsseanser, ord och linbanor 
väller fram ur hyllorna. Med magins och besökarnas hjälp vänder vi 
den så kallade “vanliga” världen ut och in och sätter det nuvarande 
samhällssystemet ur spel. Den magiska cirkeln är en rund lucka i 
systemet. Den magiska cirkeln är en tunnel in i en annan dimension. 
Den magiska cirkeln är ett gemensamt försök att förändra världen.

Den magiska cirkeln diskuterar politik och ideologi på ett lekfullt och 
tillgängligt sätt. Det är en labyrintisk scenkonsthändelse som skapar nya 
band mellan människor och vrider och vänder på sådant som vi tar för 
givet i den så kallade “vanliga” världen. Publik och skådespelare rör sig 
mellan olika rum och händelser. I lekfulla möten och tankeexperiment får 
publiken se tillvaron och varandra med nya ögon, på andra sätt. Välkomna 
till Den magiska cirkeln - en sprakande show om ett samhälle som ännu 
inte finns!

(http://www.ungscen.se/forestallningar/den-magiska-cirkeln)
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3.1 Skapandet av Den magiska cirkeln
Skapandet av Den magiska cirkeln har varit gruppbaserat, och i stor mån 
otraditionellt, vilket jag kommer återkomma till i kapitel fyra. Arbetet kretsade 
kring frågan ”Hur kan vi i scenkonsten fantisera och praktisera något utanför 
det marknadsliberala system som omger oss?”. Ensemblen tog avstamp i 
grundläggande begrepp som ”den magiska cirkeln”, ”tänk om”, ”aktivism” 
och ”magi” för att skapa kroppsliga, sinnliga och kollektiva erfarenheter av ett 
annat samhälle och andra sätt att vara, leva och verka. De menar att arbete, 
effektivitet, tävlingar, att hävda sin individualitet, leva i parrelationer och att 
tjäna pengar betraktas som naturlagar idag. Med Den magiska cirkeln vill de 
bjuda in besökarna att ifrågasätta och vända ut och in på de föreställningarna 
(Axelsson m.fl. 2013, s. 1). Scenograf Anna Dolata berättar att det har varit 
viktigt att inte prata för mycket i föreställningen, utan låta kroppen ta plats i 
gestaltningen (personligt meddelande 17 april 2013).

Cirkeln som form används av magiker för att ringa in ritualens plats. Axelsson m.fl. 
berättar att cirkelformen och magi har använts på flera nivåer i föreställningen. 
De tror visserligen inte att det går att dra en cirkel som håller leken och ritualen 
på ena sidan strecket och verkligheten på den andra, men cirkeln som tankefigur 
har varit intressant. Magi har fått stå för samhörighet och ceremoni. Rumsligt och 
scenografiskt har metaforen ”tempel” använts för att beskriva användningen av 
teaterhuset. Templet står för en plats där det händer något dämpande med kroppen 
och där akustik och atmosfär är annorlunda (2013, s. 3-4, 7).

3.2 Fasindelning
Den magiska cirkeln spelas i ca 2 timmar och är uppdelad i 2 akter med en paus 
i mitten. När en föreställning ska undersökas är det vanligt att dela in den i 
segment eller faser utifrån en kombination av narrativt innehåll, scenens fysiska 

verklighet och kropparna som befolkar den. Indelningen är inte alltid självklar 
då det inte finns någon strikt metod för den (McAuley 1999, s. 141). Den görs 
således utifrån subjektiva val. I min analys delade jag in föreställningen i 13 olika 
faser. Indelningen skedde efter rumsliga eller spelmässiga förändringar som jag 
upplevt som naturliga brytningar. Nedan följer en redovisning av de olika faserna. 

3.3 Fas 1: Entréfoajé
Foajén är, som nämns i citatet som inleder kapitlet, klädd i färgat blått och 
rosa ljus (se bild 1). Luften upplevs som varm och med en tyngre densitet 
än den utanför; det är något som slår mig så fort jag går in genom dörren. 
Bakgrundsmusik spelas och det låter bubbligt och drömlikt, jag får associationer 
till ljud jag tidigare använt i en ljudberättelse för att gestalta hur det låter 
när ett foster är i magen. Ljudmiljön blir ofta lite jobbig och påträngande i 
kombination med det sorl som uppstår när en publik på 30-90 personer väntar 
på att få komma in och se teater. 

Efter några minuter i foajén kommer några skådespelare in i rummet. Oftast 
är de tre till antalet, men vid föreställningen den 21 mars kommer alla sex 
skådespelare in i foajén. De är undersökande och går fram till publiken och 
interagerar med den genom att ställa frågor, vanligtvis om saker åskådarna 
bär på. Utifrån interaktionen skrivs ord ner på små fyrkantiga lappar, som 
skådespelarna bevarar i sina fickor. En grammofon sätts på och gammaldags, 
jazzig musik börjar spela. Stämningen hos publiken skiljer sig åt från 
föreställning till föreställning. Den 12 och 20 mars upplevs publiken som spänd 
och förväntansfull. Den 13 mars är stämningen mer återhållsam. Den 21 mars 
verkar publiken väldigt sprallig och samtidigt ängslig. De vågar inte interagera 
och står och trycker i grupp, eller springer skrämt och skrattandes iväg från 
skådespelarna när de försöker närma sig. En grupp barn springer iväg och 
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gömmer sig hukandes bakom några sittmöbler och en av dem kommenterar 
situationen med att hen är rädd för clowner, och att det här är värre än clowner. 
Det skrämda beteendet avtar lite när skådespelarna börjar prata och interagera 
med utvalda delar av publiken, istället för att enbart röra sig runtomkring den.

3.4 Fas 2: Balkong
Efter ungefär tio minuter i foajén är det dags att ta någon av de två trapporna 
till höger respektive vänster, som leder upp till en balkong som löper runtom 
och har utsikt ner över en gammal kyrksal. Ung scen/östs hemmascen är en 
gammal kyrka, vilket jag kommer återkomma till senare (kyrksalen omnämns 
även som ”det stora scenrummet”). Utformningen i trappan är mörk, kal och 
neutral, men väl uppe möter en prylvägg upp till vänster vid den ena trappan, 
respektive en prylhylla till höger vid den andra trappan. 

Publiken lockas vidare inåt och sprider ut sig längs med räcket på balkongen. 
Spridningen beror på publikantalet och oftast är det flest åskådare vid den 
u-formade balkongens mittersta sida. Från balkongen går det att titta ner på det 
stora scenrummet. I mitten av det finns stora vita kuber som tillsammans bildar 
en ö, vilken avgränsar spelytan till två stora rum. Skådespelarna ligger i en hög 
på ”ön” och jämrar sig. Musiken är densamma som i entréfoajén; bubblande och 
drömlik. Hela rummets tillstånd och atmosfär är drömskt. Från taket hänger 
ljuskäglor. Eftersom de hänger från en lång vajer så svajar de lite. Ljusfärgen 
är varm. Genom den skarpa skillnaden i rummets ljusfördelning bildas cirklar 
i golvet, vilket skapar tydliga rumsbilder. En av karaktärerna använder ett 
kvastskaft för att puffa till ljuskäglorna. Det får cirkeln i golvet att röra sig, varpå 
karaktären rör sig i takt för att hela tiden försöka befinna sig i ljuset.

I taket bildas en cirkel av 30 parkannor som lyser i olika rosa, röda, lila och

 
Bild 1. Entrefoajén är klädd i ett blått och rosa ljus.
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Bild 2. Vy från balkongen.

Bild 3. En kubformation bildar en bakre vägg i det stora scenrummet. 

blå nyanser. Cirkeln av ljus lyser rakt ner på golvet, vilket centrerar mitten av 
scenrummet och ger det rollen som det primära rummet i rummet. 

Teknikbåset är dolt bakom en svart slöja vid den innersta kortändan av det 
stora scenrummet. Framför slöjan finns en stor formation av kuber som 
bildar en bakre vägg (se bild 3). På sidan av de yttersta kuberna finns ursågade 
håligheter som fungerar som en stege. McAuley menar att den bakre väggen är 
det mest konstanta elementet av scenytan. Den fungerar både för att avskilja 
och definiera spelrummet från övriga ytor, likväl för att befästa spelrummet 
från övriga ytor (1999, s. 87). McAuleys uttalande gäller i första hand den 
traditionella teaterscenen, men användningen av den svarta slöjan för att dölja 
teknikbåset får en viktig roll i att förstärka stämningen av att hela teaterhuset 
bildar den magiska världen. Åsynen av den tekniska personalen hade kunnat 
försvaga känslan av den magiska världens autenticitet. 

En av karaktärerna har strukit omkring tyst bakom publiken på balkongen. 
Genom att smyga in vid teknikbåset och ut genom slöjan förflyttar sig hen 
diskret till toppen av kubformationen. Därifrån välkomnas publiken till 
”Det stora arkivet” och förbereds på att få vara med om något i ungefär 100 
minuter framöver. Därefter påbörjas ett improviserat och lekfullt skådespel 
som karaktäriseras av att ett brev med en fråga till publiken ska läsas. Men det 
kan inte ske genom att skådespelarna helt sonika öppnar det och läser frågan. 
Istället måste det ske på ett ”rimligt” och ”sannolikt sätt”, varpå en mängd 
lekfulla tillvägagångssätt inleds, olika till sätt och antal vid varje föreställning. 
Skådespelarnas regiuppgift är att på något ineffektivt sätt leverera brevet till 
mikrofonen uppe på kubformationen vid den bakre väggen. De uppfinner 
fritt vilka lekar de vill använda för att göra detta. Skådespelarna har dock olika 
strategier och regler sinsemellan för att scenen ska bli så bra som möjligt varje 
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gång. De har arbetat fram en turordning i gruppen så att de alltid vet vems tur 
det är att hitta på nästa lek (regiassistent Moa Backman, personligt meddelande 
17 april 2013). Några lekar är återkommande. En sådan lek är ”svansången”, då 
brevet fraktas genom en vajerbana från ena sidan på balkongen till den andra. 
Det kräver hjälp från publiken, som måste dra i vajrarna från läktarplatsen för 
att brevet ska kunna förflyttas. Samtidigt står övriga ensemblen och sjunger en 
stämsång om brevets förflyttning. 

Den 12 mars började stämningen bland publiken på balkongen bli otålig en 
stund in i skådespelet om brevet. Några åskådare tittade sig uttråkat omkring 
istället för att fokusera på skådespelet nedanför. Någon gäspade och jag kunde 
inte urskilja några glada miner. Den 13 mars tedde sig skådespelet med brevet 
annorlunda från gårdagen. Det var andra lekar och jag upplevde spelet mer 
utåtagerande och mindre introvert än gårdagen. Skådespelet lockade till fler 
skratt och jag kunde se flera glada och nyfikna miner bland publiken. Vid 
en jämförelse av enkätsvaren från de båda föreställningarna har tre åskådare 
av 21 från den 13 mars svarat att det de tyckte mest om i föreställningen var 
”början när vi fick se lite av en teater” och ”att stå på ‘balkongen’ och titta ner 
på föreställningen”. Den 12 mars uppgav inte en enda åskådare att det var deras 
favoritscen. Däremot uppgav 12 personer att de tyckte minst om att stå däruppe 
i början. Det är dock svårt att dra säkra slutsatser och jämföra enkätsvaren med 
varandra, då svarsfrekvensen var så olika mellan de båda föreställningsdagarna.

Efter diverse lekfulla leveransmetoder når brevet till slut karaktären som står 
uppe på formationen av kuber. Kuvertet öppnas men hen vill inte ställa frågan 
till publiken på egen hand, så de andra hjälper till. Frågan tycks vara svår att 
ställa och publiken ombeds att komma ner till det stora scenrummet. Det sker 
genom en spiraltrappa i bortre änden av balkongens ena sida.

3.5 Fas 3: Seansliknande sång
När åskådarna kommer ner i det stora scenrummet möter karaktärerna upp 
och ber publiken slå sig ner på valfri plats runtom spelytan. Det finns kuber 
i olika former och storlekar som bjuder in till att sittas på. Det finns även en 
stor madrass i ett hörn. Den är populär och brukar bli fullsatt fort. Några av 
karaktärerna delar ut stämplar till ett visst antal personer i publiken. Medan 
åskådarna intar sina egenvalda platser försöker skådespelarna få alla att stämma 
in i att sjunga ”aaa”. Det låter mässande och stämningen känns seanslik och 
kaosartad. När alla har intagit en plats övergår sången till mässandet ”Nu är vi 
här”. Med visst motstånd stämmer publiken alltid in i sången. Den 20 mars är 
publiken mer entusiastisk än tidigare och det smittar av sig på skådespelarna 
genom att röstläge och kroppsspråk blir väldigt engagerat och starkt. 

Bild 4. Skådespelarna stämmer 
upp i seansliknande sång.
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3.6 Fas 4: Hatt
Efter den seansliknande sången reser sig en av karaktärerna på den kubiska ön i 
mitten av scenrummet och meddelar att med en hatt på huvudet behövs ingen 
förståelse för det som sker. Därefter delas hattar ut till var och en i publiken. 
En vanlig reaktion från flera föreställningar är en iver inför att få en hatt. Det 
tycks väcka något inombords och i enkätsvaren är det flera som önskar att de 
hade fått behålla hatten. Vi ombeds att vänta med hattpåtagningen, vilket sker 
gemensamt genom ett visst rörelsemönster. Vid några tillfällen åker hatten på 
ändå, men när kompisarna påminner om att hattpåtagningen skulle vänta så 
plockas den snabbt av. Jag upplever det inte som att hattarna tagits på av trots, 
utan att dessa åskådare missat uppmaningen om att vänta med att sätta på sig 
hatten. 

Den 13 mars börjar några åskådare trumma på sina hattar vid utdelningen. 
Trummandet smittar av sig på både skådespelare och publik och snart använder 
allihopa hattarna som trummor. Fenomenet får mig att tänka på Gibsons teori 
om affordans. Teorin går ut på att vi inte uppfattar former i sig, utan istället 
vilka funktioner och möjligheter till aktion som en form eller ett objekt kan 
erbjuda (Gibson 1979, s. 127). Hattens form med den platta, runda ytan och 
möjligheten att ha den i knät inbjuder till trummande. Trummandet passar in i 
den mystiska och spänningsfyllda atmosfären.

Det gemensamma rörelsemönstret vid hattpåtagningen sker utan att 
skådespelarna förklarar hur publiken ska göra. Istället härmas deras 
uppfordrande rörelser och jag kan aldrig se åskådare som inte följer dessa 
rörelser. Det rosalila färgade ljuset från cirkeln i taket börjar blinka, vilket 
förstärker känslan av kaos och av spänning inför det som stundar. 

3.7 Fas 5: Uppdelning till de fyra stationerna
Efter hattutdelningen delas publiken in i fyra olika grupper utifrån de stämplar 
de fått vid intåget till det stora scenrummet. Fem personer med pilstämpel 
är utvalda till stationen ”spådomen”, 14 personer med kryss får gå till 
”seansrummet”, sex personer med en fyrkantig stämpel får gå till ”sakarkivet” 
och övriga får en stämpel med den än så länge osynliga, men så småningom 
självlysande texten magisk. Dessa får stanna kvar i det stora scenrummet för 
att få vara med om ”inflykten”.

3.7.1 Spådomen
Spådomen äger rum uppe på balkongen, intill den redan nämnda prylväggen 
ovanför en av trapporna. Väl däruppe får de fem utvalda först kika in på den så 
kallade ”vanliga” världen, genom tre titthål in till ett kontor som är inrett som 
om det är dags för ett första manusmöte kring Den magiska cirkeln. Där finns 
massor av lappar på väggen, som verkar vara autentiska från arbetsprocessen, 
och på ett bord finns en skriven planering samt några utspridda delar av en 
scenografimodell. Väl framme vid platsen för spådomen tilldelas var och en sin 
sittplats, efter noggrann inkänning av skådespelarkaraktären. De fem åskådarna 
placeras i en ring, vilket blir intimt vid så få deltagare. Därefter sker en knasig 
ombytesceremoni, då skådespelaren rusar iväg och byter om lite längre bort 
på balkongen enligt en ritual. Efter ombytesceremonin bildar publiken och 
skådespelaren en obruten ring, genom det så kallade ”pincettgreppet”. Därefter 
väljs en slumpvis bokstav och en spådom tar vid i form av en improviserad, 
drömlik berättelse som involverar alla åskådare i ringen.

3.7.2 Sakarkivet
Sakarkivet sker i ett annat hörn uppe på balkongen. Väl däruppe får publiken 
slå sig ner i en trappa. Skådespelaren verkar vänta på att någon mer ska komma, 
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och rusar lite stressat iväg för att hämta ”henne”. Energiskt och stressat byter 
hon om synligt för publiken en bit bort på balkongen. Så kommer hon tillbaka 
med randig kavaj och finlandssvensk dialekt. 

I sakarkivet ombeds publiken hjälpa till att förklara artefakter som finns i en 
bokhylla med fackindelning. Artefakterna ska sorteras in i det stora arkivet och 
förklaringen behövs innan det kan göras. Sessionen inleds med att den finska 
damen ber en ur publiken om en siffra, ofta mellan 1 och 5 eller 1 och 10. Siffran 
som åskådaren väljer avgör hur många varv finska damen snurrar på en tombola, 
vilken i sin tur får en eller flera kulor att komma ut. Därefter väljer en åskådare 
vilken kula som den finska damen ska plocka, genom att säga en siffra. Kulorna i 
tombolan är försedda med siffror och någon ur publiken får läsa upp den. Siffran 
avgör vilken artefakt i bokhyllan som ska förklaras och sorteras in i arkivet.

När jag är delaktig publik i sakarkivet är den första artefakten som ska sorteras 
en dagbok, som tas fram ur en lucka i bokhyllan. Efter frågor, som förlöjligar 
artefaktens användningsområde i vår värld, sorteras den sedan in. Dagboken 
sammanfattas som en bok som vi skriver hemligheter i och om vår dag, 
men som ingen läser. Därefter tas en elvisp fram ur bokhyllan och även den 
förlöjligas. Den beskrivs som något som gör att vi slipper ha bråttom. 

När det inte längre kommer någon ytterligare kula ur tombolan avslutas 
sessionen. Publiken får då gå på den röda mattan utefter balkongens kortsida 
bort till spådomsgruppen. Där får den vända för att gå upp för en trappa och 
kika in på kontoret genom de tre titthålen.

3.7.3 Seansrummet
I ett rum intill det stora scenrummet har det dukats upp till en tevattenseans runt 

ett stort cirkulärt bord med lila bordsduk. Runt bordet står pallar och vid varje 
plats finns ett mariekex och en tekopp från olika udda serviser. Bordet bildar ett 
tydligt rum centrerat i mitten och runtom står bokhyllor med fackindelning som 
hjälper till att definiera bordet som det primära rummet. I bokhyllorna finns 
många rosa paraplyer. Ovanför bordet hänger en takkrona i guld med olika små 
lampskärmar kring ljuskällorna. Ljuskällorna pumpar ljuset mjukt genom att de 
dimras långsamt mellan två olika ljusnivåer. Det känns som att lampan andas, 
eller som att den är ett livgivande hjärta i rummet. Röken ligger tung i luften, 
men den svävar på en nivå över våra huvuden och ligger kvar där. Ungefär som 
ett morgondis över en äng med dagg. Mitt första intryck av atmosfären är att det 
känns väldigt mycket som Tim Burtons film ”Alice in wonderland”. 

Bild 5. I ett separat rum har det dukats upp till en tevattenseans.
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Så inleds seansen. Publiken slår sig ner och ombeds lämna ett eget bidrag i form 
av hårstrån eller klädludd i en hatt som skickas runt. Därefter ombeds samtliga 
att vända på sitt kex, där ett ord står skrivet. Dessa ord läses upp av publiken i 
turordning genom att skådespelaren pekar på respektive person, varpå denne 
säger sitt ord. Proceduren sker snabbare och snabbare, vilket till slut resulterar 
i ett mässande som involverar alla runt bordet. Kexen äts upp och alla åskådare 
får viska en fråga i sin tekopp som de vill ha svar på om den så kallade “vanliga” 
världen. Hatten ställs i mitten av bordet och skådespelaren påstår att den ska 
ge svar på publikens frågor. Runt bordets mitt finns hål. Genom dessa börjar 
det lysa rakt upp, samtidigt som rummets övriga belysning släcks. Hatten står 
innanför ljusstrålarna och befinner sig i ett avgränsat eget rum. 

 

Bild 6. Runt bordet mitt finns utsågade hål. När dessa hål belyses underifrån 
hamnar hatten i ett eget tydligt definierat rum.

När det slutar lysa runt hatten och ljussättningen återgår till det den var innan 
så pratas det lite om de frågor som var och en ställt. Vid de båda tillfällen som 
jag varit i seansrummet har det talats om döden, och åskådarna får frågan 
om de någon gång har sett den. Mot slutet av sessionen i seansrummet delas 
åskådarna in i mindre grupper, som får följa med skådespelaren och kika på den 
så kallade “vanliga” världen genom ett fönster bakom en mörkläggande gardin. 

3.7.4 Inflykten
Vid stationen där det görs en inflykt får publiken sitta vid det stora 
scenrummets innersta kortsida. Skådespelarna ska öppna portalen som leder 
till den så kallade “vanliga” världen, för att hämta föremål till arkivet. Visuellt 
öppnas portalen genom att grönt ljus tänds och lyser upp insidan av den vita 
kubiska portalen. När portalen ska öppnas ombeds publiken att hålla upp 
sina hattar så högt de når. Ljuset i rummet ändras från rosa till blått och den 
förändrade ljusfärgen gör att det känns som att befinna sig i ett nytt rum. 

Inflykten inleds med att ett snöre behövs för att de som gör inflykten inte ska 
tappas bort. Så sker ett magiskt trick; snöret klipps itu och knyts ihop igen. 
Knuten tas sedan bort och snöret är helt igen. Genom att två skådespelare 
kastar en enorm tärning bestäms vem av dem som ska genomföra dagens inflykt 
till den så kallade “vanliga” världen. Två deltagare ur publiken får följa med. De 
får sätta på sig stövlar med färgglad, självlysande tejp och springer sedan ut för 
att komma tillbaka med diverse fynd. Publiken får sedan hjälpa till att förklara 
fynden. En av skådespelarna har inträtt en roll som vis forskare vid ett skrivbord 
fyllt till bredden med böcker. Innan fynden sorteras in i arkivet ger forskaren en 
absurd förklaring av dem, hämtad ur någon av de många böckerna och tagen ur 
sitt sammanhang.
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Efter de fyra stationerna är det en paus där publiken bjuds på mariekex och 
vatten. Pausen används för att vänta in publiken från de olika stationerna. 
I pausen är flera barn, efter förslag från skådespelarna, engagerade i att förflytta 
ordlappar mellan de olika kategorier som finns runtom i det stora scenrummet. 

3.8 Fas 6: Regnpromenad
Akt två inleds med att åskådarna får låna varsitt litet rosa paraply från arkivet. 
Sedan börjar alla i publiken vandra runt i en stor cirkel i det stora scenrummet. 
Några skådespelare står på balkongen ovanför och sprutar mjuka puffar av 
vatten på publiken med hjälp av blomsprutor. Musiken som spelas ger mig 
samma känsla som ”singin’ in the rain”, fast det inte är just den låten.

3.9 Fas 7: ”Ni kommer aldrig mer komma tillbaka”
Efter regnpromenaden börjar skådespelarna jämra sig och lägger sig i en 
eländig hög på ön i mitten av rummet. Ledsamheten grundar sig i att publiken 
aldrig mer kommer att komma tillbaka, och att de ögonblick som upplevts 
tillsammans enbart finns kvar i minnet. 

3.10 Fas 8: Kontakt med stöt
Nästa fas inleds genom att två skådespelare börjar gå långsamt mot varandra 
från varsin kortsida av rummet. I handen har de varsitt föremål som är kopplat 
till en sladd. Ljus- och ljudmiljö förändras i rummet och det blir mörkt i större 
delen av det, men en stark ljuskägla riktas mot en av kuberna i mitten. De 
båda möts när de ställer sig upp på kuben. Alla rörelser sker mycket långsamt. 
Skådespelarna börjar försiktigt och långsamt undersöka varandra. När de 
nuddar varandra hörs ett ljud som liknar en stöt. Efter en stund blir de andra 
skådespelarna, som har legat tysta i den eländiga högen, nyfikna och tar sig 
långsamt en och en upp på kuben till de andra och börjar undersöka varandra, Bild 7. När skådespelarna nuddar vid varandra hörs ett ljud som liknar en stöt.
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genom att ta, lukta, smaka och smeka varandras kroppar. Fasen får ett tydligt 
slut när allas händer sträcker sig upp mot ljuskäglan i ett försök att nå den, och 
ljudet avslutas abrupt.

3.11 Fas 9: Kärleksförklaringar
Eländigheten återfinner sig och skådespelarna börjar slänga sig på ön av kuber 
igen. De hojtar om hur gärna de skulle vilja vara kära, eller att någon skulle vara 
kär i dem. Skådespelarna börjar i turordning rusa fram till en mikrofon på ett 
stativ under en ljuskägla, där de blygt bedyrar sin kärlek till någon eller några 
av de andra. De erbjuder en kärleksfull aktivitet under någon av de ljuskäglor 
som bildar runda rum runtom i rummet. Det kan handla om dans, kramar, 
handhållning, brottning, hångel eller att stirra argt på varandra. Aktiviteten 
håller på tills nästa aktivitet kommer och puttar bort den tidigare. Efter några 
konstellationer mellan skådespelarna börjar de agera utåt mot publiken, 
och bjuder in vissa ur publiken till dessa aktiviteter under ljuskäglorna. 
Skådespelarna går tillbaka till ön och blir jämrande och eländiga mellan varje 
kärleksförklaring.

3.12 Fas 10: Ordarkivering
Efter kärleksförklaringarna börjas det möbleras om i mitten av scenen. Några 
kuber som stått runtom och agerat sittmöbler åt publiken flyttas in i mitten. 
En rökmaskin börjar trycka ut rök från ett hörn i rummet. Stämningen byggs 
upp genom att ljuset ändras från rosalila till blått i hela rummet samtidigt som 
skådespelarna viskande rabblar ord. Samtliga ord som skådespelarna samlat på 
sig genom frågor till publiken genom hela föreställningen börjar läsas upp av 
en skådespelare som står på ön i mitten med en mikrofon. Dessa ord ska nu 
arkiveras och det hela sker hetsigt. Skådespelarna får hjälp av publiken med att 
placera orden i någon av de kategorier som finns runtom i rummet. 

3.13 Fas 11: Ljusshow
Den stora kubformationen som bildar den bakre väggen i rummet intas 
plötsligt av skådespelarna och det finns ett varsitt kubiskt hålrum i vilket de 
kryper in. Ljuset släcks ner helt i några sekunder och en projektion börjar 
plötsligt belysa den stora formationen. Projektionen får det att kännas som 
att ljuset klättrar uppåt och slutligen intar hela kolossen. Samtidigt spelas hög 
musik och skådespelet övergår till dans. Ljussättningen är dramatisk med hjälp 
av stroboskop, och allt som är vitt i rummet blir självlysande. Den stämpel med 
ordet magisk som inflyktsgruppen har på handen syns plötsligt i detta ljus.

Skådespelarna hoppar ner från den kubiska formationen och börjar springa 
runt framför publiken. Ibland stannar de upp och tittar djupt in i ögonen på 
åskådarna innan de rusar vidare. De är målade med fluorescerande färg i 
ansiktet, som syns tydligt i det ultravioletta ljuset. Det ser ut som krigsmålningar. 

Bild 8. Ljusshowen är ett av de mest uppskattade inslagen i föreställningen.
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Bild 9. Innan det är dags för avsked gömmer sig skådespelarna i mitten och håller 
möte. De vill inte att publiken ska lämna dem.

3.14 Fas 12: Gömställe
Efter en stund blir ön i mitten av rummet ommöblerad igen. Kuberna ställs 
på högkant så att de bildar ett inneslutande rum. Skådespelarna gömmer sig i 
mitten och håller ett möte inne i det inneslutande rummet. Mötet handlar om 
hur de ska klara av att säga farväl. De låter sorgsna för att tiden tillsammans 
med publiken snart är ute. Helst skulle de vilja behålla publiken och aldrig 
släppa den ifrån sig.

3.15 Fas 13: Vila och avslut
Slutligen får publiken lägga sig ner för att vila. Uppe i taket pumpas ljus 
långsamt pendlande mellan röda, rosa, lila och blå toner i cirkeln av parkannor. 
En inspelad röst börjar prata långsamt och behagligt om upplevelsen, och 
hur besökarna kan ta med sig eller lämna kvar valda delar av det de fått vara 
med om i Den magiska cirkeln. Efter en stunds vila väcks publiken upp av 
skådespelarna och vid utgången erbjuder publikvärdarna stämplar på handen 
med ordet magisk i självlysande färg. Stämpeln blir genast osynlig när 
åskådarna lämnar den ultravioletta ljussättningen i den gamla kyrksalen och 
träder in i vanligt dagsljus igen.

3.16 Sammanfattning
Som redan nämnts valde jag att se och analysera Den magiska cirkeln innan jag 
tog reda på mer om det bakomliggande arbetet och intentionerna med den. Det 
gjorde att jag inte kände mig färgad av kunskap om arbetsprocessen. Efter att 
ha sett genomdraget den 6 mars kände jag mig splittrad. Å ena sidan hade jag 
trivts i att bara få vara i föreställningen, utan några krav. Jag tyckte att rummen 
var riktigt snygga och det färgade ljuset hade fått det att kännas som att jag varit 
i en annan värld. Särskilt stor blev kontrasten de gånger under föreställningen 
som jag använt kikhålen för att titta ut på världen utanför teaterhuset. Å andra 
sidan kände jag mig förvirrad, och ville inte att föreställningen redan skulle vara 
slut. Vem skulle då förklara upplevelsen för mig? Jag kunde inte skaka av mig 
känslan av att jag inte förstod. Varken i kropp eller huvud. Jag fick inte med 
mig någon klockren känsla av vad jag just hade varit med om. Samtidigt kändes 
det typiskt vuxet av mig att tänka så – att jag måste “förstå” någonting. Med en 
liten klump av besvikelse i maggropen bestämde jag mig för att se det hela som 
en upplevelse av en annan värld, och låta det vara helt okej att det var så.
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Efter att ha fått reda på mer bakgrundsinformation om föreställningsarbetet 
kände jag en mycket större förståelse för de olika faserna. De blev plötsligt 
logiska och pusselbitar som tidigare varit frågetecken föll på plats. Dock kändes 
det synd att jag inte kunnat få med mig det genom att enbart ha sett och 
upplevt föreställningen. 

Jag återkommer till detta i kapitel fem, där jag fokuserar på publikens 
upplevelser och reaktioner på föreställningen. Nu följer ett kapitel som 
resonerar kring scenografi. Utifrån texter och studier diskuteras scenografi 
allmänt, varvat med reflektioner kring scenografin i Den magiska cirkeln och de 
övriga föreställningar jag sett under masterprojektets gång.
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Att skapa scenografi för barn- och ungdomsscenen är ett komplext 
arbete som kräver insikter och kunskaper från flera discipliner. För att 
förstå denna process kommer jag i detta avsnitt förklara scenografi 
och det scenografiska tänkandet, samt beskriva den scenografiska 
arbetsprocessen. Avsikten med detta kapitel är att utreda de 
frågeställningar som handlar om hur scenografi kan stödja det som 
önskas förmedlas och om den scenografiska arbetsprocessen och dess 
relation till det stora allkonstverket. 

4.1 Vad är scenografi?
För att förstå scenografins del i föreställningen behöver begreppet scenografi 
först definieras. Under lång tid användes termen ”dekor” men sedan 1970-talet 
har antikens begrepp ”scenografi” åter tagits i bruk. Bakom den semantiska 
förändringen vilar en strävan efter att uppvärdera konstarten, då termen ”dekor” 
alltför lätt leder tanken till utsmyckning och försköning (Olofgörs 1995, s. 9). 
Scenografi står för så mycket mer än bara dekorativa utsmyckningar.

Sven Östberg gör ett försök att definiera ”scenografi” och menar att det både är lätt 
och svårt att tala om vad det handlar om. Scenografi skulle kunna sammanfattas 
som den yttre miljön i vilken föreställningen utspelas, men vid en sådan definition 
uppstår obesvarade frågor. I miljön ingår även människor i form av föreställningens 
karaktärer, med kläder, mask och kostym. Belysning behövs för att göra miljön 
synlig och även ljudeffekter har med den yttre miljön att göra. Scenografen har 
inte ansvar för alla ovan nämnda delar i en föreställning, men de visar att de 
scenografiska problemen är många (Östberg 1985, s. 7), och att scenografi är en 
komplex konstform som blandar detaljer med ett bredare helhetstänk. 

I Pamela Howards What is scenography? definierar Bob Crowley scenografi 
som konsten att skapa en dynamisk spelplats för skådespeleri (Howard 2009, 
s. XVIII). Men scenografi är inte enbart en fråga om att skapa struktur 
för skådespelarnas rörelsemönster på scenen. Den ska även reflektera de 
olika känslor som olika scener och situationer bär på (Lund 2004, s. 39). 
Tillsammans med skådespeleri och regi har scenografin som uppgift att föra 
ut föreställningens och ensemblens budskap så effektivt som möjligt (Östberg 
1985, s. 7). Scenografikonsten är främst visuell och innebär att kunna styra 
åskådarens blickfång genom att förstå berättelsen, och uttrycka den genom färg 
och komposition (Howard 2009, s. 111). 

Att definiera scenografi är som synes komplext, men det handlar om 
formgivningen av rummet i helhet och i detalj, om tillvaratagandet av ytor, om 
att skapa känslor och stämning, samt i allra högsta grad om kommunikation 
och förmedling. För att vidare förstå scenografins betydelse för förmedlingen 
av det som ska gestaltas på scenen behövs en förståelse för den scenografiska 
arbetsprocessen.

4.2 Den scenografiska arbetsprocessen
Med den scenografiska arbetsprocessen menas arbetet med att låta ett 
manuskript, en idé eller en känsla och en berättelse gestaltas fysiskt och visuellt 
på en scen. Inom den västerländska traditionen dominerar ett textbaserat 
arbete, där föreställningen skapas utifrån en skriven text, ett manuskript eller ett 
synopsis (Heed 2002, s. 25). Men arbetet kan ske på olika sätt; ung scen/öst har 
exempelvis undersökt ett kollektivt, gemenskapande arbete i flera av sina senaste 
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produktioner. Arbetsmetoderna fokuserar på att fördjupa kollektiva metoder 
och tekniker i skapandet av sceniskt material (Axelsson m.fl. 2013, s. 1). Det 
kollektiva förhållningssättet utesluter inte mer traditionella metoder, vilka 
jag kommer beskriva nedan för att bredda perspektivet på scenkonstnärliga 
processer. Östberg menar att arbetet med scenografi och regi måste löpa 
parallellt, eftersom de gemensamt har i uppgift att föra ut föreställningens 
budskap (1985, s. 7). Det första mötet mellan regissör och scenograf lägger ofta 
grunden för det kommande arbetet. Pamela Howard menar att det viktigaste 
för scenografen i början av projektet är att engageras och bli upprymd, samt 
förstå och reflektera över kontexten och de skäl till att just denna text har valts 
ut vid den här tidpunkten. Vidare menar Howard att det är viktigt att vara en 
god lyssnare vid detta första möte. Det är dessutom viktigt att veta från början 
hur en vill att resan ska sluta, även om det inledningsvis inte går att se hur 
vägen dit ser ut (2009, s. 149). 

Regissören och scenografen bör således tidigt komma överens om vad åskådaren 
ska förstå efter att ha sett föreställningen (Howard 2009, s. 124). Det är 
därför viktigt att läsart och vision fastställs tidigt, för att därefter sätta ihop 
pusslet med visionen i bakhuvudet hela tiden. Här är det dock på sin plats att 
problematisera begreppet ”förstå”, särskilt i relation till en yngre publik. Inom 
den konstnärliga scenkonsten för barn är det vanligt med invändningar om 
att barn inte förstår för att språket eller det berättade är för avancerat. Suzanne 
Osten menar att det i samhället råder en ”barnrasism” och att inställningen 
ofta har med just språket att göra. De vuxna kritikerna kan få rätt i att barnen 
inte förstår om definitionen av ”förståelse” vilar i att mäta barnens förmåga 
att återberätta handlingen. Osten vill istället ha ett vidgat begrepp av ordet 
förståelse och tillägger att den sinnliga erfarenheten av orden, gesten och 
känslan bildar en helhet, vilket kan vara detsamma som förståelse (Bárány 2008, 

s. 12). Att förstå behöver således inte vara samma sak som att med ord kunna 
återberätta eller ens förklara upplevelsen. Det kan lika gärna ligga i sinnliga och 
kroppsliga erfarenheter. Jag skulle därför vilja använda begreppet ”uppfatta”, framför 
ordet ”förstå”. Regissören och scenografen måste alltså i det här skedet välja läsart 
och komma överens om vad de vill att publiken ska uppfatta av det berättade.

Skapandet av scenrummet har sina givna ramar, ekonomiska likväl som fysiska 
och dessa påverkar den scenografiska arbetsprocessen. Scenografens uppdrag 
är att förhålla sig till texten, men denne måste också lösa anpassningen till 
spelplatsens praktiska förutsättningar, såsom dess form, tillgång till teknik och 
storlek (Heed 2002, s. 72). Nedan följer en indelning av viktiga steg för att 
underlätta framtagningen av en genomtänkt och väl fungerande scenografi.

4.2.1 Spelplatsen
Att skapa scenografi handlar till lika del om att skapa interna, dramatiska rum 
som att svara på det externa, befintliga arkitektrummet. Scenens form påverkar 
både skådespelare och åskådare. Varje scenform har sin egen dynamik som måste 
förstås och utforskas (Howard 2009, s. 172). Ett tidigt steg i arbetsprocessen 
innebär att utforska spelplatsen och det måste enligt Howard göras på plats, 
med fötterna. Det är viktigt att gå omkring i och känna in platsen. Själva 
formen för skådespel och scenografi kan ibland uppenbara sig av sig själv, ur 
platsen. Det gäller särskilt om spelplatsen även ska involvera publikytan. Vid 
utvärderingen av spelplatsen är det viktigt att analysera spelplatsens rumsliga 
möjligheter, men även de ljudmässiga förutsättningarna. Det kan vara lätt 
att förälska sig i en plats som är charmig eller pittoresk i sig själv, men det är 
bättre att försöka föreställa sig platsens potential efter att scenografin gjort sin 
förvandling av den (Howard 2009, s. 11, 16). En charmig lokal skulle därför 
kunna bli en hämmande blockering om förutsättningarna inte är rätt.
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Det är viktigt att utgå ifrån åskådaren när spelplatsen utforskas. Om åskådaren 
inte ser så hör den heller inte. Den behöver kunna se skådespelarnas ansikten 
och framförallt deras ögon. Om publiken varken ser eller hör tappar de snabbt 
koncentrationen och blir rastlösa. När åskådare finns runtom alla sidor av 
scenen är det viktigt att inte scenografi skymmer åskådarens synfält, samtidigt 
som skådespelaren behöver ha all scenografi och rekvisita tillhands som krävs 
för att kunna skådespela. Av den orsaken måste scenen för skådespelet planeras 
med utgångspunkt från åskådarens synvinkel. Om vissa platser har extremt 
dålig sikt för att lyckas med det som ska åstadkommas på scenen kan det vara 
bättre att inte sälja dessa överhuvudtaget. Det är bättre med en liten publik där 
alla ser bra, än en publik där vissa inte ser och därför tappar intresset (Howard 
2009, s. 172, 191-192).

Vidare påstår Pamela Howard att spelplatsen har en djup påverkan på 
åskådaren, och att valet av  teaterhus kan vara det viktigaste steget för åskådaren 
att faktiskt bestämma sig för att se en föreställning och köpa en biljett (2009, 
s. 203). Den magiska cirkeln spelas i ung scen/östs hemmalokaler i Elsas 
Hus i Linköping. Huset byggdes som missionskyrka år 1924 och den gamla 
kyrksalen används numer som teatersalong. Förutom teaterns verksamhet håller 
även Studiefrämjandet med diverse kulturaktiviteter för ungdomar i Elsas 
Hus. Hela byggnaden huserar således verksamheter som är helt dedikerade 
ungdomar och kultur (http://ostgotateatern.se/sidor/vara-teaterhus). Lokalernas 
kyrkliga ursprung sätter prägel på scenrum och spelytor, och det finns ingen 
fast scen eller salong. Flexibiliteten ger utrymme för att laborera med olika 
scen- och spellösningar. I Kaspar Hauser och den tillfälliga iscensättningen av 
klassrumsföreställningen Gymnasieguiden den 15 maj 2012 placeras publiken 
på en gradäng längst in vid salens kortsida. Förhållandet mellan scen och salong 
blir traditionellt, där viss integration visserligen skapas genom att publiken 

vid några tillfällen får besök av skådespelarna uppe på gradängen. Större delen 
av Den magiska cirkeln utspelas i den gamla kyrksalen men istället för på en 
traditionell gradäng placeras publiken på scenografiska objekt runtom den 
huvudsakliga spelytan. Det visar att ung scen/öst använder sig av flexibiliteten 
som det arkitektoniska rummet erbjuder. 

Även det yttre arkitektoniska rummet spelar roll för upplevelsen. Pamela 
Howard menar att åskådaren får sin första kontakt med den visuella världen 
redan när den lämnar gatan och verkligheten bakom sig för att stiga in i 
teaterhuset och in i en värld som skapats särskilt för denne (2009, s. 205). Det 
stämmer verkligen i Den magiska cirkeln, där föreställningen ansätts redan innan 
inträdet i teaterhuset. På dörren sitter en handskriven lapp med texten du har 
hittat den! utgången från den så kallade “vanliga” världen.

 

Bild 10. Föreställningen ansätts 
redan utanför teaterhuset.
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Endast 16 av 178 respondenter i min enkätundersökning hade besökt ung scen/
öst i Elsas Hus tidigare. Majoriteten av dessa besökte således teaterbyggnaden 
för första gången och skapade sig en relation utan någon tidigare erfarenhet av 
den. Då Den magiska cirkeln ämnar skapa en annorlunda, sammanhängande 
värld i sitt teaterhus var det sannolikt positivt att så många inte hade någon 
tidigare erfarenhet av teaterhuset. Det första intrycket blev därmed intakt 
såtillvida att tidigare erfarenhet och minnen av teaterhuset hade kunnat vara i 
vägen för att ta in intrycken och acceptera just den här föreställningens värld.

Den magiska cirkeln spelas inte enbart i den gamla kyrksalen. Entréfoajén 
används som spelplats, liksom de båda trapporna som leder vidare upp till den 
balkong som löper runtom och har utsikt ner över den gamla kyrksalen. Uppe 
på balkongen finns två stationer; ”sakarkivet” och ”spådomen”. Ett rum intill 
den gamla kyrksalen används som ”seansrum”. Runtom i huset finns dessutom 
små kikhål ackompanjerade av texter som inbjuder till att kika ut på den så 
kallade “vanliga” världen, viket vidgar scenrummet ytterligare.

Ung scen/öst brukar spela sina föreställningar i både Elsas Hus och på Teater 
Bråddgatan 34 i Norrköping. Så är inte fallet med den väldigt platsspecifika 
produktionen Den magiska cirkeln, som enbart spelas i Linköping. Scenografin 
har utgått ifrån föreställningens grundtanke om att använda hela huset som 
flexibel spelplats. Publiken ska kunna röra sig fritt (Anna Dolata, intervju 
4 april 2013). I Den magiska cirkeln ifrågasätts och frångås således den 
traditionella relationen mellan scen-salong, där publiken sitter tyst och tittar 
på ett skådespel på en tydligt rumsligt avgränsad scen. Kalle Westerling 
skriver i ”Teatertidningen” att platsspecifik teater framförs för fullt i New 
York. Teaterformen frigör åskådaren från sin stol i salongen och omvandlar 
densamme till deltagare istället för åskådare. Föreställningarna utformas genom 

ett poetiskt, associativt och drömlikt narrativ och upplevelsen blir beroende av 
var åskådaren befinner sig vid olika tillfällen. Dessa föreställningar framförs i 
ett försök att skapa en teater som frigör åskådaren. Westerling antyder dock att 
formen är ett resultat av den senkapitalistiska konstutvecklingen och att det är 
ett sätt att få plats med en stor publik och sälja biljetter snarare än att frigöra 
åskådaren från det som marknadsföringen kallar ”tittskåpsteaterns förtryckande 
salong” (2012, s. 30-31). Formen används visserligen i Den magiska cirkeln, 
men eftersom ung scen/öst spelar kostnadsfritt för alla skolor i Östergötland 
(och med lågt biljettpris á 20:-/50:- för övriga) kan jag inte se ett försök till 
att göra så hög profit som möjligt som motivet för att luckra upp relationen 
mellan scen och salong. Bakom valet av den platsanpassade formen ser jag 
istället att det finns en konstnärlig och politisk vision om att skapa känslor av 
ett annat sammanhang, där hela teaterhuset bildar en sammanlänkad värld som 
formmässigt stödjer det ensemblen vill förmedla.

4.2.2 Analysera manuskriptet 
Även om arbetet med manuskript har tett sig annorlunda i Den magiska cirkeln 
så finns traditionellt en text eller ett manuskript att utgå ifrån vid skapandet 
av en scenografi och en föreställning. För att kunna skapa kraftfulla scenbilder 
som fungerar kongenialt måste scenografen ha en förståelse för manuskriptet 
(Howard 2009, s. 6). Ett annat steg i den scenografiska arbetsprocessen blir 
därför att analysera texten. Dramatexten karaktäriseras av ett här och nu. 
I texten utpekas personer, platser, föremål, etcetera, vilket uppfordrar till 
spatialisering. Texten är således laddad av visualiserande och rörelsemättade 
understrukturer som ska omsättas scenografiskt i det tredimensionella rummet, 
i kombination med de dramatiska konflikter som finns i texten (Lagerroth 
2002, s. 214). Språket är centralt i teater och varje författare använder ord på 
olika sätt. Det gör varje författare och text unik. Scenografin ska användas för 
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att förstärka och blottlägga texten och berättelsen. Därför måste just de nyanser 
som gör texten unik överföras till det rumsliga, genom form, färg och skapandet 
av en atmosfär. Howard menar att kvaliteten i det skrivna måste synas och 
kännas i rummet (2009, s. 57). 

En teateruppsättning innebär ett utforskande av vilka teatrala uttryck som 
just den specifika texten ger upphov till (Osten 2007, s. 59). Om scenmiljön 
är disponerad på ett vältaligt sätt och tilltalande för ögat kommer publiken 
att mottaga föreställningen bättre. På så vis handlar scenografi inte om att 
konstnären ska gå in och köra sin grej, eller komma på något helt eget. Det 
handlar istället om ett samarbete där scenografin lyckas gestalta det skrivna 
och den läsart som valts. Howard menar att det är viktigt att besökaren berörs 
av föreställningen och imponeras av den samlade kvaliteten, istället för att 
enbart minnas enskilda skådespel eller visuella effekter (2009, s. 33). Sören 
Brunes, en av Sveriges mest anlitade frilansande scenografer, menar att en bra 
scenografi skapar en förväntan hos publiken om vad som ska hända på platsen. 
”En dålig scenografi är en som försöker berätta sin egen historia, som inte har 
accepterat texten utan ‘gör sin grej’. Dåliga scenografier är nästan alltid vackra, 
men de fungerar inte” (http://www.dn.se/nyheter/med-uppdrag-att-skapa-
forvantan?a=). Det är alltså av hög vikt att texten bärs upp och genomsyras i 
scenografin.

Pamela Howard tipsar om att använda ett schema i tabellform under läsningen 
av manuskriptet. I tabellen listas alla scener, och små ledtrådar om detaljer och 
rekvisita förs in i kolumnerna. Schemat kan sedan användas för att besvara frågor 
och lösa manustekniska och scentekniska problem, såsom möjliga dubbelroller, 
tid för entréer och sortier, tid för kostymbyten, vilka scener som måste ha 
förberedd dekor, etcetera. I schemat kan också utläsas vilka akter som är 

nyckelakter, för det behöver absolut inte vara den första och sista akten i pjäsen. 
Att kunna utläsa vart det är störst sannolikhet för tekniska problem att uppstå 
ger en möjlighet att budgetera föreställningen realistiskt utifrån scentekniska och 
manustekniska behov. Vidare förordar Howard att försöka förstå hela miljön 
genom att skapa en värld och rita en karta över platsen, även över det som finns 
utanför det synliga på scenen. Det kan hjälpa både scenografi och skådespeleri 
att förstå vart karaktärerna har befunnit sig och varför de kommer in på scenen 
från olika håll (2009, s. 36-38). En sådan karta skulle hjälpa en metonymisk 
gestaltning såtillvida att scenografen får bättre kontroll över helheten och lättare 
kan formge den del av den skapade världen som syns för publiken.

Den magiska cirkeln är ett speciellt projekt på det viset att det inte fanns något 
manuskript när arbetet initierades. Projektet inleddes genom en inledande 
idéproducerande fas då regissör Malin Axelsson, regiassistent Moa Backman 
och dramaturg Tova Gerge pratade, diskuterade, läste och gjorde research om 
magi, politik, aktivism och interaktivitet. Därefter laborerade de i tre veckor 
och skapade material tillsammans med skådespelare, scenograf, ljusdesigner 
och ljuddesigner. Materialet skapades genom att de delade in sig i grupper som 
förberedde scener och upplevelser åt varandra. På så vis agerade alla testpublik. 
I projektets tredje fas ägnades en vecka åt att sortera ut vilka scener som skulle 
behållas. Dessa skrevs sedan ihop och bildade ett manuskript. Manuskriptet 
är inte traditionellt, med repliker, utan fungerar mer som en beskrivning av 
vad som händer i föreställningen. Detta manuskript användes sedan för att 
repetera in föreställningen. Det mesta improviseras i någon mån, eftersom det 
är omöjligt att vara låst vid bestämda repliker och handlingar när publikens 
interaktion och respons har så stor betydelse. Men det finns även skrivet 
material, exempelvis publikens välkomnande till arkivet, som sägs i början 
av en skådespelare uppifrån kubformationen som bildar den bakre väggen. 
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I övrigt är skådespelarna väldigt fria att förhålla sig till publiken och uppgiften 
improvisatoriskt, genom det otraditionella manuskriptet (Moa Backman, 
personligt meddelande 17 april 2013).

4.2.3 Research
Research är en viktig del under arbetet med dramatexten. Vid en praktik som 
jag gjorde med scenograf och kostymtecknare Fridjon Rafnsson år 2010 ritade 
och beskrev han arbetsprocessen enligt kurvan i bild 11. Han menar att det 
initialt finns en dramatext eller dramaidé som scenograf och regissör måste 
arbeta öppet med. Detta kallar Rafnsson för scenografens input-fas. I denna 
fas handlar det mesta om research (intervju 16 november 2010). Research är 
detektivarbete och ett sökande efter något som ännu inte är definierat eller 
funnet. För scenografen gäller det att förstå allt som händer runtomkring i tiden 
och rummet för att förstå människorna och platsen. Vid arbete med en text 
finns visuella ledtrådar som det gäller att finna. Den stora bilden av skeendet 
tillsammans med de specifika detaljerna bildar tillsammans scenografin. 
Howard menar att det är vanligt att författare har en väldigt klar bild över miljö 
och atmosfär i pjäsen, men att de beskriver den antingen för ingående eller för 
knapphändigt. Det gäller att reda ut alla ledtrådar i texten som säger något om 
miljön eller varför personerna befinner sig i den (Howard 2009, s. 64).

Vid ingången till arbetet med Den magiska cirkeln diskuterade ensemblen 
gemensamt vad de tyckte var intressant och hur de ville arbeta. Därefter gjorde 
scenograf och kostymtecknare Anna Dolata research till scenografin på egen 
hand. Men även kollektiv research ägde rum, som beskrivits ovan. I slutfasen 
av researchen sållade hela tolv personer ut vilka scener som skulle användas och 
skrivas ihop till ett manuskript (Anna Dolata, intervju 4 april 2013).

Research kan delas in i två delar; insamling av information som är lättåtkomlig, 
och insamling av information som är subjektiv och unik beroende på vem som 
är researcher. Den lättåtkomliga informationen är enkel att nå via sökmotorer 
och bildar en direkt, faktamässig bas. Den ger ofta information som uppfattas 
likadant av allmänheten. Howard menar att det är en bra startpunkt men 
att djupare research är en helt annan sökande process efter det ännu okända 
eller odefinierade. Det handlar om att inte bara skrapa på ytan (2009, s. 78). 
Rafnsson hade som mål att göra minst ett studiebesök till en fysisk plats som på 
ett eller annat vis var relevant för den aktuella produktionen, för att fördjupa 
sin research (intervju 16 november 2010). Val av sådan plats blir subjektiv 
beroende på personens preferenser, värderingar och associationer, vilket i sin tur 
färgar den undersökande processen.

Bild 11. Den scenografiska arbetsprocessen enligt scenograf Fridjon Rafnsson.



39

Research kan vara väldigt fascinerande, men det kan också bli en fälla. Det är 
inte meningen att föreställningsprogrammet ska bli i bokformat som fängslar 
publiken mer än själva föreställningen. Det handlar istället om att få researchen 
att transferera in i föreställningen. Skapandet av föreställningen ska absorberas 
från det som framkommer under researcharbetet (Howard 2009, s. 75). I fallet 
med Den magiska cirkeln frångås det traditionella, med en text att utgå ifrån, 
till förmån för det helt omvända. Hela föreställningen och manuskriptet är ett 
resultat av researchen. “Spådomen” är ett exempel på det; researchen om magi 
och cirkelformen får en särskilt viktig roll vid denna station, som vi såg på s. 26.

4.2.4 Involvera alla i processen
Scenkonst är i grund och botten en kollektiv, om än ofta hierarkisk, 
konstform. Howard förespråkar användningen av vad hon kallar ett ”visuellt 
museum” genom hela arbetsprocessen. Det innebär att involvera skådespelare 
och regissör i researchen genom att sätta upp bilder i repsalar, ta kopior på 
kostymskisser med tygprover som skådespelarna kan ha i sina loger, samt 
fotografera och skissa av scenografimodellen så den inte glöms bort direkt 
efter kollationeringen. Det är inte fel att ta hjälp av andra i det scenografiska 
researcharbetet. Olika människors subjektiva idéer kan tillsammans bilda ett 
kreativt lapptäcke av kunskaper. På så vis är alla människor i processen viktiga, 
och alla lämnar avtryck oavsett arbetsområde. Howard menar att det är viktigt 
att förstå att varje medlem i det kreativa arbetsteamet har en viktig roll, även 
om regissören har den slutgiltiga beslutsfattarrollen (2009, s. 66-67, 80, 124). 
Scenkonst är en konstart där ett bra samarbete ger ett starkt slutresultat och 
lapptäcket är inte en dum jämförelse. På egen hand riskerar resultatet att bli 
betydligt plattare, skörare och bjuda på färre dimensioner.

Ung scen/öst har ett flerårigt forskningssamarbete med institutionen för Tema vid 

Linköpings universitet, där Den magiska cirkeln ingår. Samarbetet innebär ett möte 
mellan scenkonst, skola och akademi och metoder utarbetas och vävs samman. 
Det är en ömsesidig process och ett sätt för teatern att få del av spetskompetens 
och uppdaterad kunskap kring barn, makt och genus, som kan överföras rakt in 
i processen. På så vis kan ung scen/öst arbeta mot föråldrade klichébilder av barn 
och genus genom att ständigt förhålla sig kritiska till det egna arbetet. I slutändan 
resulterar det i bättre scenkonst för publiken (Axelsson m.fl. 2013, s. 7-8).

4.2.5 Kollationeringar
Nästa hållpunkt i den scenografiska arbetsprocessen är den tekniska 
kollationeringen. Enligt Rafnssons kurva ska idéerna ha konkretiserats innan 
den äger rum. Rafnsson arbetar vanligtvis med en skissmodell som presenteras 
på den tekniska kollationeringen. Modellen används för att lättare kunna inviga 
den tekniska personalen i tankegångarna. Efter den tekniska kollationeringen 
följer den ”vanliga” kollationeringen, då skådespelarna involveras och läser 
manuskriptet i sina roller tillsammans för första gången. Till kollationeringen 
bygger Rafnsson en noggrann och skalenlig modell över scenografin. Eftersom 
scenografi är en tredimensionell konstart blir scenografimodellen en viktig del 
i den scenografiska processen. Keith Orton menar att skisser och 3D-modeller 
i datorn visserligen kan vara till hjälp, men aldrig ge en sådan trogen bild av 
det kommande resultatet som en fysisk modell. Den fysiska modellen är viktig 
i egenskap av kommunikativt verktyg. Det gäller likväl för att testa idéer i ett 
tidigt skede, som för att presentera och övertyga övriga produktionsteamet om 
gestaltningens kvaliteter (2004, s. 16, 18).

4.2.6 Repetitionsfas och avslut
Efter kollationeringen kommer repetitionsfasen, och scenografens arbete börjar 
då mattas av. I den här fasen handlar arbetet mycket om att träffa teaterns 



40

tekniska personal och se till att tillverkningen av scenografin går som den ska, 
samt lösa eventuella tekniska problem som uppstår längs vägen. När det är dags för 
premiär är scenografens arbete över (Rafnsson, intervju 16 november 2010), och 
det är då upp till skådespelarna att bära upp föreställningen (Lund 2008, s. 112). 
Den magiska cirkeln är en föreställning som fortsätter att utvecklas och förändras 
under spelperiodens gång, genom dess improvisatoriska och interaktiva form. 
Föreställningen utvecklas av både skådespelare och publik, genom att åskådarna 
har möjlighet att påverka konstverket. Howard menar att det scenografiska 
arbetet inte är fullständigt förrän det blir publikt. Genom att sitta bland 
publiken kan scenografen granska arbetet kritiskt. Howard försöker se så många 
föreställningar som möjligt, från många olika platser i salongen, för att utvärdera 
sitt arbete och undersöka om intentionerna verkar nå fram (2009, s. 187). Min 
erfarenhet är att utvärdering är något som det ofta slarvas med, oavsett vilken 
bransch det handlar om. Men utvärdering är ett viktigt redskap i fråga om 
fortsatt utveckling och ingen förlorar mer på att slarva med det än utövaren själv.

4.2.7 Scenografiprocessens kontext
Transformationen från dramatext till iscensatt föreställning är en komplex 
process som involverar fler personer och processer än scenografens. Processen 
styrs av scentekniska villkor, produktionsomständigheter och av teaterns egna 
mediespecifika konventioner. Ställningstagande tas till kulturella, politiska och 
sociala kontexter och hänsyn visas till samtidspublikens förväntningar. Det 
sceniska förverkligandet sker utifrån den tolkning som görs av dramatexten. 
Denna tolkning utgör grundstomme för valen under den skapande 
konkretiseringen. Dramatexten innehåller signaler som styr mimik, gestik 
och rörelsemönster. Skådespelarens förflyttningar i rummet sker i relation till 
föremål och motspelare enligt vissa mönster, och häri vilar komplexiteten. Vi 
har sett att det inte enbart är skådespelaren som är bärare av berättelsen genom 

tal och handling. Ljus, scenografi, musik och ljud kan mycket väl vara bärare 
av handlingen, genom scenrummets semiotiska teckenvärld (Lagerroth 2002, 
s. 214). Syntesen mellan det visuella och det auditiva kan på så sätt säga något 
annat och något mer än vad respektive del skulle ha sagt var och en för sig.

Den scenografiska arbetsprocessen är som visat komplex och omfattande; 
ett arbete som består av många olika delar. Regi och scenografi måste arbeta 
tillsammans hand i hand. Ändå har scenografen en relativt okänd yrkesposition. 
Det är inte längre tillbaka än till 1950-talet som regissör och scenograf började 
arbeta på jämställd basis (Olofgörs 1995, s. 296). Länge var scenografens lön 
långt mycket lägre än regissörens. Idag sätts den utifrån en procentsats om 
ca 90 % av regissörens dito, beroende på utbildningsnivå, arbetsomfattning 
(t.ex. antal scener eller kostymer) och arbetserfarenhet mätt i antal verk 
(http://www.teaterforbundet.se/web/Institutionsteater.aspx#.UWfFl6vkVDI). 
Denna situation kan komplicera samarbetet mellan regissör och scenograf. 
Pamela Howard skriver om liknande förhållanden och situationer världen 
över, där regissören ofta kan komma med beundransvärda komplimanger om 
hur underbart det är att arbeta med en person som är så kreativ, medgörlig 
och flexibel, medan många scenografer istället anser att förhållandet lutar 
åt felbehandling och förödmjukande känslor av att vara regissörens tjänare. 
Utåt allmänheten är det dessutom vanligt att regissören får erkännande för 
scenografens arbete (Howard 2009, s. 129). I teaterrecensionerna kommenteras 
vanligen regi- och skådespelarinsatser grundligt, medan scenografin – om 
den ens nämns – sammanfattas med en mening. Samma historier berättas av 
scenografer över hela världen, som känner att deras kreativa arbete inte får 
ordentligt erkännande. Jag relaterar detta till den allmänna ovissheten om 
scenografen som yrkeskår som jag ständigt stöter på. Vanliga kommentarer är 
”jag har aldrig tänkt på att det finns ett sådant yrke, vad spännande/ovanligt!”. 
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Regissörens yrkesposition råder det däremot ingen allmän okunskap om.
I programmet för scenkonstbiennalen BIBU behandlades inte scenografi 
specifikt av en enda av de 42 programpunkterna för seminarier och workshops 
(http://www.bibu.se/upload/pdf/seminarier-workshops-bibu.pdf ). Det är ett 
ytterligare bevis för tendensen att förbise scenografin och dess potential.

4.3 Rumsligheter
Scenografi utgår från rumsligheter men som redan nämnts behöver ett rum inte 
vara detsamma som fyra väggar, golv och tak. Upplevelsen av rumsligheter kan 
bildas på många sätt – både fysiskt och mer abstrakt eller mentalt – och ett rum 
kan innehålla flera andra rum. Karin Fridell Anter skriver att rum inte behöver 
vara byggda, de kan lika gärna finnas under öppen himmel som i en byggnad. 
Vidare menar hon att färg och ljus är avgörande för gestaltning och upplevelse av 
rum. Utan dessa två komponenter finns ingen möjlighet att visuellt uppfatta rum 
(2006 s. 10, 20). Björner Torsson reflekterar kring vad ett rum är, och menar att 
det är någonting för sinnena. Rummet sträcker sig från ett “här” vid huvudet till 
ett “där” vid horisonten, eller vid bordskanten, eller vid fingertopparna. Ögats 
sinneshinder kan mycket väl vara det som avgränsar rummet. Men det är inte 
enbart ögat som avgör rumsligheter. Ljud från ett rum med stängd dörr erbjuder 
örat ett eget rum. Lukter kan fungera rumsbildande, likaså känslan av luftens 
kvalitet (2006, s. 311) som vid inträdet i foajén till Den magiska cirkeln, och 
värmen på huden som uppstår när solen tittar fram bakom molnen.

Även om fler sinnen spelar roll för rumsuppfattningen så är synen överordnad 
de andra. Liljefors påstår att seendet svarar för uppemot 80 procent av all den 
information som tas emot genom våra sinnen. Hur denna siffra tagits fram låter 
jag vara osagt, men synen är onekligen det viktigaste sinnet för att information 
ska kunna samordnas och bilda en upplevelse av helhet; ett rum (Liljefors 2006, 

s. 232, 243). Pamela Howard definierar rum utifrån två förhållanden; 
dynamik-geometri och karaktär-atmosfär. Dynamik-geometri handlar om 
form, höjd, bredd, djup och diagonaler, medan kvaliteten på karaktär-atmosfär 
påverkar både publik och skådespelare. Ett rum är alltid levande. Det har ett 
förflutet, ett nu och en framtid. Spelrummet hyser en kraftlinje som löper 
från scenen till publiken. Skådespelarna känner av denna kraftlinje genom den 
styrka som skådespelet skänks när agerande sker längs linjen. Det är de övriga 
scenografiska elementen som avgör var denna kraftlinje hamnar (2009, s. 1).

Kraftlinjen i Den magiska cirkeln är olika i de olika faserna och rummen. 
I mina föreställningsanalyser har jag valt att dela in Den magiska cirkeln i 13 
faser. De 13 faserna utspelas i sex olika rum eller rumsligheter, inklusive de 
fyra uppdelade stationernas rum. Många av spelplatserna upplevs som egna 
rumsligheter, utan att definieras som traditionella rum av exempelvis väggar. 
Vid stationen för ”spådomen” sitter de fem åskådarna i en cirkelform 
tillsammans med en av skådespelarna. Den spänning inför det som ska hända, 
i kombination med den surrealistiska odefinierade prylvägg som finns i 
rumsligheten, påverkar allesammans relationen karaktär-atmosfär. Detsamma 
gäller skådespelet i seansrummet. Cirkelformen runt bordet skapar slutenhet och 
spänning; det gäller särskilt när hatten får sitt eget rum genom att ljuspunkterna 
som lyser rakt upp genom bordet avgränsar publiken från skeendets mittpunkt. 
Samtidigt spelar rummets fysiska, arkitektoniska utformning stor roll för 
skeendet och känslan på platsen. Förhållandet mellan dynamik-geometri och 
karaktär-atmosfär är således inte åtskilda, utan samspelar hela tiden.

4.4 Formmässiga gestaltningsval
Scenografen har många beslut att fatta, men ett viktigt val är gestaltningen; 
miljön kan till exempel återspeglas så verklighetstroget som möjligt, eller 
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genom att försöka finna essensen och ett sätt att återspegla den rumsligt. För 
att verklighetstrogen scenformgivning ska bli riktigt kraftfull behöver den 
kompletteras med juxtapositioner. På så vis kan publiken få utlopp för behovet 
av att använda sig av sin egen fantasi för att få en komplett bild. Precis som 
med drömmar kan fantasin vara mer detaljerad än vad den noggrannaste 
scendekorpenseln klarar av att skapa (Howard 2009, s. 207). Ett abstrakt 
gestaltat rum förser skådespelaren med ett större expressivt ansvar än vad en 
verklighetstrogen gestaltning gör. Skådespelarens närvaro fokuseras och blir en mer 
aktiv del i en scen med abstrakt miljö (McAuley 1999, s. 118). Med genomtänkta 
placeringar av objekt och noggrann komponering av scenen kan även tomma ytor 
bli kraftfulla och till stor hjälp för text och skådespelare. Det som inte finns där är 
lika bärande av betydelse som det som finns där (Howard 2009, s. 207). 

Ett grundläggande drag av något icke verkligt ligger i scenrummets karaktär. 
Däri vilar den gamla kliché där teatern är mimesis, det vill säga verklighetens 
avbild eller förvrängda avbild (Heed 2002, s. 69-70). Det spelar alltså ingen 
roll hur exakt rekonstruerad eller verklighetstrogen en gestaltning är. En 
teaterscenografi kommer aldrig kunna bli något annat än en avbild. Heed 
menar att scenografi till syvende och sist inte handlar om att gestalta en helt 
korrekt miljö, utan om vad den förmedlar och om det stämmer överens med 
pjäsens undermening och tema (Heed 2002, s. 68).

I Den magiska cirkeln är cirkelformen en samlingspunkt. Cirkeln är ett 
utgångsläge som kan vara och verka på flera sätt. Anna Dolata menar 
att cirkeln inte behöver synas; den kan också bara kännas (personligt 
meddelande 17 april 2013). I det stora rummet är formgivningen som helhet 
symmetrisk och koncentrerad till en mitt av kuber som tillsammans bildar 
en ö. Ljuset från den cirkulära formen som bildas av parkannorna i taket 

centrerar mitten av scenrummet och ger det rollen som det primära rummet 
i rummet. Kuberna är omflyttningsbara, vilket skänker en flexibilitet till hela 
spelrummet. Kuberna som bildar ön ackompanjeras av andra kuber i olika 
storlek och höjd, som står utmed kanterna och definierar den huvudsakliga 
spelytan. De svarar på det arkitektoniska rummet genom att de är placerade 
under balkongens linjer och på så vis accentuerar balkongens form. Dessa 
kuber fungerar som sittmöbler för publiken, samtidigt som de förvarar 
rekvisita. I de sekundära rumsligheterna bakom sittkuberna finns bokhyllor 
med indelade, kubiska fack. I facken är rekvisita placerad, som till största 
del utgörs av rosa paraplyer. Längst in vid rummets kortsida finns den stora 
kubformationen som bildar en bakre vägg i scenrummet. På pelare och på 
golvet bildar tejpbitar i olika neonfärger kantiga mönster. Scengolvet är vitt 
och all kubisk scenografi är färgad vit.  

Bild 12. Tejpningen i rummet är kantig.   Bild 13. Tejpbitarna är neonfärgade.
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Således är rummets fysiska scenografi kantig, vit och kubisk. Det 
återkommande formspråket i hela huset eftersöker en känsla av helhet och 
sammanhängande landskap. Enligt Dolata är kuberna som form inspirerade av 
moderna lekplatser, där det går att klättra, gömma sig och röra sig fritt runt. 
Scenografin behövde också tillfredsställa ett behov av förvaring av rekvisita 
som behövs för skådespelet. En målsättning var att komma ifrån det klassiska 
teaterformspråket (Anna Dolata, personligt meddelande 17 april 2013). Det 
resulterade i skapandet av ett landskap som sträcker sig över hela teaterhuset 
och luckrar upp den klassiska relationen mellan scen-salong.

Till föreställningar som utgår ifrån ett manuskript finns ibland många 
möbelbeskrivningar. Howard poängterar att en scenograf inte behöver bli 
förskräckt av ett sådant manuskript. Istället kan det rum som bildas i en möbel, 
till exempel i en soffa, utnyttjas på olika sätt. Skala och form säger en hel del 
och kan användas på en mängd sätt för att uttrycka något. En röd, kurvig 
sammetssoffa säger mycket om karaktären som äger den och blir således även ett 
uttryck och en metafor för själva karaktären, samtidigt som den kan användas 
för att skapa olika spelrum (Howard 2009, s. 14). I Ögonblicksteaterns 
uppsättning Om hon var en kille skulle jag vara kär i henne, som valts ut 
till BIBU 2012, stod en våningssäng som enda fysiska objekt på scenen 
(se bild 14). Våningssängen användes som budskapsbärare och för att uttrycka 
olika rum och platser. När den ena huvudpersonen inte var hemma stod hon 
med ryggen till publiken vid ett av sängens bakre hörn. Det blev en tydlig 
markering för att karaktären inte befann sig på platsen, fastän skådespelaren 
befann sig fysiskt där. De olika bäddarna representerade huvudpersonernas 
respektive sovrum och trots att de satt ihop fysiskt så tydliggjorde skådespelet 
att bäddarna var en metonym för olika rum i två olika hem.

Bild 14. I Om hon var en kille skulle jag vara kär i henne används en våningssäng som 
enda scenografi på scenen. De två bäddarna är en metonym för olika rum i två olika hem. 

Stolar har en särskild laddning i scenografiska sammanhang och måste väljas 
med omsorg och vara mobila och portabla och ha egen karaktär. De blir som 
extra skådespelare i rummet och hjälper till att göra scenförändringar till en 
serie av flytande överlappande bilder som inte stoppar upp skådespelet (Howard 
2009, s. 171). Stolar är inte ensamma om att ha en särskild laddning; det har 
även dörrar. Den franske filosofen Bachelard menade att enbart ordet ”dörr” ger 
ett incitament till att börja drömma. Inom teatern är dörren särskilt laddad med 
symbolisk innebörd. Det ligger i dörrens natur att åtskilja här från där, oavsett 
om den gestaltas i scenografin på en scen eller om det är dörren som åskådaren 
går igenom för att komma in i teaterhuset från gatan (McAuley 1999, s. 87).
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4.5 Ljus
Scenografiskt är ljusfärg ett av de starkaste uttrycksmedlen (Liljefors 2006, 
s. 243). Användningen av ljus kan med fördel definiera rumsligheter och 
ljusfördelningen skapar mer eller mindre skarpa rumsliga avgränsningar. Det 
kan användas kreativt och effektivt eftersom förändringar kan ske mycket 
snabbt, samtidigt som resultatet kan bli mycket effektfullt. Carrasco Dance 
Companys rörelsestudie Bartolomeo, som valdes ut till BIBU 2012, byggdes 
upp rumsligt med hjälp av ljusfärg (kallt ljus ovanifrån kombinerat med varmt, 
lågt sidoljus) och en ljusfördelning som bildade tydliga, rumsligt avgränsande 
skuggor. I kombination med transparenta skjortor och mjöl som enda fysiska 
komponent, förutom de egna kropparna, blev det som initierats som en 
feministisk rörelsestudie även en intressant studie i ljusets förmåga att skapa 
rumsligheter på en ”objekttom” scen (se bild 15 och 16).

Bild 15. Bartolomeo byggdes upp rumsligt med hjälp av kall och varm ljussättning. 

I Den magiska cirkeln används ljusfärg på olika sätt i föreställningen. I fas 5 
vid stationen ”inflykten” är den gamla kyrksalen belyst i en rosa ton med 
grönt i periferin. Som jag nämnde i föreställningsbeskrivningen betonas 
öppningen av portalen till den så kallade “vanliga” världen genom att insidan 
belyses med grönt ljus (se bild 17). Användningen av ljusfärg förstärker 
känslan av att befinna sig i ett annat sammanhang, samtidigt som olika färger 
definierar varandra och skapar rumsligheter. Scenografiskt använder Anna 
Dolata vitt golv och vita scenografiska element för att användningen av det 
färgade ljuset ska fungera. Det genomgående vita och den genomgående 
färgade ljussättningen syftar dessutom till att förstärka känslan av helhet 
genom hela huset (intervju 4 april 2013).

Bild 16. Mjöl var den enda fysiska komponenten på scenen, förutom kropparna.
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Bild 17. När portalen öppnas i “Inflykten” lyser det med grönt ljus under kuberna.

De vanligaste åsikterna om det färgade ljuset i Den magiska cirkeln var att 
det gjorde att föreställningen upplevdes häftig och ännu mer som en annan 
värld. Bland de yngre åskådarna var det också vanligast att det bästa med hela 
föreställningen tillskrevs ljuset. Då åsyftades den fas i slutet som jag valt att 
döpa till ”Ljusshow”, med dans, musik och ultraviolett ljussättning. ”När 
kläderna lös” och ”När dom satte på det coola ljuset i slutet” var vanliga svar på 
frågan om vad åskådarna tyckte mest om i hela föreställningen. Den 20 mars 
avviker dock, då föreställningen spelades för åskådare födda mellan 1993-1995. 
Bland denna lite äldre publik uppgav inte en enda att ljussättningen var det 
bästa med föreställningen. Den ljussättning som återfinns i Den magiska cirkeln, 
då särskilt den ultravioletta ljusshowen i slutet, tycks således attrahera en publik 
i de yngre tonåren mer än de som befinner sig i äldre tonåren.

4.6 Utan skådespelare är scenografin död
Teater är en konstform där individen – skådespelaren – är det kraftfullaste 
levande elementet på scenen och både regissören och scenografen gör sitt arbete 
utifrån skådespelaren. Utan skådespelare kan inte det som sker på scenen och i 
scenografin förmedlas. Howard talar om att använda skådespelaren på scenen 
på samma sätt som målarkonstnären använder penseln på målarduken. Som 
scenograf är det viktigt att se vad skådespelaren kan ge den visuella bilden, 
istället för att tänka på scenografi som tomma rum (2009, s. 156, 182). Ett 
rum är platt och livlöst utan föreställningens karaktärer. Tills dess att scenen 
intas av skådespelare figurerar den enbart som en vag dröm istället för ett aktivt 
element i ett komplext konstverk. Det är skådespelarens dynamik och arbete som 
förvandlar den i sig själv döda scenografin till ett expressivt instrument (McAuley 
1999, s. 76, 89). Att arbeta med skådespelare, och förstå deras arbete, är därför 
en viktig egenskap för att kunna skapa scenografi som skådespelarna kan använda 
och arbeta med. Skådespelaren är alltid en del av den större bilden. Problemet är 
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att skådespelaren på scenen inte ser samma bild som åskådaren, så skådespelare 
och den visuelle scenografen måste därför samarbeta. Det är viktigt att båda 
sidor förstår den andres arbete. Som scenograf kan det vara lätt att glömma 
bort att alla människor inte fungerar och tänker visuellt på samma sätt som en 
scenograf. Andra människor kan därför ha svårt att läsa av skisser och målningar 
och sätta det tvådimensionella i relation till den tredimensionella karaktären 
som ska skildras. Detta kan avhjälpas genom att ta fram ett visuellt system 
under repetitionsperioden som visar skådespelarna hur de ser ut i den övriga 
kontexten, i relation till scendekor och andra skådespelare (Howard 2009, s. 186).

Eftersom närvaron av skådespelare gör miljöerna meningsfulla skulle inte intresset 
hos publiken upprätthållas mer än för en kort stund utan dem. Skådespelarna 
aktiverar visuella, vokala, rumsliga och fiktiva semiotiska uttryck genom 
användning av kropp och person. Objekt på scenen blir meningsfulla först när 
de refereras till eller interageras med (McAuley 1999, s. 90-91). Det vittnar detta 
exempel från Den magiska cirkeln om. I entréfoajén väntar publiken ensamma till 
en början. Efter några minuter smyger skådespelarna in i foajén och börjar beblanda 
sig med publiken. Det sker en tydlig atmosfärisk förändring så fort skådespelarna 
intar rummet. Det får publikens beteende att förändras och mina observationer 
visar en spänd nyfikenhet på det som sker. Vid ett föreställningstillfälle visar 
majoriteten av publiken i entréfoajén en tydlig rädsla för karaktärerna. Interaktion 
mellan skådespelare och publik sker genom att karaktärerna ställer frågor om den 
så kallade “vanliga” världen. Ett ord ur åskådarnas svar skrivs noggrant ned på 
små papperslappar som skådespelarna sparar. Dessa läses upp och arkiveras under 
ordarkiveringen i fas tio. I aktpausen förflyttar många åskådare de ordlappar som 
finns i de olika kategorierna runtom i det stora scenrummet. Dolata menar att 
åskådarna på så vis får vara en del av ett stort, påverkbart och föränderligt konstverk 
genom sin medverkan (Anna Dolata, intervju 4 april 2013).

Ett annat exempel på betydelsen av skådespelarnas närvaro i scenrummet är 
fas tolv i slutet av föreställningen då skådespelarna bygger en låda i mitten 
av rummet, som de sedan gömmer sig i. Så fort de tycks ha försvunnit från 
rummet (vilket de inte har, men deras närvaro syns och märks inte längre) 
blir stämningen stökig och lärarna hyschar åt barnen som börjar höras. Så 
fort rummet saknar spår av skådespelarnas liv och auktoritet blir det alltså 
lite stimmig och orolig stämning, trots att alla vet att de fortfarande befinner 
sig centralt i rummet. Skådespelarnas märkbara närvaro är således viktig för 
rummets atmosfär och för att upprätthålla den teatrala överenskommelsen med 
publiken. 

Skådespelarna spelar stor roll för rummet, men även rummet påverkar 
skådespelet. I Space in performance beskriver Gay McAuley en produktion 
som hon varit involverad i. I projektet användes en replokal på universitetet. 
I det välanvända linoleumgolvet fanns en cirkel. Under bearbetningen av 
karaktärerna och deras rörelsemönster användes mycket cirkulära rörelser, 
utan att någon muntligen drog en koppling till cirkeln på golvet. En tid in i 
repetitionsprocessen togs ett beslut om att lägga byggskivor på golvet. Under 
de kommande repetitionerna lade McAuley märke till att rörelsemönstret 
förändrades. Nu interagerade skådespelarna med varandra utifrån skarvarna 
mellan byggskivorna. Under diskussionerna var det ingen som tog upp detta, 
vilket fick McAuley att dra slutsatsen att de medverkande inte var medvetna 
om rummet och formernas betydelse för deras rörelsemönster (1999, s. 72). 
Exemplet visar att det arkitektoniska rummet påverkar och kan spela en stor roll 
för olika medvetna och omedvetna gestaltningsval.

Ett välkänt fenomen är känslor av att något går förlorat vid överföringen av 
skådespelet från repsalen till den riktiga scenen, där det hela ska äga rum i den 
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riktiga scenografin. Känslan kan uppstå i att något som ensemblen känner 
sig ha funnit i relationen till replokalen inte följer med för att det rumsliga 
förändras (McAuley 1999, s. 73). Fenomenet visar att skådespelet är extremt 
känsligt för spatiala faktorer och att skådespelarnas egna kroppsliga uppfattning 
styrs av platsen. Det visar dessutom på processens komplexitet under 
framtagningen av en föreställning. McAuley fastslår att replokalen aldrig är en 
neutral container. Den kommer istället med största sannolikhet att ha haft en 
inverkan på slutresultatet, på ett eller flera sätt (1999, s. 74).

Olika rumsliga faktorer spelar således stor roll för spelets utformning, och vidare 
för hela upplevelsen. Några saker i skådespelet är återkommande, som att ridån 
går igen på slutet vid tittskåpsteater, och att skådespelarna går ur sina roller 
och vinkar på scenen på slutet för att ta emot publikens uppskattning. Om det 
inte sker kan publiken bli förvirrad, som i ett exempel från 1979 i Sydney, då 
regissören beordrade skådespelarna att inte gå ur sina roller när föreställningen 
var över. Det skapade en förvirring hos publiken som gjorde att de inte visste 
när de skulle gå hem. Någon gång tog det två timmar innan den sista åskådaren 
lämnade salongen (McAuley 1999, s. 44). I Den magiska cirkeln finns ingen ridå 
och skådespelarna går visserligen aldrig ur sina roller eller tar emot applåder 
i slutet, men det är ändå tydligt för åskådarna att det är slut och att det är 
dags att lämna teatern genom skådespelarnas och publikvärdarnas avsked vid 
utgången. Skådespelarna och teaterns personal använder sina kroppar och sin 
placering i rummet för att visa publiken vart den förväntas ta vägen. Stämpeln 
som blir osynlig när åskådarna lämnar ljussättningen i den gamla kyrksalen 
tycks upplevas som en häftig effekt av både ensemble och publik. Det förstärker 
känslan av magi, även om det förmodligen inte råder någon tvekan om 
huruvida det hela skett på riktigt eller ej. I enkätsvaren uppger mindre än en 
fjärdedel av de svarande att det hade känts fullt ut som om de befunnit sig i en 

annan värld. Att det inte råder någon tvekan om att det handlar om teater tyder 
på att den unga publiken försatts i och accepterat teaterkonventionen, som 
finns med i bakhuvudet och påminner om att det som sker på scenen inte är 
verkligt utanför teaterhuset.

4.7 Teatersemiotiska exempel
Upplevelsen av teater kan vara högst verklig, trots publikens accepterande av 
teaterkonventionen. Åskådaren tror på en miljö när skådespelet förmedlar att 
den är på ett visst sätt. En putsad murvägg på ett torg upplevs och accepteras 
som ett berg om skådespelarna säger och agerar som att det är det. Det ifrågasätts 
inte av publiken (Howard 2009, s. 26), i enlighet med teaterkonventionen som 
möjliggörs genom teaterns semiotik. 

Teatersemiotiken gör kommunikationen mellan scen och salong genomförbar 
på det speciella språk som är teaterns. Scenrummet har som främsta uppgift 
en föreställande funktion. Det refererar till det fiktionella rummet och till en 
verklighet samtidigt, huvudsakligen genom metonymi och metaforer. Det 
metonymiska avslöjas genom skådespelet, exempelvis genom repliker och 
rörelsemönster som visar på miljöer och kontexter som inte syns på scenen. 
Det kan till exempel vara att publiken förstår genom skådespelet att rummet 
som gestaltas på scenen är en del av ett slott där andra rum och korridorer 
fortsätter på sidan om och bakom scenen, eller som i exemplet med 
våningssängen från Ögonblicksteatern, där bäddarna representerade två hela 
sovrum, och i förlängningen två hela bostäder. 

Scenrummets sätt att förhålla sig till verkligheten är komplicerad. Den lyder 
inte samma lagar som den verkliga världen. En stol på scenen kan föreställa just 
en stol, men den kan också stå för någonting annat. Det kan vara en metafor 
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för en tron, eller ett helt kungarike. Bordet i seansrummet i Den magiska 
cirkeln kan på samma sätt vara just ett bord för en tevattenseans, men den 
kan också stå för en värld som suktar efter gemenskap och förståelse. Hatten 
som delades ut med orden ”med hatt på behöver man inte förstå” gör hatten 
till en symbol för att bjuda in publiken till att anta ett förhållningssätt som 
handlar om att släppa på konventionella idéer och normer. Hattens utseende 
och form uttrycker inte detta; den blir därför en semiotisk symbol för denna 
överenskommelse som publiken måste bli invigd i för att kunna avkoda. 

Lund skriver om en föreställning där mamman bar sjalett runt huvudet som 
symbol för att hon hade cancer. Det var inte många barn i publiken som 
förstod att modern var cancersjuk. Mamman kunde inte längre sköta husliga 
uppgifter som matlagning och städning. När hon dog och lämnade sina barn 
var en tolkning att hon dog för att hon inte kunde leva upp till sin roll som 
kvinna och att hon därför var en dålig mamma (Lund 2004, s. 86). Exemplet 
visar att det är viktigt att vara tydlig vid användningen av semiotiska tecken i 
scenkonst för en ung publik. Förvirringen kring moderns dödsorsak befäste hos 
vissa åskådare istället en för jämställdheten skadlig syn på kvinnor och normer.

McAuley använder termen “denegation” för det psykiska fenomen som 
möjliggör för publiken att se det som sker på scenen som verklighet, fastän 
den vet att det inte är verkligt utanför scenlokalen. Termen står för detsamma 
som jag tidigare benämnt som “teaterkonventionen” eller “överenskommelsen”. 
Det fysiska rummet spelar enligt McAuley en stor roll för att trigga igång och 
möjliggöra överenskommelsen (1999, s. 40). I Den magiska cirkeln upplever 
en stor del av publiken (75 %) det som att de helt eller delvis kliver in i en 
annan värld när de äntrar teaterhuset. Efteråt upplever något färre (68 %) 
att det har känts som om de befunnit sig i en annan värld, helt eller delvis. 

I enkäten ställs en fråga om vad åskådarna tycker att föreställningen handlade 
om. En klar majoritet av de tillfrågade svarar saker i stil med ”att vi kom till 
en annan demension av våran värld”, ”lustiga typer som inte visste något”, 
”utomjordingar”, ”en anan värld och som ett äventyr”, ”livet på andra sidan. 
Jag vet inte”, ”hur det kunde va i en annan värld”, ”den magiska världen” 
eller ”att alla värdar är inte det samma som våran”. Men intentionerna med 
föreställningen var att gestalta ”tänk om” istället för ”som om” (Axelsson 
m.fl. 2013, s. 4). Att utläsa av enkätsvaren är åskådarna fokuserade på det 
föreställande; tolkningar av det som är där och då. Många ser den andra 
världen, men fortsätter inte resonemanget till att relatera till den egna världen, 
eller reflektioner kring det nuvarande sättet att leva. Samtidigt kan det också 
vara så att en föreställning behöver sjunka in och processas, och då enkäterna 
fylldes i väldigt kort tid efter att publiken sett föreställningen är det möjligt att 
svaren kunde bli mer reflexiva när upplevelsen sjunkit in. Enkäten visar ändå 
att åskådarna hela tiden var medvetna om att upplevelsen skedde innanför 
teaterhusets portar och det möjlighetsrum det erbjuder.

Jag ska härnäst leda in uppsatsen på ämnet publiken. I det här kapitlet har 
jag fokuserat på den scenografiska arbetsprocessen och dess förutsättningar 
och vi har sett på vilka sätt scenografi kan stödja det som önskas förmedlas 
i en föreställning. Kapitlet har även resonerat kring den scenografiska 
arbetsprocessen och dess absorberade relation till det stora allkonstverket. 
Eftersom inget scenografiskt arbete är fullständigt förrän skådespelet intar 
rummet och föreställningen spelas för sin publik behövs kunskap om publiken 
och dess upplevelser, vilket alltså nästa kapitel ämnar diskutera närmare.
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5 PUBLIK

Detta kapitel inleds med en genomgång av internlogiskt och externlogiskt 
arbetssätt. Därefter beskrivs vikten av att känna sin publik och skapandet 
av publikrelationer. Detta görs för att försöka besvara frågeställningen 
om vilka arbetsmetoder som ökar chansen för att skapa scenkonst 
som upplevs som meningsskapande av publiken. Min utgångspunkt 
i detta kapitel är att scenkonst för barn och unga i första hand är till 
för sin publik. Barn och ungdomar är en speciell publik. De ser ofta 
scenkonst genom skolan och har då inte valt det själva. Men det gör 
också att scenkonst för barn och unga är en sann folkteater, i det att 
alla får möjlighet att möta teaterkonsten oavsett bakgrund (Lund 2008, 
s. 92). Detta kapitel resonerar kring detta och diskuterar även de 
publikupplevelser av den Den magiska cirkeln som framkommit genom 
enkätundersökningen. 

5.1 Internlogiskt och externlogiskt arbetssätt
Den scenografiska arbetsprocessen är komplex och scenografen och det 
konstnärliga teamet har som jag visat många faktorer att ta ställning till under 
arbetets gång. En ytterligare faktor är hur ensemblen väljer att förhålla sig till 
sin publik under arbetsprocessens gång. I sin licentiatavhandling Iscensättningar 
och upplevelser myntar Anna Lund begreppen “externlogik” och “internlogik”. 
Det är olika konstnärliga arbetssätt; i det externlogiska växer föreställningen 
fram i mötet mellan målgrupp, manusförfattare, regissör och skådespelare. 
I det internlogiska arbetssättet finner teaterkonstnärerna egna ideal om en 
autonom teater och den egna kompetensen om allmängiltiga samhälleliga och 
existentiella problem tillräckliga för att ta beslut kring iscensättningen 
(Lund 2008, s. 227).

Anna Lund definierar de estetiska ideal och praktiker som strukturerar 
iscensättningarna enligt de fem polariteterna i tabell 1 (Lund 2004, s. 59). 

Tabell 1
Beroende på vilka referenspunkter som använts under framtagningen av ett scenkonstverk får 
arbetsmetoden antingen internlogiska eller externlogiska drag.
 

Internlogik Externlogik
Konst som referenspunkt Publik som referenspunkt
Formbestämd referenspunkt Innehållsbestämd referenspunkt
Konstkultur som referenspunkt Barn- och ungdomskultur som referenspunkt
Abstrakta publikrelationer Konkreta publikrelationer
Icke-kollektivt iscensättningsarbete Kollektivt iscensättningsarbete

En centripetal kraft En centrifugal kraft

De båda logikerna har drag av varandra, så ett externlogiskt arbetssätt kan 
aldrig vara helt externt, och vice versa. Det handlar snarare om en vågskål, där 
arbetssättet innehåller mer eller mindre av motpolerna. Både det internlogiska 
och externlogiska arbetssättet kan betona betydelsen av estetisk förhöjning. 
Skillnaden ligger i hur den estetiska formen bestäms; i eller utan dialog med 
publiken och dess förståelseformer och levda villkor (Lund 2004, s. 61, 72).

Att kontakta omgivningen är inte ett allmänt vedertaget sätt att skriva pjäser 
på, berättar dramatikern i Lunds licentiatavhandling som skrivit pjäsen Var 
man. Hon menar att relationen till publiken och det omgivande samhället blir 
allt mer marginaliserad i arbetsprocessen. Det är lätt att hamna i homogent 
tänkande, där allt bara handlar om teater och kultur, medan relationen 
till publiken glöms bort (Lund 2004, s. 49). Under en föreställning möts 
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skådespelarna med publiken i en väv av intentioner, förväntningar, erfarenheter 
och tolkningar. Med publikens upplevelse i fokus är det därför viktigt att skapa 
en föreställning som på något vis är meningsskapande för åskådarna. 

Ung scen/öst har använt referensgrupper under arbetet i det senare skedet med 
Den magiska cirkeln för att testa olika interaktiva situationer på en publik. 
Arbetsmetoden i det senare skedet har därför tagit hjälp av externlogiska 
referenspunkter. Men eftersom de olika faserna i en arbetsprocess kan använda 
sig av olika polariteter av de båda logikerna är det svårt att dra helt skarpa 
skiljelinjer. Själva innehållet har resonerats fram internlogiskt, vilket jag strax 
kommer återkomma till. Det är inte barn och ungdomar ur målgruppen som 
har diskuterat fram det innehålls- och formmässiga innehållet i föreställningen 
tillsammans med teaterpersonalen. Däremot har målgruppen haft inflytande 
i de referensgrupper som använts vid utprovningen av materialet. De 
externlogiska inslagen har alltså påverkat slutprodukten, på så vis att de har 
styrt det internlogiskt framtagna materialet i olika riktningar utifrån vad som 
kommit fram om vad som fungerat och vad som inte gjort det. 

Enligt Anna Dolata har arbetet med scenografin inte påverkats av arbetet 
med referenspubliken, då den spikades tidigt i arbetsprocessen (intervju 
4 april 2013). Det övriga materialet har som redan nämnts tagits fram 
gemensamt av den konstnärliga staben med både form- och innehållsbestämda 
referenspunkter. Innehållet diskuterades och undersöktes tidigt i processen, 
likaså den mer kroppsliga och sinnliga formen. Iscensättningsarbetet har 
varit kollektivt och publikrelationerna konkreta. Regiassistent Moa Backman 
menar att det inte går att gissa sig till hur individer och grupper reagerar 
i interaktiva situationer, utan att det måste provas. Med en så interaktiv 
föreställning som Den magiska cirkeln spelar referensgrupper en avgörande roll. 

Referensgrupperna träffades kontinuerligt en till två gånger i veckan under hela 
repetitionsarbetet. Hela eller delar av föreställningen spelades för besöksgruppen 
som om de var en vanlig publik. Därefter diskuterades upplevelserna 
och vad åskådarna tyckte om det i mindre grupper. Referensarbetet har 
varit en integrerad del och har vävts in och påverkat hela processen. Allt i 
föreställningen är testat på publik många gånger. Resultaten från diskussionerna 
med referensgrupperna bildar den slutprodukt som är föreställningen 
(personligt meddelande 17 april 2013).

Anna Lund menar att möjligheten att förstå eller ta till sig en iscensättning är 
avgörande för barns och ungdomars sätt att berätta om sina erfarenheter efter 
en föreställning (2008, s. 227). Även om själva återberättandet inte behöver vara 
ett självändamål enligt tidigare diskussion så visar hennes licentiatavhandling 
att publiken har lättare att ta till sig den uppsättning som blivit till genom ett 
externlogiskt arbetssätt. Lund menar att det finns en fara i att, som konstnär, 
uppfatta sin egen självreferens som fri från begränsningar och påverkan av 
sociohistoriska sammanhang och egen livsbana. Hon refererar här till sociologen 
Bourdieus påpekande om ”den intellektuelles främste illusion”, som säger att 
illusionen är att tro att de egna begränsningarna och illusionerna saknas. En 
sådan person analyserar ständigt andras begränsningar men missar den egna 
begränsningen i att tro att den inte finns där (Lund 2004, s. 61).

Ensemblen bakom Den magiska cirkeln förhåller sig kritiska till nyttjandet av 
begreppet ”delaktighet”. De menar att det har blivit något av ett modeord 
som vuxna använder för att berättiga verksamheters existens och de vänder sig 
emot den typ av scenkonst som de menar använder barns delaktighet på ett 
redovisande och skenbart nyttigt sätt. Ung scen/öst har arbetat i nära dialog 
med skolklasser och har haft provpublik, men de påpekar noggrant att 
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Den magiska cirkeln inte har skapats av barn. Publikdialogen har varit 
en konstnärlig nödvändighet för att ta reda på hur konstruktionen av 
publikinteraktionen skulle se ut. Användningen av publikinteraktion grundar 
sig i den estetiska formens politiska styrka som passar organisationens kritiska 
undersökning av samhället. Axelsson m.fl. menar att fysiska erfarenheter i 
form av sinnlig och kroppslig upplevelse ger direkta upplevelser av strukturella, 
politiska idéer. Exempelvis görs ”kärlek” könsöverskridande och i grupp. De 
magiska ritualerna görs verkliga i det gemensamma kroppsliga. Arbetet med 
interaktion hämtade mycket inspiration från de metoder och tekniker som 
används i levande rollspel, som istället för tävling eftersöker fokus på karaktär, 
skådespeleri och upplevelse. Leken kan där vara ett mål i sig (2013, s. 2). Ung 
scen/öst motiverar på så vis sin användning av internlogisk arbetsmetod vad gäller 
framtagningen av innehållet till föreställningen, men menar att referenspubliken 
samtidigt varit viktig för att lyckas sålla ut det slutgiltiga materialet.

5.1.1 Praktisk externlogisk studie
Under min akademiska bana, med informationsdesign som grund som jag 
nämnde i uppsatsens inledning, har jag kommit att inse värdet av att involvera 
mottagaren i arbetsprocessen för att skapa något som faktiskt fungerar för 
användaren. Lunds slutsatser om de positiva effekterna av den externlogiska 
arbetsprocessen gjorde att jag ville prova den i mitt skapande arbete när jag 
kände mig i behov av information från målgruppen. Ett samarbete inleddes 
således med en högstadieklass från Kinda kommun under hösten 2012. Under 
en workshop i Östergötlands länsmuseums lokal ”Rutan” arbetade ungdomarna 
visuellt och scenografiskt med att tillverka kollage och bygga modeller. Avsikten 
var att samarbetet skulle utmynna i en rumslig gestaltning av de fem begreppen 
kärlek, ensamhet, kvinnlighet, manlighet och fåfänga. Genom 
att ta hjälp av ungdomars uppfattningar om de fem begreppen, skulle de 

sedan kunna gestaltas på ett sätt som är förståeligt och meningsskapande 
för målgruppen. På så vis skulle mina gestaltningsval vara ”sprungna 
ur ungdomarnas värld”, genom att arbeta med externlogiskt bestämda 
referenspunkter utan att engagera ungdomarna med ett skenbart nyttigt motiv.

5.2 Kunskap om sin publik
Genom att lära känna sin publik redan under arbetet med en gestaltning ökar 
möjligheterna att skapa scenkonst som berör den faktiska målgruppen. Beslut 
kan på så vis stödjas av vad som framkommit genom kontakt med målgruppen, 
och baseras inte enbart på känsla eller hypoteser. I sin doktorsavhandling fastslår 
Anna Lund att teater är ett möte mellan scen och salong (2008, s. 253). Med 
det utgångsläget blir det en relevant målsättning att låta åskådaren i salongen 
få uppleva någonting meningsskapande i mötet. Det är således viktigt att ha 
kännedom om sin publik.

Den eventuella diskrepansen mellan vad produktionssidan vill kommunicera 
och vad publiken faktiskt tar till sig visar hur väl avsändaren känner sin publik 
(Lund 2008, s. 19). Det är dock skillnad på att ha kännedom om sin publik och 
att tro sig veta vad den vill ha. Ibland påstår regissörer och teaterarbetare att de 
vet vad publiken vill ha, och de bygger produktioner på dessa hypoteser. Pamela 
Howard menar istället att det aldrig går att veta vad en publik vill ha. Det 
finns lika många sätt att arbeta som det finns människor. Allt en kan hoppas 
på är att de personliga övertygelserna och passionerna för scenkonstverket når 
fram till den begränsade skara människor som kommer att få se föreställningen 
(2009, s. 203). I Kära Jelena av Regionteatern Blekinge Kronoberg som studeras 
i Lunds avhandling har scenografen liknande inställning och menar att det 
inte går att presentera någonting som en tror att någon annan vill ha det och 
fortfarande få det bra. För att det ska bli bra måste det istället vara något som 
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konstnären själv tror på. Äktheten och kraften som krävs kan bara komma 
från en själv, att presentera något som andra antas vilja ha det och fortfarande 
få ett bra resultat är nästan en omöjlighet (Lund 2008, s. 80). Utifrån detta 
resonemang görs det gällande att avsändaren (teatern) och mottagaren 
(publiken) är beroende av varandra, på samma sätt som att de båda logikerna 
behöver varandra. En föreställning där konstnären utgår helt från internlogiska 
ideal riskerar att passera över huvudet på åskådaren, medan en föreställning som 
tar form helt utifrån externlogiskt arbetssätt kan falla platt för att det står på en 
skör och ytligt framtagen grundstomme.

Ensemblen bakom Den magiska cirkeln kan inte veta eller gissa sig till vad 
publiken vill ha, men genom ett externlogiskt arbetssätt har de provat olika 
delar av skådespelet på olika provpubliker för att få reaktioner och åsikter. Det 
garanterar ändå inte att den heterogena publiken tar till sig föreställningen som 
önskat, vilket komplicerar arbetet. Komplexiteten grundas i att den interaktiva 
teaterformen påverkas i hög grad av publiksammansättningen och av den 
enskilde åskådarens erfarenheter och livskontext. En föreställning blir aldrig den 
andra lik, det är ett faktum som gäller all scenkonst, oavsett grad av interaktion. 
Men med en så interaktiv föreställning som Den magiska cirkeln blir det extra 
tydligt att publiksammansättningen avgör vad varje enskild iscensättning 
mynnar ut i. I nästa kapitel återkommer jag till diskrepansen mellan ensemblens 
budskap och det faktiska mottagandet.

I Unga Klaras Uppfostrarna/De ouppfostringsbara består scenografin av en, på 
golvet, förstorad tvådimensionell ritning över en planlösning av en lägenhet. 
I vissa scener rör sig skådespelarna som om de går genom dörröppningarna 
i ritningen, men ibland rör de sig istället obehindrat genom väggarna. Det 
ställer krav på en teaterovan publik. En liknande spelstil användes i Kära Jelena; 

föreställningen är realistiskt gestaltad, men använder samtidigt en form som 
utmanar den unga publiken. Ett scenografiskt exempel är den imaginära vägg 
mellan kök och vardagsrum som publiken måste föreställa sig. Skådespelet visar 
att väggen finns där, men i vissa scener sker spelet ändå genom väggen. Ett 
exempel på det är när karaktären Jelena kastar en nyckel genom väggen, eller när 
hon rör sig genom den, som om den inte fanns där. Skådespelarna var oroliga 
över vissa scener, t.ex. den med nyckeln, och huruvida publiken skulle förstå 
regissörens gestaltningslösningar. Kära Jelena hade referenspublik, vilket får ses 
som en ambition att vilja få respons från målgruppen. Eleverna gav dock inte 
så mycket respons, och den respons de gav ändrade ingenting i föreställningen, 
för i slutändan var det ändå regissörens ord som gällde. Regissören menade att 
scenen med nyckeln skulle förstås som en dramatisk förhöjning. En elev som 
kommit fram och pratat med en av skådespelarna efter att ha sett Kära Jelena 
påpekade att skådespelaren som spelat Jelena begått ett misstag när hon kastade 
nyckeln, eftersom det var en vägg där. Skådespelaren svarade i enlighet med 
regissörens ord att det var tänkt att ses som en dramatisk förhöjning (Lund 
2008, s. 32, 72, 104-106). Elevens kommentar visar dock att lösningen inte 
förstods som en förhöjning, utan missuppfattades som att skådespelaren ”gjort 
fel”. Även på genrepet hördes högljudda kommentarer om att skådespelarna 
bröt den imaginära väggen genom att gå igenom och kasta nyckeln genom 
den, men ändå beslöt regissören att genomföra gestaltningslösningen. 
Dock sågs genrepet av niondeklassare, vilket regissören ansåg var en för ung 
målgrupp (Lund 2008, s. 110). Jag vill ifrågasätta valet att inte stryka något 
som inte publiken uppfattar som konstnärerna tänkt. Detta gör jag med 
fortsatt utgångspunkt i att barnteater är till för sin publik, och inte för att 
resultera i en konstnärlig liten grupp för inbördes beundran. Utan väl avvägda 
motiv för mer abstrakta sceners existens är risken att publiken får en negativ 
inställning till det inträffade och teaterupplevelsen i helhet. Lund menar att 
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teaterns personal skyddar sig och sitt ideal genom tankemönstret att publiken 
inte kan bedöma konstnärlig kvalitet, medan det är något som de själva kan 
(2008, s. 87). Men en mottagare som inte kan se eller bedöma den konstnärliga 
kvaliteten i ett scenkonstverk som skapats för denne torde inte heller uppleva 
en meningsskapande process. Med utgångspunkten att barnteater är till för sin 
publik bör relationen till den unga publiken och dess upplevelse därför värderas 
högre än så. 

5.3 Publikrelation
Relationen till publiken måste återupprättas på nytt vid varje enskilt speltillfälle. 
Det beror dels på att publikkompositionen ändras från föreställning till 
föreställning, men även på att skådespelarna förändras från dag till dag. 
Humör, hälsa och lust är exempel på icke konstanta faktorer som skådespelarna 
bär på (McAuley 1999, s. 125). Även på så vis är ingen föreställning den andra 
lik. Det vittnar Den magiska cirkeln särskilt om. I skådespelets andra fas sker 
olika lekfulla improvisationer när brevet ska överlämnas. Skådespelet håller 
på olika lång tid varje föreställning och graden av utåtagerande gentemot 
publiken skiljer sig åt. Även om publikantal och publiksammansättning spelar 
stor roll för skådespelet kunde jag märka skillnader i publikens reaktioner 
på det sedda. När spelet var mer utåtagerande blev känslan av otålighet på 
balkongen mindre. Enkätsvaren visar att de två föreställningar där jag upplevt 
minst otålighet, den 12 och 21 mars, var de enda föreställningar där det fanns 
åskådare ur publiken som graderade skådespelet i början, ovanifrån balkongen, 
som det mest omtyckta i hela föreställningen. Det förekom inte efter de andra 
föreställningarna. Där var istället de vanligaste svaren att åskådarna tyckte minst 
om den fasen. Den 21 mars avvek särskilt från mönstret. Då uppgav inte en 
enda att skådespelet i början var det minst omtyckta med föreställningen.

Skådespelarna i Den magiska cirkeln lägger händelser och personer på minnet 
under föreställningens gång. I den nionde fasen uttalar skådespelarna 
kärleksförklaringar till vissa personer i publiken. Det kan handla om saker som 
sagts eller handlingar som utförts av den eller dessa. Det är dessa åskådare som 
sedan ombeds utföra specifika kärleksfulla aktioner (till exempel kramas eller 
gå på romantisk dejt i seansrummet) tillsammans med den kärleksförklarande 
skådespelaren. Både enkätsvar och observationer tyder på att åskådarna 
uppskattar att få bli ihågkomna och utvalda på det här sättet.

Publiken kan entusiasmera och påverka skådespelet positivt men den kan också 
vara väldigt energikrävande, främst för skådespelarna (Lund 2008, s. 61). Det är 
skillnad på publik som valt själva att gå till teatern, och skolelever som är där som 
en del av sin utbildning. Under ung scen/öst kontaktar framtiden den 6 december 
2012 avbröts föreställningen när stökigheten och publikens kommentarer började 
eskalera. Den stökiga publiken utmanade det sociala kontraktets krav på en 
passiv publik (Lund 2008, s. 66). Vid det tillfället klev huvudrollsinnehavaren 
fram ett steg mot publiken, som placerats på en gradäng. Genast tändes ljuset 
i salongen. Någon eller några hade ironiserat över kroppsspråket och sagt saker 
som ”vill du ha hjälp” till skådespelarna på scenen. Genom ett direkt tilltal 
sade huvudrollsinnehavaren att hon hör allt som sägs i publiken och att det är 
väldigt störande och svårt för henne att behålla koncentrationen. En av hennes 
skådespelarkollegor slöt genast upp bakom henne och hon fick medhåll. Kollegan 
lade till att det är frivilligt att vara där och att de får gå ut om de vill. Vidare 
meddelade de att det är svårt att sköta sitt jobb om publiken inte beter sig som en 
publik. En av de stökiga ungdomarna verkade först nappa på idén om att lämna 
föreställningen och gå ut, men när eskort erbjöds och det väl kom till kritan så 
valde hen att stanna kvar. Resten av föreställningen blev det mindre stökigt, även 
om det fortsatte tisslas och tasslas vid vissa tillfällen. 
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5.4 Publikreception
Även om ett avbrutet skådespel inte hör till vanligheterna så påverkar relationen 
mellan skådespelare och publik alltid varje enskild föreställning. Scenkonst 
karaktäriseras av ett skeende här och nu och publiken är en delaktig part. 
Till skillnad från läsaren av en platt text har åskådaren av scenkonst verket 
audiovisuellt presenterat för sig. Egil Törnqvist skriver om simultanitet och 
menar att läsaren av en dramatext lätt kan glömma bort dekor, rekvisita, 
kostymer och icke talande personer när de väl är presenterade. Åskådaren 
av en iscensatt dramatext har däremot all sådan information framför sig och 
behöver inte hålla den audiovisuella informationen i minnet. Däremot saknas 
möjligheten att avbryta flödet för att själv välja att gå tillbaka i berättelsen, 
eller informeras om spelanvisningar som är omöjliga att gestalta på scenen men 
som ryms i en text. Även placeringen i salongen kan ha betydelse för vad som 
uppfattas. Mottagaren av scenkonst underordnas det audiovisuella flödet och 
utsätts för semiotiska signaler från flera håll, men de flesta tas emot med hjälp 
av synen och hörseln, som nämndes tidigare (2002, s. 102-105). Med hjälp 
av dessa söker åskådaren efter förståelse. Som redan diskuterats kan vad som 
ligger i begreppet förståelse vara personligt, då mötet mellan scenkonstverk och 
åskådare till stor del är en process som pågår inuti mottagaren.

Suzanne Osten menar att publikens sökande efter förståelse helst ska resultera i 
att föreställningen ger en beskrivning av det publiken på sätt och vis redan vet. 
Publikens behov av förståelse grundas i en fruktan för att känna sig dum, något 
hon menar är bland det värsta som finns i vår kultur. Den publika situationen 
på teatern är att förstå och upptäcka tillsammans, och att då medvetet prova 
det helt okända är att skapa osäkerhet hos publiken. Men i det som ryms 
inom förförståelsens rum kan experiment göras (2002, s. 193). I Lunds studie 
kunde ungdomarna i publiken till Kära Jelena identifiera sig med rollfigurerna. 

Lund drar slutsatsen att det har stor betydelse för utfallet att 60 % - en klar 
majoritet - tyckte att föreställningen var bättre än förväntat. Hon menar att det 
är viktigt för många unga, särskilt de med mindre kulturella resurser, att kunna 
känna igen sig. Det gäller särskilt då teater är ett ovanligt inslag i deras vardag 
(Lund 2008, s. 166).

I Lunds studie berördes unga människor, som inte tidigare berörts av 
teater, av den föreställning som arbetat externlogiskt med ungdomar under 
arbetsprocessen. Det visar att det är möjligt att skapa mening även för en ung, 
teaterovan publik. Samtidigt fanns det grupper som inte berördes lika starkt av 
föreställningen. Lund drar slutsatsen att det kanske inte är möjligt att beröra 
alla i en publik. Teater i skolan når en väldigt heterogen grupp ur olika sociala 
kategorier, vilket gör slutsatsen logisk. Kulturombuden på skolorna i Lunds 
studie enas kring att populärkulturen, i form av film och såpoperor, är för 
enkelspårig, då den serverar färdiga bilder och inte bjuder in till utveckling av 
kognitiv förmåga. De menar att ungdomarna behöver mer analys av vad de ser. 
Populärkulturens inflytande uppfattas som en motsats till de möjligheter som 
teatermötet tillskrivs. Teater anses lära ut symbolik och empati till de unga. 
Kulturombuden menar även att teater kan öka elevernas förståelse för bildspråk 
och berättande. Teaterns olika metoder i form av text, ljus, ljud och teknik 
kan lära ut att samma historia kan berättas på olika sätt, med olika hjälpmedel 
(Lund 2008, s. 123, 227). Det scenografiska språket är ett exempel på hur 
teatern kan förmedla dessa kunskaper.

Föreställningen Den magiska cirkeln sågs genom skolan av de som besvarat 
min enkät. Enkätsvaren visar en spridning i åsikter och känslomässig beröring. 
Följande citat visar att det finns svaranden som har uppskattat föreställningen: 
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Jag tyckte att det här var det bästa jag har varit med om. Det var så roligt 
att jag inte kunde somna på kväll. Det var så rolig! Gud asså!!! Bra spelat. 
Det var skit bra!! =) Awesome Job! I Loved it 

Jag tyckte att det var roligt. Lite annorlunda och även lite läskigt

Väldigt bra teater, kan tänka mig att den framförallt uppskattas av låg/
mellanstadiebarn. Så många elever som möjligt borde få se den för att 
bryta från vardagen och få uppleva någonting annorlunda och givande. 
Riktigt bra skådespeleri och härliga karaktärer, toppen!

Hela föreställningen var väldigt konstig och man blev ‘mindfuckad’. Men 
det var samtidigt mycket roligare än en vanlig teater

Enkätsvaren innehöll även kommentarer som uttrycker en frustration över att 
inte tillhöra målgruppen eller riktigt förstå vad föreställningen handlade om 
eller ville säga:

Det kändes som det var för yngre barn 

Jag förstog inte riktigt vad den handlade om 

Det var lite segt i början ni kanske kunde göra något roligare i början en o 
bara ligga på ett bord och skrika 

Var rädd hela föreställningen. Dels för att behöva göra saker och dels för 
att hela situationen var obehaglig. Hade panik hela tiden under dom 2 
LÅNGA timmarna vi var där. Ett ord sammanfattar allt GROTESKT 

Den sista kommentaren visar dessutom att en svarande upplevt föreställningen 
som ett rent skräckscenario. Respondenten tillhör det publikskikt som var 
födda mellan 1993-1995. Men enkätsvaren visar att aversion mot interaktion 
inte gäller för majoriteten, då en merpart ställer sig positiva till föreställningens 

högra grad av interaktion och eget deltagande. 97 åskådare (54 %) svarade 
”stämmer inte alls” på påståendet ”Jag hade hellre suttit stilla och tyst i en 
teatersalong och tittat på under hela föreställningen”. 59 åskådare (33 %) 
svarade ”stämmer delvis” och 24 åskådare (13 %) svarade ”stämmer helt”. ”Att 
man fick vara med i teatern” var ett vanligt svar på frågan om vad respondenten 
tyckte mest om. Olika interaktiva scenarion, som regnpromenaden, 
hattpåtagningen, att få en stämpel och att få gå iväg till andra rum i smågrupper 
var populära svar på samma fråga. Jag vill påminna om att dessa siffror inte 
representerar vårens samtliga besökare, men de ger ändå en indikation på att 
de interaktiva inslagen har uppskattats. Flera svaranden efterfrågar ännu mer 
interaktion: 

Under föreställningen kände jag mig OK men jag hoppades på att vi skulle 
få göra mer i tearten 

Jag tyckte minst om när vi på nedre våningen inte fick göra det som dom 
andra gorde, vi sat bara i publiken    

Det var lite tråkigt att få titta på

Dans att man får dansa

Den sistnämnda kommentaren kommer med ett eget förslag till ytterligare 
delaktighet. Ensemblen som skapat föreställningen har reflekterat kring extas 
som ett grundvillkor för att vara människa, och något som de måste ha i åtanke 
i det intima arbetet med att skapa förbund med besökarna. De menar att 
det i de band som de skapar mellan människor också finns en önskan om att 
skapa förutsättningar för att människor kan hålla och ta hand om varandra. 
Diskussioner om frivillighet, säkerhet, trygghet för publiken och skådespelarnas 
känslighet i det nära mötet har därför varit en stor del av arbetet inför 
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Den magiska cirkeln (Axelsson m.fl. 2013, s. 4). Enkätsvaren visar dock att flera 
svaranden tyckte att det var obehagligt när skådespelarna kom så nära. I början 
av föreställningen, när publiken välkomnas, säger en av skådespelarna att allt 
som sker i föreställningen är frivilligt. På frågan om vad åskådarna tyckte minst 
om i föreställningen löd dock några av enkätsvaren:

Att delta ofrivilligt 

När de sa att vi skulle komma upp för jag ville inte det som tur valde dom 
inte mig

När man blir indragen i allt osv...

Jag upplevde personligen att jag visserligen hade kunnat säga nej i situationer 
där jag blev ombedd att deltaga, men jag kände ändock en press som gjorde ett 
avståndstagande besvärligt. Enkätsvaren ovan tyder på liknande upplevelser. 
Fastän det sagts att allt deltagande är frivilligt verkar det som att någonting 
i sammanhanget får den enskilde åskådaren att ändå inte känna så. För 
egen del associerades känslan med den som kan uppstå vid grupptryck. Så 
även om de interaktiva inslagen uppskattas av många så gör det inte det av 
alla som sett Den magiska cirkeln. För att undvika negativa associationer 
till scenkonstupplevelsen hos denna del av publiken bör det klargöras ännu 
tydligare att allt deltagande är frivilligt. Det tycks inte alltid räcka att förmedla 
en sådan sak med ord; vad munnen säger och vad som förmedlas genom det 
icke-verbala är inte alltid likvärdigt.

I aktpausen i en av föreställningarna av Den magiska cirkeln observerade jag 
hur en av skådespelarna blev omsvärmad av en grupp åskådare. En annan 
skådespelare kom fram till gruppen, varpå den första skådespelaren skojade med 
den andre om att de nyfunna vännerna tillhörde den första och att den andre 

inte fick vara med. Det går emot föreställningens grundbudskap om gemenskap 
och att göra allt tillsammans istället för att tävla mot varandra. Osten menar 
att en publik blir trygg i sina tolkningar om också skådespelaren är det, och 
agerar utifrån det. Det är därför viktigt att regissör och skådespelare analyserar 
pjäser i samverkan (2007, s. 59). Skådespelarens agerande i pausen går emot 
det önskade förmedlade budskapet, vilket kan ha skapat förvirring i åskådarnas 
reception av föreställningen.

Den vanligaste tolkningen av Den magiska cirkeln handlade om utomjordingar 
och en annan värld. Vanliga svar på frågan om vad föreställningen handlade om var: 

Att vi kom till en annan demension av våran värld 

Lustiga typer som inte visste något

En anan värld och som ett äventyr 

Livet på andra sidan. Jag vet inte

Rymdvarelser som uppförde sig äckligt och märkligt

Hur det kunde va i en annan värld 

Att alla värdar är inte det samma som våran 

Ensemblens intentioner var inriktade på att kritisera det omgivande 
marknadsliberala systemet och ifrågasätta dagens krav på effektivitet, fokusering 
på att tjäna pengar, tävlande mot varandra, mål att hävda det egna jaget och 
heteronormativitet. Upplevelsen av att erfara ett annat samhälle tycks ha 
snappats upp av flera åskådare. Men enkätsvaren tyder inte på några djupare 
kritiska analyser av dagens rådande samhälle. Jag kommer återkomma till detta 
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i diskussionskapitlet men Anna Lund skriver att det inte är överraskande att 
en regissörs intentioner med en föreställning och en teaterpubliks tolkning 
sällan överensstämmer fullt ut. Den vanligaste tolkningen av Kära Jelena var att 
skolan är en central institution för unga människors framgång i livet. Publiken 
talade om skolframgång i termer av individuellt ansvar. Regissörens intention 
var istället den motsatta; att hjälpa de unga att kritiskt granska skolväsendet 
(2008, s. 171). Jag tror att regivalet att plocka bort moment som fick för 
starka kopplingar till Ryssland, som militärtjänstgöring och dialoger om ryska 
författare och dramatiker (2008, s. 170), fick effekten att publiken förvirrades. 
De uppfattade handlingen som långt ifrån det moderna svenska skolsystemet 
ändå, men saknade viktiga redskap för att förstå den ursprungliga kontexten. 
Trots regissörens intention att skapa en pjäs som låg publiken nära så förstod 
de att pjäsen utspelades i en annan tid och i ett annat land, men hade svårt att 
förstå varför karaktärerna agerade som de gjorde utan ytterligare information 
om den ryska kontexten. Jag misstänker att förvirringen kunnat bli mindre om 
publiken inbjudits mer i kontexten. Samtidigt spelade förmodligen spelplatsen 
roll. Föreställningen sågs i skolan och Lund menar att skolsammanhanget kan 
ha fått merparten av eleverna att inte avkoda föreställningen som skolkritisk, 
eftersom den beställts av skolan (2008, s. 175).

I Anna Lunds licentiatavhandling beskrivs en produktion som får goda 
recensioner som ett lyckat projekt, trots att publiken varit mindre förtjust. 
I hennes receptionsstudie återkom elevernas negativa teaterminnen från 
Kronobergsteaterns tidigare uppsättning Ruben Pottas eländiga salonger i 
många svar. Den hade skapat en obehaglig känsla av förvirring och lämnade 
negativa associationer till teater efter sig. Samtidigt fick den goda recensioner 
i media (Lund 2008, s. 95, 165). Komplikationen med recensioner av barn 
och ungdomsföreställningar är svår, som jag nämnde tidigare, eftersom 

den vuxne recensenten sällan tillhör målgruppen. För att få en publik med 
positiv inställning till teater är det därför viktigt att skapa föreställningar med 
publiken i fokus. Den unga publiken bör vara viktigare än en teaterintresserad 
recensent som med största sannolikhet inte tillhör målgruppen. Suzanne 
Osten menar att teatern förstått långt senare än andra branscher att den måste 
rikta sig till en bestämd publik (2002, s. 194). Som detta kapitel visat är 
kännedomen och relationen med publiken central. Publiken måste bli sedd 
och lyssnad på, eftersom den är viktigast vid arbete med scenkonst för barn 
och unga. Med kännedom om sin publik ökar förutsättningarna genast för att 
meningsskapande möten ska uppstå.
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6 SLUTSATS

I tidigare kapitel har den svenska barnteatern presenterats, den 
specifika föreställningen Den magiska cirkeln analyserats, scenografisk 
arbetssituation skildrats och publikpositionen beskrivits. Allt detta har 
skett med syfte att beskriva scenografins roll för förmedlingen av det som 
teaterpersonalen önskar uttrycka med och i föreställningen. Här avser jag 
sammanfatta de resultat som framkommit i uppsatsen. 

Denna uppsats har visat att scenografi kan användas för att förstärka 
bakomliggande läsart och intentioner med hjälp av teaterns semiotiska 
teckenvärld. Men en ung publik är ofta ovan vid teater, och alltför diffusa 
berättargrepp kan förvirra och förmedla helt fel saker, som i exemplet med 
sjaletten och den cancersjuka mamman i Anna Lunds avhandling. Det är därför 
som det är så viktigt att ha kännedom om sin målgrupp. Denna kännedom 
handlar dock inte enbart om att veta vad den unga publiken klarar av att 
uppfatta, utan handlar även om vilka ämnen och berättargrepp som är relevanta 
för dessa mottagare. Ung scen/öst gör i det avseendet helt rätt när de samarbetar 
med Linköpings universitet och institutionen för Tema i strävan efter att nå en 
djupare förståelse om sin publik. 

Vidare har det externlogiska, utåtriktade arbetssättet visat sig få bäst resultat 
ifråga om igenkänning och meningsskapande upplevelser för den unga 
publiken. Dock överlever det externlogiska inte på egen hand; upphovsmakarna 
behöver mata scenkonstverket med äkthet inifrån för att det inte ska bli 
intetsägande. Diskrepansen mellan Den magiska cirkelns budskap och dess 
mottagande av den publik som svarat på min enkätundersökning visar att 
föreställningen inte har lyckats förmedla visionen fullt ut. Materialet till 

Den magiska cirkeln togs fram internlogiskt i första hand. Kanske hade 
intentionerna kunnat förmedlas tydligare om framtagningen av föreställningen 
haft mer externlogiska drag. Genom att fokusera på åskådarna med ett 
sådant tillvägagångssätt ökar förutsättningarna för en ung publik att ta till sig 
föreställningen på bästa sätt, vilket i sin tur hjälper scenkonstverkets avsändare 
med sin uppgift; att skapa relevant och meningsskapande scenkonst.

Anna Dolatas scenografi till Den magiska cirkeln har tagits fram utifrån en 
föreställningsidé, istället för utifrån en text som är ett vanligare tillvägagångssätt. 
Hennes scenografi har varit flexibel och möjlig att förändra med liten 
arbetsinsats. Framtagningen av en sådan skådespelarvänlig scenografi är en 
smart strategi när det inte finns en färdig text att utgå ifrån. Den innebär 
att skådespelet inte måste låsas till ett färdigt skal, utan scenografin kan 
anpassas allteftersom skådespelet utvecklas. Även om scenografin upplevts 
som hård och kantig vid första anblicken har formspråket varit helhetsmässigt 
genomgående och aldrig utestängande. Ljussättningen har upplevts som häftig 
av enkätrespondenterna och förstärkt förnimmelsen av att hela teaterhuset 
känts som en annan värld. Faser i föreställningen där publiken inbjudits till 
interaktion med skådespelare och föremål, till exempel hatten och paraplyerna, 
har uppskattats av en klar majoritet. Däremot har några av de åskådare som inte 
velat deltaga känt att det varit svårt att undvika det, trots att det meddelats i 
början att allt deltagande sker frivilligt.

Den magiska cirkeln ämnade bjuda in besökarna till att ifrågasätta och vända 
ut och in på föreställningar om arbete, effektivitet, tävlingar, att hävda sin 
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individualitet, leva i parrelationer och tjäna pengar som de menar är lag i 
dagens samhälle. Antalet åskådare som anger i enkätsvaren att de inte förstår 
vad föreställningen vill säga är dock hög. Graden av förvirring som jag själv 
kände efter att ha sett genomdraget den 6 mars återspeglas även hos den andel 
ur publiken som besvarat min enkät. Jag kan inte uttyda några djupare analyser 
i enkätsvaren kring de frågeställningar om det nuvarande marknadsliberala 
samhället som ensemblen önskat belysa. Även om den specifika interpretationen 
inte behöver vara målet med föreställningen så handlar de flesta tolkningar av 
den om en konstig värld som är svår att förstå eller uttyda några budskap ifrån. 
Det tycks som att föreställningen har gått över huvudet på många åskådare.

Scenografens yrkesposition är relativt okänd utåt sett och jag menar att det 
i sig är ett bevis på att yrket är undervärderat i relation till dess potential. 
Den scenografiska arbetsprocessen är komplex och mångfacetterad, och 
kräver ett kreativt förhållningssätt. Det är mycket som måste visas hänsyn 
och tas i beaktande under processens gång. Positionen skulle kunna ses som 
en korsbefruktning mellan konstnärskap och ingenjörsförmåga. Den färdiga 
scenografin är en i stor grad visuell förnimmelse och eftersom scenkonst upplevs 
med synen som primärt sinne har scenografi stor påverkan för upplevelsen i 
helhet. Det är därför viktigt att inte förbise scenografins stora potential för 
att förstärka visuell och kroppslig erfarenhet av alla de teman som önskas 
förmedlas.
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7 DISKUSSION
Här förs en mer diskuterande text kring de resultat som studien 
uppnått. Texten präglas av egna reflektioner som uppkommit under 
projektets gång; under läsning av litteratur, under eller efter att jag 
sett föreställningar eller löpande medan jag författat denna uppsats. 
Förhoppningen är att detta kapitel, tillsammans med uppsatsen i stort, 
ska ge upphov till vidare nyfikenhet och reflektion kring studien och 
ämnet scenografi för barn- och ungdomsscenen.

Scenografins möjligheter för att förstärka föreställningen är som visat stora och 
det visuella mötet med en karaktär och en plats kommer att påverka åskådarens 
uppfattning av skeendet. Det är därför som det visuella intrycket är så viktigt. 
Jag har vid ett flertal tillfällen stött på uppfattningen om att det inte spelar så 
stor roll om stolen är brun eller grå, men jag menar att nämnda stols uttryck 
kan vara helt avgörande för uppfattningen av det sedda. Det är viktigt att det 
blir helt rätt för att visionen ska kunna uppnås. Här kan det dock vara på 
sin plats att vara medveten om att ålders- och könsbestämda, samt kulturella 
skillnader kan påverka uppfattningen av det visuella på scenen i form av till 
exempel scenografi, mask och kostym. Denna medvetenhet är viktig att bära 
med sig som scenograf.

Den visuella kommunikationen är alltså en central del av förmedlingen, men 
den är bara en del av ett större informationsflöde. I syntesen mellan det visuella 
och det auditiva kan nya budskap uppstå; något som inte kan sägas på egen 
hand. Det kan handla om repliker som inte betyder något på fel plats i fel 
sammanhang, eller ett musikstycke som får en ytterligare dimension när det 
försätts i en viss miljö. Sången “när vi två blir en” betyder en sak i Gyllene Tiders 
klassiska sommarplåga, men får en helt ny betydelse i Linköpings studentspexs 

gestaltning där den dödsdömde hjälten och hans älskade sjunger en sonett till 
varandra med fängelsegallret emellan sig. På samma sätt kan scenografin vara 
en del av ett meddelande som inte blir begripligt utan övriga delar i kontexten. 
Den scenografiska användningen av Howards begrepp dynamik-geometri 
och karaktär-atmosfär kan på samma vis spela roll för tolkningen av det som 
sker i föreställningen, som påvisats i kapitel fyra. Placering av komponenter i 
scenbilden ger olika uttryck, vilket får konsekvenser för det kommunicerade. 
Detsamma gäller för atmosfären i det gestaltade och det visar att kontexten hela 
tiden är betydelsebärande. Detta är exempel på att 1+1 faktiskt kan bli 3.

Medvetenhet och kännedom om publiken är också viktigt, som visat i denna 
uppsats. Målgruppen barn blir ofta ihopklumpad och refererad till som en enda 
massa, när begreppet barn i själva verket står för en mosaik av individer med 
olika viljor, känslor och förutsättningar. Det går därför inte att skaka fram ett 
alltid fungerande recept för hur ”barn” tar till sig en föreställning på allra bästa 
sätt. Däremot finns det bättre och sämre sätt att gestalta rumsligheter som 
en yngre publik kan ta till sig, bland annat utifrån semiotiska infallsvinklar. 
I sammanhanget är det relevant att ställa sig kritisk till problematik som alltid 
uppstår vid arbete med barn och barnkultur. Vem vet egentligen vad som är 
”bäst” för barn – de vuxna eller barnen själva? Teatern riskerar i det hänseendet 
att användas som ett styrande propagandavapen. Det finns en lite obehaglig 
maktstyrning i att låta vuxna som ”vet bättre” ta beslut över barnens huvud. 
Men om mottagaren inte är redo att ta in så spelar det ingen roll hur smart eller 
bra ett föreställningsupplägg eller budskap är; om mottagaren inte är redo så 
kommer det ändå gå denne förbi. Äkta insikter föds inifrån, de kan inte klistras 
på utifrån av någon annan.
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Att barnpubliken i själva verket är en mosaik av individer gör det svårt, eller 
förmodligen omöjligt, att ta fram en föreställning som uppskattas av samtliga 
personer i publiken. I Den magiska cirkeln uppskattas den höga graden av 
interaktion av vissa, medan andra kände sig helt skräckslagna vid tanken på 
att medverka. Kanske behöver det inte vara ett självändamål att få samtliga 
i publiken att uppskatta föreställningen. Det är inte alltid som uppskattade 
föreställningsupplevelser är de som stannar kvar längst i tanken och kroppen. 

Ung scen/öst hyste en önskan om att fokusera på att låta publiken erfara 
föreställningen med kroppen. Här är det på sin plats att återkoppla till Suzanne 
Ostens vilja att bredda begreppet “förståelse” till en sinnlig och kroppslig 
erfarenhet. I inledningen av Den magiska cirkeln klargörs att publiken inte 
förväntas förstå så länge hatten sitter på. Men samtidigt finns bakomliggande 
intentioner med föreställningen och vad den vill förmedla. I kapitlet om 
scenografi nämndes juxtapositionernas viktiga roll inom scenkonsten. Det råder 
en spänning mellan att lämna plats för egna tolkningar och att skriva åskådaren 
på näsan. Slitningen däremellan är inte sällan svår. Ung scen/östs intentioner 
med föreställningen har beskrivits som ett kritiskt ifrågasättande av flera 
tendenser i det rådande marknadsliberala samhället. Så vad är då viktigast? Att 
låta publiken bara vila i upplevelsen eller att förmedla det önskade budskapet? 
Här är det upp till ung scen/öst själva att bestämma sig för huruvida det är 
viktigt att de bakomliggande intentionerna når fram eller inte; att väga ”att inte 
alltid behöva förstå” mot ”det här vill vi att de har med sig när de går härifrån”. 
Min enkätundersökning med en liten del av publiken som respondenter visade 
att dessa åskådare inte ”förstod” föreställningens samhällskritik, men om ung 
scen/öst hellre anser att publiken inte ska behöva förstå så behöver det inte vara 
ett misslyckande. Om det däremot är viktigt att förståelse ska nås så har de inte 
lyckats ända fram hos merparten av just dessa ungdomar. 

Jag kan utläsa några tendenser till kroppsliga och sinnliga erfarenheter i 
enkätsvaren, men de är snarare kopplade till upplevelsen av rummet än till 
föreställningens bakomliggande intentioner. Det behöver inte betyda att 
sådana erfarenheter inte har uppstått; det är möjligt att enkätens utformning 
inte främjat sådana reflektioner. Mina enkäter besvarades kort tid efter att 
besöket hos ung scen/öst ägt rum. Ibland behöver en upplevelse sjunka in och 
processas innan åsikter och relationer till den utvecklats färdigt. Enkäten som 
form är dessutom skriftlig och svarsfokuserad, vilket kan få tanken att sökas 
bort från den kroppsliga upplevelsen och känslan av att det ibland kan vara 
helt okej att bara vara, och inte förstå (i den bemärkelsen att förstå innebär 
att kunna förklara och återberätta). Men faktumet att graden av förvirring 
efter föreställningen var stor kvarstår, och det är ett faktum som inte går att 
bortse ifrån. Kanske hade mer verbal guidning i föreställningen kunnat avstyra 
förvirringen, men det är svårt att göra något annat än spekulera kring det 
utifrån mitt material. Det tål att upprepas att enkätundersökningens syfte var 
att undersöka vad en viss andel av publiken erfarit när de sett föreställningen, 
med fokus på kvalitativa svar framför kvantitativa sammanställningar. De 
enskilda svaren på de öppna frågorna i enkäten finner jag därför intressantare. 
Respondenterna står för ett litet urval av Den magiska cirkelns totala publik. 
Det ska alltså inte ses som en fullständig bild, men kanske som en fingervisning 
som skulle kunna spegla verkligheten för denna produktions spelperiod. Tydliga 
svarstrender kan ge en indikation men de representerar inte hela publiken. 
Jag har således inte varit särskilt intresserad av siffror eller procentsatser i 
enkätsvaren. 

Jag blev övertygad om Den magiska cirkelns relevans när jag läste den 7-sidiga 
text som författats om den av Malin Axelsson, Moa Backman, Tova Gerge och 
Anna Lundberg. Men jag minns också min egen förvirring efter att ha sett 
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föreställningen för första gången. Tankar om att jag inte kunde skaka av mig 
känslan av att inte riktigt förstå vad jag skulle känna efteråt blandades med 
en känsla av att jag bara fått vara. Jag skämdes lite över mitt ofrånkomliga 
bekymmer av att jag inte förstod, eftersom det kändes som en typisk vuxen 
reflektion. Jag visste att jag inte tillhörde den primära målgruppen, men kände 
mig ändå inte ensam i rummet om denna förvirring. Efter att ha läst den 
7-sidiga texten förstod jag mer om vad de olika momenten i föreställningen 
egentligen hade handlat om. Men när jag var mitt uppe i dem så drog jag 
inte de paralleller som jag föreställer mig att ung scen/öst ville att jag skulle 
dra. Detta ledde mig in på reflektioner kring den speciella arbetsprocess som 
varit runt Den magiska cirkeln. Jag föreställer mig hur svårt det måste vara att 
vara mitt uppe i en process, att ha all den kunskap i bagaget som en intensiv 
researchprocess ger, och sedan försöka förmedla det utifrån scenkonstnärliga 
premisser utan att skriva någon på näsan. Det är lätt att skriva om att researchen 
måste transferera in i föreställningen, som Pamela Howard gör, men det är en 
helt annan sak att lyckas göra det. Även om föreställningens bakomliggande 
intentioner inte nådde hela vägen fram så älskade många enkätrespondenter 
föreställningen. Kanske kan det få räcka så.

Suzanne Ostens kommentar om att publikens sökande efter förståelse helst ska 
resultera i att föreställningen ger en beskrivning av det publiken på sätt och vis 
redan vet är intressant i sammanhanget. Experiment som ryms i förförståelsens 
rum accepteras av publiken. Utifrån detta resonemang kan slutsatsen om att 
ung scen/öst befann sig lite för långt utanför merparten av den undersökta 
publikens förförståelse dras. Det råder en komplex relation mellan konstnärlig 
kvalitet genom överraskande förhöjningar och åskådarens uppfattning om vad 
som är meningsfullt att få vara med om. Kanske har Suzanne Osten rätt i att 
teatervärlden varit sen med att inse vikten av att hålla fokus på en definierad 

målgrupp. Om jag får spekulera rent allmänt så undrar jag om inte målet missas 
ofta i angelägenheten om att krampaktigt hålla fast vid sina ideal. Samtidigt 
handlar det inte om att skapa lismande scenkonst som enbart finns till för att 
inställsamt tillfredsställa. Men om åskådarna rationaliseras bort till förmån för 
de egna idealen är jag rädd för att publiken kommer svika i framtiden. Och 
scenkonst är beroende av sin publik. Därför är det viktigt att ha hög kännedom 
om sina åskådare och dess reception vid gestaltning av scenografi och hela 
föreställningar.
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Hej! 
Du har sett föreställningen Den magiska cirkeln av Ung scen/öst. 

Jag skulle vilja veta mer om din upplevelse och ber dig därför att fylla 
i den här enkäten. Du kan vara helt ärlig eftersom enkäten är anonym, 

så ingen kommer få veta vem du är och vad just du har svarat. 
Du får markera flera alternativ. Tack för hjälpen!

Det här året föddes jag: ______________

Jag har sett teater förut:
Ja    Nej  

Det här datumet såg jag Den magiska cirkeln hos Ung scen/öst: ______________

Jag har sett teaterföreställningar förut hos Ung scen/öst i samma teaterhus som 
Den magiska cirkeln utspelades i:
Ja     Nej  

Det kändes som att jag klev in i en annan värld när jag gick in genom dörren
till teatern:
Stämmer helt    Stämmer delvis   Stämmer inte alls  

Jag tyckte om att det fanns olika platser att sitta på nere i “underjorden” 
(det stora rummet):
Stämmer helt   Stämmer delvis   Stämmer inte alls  

När jag hade satt mig ner i “underjorden” kände jag att jag nog skulle få 
uppleva något:

Spännande       Obehagligt       Underbart        Som man blir rädd av  

Tråkigt        Märkligt        Inget särskilt         Annat: ______________

När jag fick sätta på mig en hatt kändes det som om jag:

skulle få vara med i ett äventyr           blev lite löjlig           inget särskilt         

Annat: ____________________________________________________

När vi gick med paraplyerna under regnpromenaden kändes det:
som om vi hörde ihop i en enda stor grupp           lite fånigt     
roligt att få vara med            som att jag inte ville delta    inget särskilt  

Annat: ____________________________________________________

Jag tyckte att det färgade ljuset gjorde att föreställningen kändes:
Häftig          Ful          Ännu mer som en annan värld          Rolig  
Ungdomlig          Inget särskilt         Jag märkte inte att det var färgat ljus   

Annat: ___________________________________________________________

När vi delade upp oss fick jag:
Gå till ”seansrummet” med det stora runda bordet   
Gå till övervåningen och vara med om ”spådomen”  
Gå till ”sakarkivet” på övervåningen    
Göra ”inflykten” och hämta föremål från ”den vanliga världen” 

Där kände jag mig:
Förväntansfull          Förvirrad    Glad          Arg      Ledsen  

Rädd   Uttråkad        Fundersam         Annat: ______________

Där kändes det som att jag nog skulle få uppleva något:

Spännande       Obehagligt       Underbart        Som man blir rädd av  

Tråkigt        Märkligt        Inget särskilt         Annat: ______________

vänd  →

BILAGA 1: ENKÄTUNDERSÖKNING
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Jag hade hellre suttit stilla och tyst i en teatersalong och tittat på under hela 
föreställningen:
Stämmer helt   Stämmer delvis   Stämmer inte alls  

Under föreställningen:
Kände jag mig helt uppslukad av allt som hände       Tänkte jag mest på annat   

Ville jag aldrig att det skulle ta slut      Väntade jag mest på att det skulle ta slut  

Annat: ________________________________________________________

Jag tyckte att föreställningen handlade om: ____________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

När föreställningen var slut kändes det som att jag varit i en annan värld:
Stämmer helt   Stämmer delvis   Stämmer inte alls  

När föreställningen var slut kändes det som att jag varit med om:
Något spännande         Något konstigt         Ett äventyr         Något tråkigt   

Något som jag blev rädd av         Något underbart      Något roligt  

Inget särskilt         Annat: ________________________________________

Jag tyckte mest om: ______________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Jag tyckte minst om: ______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Har du något mer att tillägga så skriv det gärna här:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Tack för hjälpen!
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BILAGA 2: sammanfattning av enkätsvar

Det här året föddes jag: 
?: 6
1993: 3
1994: 33
1995: 1
2000: 39
2001: 82
2002: 14

Jag har sett teater förut:
Ja: 125
Nej: 53

Jag har sett teaterföreställningar förut hos Ung scen/öst i samma teaterhus 

som Den magiska cirkeln utspelades i:
Ja: 16
Nej: 162

Det kändes som att jag klev in i en annan värld när jag gick in genom 

dörren till teatern:
Stämmer helt: 34
Stämmer delvis: 99
Stämmer inte alls: 45

Jag tyckte om att det fanns olika platser att sitta på nere i “underjorden” 

(det stora rummet):
Stämmer helt: 97
Stämmer delvis: 70
Stämmer inte alls: 35

När jag hade satt mig ner i “underjorden” kände jag att jag nog skulle få 

uppleva något:
Spännande: 108
Obehagligt: 30
Underbart: 10
Som man blir rädd av: 26
Tråkigt: 12
Märkligt: 68
Inget särskilt: 15
Annat:
* roligt (12)
* annorlunda
* läskigt
* konstigt (6)
* oförventade  saker
* fruktansvärt
* smårädd

När jag fick sätta på mig en hatt kändes det som om jag:
skulle få vara med i ett äventyr: 64
blev lite löjlig: 49
inget särskilt: 51
Annat:
* var med i teatern
* roligt (2)
* konstigt
* en spennande ögonblick
* man skulle göra något
* pinsamt!!
* skulle få den
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* inte behövde tänka
* kul att få ha hatt
* blev en cowboy
* jag vet inte, det var roligt med hatt
* uppleva något
* töntig
* snygg
* pyttelite löjlig
* löjligt och inget särskilt
* lite skumt
* konstigt men stylish
* nått kul hehe =D 
* dog inombords
* skulle få löss
* lite allt möjligt men den var bekväm
* roligt och coolt
* att jag blev en av dom 

När vi gick med paraplyerna under regnpromenaden kändes det:
som om vi hörde ihop i en enda stor grupp: 30
lite fånigt: 60
roligt att få vara med: 77
som att jag inte ville delta: 12
inget särskilt: 23
Annat:
* kul att få vatten på sig
* pinsamt
* som om det regnade på riktigt
* roligt
* coolt att det regnar
* blött (2)
* jag skratta jätte mycket 
* men en tjej spruta mer på mig sa hon sen 
* undligt men roligt

* mycket fånigt (2)
* roligt att det verkligen kändes som att det regnade
* konstigt (2)
* förnedrande
* det var jättekul! Jag älskar vatten!
* Roligt! Man fick bli blöt! :D
* fånigt på ett as kul sätt 
* super fånigt 

Jag tyckte att det färgade ljuset gjorde att föreställningen kändes:
Häftig: 116
Ful: 2
Ännu mer som en annan värld: 65
Rolig: 44
Ungdomlig: 14
Inget särskilt: 17
Jag märkte inte att det var färgat ljus: 3
Annat:
* coolt
* lite coolt
* fränt
* som om man var i ett färigland 
* snygare 
* förstärkte stämningen
* som ett typiskt 80-talsdisco
* mysigt på något sätt

När vi delade upp oss fick jag:
Gå till ”seansrummet” med det stora runda bordet: 44
Gå till övervåningen och vara med om ”spådomen”: 19
Gå till ”sakarkivet” på övervåningen: 17
Göra ”inflykten” och hämta föremål från ”den vanliga världen”: 93
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Där kände jag mig:
Förväntansfull: 20 7 9 33
Förvirrad: 15 4 3 16
Glad: 11 8 8 27
Arg: 1 0 0 0
Ledsen: 1 0 0 2
Rädd: 8 0 1 7
Uttråkad: 3 1 1 26
Fundersam: 17 9 3 16
Annat:
* lurad
* spend 
* vad kommer hända?
* undrade vad vi skulle göra
* roligt
* inte jätte road 
* roligt att hämta snö
* konstig
* för gammal

Där kändes det som att jag nog skulle få uppleva något:
Spännande: 30 14 10 37
Obehagligt: 8 1 1 13
Underbart: 1 1 4 4
Som man blir rädd av: 4 0 0 9
Tråkigt: 2 2 0 5
Märkligt: 21 12 6 28
Inget särskilt: 3 1 1 20
Annat:
* annorlunda
* roligt
* trolleri grej 
* roligt
* konstigt
* roligt

* konstigt 
* roligt
* mer
* fick inte göra något
* läskigt
* konstigt
* (tråkigt, reds. anm) för att jag har varit tysen  gånger i normala värden 

Jag hade hellre suttit stilla och tyst i en teatersalong och tittat på under hela 

föreställningen:
Stämmer helt: 24
Stämmer delvis: 59
Stämmer inte alls: 97

Under föreställningen:
Kände jag mig helt uppslukad av allt som hände: 74
Tänkte jag mest på annat: 32
Ville jag aldrig att det skulle ta slut: 63
Väntade jag mest på att det skulle ta slut: 27
Annat:
* tänkte vad som skulle hända (kommentar till valet av ”Tänkte jag mest på 
   annat”)
* med det blinkade (som kommentar till valet av ”Väntade jag mest på att det 
   skulle ta slut”)
* undrade vad som skulle hända
* jag prata med kompisar 
* kände jag mig OK men jag hoppades på att vi skulle få göra mer i tearten 
* det var roligt att titta på
* både och
* kände jag något magiskt
* förväntansfull
* växlade det mellan att ha kul och lite smått tråkigt
* undrade jag om jag råkat dö på vägen dit
* kände jag mig förvirrad
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* jag kände mig chockad
* ville aldrig gå där ifrån 
* kändes det konstigt och lite kul

När föreställningen var slut kändes det som att jag varit i en annan värld:
Stämmer helt: 41
Stämmer delvis: 81
Stämmer inte alls: 53

När föreställningen var slut kändes det som att jag varit med om:
Något spännande: 56
Något konstigt: 96
Ett äventyr: 47
Något tråkigt: 13
Något som jag blev rädd av: 15
Något underbart: 12
Något roligt: 60
Inget särskilt: 10
Annat: 
* en teater man inte brukar gå på
* vet inte
* något ganska roligt
* annorlunda (3)
* något annorlunda och speciellt
* lite tråkigt
* en LSD-trip till Narnia 
* hemskt, panikslaget
* lite då och då blev det läskigt
* ett minne för livet

Jag tyckte att föreställningen handlade om:
”Att vi kom till en annan demension av våran värld” eller ”lustiga typer som 
inte visste något” eller ”utomjordingar” ”en anan värld och som ett äventyr” 
eller ”livet på andra sidan. Jag vet inte” eller ”hur det kunde va i en annan 

värld” eller ”Den magiska världen” eller ”äventyr” eller ”att alla värdar är inte 
det samma som våran” eller likn: 65

”Jag märkte inte vad den handlade om så jag vet inte” eller ”vet inte. Inte ialafall 
om en anan värd” eller ”Tyckte inte att det fanns någonn direkt handling” eller 
likn: 21

”Jag tyckte den handlade om många konstiga saker” eller ”Allt mellan himmel 
och jord” eller ”allt och ingenting” eller likn: 14

”Vänskap” eller ”Människor som gillar varandra eller ”Kärlek, instengd” eller 
”Kärlek, att man kan vara kär i alla människor, och att man ska få tycka och 
yttra sig fritt” eller ”överdriven konsumtion och fri kärlek?” eller ”gemenskap, 
att det är viktigt att vara sig själv, att bjuda på sig själv” eller likn: 12

”Ord” eller ”snälla ord” eller ”konstiga personer som larva sig med ord” eller 
”att ta vara på livet. Tänka på vad ord betyder och står för”: 7

”Att det finns olika slags mäniskor” eller ”hur andra folk lever” eller ”hur det skulle 
vara att leva tillsammans varje dag” eller ”hur världen kunde se ut” eller ”känslor, att 
längta efter något annat” eller ”att få kontakt med sitt inre” eller likn: 7

”Snälla människor” eller ”rymdvarelser som uppförde sig äckligt och märkligt” 
eller ”höga personer som flummade runt” eller ”konstiga människor” eller likn: 6

”Den handla om vanliga världen” eller ”att de skulle gå till normala värden” 
eller likn: 5

”Att det finns magi för att den heter magiska sirkeln” eller ”En magisk ring och 
färger”: 5

”Döda” eller ”Typ zombies” eller ”snälla zombier som hade en konstig kultur” 
eller likn: 4:

”Ett brev som flög hur som helst. Dom skrek och hohoade” eller ”ett brev och 
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”att man fick vara delaktig, att alla fick ta del av och känna sig utvalda (utan 
tvång, (bra) viktigt!)” eller likn: 21

”Kakorna” eller ”när jag fick kex och vatten”: 15

”När man fick vara med och gå runt med paraplyen” eller ”när dom spruta 
vatten på mig” eller likn: 12

”I slutet för ätt där hände mycket” eller likn: 11

”Allt”: 7

”Att dom gav oss hattar” eller likn: 6

”När dom sa till alla att dom var kära i dom” eller ”När dom ville kramas 
eller gå på dejt med några eller kramas med någon från publiken” eller ”när vi 
dansade med en av killarna på teatern” eller likn: 6

”Inget”: 5

”Och alla färjade ljusen!”eller likn: 5

”Början och slutet tyckt jag var bäst” eller ”I början: ‘Jag har en soft airgun’” 
eller ”I början när vi fick se lite av en teater” eller ”Att stå på ‘balkongen’ och 
titta ner på föreställningen” eller likn: 5

”Att man fick gå runt lite” eller ”Flytta omkring orden” eller likn: 3

”När vi fick gå ned” eller ”Jag tykte om att vi var i de stora rumet”: 2

”Vet ej”: 2

”Att det var så olikt från ”riktigt” teatrar jag varit på”: 2

”Skådespelarna var roliga men snälla” eller ”när skådespelarna pratade med oss”: 2

många konstiga människör” eller ”människor som bara sprang runt i en sal”: 3

”Den handla om vanliga världen” eller ”att de skulle gå till normala värden”  
eller ”Hur den vanliga världen såg ut” eller likn: 3

”Spännande och roliga saker” eller ”att ha kul” eller likn: 3

”Lite mer läsgiga saker och det var jät roligt” eller ”red var jag av monga med 
läskiga saker”: 2

”Ett arkiv”: 2

”inget speciellt”: 2

”Att våga saker”: 1

”Song lite danc” eller likn: 1

”Vänskap” eller ”Människor som gillar varandra” eller ”Kärlek, instengd” eller 
likn: 1

”fantasi”: 1

”att förvrida allting!”: 1

Jag tyckte mest om: 
”När kläderna lös” ”När dom dansade och när ljuset slog på och av” eller 
”stämplarna som lyser” eller ”När dom satte på det coola ljuset i slutet” eller 
likn: 26

”När vi skulle gå i grupper till olika rum. För att man undrade vad som fanns 
där” eller likn: 24

”Att man fick vara med i teatern” eller ”att bli utvald med mina kompisar” eller 
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Jag tyckte minst om: 
”När vi på nedre våningen (inflyktsgruppen, reds. anm) inte fick göra det som 
dom andra gorde, vi sat bara i publiken” eller ”att inte alla fick gå till alla stälen” 
eller ”Det var lite tråkigt att få titta på” eller ”När jag blev bort delad med mina 
kompisar” eller ”att vi delade upp oss i grupper” eller likn: 22

”Ingenting” eller likn: 21

”I Början” eller ”När vi fick stå där uppe” eller likn: 20

”Att man inte förstod allt” eller ”väntan på att förstå vad det handlade om” eller 
likn: 9

”Paraplyerna” eller ”när det regnade” eller ”När vi dansade med paraplyerna” 
eller ”när det regnade och man blev blöt om strumporna” eller likn: 9

”När det var en tjej som spota ut kakor ur munnen” eller ”när de var äckliga” 
eller ”när dom pussade/slickade varanndra i arm-hålan” eller ”när de skulle 
smaka på varandra” eller likn: 8

”När man skulle åka hem” eller ”när teatern var slut” eller likn: 6

”Att teatern var löjlig” eller ”Det var lite skumt” eller ”När det vart lite 
barnsligt” eller ”Allt var så rörigt... (skum handling) eller ”det var för overkligt” 
eller likn: 6

”När de sa att vi skulle komma upp för jag ville inte det som tur valde dom inte 
mig” eller ”att vara med” eller ”att delta ofrivilligt” eller ”när man blir indragen 
i allt osv...” eller likn: 6

”Att gå iväg i olika gruper det var obihagligt” eller likn: 4

”Allt var lite kul, men vissa saker var roligare” eller ”Jag tyckte allt var bra!”: 4

”Att skådespelarna kom så nära”: 4

”Den romantiska middagen”: 2

”Början och slutet tyckt jag var bäst”: 1

”När man fick stemplen på handen och när man fick lappar som man skulle 
sätta upp”: 1

”När vi kollade på när dom gjorde teatern” eller likn: 1

”Ashkan”: 1

”När teatern var slut för jag fattade inte vad den hanlade om!!” eller likn: 1

”Klädarna”: 1

”När jag sov”: 1

”Att dom gav oss hattar” eller likn: 1

”När dom sa till alla att dom var kära i dom” eller ”När dom ville kramas 
eller gå på dejt med några eller kramas med någon från publiken” eller ”när vi 
dansade med en av killarna på teatern”: 3

”Att inte anstränga mig”: 1

”Sällskapet”: 1

”Jag vet inte men det var kul att det var så spännande och hände saker hela 
tiden”: 1

”Musiken”: 1

”Röken, tejpen, typ kuberna! Ja när de gjorde massor konstiga grejor i kuberna”: 1
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”När de kysste varandra!”: 4

”Slutet eftersom där var det kärlek och jag tyckte inte att det passade in” eller 
”När dom gjorde kärleksförklaringar” eller ”slutet (efter pausen). Blev väldigt 
lost och förstor inte sammanhanget” eller likn: 4

”Vet ej”: 3

”Lapparna”: 3

”Att man inte fick ta med sig varsin hatt” eller likn: 2

”När man sjunde” eller ”när dom sjöng”: 2

”Nästan allt”: 2

”Röken”: 2

”Slutet när man skulle ligga på golvet”: 2

”Att man skulle ha hatt”: 2

”seansrummet”: 2

”När gubben åt snön”: 1

”Det som var i miten av sagan”: 1

”När vi kom in till teatern. Det känndes lite läskigt”: 1

”Musiken och ljuset” eller likn: 1

”Ingen aning, kanske att den var så konstig men det var också bra att den var 
konstig”: 1

”När dom pratade”: 1

”Senen”: 1

”Kakorna”: 1

”När dom satt i en låda”: 1

”Dålig info i början med jackorna och skorna”: 1

”Vatten”: 1

”inte fick något förutom en stämpel”: 1

Övriga kommentarer och reflektioner:
”Jag tyckte att det var så roligt att när det slutade och min kompis sa: Du vet 
att teatern var i 2 timmar va? Då skrek jag i 2 timmar?! För det kändes som en 
halvtimme. Tiden går ju fort när man har kul. En liten bild till er: (Ung scen/
öst är BÄST! I ett hjärta, reds. anm)”

”Dans att man får dansa” - tyder på att hen vill vara delaktig och inte bara titta 
på

”Jag tyckte att det var roligt. Lite annorlunda och även lite läskigt”.

”Jag förstog inte riktigt vad den handlade om”

”Det kändes som det var för yngre barn”

”Det var lite segt i början ni kanske kunde göra något roligare i början en o bara 
ligga på ett bord och skrika”

”Jag tyckte att det var magiskt när det lös olika färger och våran stemplar lös 
med det stog ‘MAGISKT’. Det var häftigt tyckte jag!!!! Det var sämst för vi fick 
en enda kex!!!!!! Varför fick inte mer fika och saft!!!!!! eller coola!!!!!!” och ”Varför 
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fick vi inte mer fika?! Vi fick bara mariakex och lite vatten. Nästa gång kan ni 
tänka på att ge coola och ballerina kex”

”Andra värld och man ska våga saker som att pussa killar för det gjorde 
teatermäniskorna”

”Jag tyckte att det här var det bästa jag har varit med om. Det var så roligt att 
jag inte kunde somna på kväll. Det var så rolig! Gud asså!!! Bra spelat. Det var 
skit bra!! =) Awesome Job! I Loved it.”

”Väldigt bra teater, kan tänka mig att den framförallt uppskattas av låg/
mellanstadiebarn. Så många elever som möjligt borde få se den för att bryta 
från vardagen och få uppleva någonting annorlunda och givande. Riktigt bra 
skådespeleri och härliga karaktärer, toppen!”

”Var rädd hela föreställningen. Dels för att behöva göra saker och dels för att 
hela situationen var obehaglig. Hade panik hela tiden under dom 2 LÅNGA 
timmarna vi var där. Ett ord sammanfattar allt GROTESKT”

”Hela föreställningen var väldigt konstig och man blev ‘mindfuckad’. Men det 
var samtidigt mycket roligare än en vanlig teater”

”Inte vara mycket i ansiktet. Och inte ha pauser, bara efter man hade gjort det 
man gjorde när man var i olika grupper. Och få något som inte är en stämpel 
kanske som hatten”

”jag vill bara skriva att jag älskade teatern, alla skådisar o karaktärer och hur 
teatern var gjord.”

”Jag tyckte att det var äkligt när de smakade på varandra och ohygieniskt 
där gruppen x fick vara! Men anars var det totalt fantastikt! Jag har alltid 
varit intresserad av teater, att kunna bli någon helt annan! Det vill jag kunna 
göra! Själv kan jag gråta på låtsas men det är inte samma sak! Åh det var helt 
fantastiskt! Och vilka sång-röster! Åh, gud så bra det var!!!”
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BILAGA 3: intervjuanteckningar
 
Anna Dolata, 130404, kl 11.10-12.10 
Waynes Coffee, Stockholms Centralstation.

Frågekluster om den specifika föreställningen
•	 Vad har ni velat berätta i den här föreställningen?
•	 Hur har du tänkt kring formspråket, kopplat till det ni/du vill berätta? 

Färger, former...
•	 Jag upplever att formgivningen som helhet är centrerad och i huvudsak 

symmetrisk, det viktiga sker i mitten av både det stora scenrummet och i 
seansrummet. Som att formgivningen utgått ifrån cirkeln som form. Hur 
har du tänkt kring det?

•	 Men den stora ”hyllan” mot kortsidan framför teknikplats är asymmetrisk 
och hård, kantig och består av många kvadratiska former. Likaså de mindre 
kuberna som finns runtom i underjorden. Hur har du tänkt där, med de 
formerna?

•	 Vilka känslor har du velat förmedla i formgivningen?
•	 Den magiska cirkeln är väldigt platsspecifik. Hur har det varit att arbeta 

med en sådan plats? Kommer den även spelas på Kulturkammaren i 
Norrköping? Hur kommer ni lösa scenografin på den platsen i så fall? Hur 
har det varit andra ggr, t.ex. med Ung scen/öst kontaktar framtiden?

•	 Hur har ni tänkt kring ljussättningen?
•	 Hur mycket har du varit involverad i repetitionerna? Hur/var har 

repetitionerna ägt rum? Hur långt innan premiären har skådespelet kunnat 
repeteras i den verkliga scenografin? 

•	 Hur har ni jobbat i den här uppsättningen (externlogiskt/internlogiskt)? 
Upplever du att referensgrupperna påverkat ditt arbete med scenografin? På 
vilket sätt?

Svar: 
Att allt inte behöver ha färdiga svar, att man får vara annorlunda och konstig 
och att det är helt okej att inte platsa i de mallar som finns. Att få komma 
in och släppa på de vanliga konventionerna. Förhoppningsvis kan någon 
komma ut och känna att det är helt okej att få vara sig själv, efter att ha sett 
föreställningen. Föränderligt verk (post-it bygger vidare verket)

Tänkte tidigt på landskap. Leklandskap. Röra sig fritt över hela huset. Inte så 
mycket rekvisita, en större bild, inte plotter. Arkivet kom in sent i processen, 
och förde visserligen med sig en del rekvisita. Det skulle vara ett flöde och att 
man skulle kunna röra sig över hela huset, nu blev det ändå mest fokus på det 
stora rummet så då fick mest energi läggas där i slutändan. Det var lite galet, 
någon scen bestämdes inte förrän 2 dagar kvar till premiär.

Känslor av ett annat sammanhang, hela teaterhuset en sammanlänkad värld. Att 
kunna springa runt i hela teaterhuset, undvika scen-salong. 

Platsspecifik. Kommer inte spelas i Norrköping. Andra föreställningar som 
spelats där (t.ex. ung scen/öst kontaktar framtiden) inga problem. Får ta fram 
något som passar den mindre salongen (Norrköping) och så får det bli som det 
blir i Linköping. 

Ljussättningen: ljussättare från StDH (praktikant). Vitt golv och vita element 
för att kunna ljussätta, som i sin tur ska hjälpa till att fånga känslan av helhet i 
hela huset. 

Skådespelarna har inte kunnat repa i scenografin från början. Fanns inget 
manus. Lekte de 3 första veckorna och sedan samlades konstnärliga teamet 
(Anna, Malin, Moa, Tova, skådespelarna, någon gång Helena (producent)) 
en vecka för att samla ihop resultatet och skapa föreställningen utifrån det. 
Därefter var det en vecka till kollationering, vilket var galet intensivt och lite 
till, och inte som det brukar vara.

Kostym: androgyn, ingen åldersbestämning. Kostymen blev väldigt lik Annas 
första intentioner och idéer. 
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Frågekluster om arbetsprocess (generellt)
•	 Hur tänker du kring budget när du jobbar? Hur vet du vad idéerna kostar? 

Visste du på förhand att det kostar si och så mycket att bygga alla vita kuber 
t.ex.? Hur stor har budgeten varit för scenografin i Den magiska cirkeln? På 
vilka sätt påverkar budgetposten ditt kreativa arbete?

•	 Det är inte första gången du arbetar tillsammans med ung scen/öst. Vilken 
var din första produktion med dem? Hur kommer det sig att du kom i 
kontakt med dem och fick det uppdraget?

Svar: 
Om budget: omöjlighet att hålla koll på det, bara det är en heltidstjänst 
i sig. Men får hintar om det hela tiden under processen, inför förteknisk 
kollationering och teknisk kollationering. Ibland räknar verkstäderna ut det 
på minsta krona, om det är osäkert. Ofta går det att laborera och flytta om lite 
mellan de olika budgetposterna.

Fått sina uppdrag på ung scen/öst av Malin, då de jobbat ihop med källarteater/
lågbudgetteater förut, t.ex. när Malin gjorde performance och regidebut. 
Tidigare hade ung scen/öst Magnus Möllerstedt som husscenograf men när 
Malin blev konstnärlig ledare tog hon in Anna, som nu har fått kontrakt på 1 
år, och även 1 år efter det. 

Frågekluster om yrkesbana

•	 Tidigare utbildning?
•	 Ditt/dina första jobb? 
•	 Hur har du fått dina jobb? Har folk ringt dig och kommit med 

erbjudanden eller sökte/söker du upp intressanta samarbeten själv?
•	 Egen företagare eller anställd? För-/nackdelar?

Svar: 
Tidigare utbildning: TV-scenografiutbildningen i Skellefteå och därefter 
production manager på DI (kurs som gick endast en gång). 

Hankade sig fram och levde på nästan ingenting fram tills för ca 6-7 år sedan. 
Är nu 37 år, började med teater runt 20 och gjorde då även performance och 
sjöng lite. Så det verkar ha varit tufft, men Anna har trivts med det livet, det 
har varit spännande. Fått jaga uppdrag, såklart, det funkar inte för majoriteten 
att inte knacka dörr. Men hon har också gått och dragit sig för det, så det har 
ibland blivit ett nödvändigt ont när pengarna sinat. 

Av en slump hamnade Anna på en agentur, efter ett reklamjobb för Damernas 
Värld (?) med en stillbildsfotografering, där fotografen fanns hos agenturen. Så 
Anna har gjort en del reklamfilm, novellfilm och annan tv-scenografi. Har som 
sagt 2 år framöver säkrade, men känner att hon vill underhålla sina kontakter 
och inte släppa det helt, så hon slipper stå på bar backe när de 2 säkrade åren är 
över. Tuff bransch! 


