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Inledning.

Jag har ofta undrat hur professionella scenografer arbetar fram och väljer tecken i sina scenografier. 
Något förenklat kan man förklara ett tecken som så att om en skådespelare kommer in med en krona 
av papper på huvudet så förstår publiken att det är en kung på scenen och att det inte är i första hand 
en skådepelare med en pappersbit i form av en krona på huvudet. En papperskrona blir alltså ett 
tecken för en kung! Eftersom jag själv håller på med scenografi inom amatörteatern och har upptäckt 
att det inte finns så mycket skrivet om arbetsprocessen för en scenograf och vad som ingår i yrket. 
För mig blev det viktigt att förstå hela processen. Jag insåg att här har jag en bra möjlighet att söka ny 
kunskap om hur en scenograf skapar sin del i en teaterhändelse. Jag har valt att benämna 
teaterföreställning för teaterhändelse p g a att teater har så många olika sätt att framföras på och att 
denna händelse aldrig kan reproduceras. Dels det som syns på scenen, dels det som inte syns på 
scenen vad gäller scenografi; d v s logistiken  eller hur man organiserar allt material runtomkring en 
teaterhändelse.

För att min forskning ska bli mer begriplig kommer här en introduktion till vad scenografi är. 
Scenografi är allt som syns på scenen när inte skådepelaren är närvarande med sina attribut eller 
rekvisita. Attribut är rollens specialtillverkade personliga saker som t ex plånbok i guld, ett paraply av 
gamla kalsonger eller en kungakrona av papper. Om dessa ligger kvar i en scen när skådespelaren är 
av scenen räknas detta attribut inte till scenografin. Rekvisita är riktiga saker som ska vara med i 
föreställningen som man har införskaffat utifrån. 

Scenografi kan vara naturalistiskt återgivande som t ex ett rum i en lägenhet med väggar, tavlor, 
taklampa, allt tidstypiskt återgivet, men också i ett anakronistiskt utförande med otidsenliga möbler 
eller till och med i en stil som aldrig funnits. Scenografi kan också vara framställt i ett symbolspråk 
som inte direkt visar för publiken vad det föreställer utan ger tillsammans med allt annat i 
teaterhändelsen, olika känslor och intryck som gör att tolkningarna av en teaterhändelse kan gå vitt 
isär hos två åskådare vid samma tillfälle.
 
All scenografi kan framställas dels tvådimensionellt, d v s ett motiv på en plan yta, dels 
tredimensionellt som ger påtaglighet för skådespelaren. Den tvådimensionella scenografidetaljen 
brukar ofta vara förlagd till den bakre väggen eller ytan där man kan måla eller projicera bilder och 
filmer. Man kan också välja att spela i ett tomt rum och då är detta också ett scenografiskt val. 
Scenografin påverkas av hur rummet ser ut där man väljer att bygga upp den. Även salongen eller 
auditoriet där publiken sitter eller står påverkar utformningen.

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en scenograf arbetar, från det att denne får en text att läsa 
till den färdiga scenografin. Eftersom scenografi är en praktisk kunskap utan  given gång, är det svårt 
att i några vetenskapliga teoretiska forskningar skaffa upplysning om arbetsprocessen, och i den 
praktiska kunskapen, hos scenografer, ligger en del rent tankearbete som inte heller det verkar 
utforskat i någon större utsträckning. Jag vill ta reda på finns metoder en scenograf arbetar efter och 
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om det ingår steg i arbetsprocessen man kan urskilja, och vilka val och eventuella kompromisser en 
scenograf får göra under arbetets gång och vad som ingår i yrket. Jag vill också veta hur tankearbetet 
ser ut och av vilka material som scenografen arbetar med i det praktiska arbetet med modeller och 
skisser, och hur samarbetet ser ut med andra yrkesgrupper på teatern.

Hur ser en scenografs arbetsprocess ut, från texten till färdig scenografi och vad ingår i en scenografs 
uppgifter? Finns det tillvägagångssätt i arbetsprocessen och arbetsmaterial som gäller för scenografer 
generellt?

Metod.

Jag har använt mig av en hermeneutisk forskningsmetod eftersom jag inriktat mig på den icke mätbara 
kunskap som en konstnär och scenograf besitter. En positivistisk metod passar inte i detta 
sammanhang eftersom en sådan metod ser till delar i stället för helhet och mäter enligt mått och 
graderingar. Jag delar Jan Trosts syn på när man ska göra en kvalitativ studie. Om man frågar hur 
ofta eller hur mycket då kan det vara bättre med en kvantitativ studie, men om van vill veta hur och 
förstå eller att hitta mönster, skall man göra en kvalitativ studie.1 Alltså är en kvalitativ undersökning 
som frågar hur, istället för en kvantitativ metod som frågar hur mycket, att föredra i detta fall. Jag har 
tidigare skrivit en uppsats i vetenskapsteori Att fånga tankar om teaterns roll i samhället (2005) I den 
försökte jag ta reda på den lämpligaste forskningsmetoden för denna typ av undersökning och en 
slutsats var att positivistiska metoder där man försöker hålla sig objektivt neutral, reducerar 
människors tankar och åsikter till osammanhängande delar.
 
Jag har gjort en kvalitativ intervju med scenografen Calle von Gegerfelt, för att studera hans 
arbetsprocess. I denna intervju ingick två modeller och några kostymskisser som jag har använt till 
fallstudier. En modell till ”Den inbillade sjuke” av Molière och en till ”I djurens ögon” av Ninna 
Tersman, samt kostymskisser till ”Lysande utsikter” av Hans Rosenquist efter en roman av  Charles 
Dickens.2  Jag har även gjort en litteraturgenomgång där jag sökt efter andra scenografers 
arbetsprocesser.

Efter intervjun med Gegerfelt delade jag upp intervjun i tre fält som jag kallade: Sammanställning: 
Tankar, Sammanställning: Bygga och skissa och Sammanställning: Samarbete och kompromisser. 
Där jag sorterade ut vad i intervjun som hörde var. Ur detta sorterade jag ur olika faser och sedan steg 
i hans arbetsprocess. Mot hans process ställde jag tre andra scenografer och ur texter av om om dem 
gjorde jag en likadan uppdelning och ställde samman alla fyra i en tabell för att kunna göra en 
jämförande studie.

Etiska aspekter.

När jag frågade scenografen om han ville medverka i en intervju, lovade jag att låta honom läsa 
igenom den färdiga uppsatsen, innan jag lämnar den till bedömning, för att han ska kunna se om han 
1 Jan Trott Kvalitativa intervjuer  1993 
2  Se bilder i bilagan sid 21
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är rätt citerad. Vad gäller anonymitet i min forskning har jag gjort bedömningen, i samråd med  och 
min handledare, att personer som är av vikt för min fallstudie av en uppsättning, ex regissör är med vid 
namn.

Avgränsningar.

Jag har avgränsat mitt djupstudium till en scenograf och dennes metod eller process, och för att 
förenkla denna studie jag har inriktat mig på två uppsättningar som denne har skapat scenografi och 
kostym till. Jag använder mig dock även av de forskningar och texter jag kunnat hitta i ämnet 
scenografi, för diskussioner och jämförelser med andra scenografers tillvägagångssätt och kunskaper.

Litteraturgenomgång och tidigare forskning.

Vid en genomgång av den litteratur jag har hittat som beskriver scenografers arbete har jag funnit att 
det finns ganska lite skrivet om hur hur en scenograf tänker parat med dennes praktiska kunskaper 
och hur detta kommer till uttryck, samt om hur hela arbetsprocessen ser ut från början till slut. 
En bra beskrivning av vad en scenograf är får man i boken Regi- kreativitet och ledarskap (2000) av 
teaterprofessor Martha Vestin. En scenograf är den som utformar spelplatsen tillsammans med 
regissören. Det arbetet börjar mycket tidigt i uppsättningsarbetet. De måste vara överens om centrala 
frågor, som t ex vilket slags möte det ska vara med publiken, i vilken tid och vilket/vilka rum pjäsen 
ska utspelas, i vilken grad scenografin ska vara en uttolkning av pjäsen, hur scenografin blir spelbar. 
Kommunikationen mellan regissör och scenograf sker främst med skisser, modeller och bilder.

Eftersom Marta Vestin har varit lärare till Kristina Ranerfors i regi, tar jag med en uppsats jag gjort 
där jag intervjuade henne om dramanalys. Naxe M. Från texten till föreställningen till analysen 
(2005) I den intervjun framkom att hon även var scenograf och därmed analyserade hon texten utifrån 
hur scenen skulle utformas. När hon läser texten gör hon en så kallad ”estetisk karta” och hon 
grundar den på några huvudrubriker: Rummet. Ljuset-mörkret. Ljudet-tystnaden. Karaktärerna. 
Rörelse-stillhet. Det dramatiska förloppet. Kostymen. Rekvisitan.

Magdalena Holdar har i sin doktorsavhandling Scenography in action (2005) beskrivit samspelet 
mellan en teaterhändelses olika delar med åskådaren och scenografin. Hon menar att scenografin till 
skillnad från dekor och kostym, inte kan separeras från en levande föreställning för vilken kontext den 
är skapad. Däremot står det ingenting om själva skapandet, tillkomsten och det kreativa i 
arbetsprocessen. Kreativitet är enkelt utryckt; när man kan skapa nytt av gammalt, en förmåga att 
tänka i nya banor utifrån etablerade perspektiv och se möjligheter i det som kan uppfattas som hinder 
(Min tolkning.)

Christine Keffel skriver i sin  artikel Tankar om konstnärliga arbetsprocessers nytta (2005) ”Att 
arbeta med scenografi förutsätter många sorters kunskap, som till stor del måste läras in under den 
faktiska arbetsprocessen./.../ Under själva arbetet uppövar man en känsla för vad som fungerar och 
inte fungerar i scenografin för att stödja berättelsen eller föra en sorts dialog med den.”3 

3 Christine Keffel Kunskap i det praktiska  Bernt Gustavsson (Red.) 2004 sid 70
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Bengt Molander skriver i sin bok Kunskap i handling (1993) som handlar om s k tyst kunskap och i 
den tar han upp sin intervju med Ulf  Linde f. 1929, konstkritiker och museiman, professor i 
konstteori vid Konsthögskolan 1968–76, intendent vid Moderna museet 1973–76, chef för Thielska 
galleriet 1977–97, sedan 1977 ledamot av Svenska Akademien. ”kunnande som en form av 
uppmärksamhet./.../Man kan inte, sade Ulf Linde vidare, utbilda fram mästerverk men man kan lära 
sig uppmärksamhet som rutin”4 

Ann-Margret Liljequist har i sin avhandling Sandro Malmquist och hans scenografi (1985) försökt 
att spegla S. Malmquists parallellkarriär som både regissör och scenograf. Ofta var han både och, i 
samma uppsättning. Hon citerar Malmquist och ger en antydan till hur Sandros tankearbete ser ut när 
han skapar sin scenografi: ”Grunden för ’visionen’ har för mig alltid de dramatiska ’spänningarna’ 
mellan rollerna./../ då ser jag så småningom hur rollerna gruppera sig i förhållande till varandra som 
de behöver /.../ Detta är grunden för den kommande sceografiska bilden.”5  Det finns också några 
kortare stycken som ganska ytligt tar upp samarbetet mellan regissör och scenograf.
Gunnar Olofgörs har i sin avhandling Scenografi och kostym: Gunilla Palmstierna Weiss (1995) 
försökt att beskriva vad som uppfattas i hennes scenografikonst. Här framkommer kortfattat hennes 
arbetsprocess och metod. Dels en beskrivning av ett speciellt färgschema hon använder för 
kostymernas färgers betydelse i pjäsen, därför är det viktigt att hon vet när olika kostymer ska vara på 
scenen, dels en redogörelse för de steg hon tar i skapandet av sin scenografi.

Eva Sundlers avhandling Isaac Grünewalds scenografi - Vision och verklighet 1920-1930 (1975) tar 
upp hur Grünewalds vision förvandlas till verklighet full av kompromisser. I kapitlet om hans 
arbetsmetoder framkommer en del formuleringar nedklottrade på skisserna som visar på olika 
inspirationer i arbetet och via dessa skisser har Eva Sundler dragit vissa slutsatser om hans 
arbetsprocesser.

Hans Öjmyr har i sin avhandling Kungliga Teaterns scenografi under 1800-talet (1975) försökt visa 
hur scenografin skapades på Kungliga Teatern men också hur scenografiska influenser från utlandet 
introducerades i Sverige. Via skisser kan man något tänka sig hur scenbilderna kan ha sett ut, men det 
är svårt att ur dessa få kunskap om de arbetsprocesser som förgick dessa scenografier.

Det finns en hel del böcker som beskriver vilka material man kan använda vid arbetet med scenografi 
och vad man bör tänka på. Dessa böcker är inte vetenskapliga och de tar till största delen upp arbetet 
med de fullskaliga scenografidelar som ska stå på scenen. De jag har läst är: En bok om scenografi 
(1985) av Sven Östberg samt Brådhe m fl Att arbeta med teater (1987).

En scenografs arbetsprocess

Min djupstudie är gjord utifrån en intervju med Calle von Gegerfelt. Han har arbetat med teater sedan 
1970. 1974 fick Gegerfelt arbeta scenmästare och inspicient, alltså en som ser till att alla är på plats 
och samordnar tekniken, på Berns Salonger i revyn Glaset i Örat. Detta fick en avgörande betydelse 
för yrkesvalet. Efter drygt ett år och ett par scenografier på Riksteatern och scenskolan börjar han 
4 Bengt Molander Kunskap i handling 1993 sid 15
5Ann-Margret Liljequist Sandro Malmquist och hans verksamhet som scenograf 1985 sid. 224
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arbeta som scenograf och räknar sig som scenograf sedan 1976 då han kom till den nystartade 
Dalateatern. Då hade han hunnit göra tre scenografier. Här blir han kvar som heltidsanställd 
scenograf, och är så än. Dock har han de senaste tio åren arbetat som gästscenograf på andra teatrar i 
Sverige och utomlands. Gegerfelt arbetar alltså på olika teatrar och hur han blir kontaktad, och hur 
han får ett nytt pjäsmanus, varierar.

När det är på Dalateatern då är ju jag med i repertoarråd, så jag vet vad som är på gång. Då blir det automatiskt 
att jag ska göra scenografi, för det mesta, för ibland är det, ja jag kan ju inte göra allt. Så man har tagit in 
andra också. I tio, tolv år har jag frilansat mycket och varit tjänstledig och då är det regissörer som ringer 
mig.6

Jag kommer här att redogöra för de steg han går igenom och hur hans arbetsprocess ser ut, från 
texten till färdig scenografi och vad som ingår i en scenografs uppgifter. Stegen är indelade i fyra 
avdelningar eller faser, som jag har givit rubriker som bygger på mina slutsatser.

Steg 1-3: Intuition, inspiration och kreativitet.

Denna första del är till största delen bearbetning av texten. 

Steg 1: Första genomläsningen.
Första genomläsningen gör han rakt igenom, utan att försöka fästa sig vid någonting, som ett sätt att 
få grepp om pjäsen, vad den handlar om och hur den är uppbyggd.

Steg 2: ”Att gå med det i huvudet.”
Detta steg är det känsligaste steget då Gegerfelt går in i sig själv. Det handlar om egna erfarenheter 
han konfronteras med. 

 till 90% så utgår man från det skrivna ordet, en text. Precis som en skådespelare ger sig in det. Jag går in i 
texten och jobbar med mig själv. Ja jag själv som person ska reagera på det. Det är väldigt personligt alltså. 
Det kan vara ett helvete ibland. Det kan dyka upp känslor, minnen och erfarenheter

Steg 3: Research och materialinsamling.
Research och samlande av material för både kostym och scenografi. Eftersom Gegerfelt är både 
scenograf och kostymör, vilket inte hör till yrket egentligen men det är ändå det vanligaste i dag, så 
tänker han parallellt på både kostym och scenografi.

...dom flesta scenografer tror jag jobbar med både scenbild och kostym. Sedan finns det ju dom som är enbart 
kostymtecknare; kostymörer och ... de som bara gör scenografi och inte kostym. Men det är nog det 
vanligaste; bägge delarna.

Han använder sig av internet ofta när han letar inspiration och uppslag till kostymerna, ”istället för att 
springa runt på bibliotek”. I detta steg ingår flera  genomläsningar av manuset med olika inriktningar. 
Allt mellan en till tjugo gånger.

6 Naxe M. Intervju med Calle von Gegerfelt  Falun 2006 05 05
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Med tanke på kostym; vem möter dom och vad säger dom när dom möter varandra. Det gäller att ta reda på så 
mycket som möjligt om karaktärerna, för ofta är det så att dom kommenterar varandra, och vem som kommer 
och vem som går, vad dom har på sig och vilket tillstånd dom är i och sådana saker som man kanske inte 
upptäcker första gången man läser.

Sedan läser Gegerfelt manuset med bl a tanke på rekvisita. Han söker upplysningar om sådant som 
finns på scenen som han måste ha med, vilken tid på dygnet det är och var någonstans i geografin det 
utspelar sig.

Steg 4-7: Idéer, konkretisering och utkast. 

Under tiden för dessa steg ingår också möten med olika berörda, kostymavdelning eller skräddare och 
ljussättare. Flera möten med regissören ingår också under hela arbetsprocessen.

Steg 4: Strukturen tar form.
Nu börjar strukturen i pjäsen bli tydlig. En viktig faktor i det här skedet för kunna göra ett bra jobb, är 
att schemalägga hur pjäsen är uppbyggd i scener och lägga upp en plan över rollfördelningen i dessa.

Och eftersom jag letar efter det rumsliga så är det det rumsliga som dyker upp, men det kan vara annat också. 
Då gäller det att försöka spara på det där, på ett eller annat sätt. Jag har svårt att sitta och skissa mig fram. 
Det kan bli någon väldigt enkel planskiss hur man ska disponera ytan. Någonting sådant, så kan det vara 
någon slags idé.

Steg 5: Förutsättningar och ramar.
Nu är det dags att rita en enkel planskiss som är golvet i modellen med hjälp av ritning över 
teaterbyggnaden. På detta ”golv” har han ritat ett rutmönster ”så att man har det i meter eller 
halvmeter så att man inte behöver sitta och mäta hela tiden”. Ofta använder han sig av den skala han 
vill fortsätta att bygga modellen i; 1:25 vilket visar att fyra centimeter i modellen är lika med en meter i 
verkligheten. Detta för att det redan från början är viktigt med rätt storlekar på allt i modellen som ska 
byggas.

Och när jag har kommit så lång så har jag något slags begrepp, om det nu är väggar och var dom ska vara och 
så skär man till någonting också ställer upp och provar sig fram. Ser hur det ser ut och så. Det som jag har 
haft i huvudet, om det stämmer och känns bra.

Här kommer ett annat slags tankearbete in för honom, och det är att han måste föreställa sig det rum, 
eller det rumsliga, att hålla sig inom.

förutsättningarna, det är ju min ram. ’Det här är maxhöjd!’ ’Det här är maxbredd!’ Det bästa är om man kan 
justera sig själv så att ’Nu är jag här innanför! Det är mitt universum’ liksom. Men ibland så känns det 
djävligt trångt också. ’Fan, jag får inte plats på det här.
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Steg 6: En första ”enkel” modell.
Nu är det dags att tillverka en modell som får fungera som preliminärmodell innan han tillverkar den 
”riktiga” modellen. Denna första modell är inte så noga byggd men den har de rätta måtten. 
Materialet Gegerfelt använder till väggar och golv i modeller är en styv skiva som är av ett skum eller 
pressad lump mellan två papper. Det heter Kapafix och är lätt att skära, limma och nåla i. På modellen 
till ”Den inbillade sjuke” målade han på akvarellpapper och limmade på en Kapafixskiva och ställde 
upp som fondvägg. (Se bilder av den färdiga scenografimodellen i bilaga 1)

Steg 7: Komma överens med regissören. 
Möte med regissör, med en modell eller skiss eller både och. Försök till konkretisering vad gäller 
material bl a för både kostym och scenografi.

Man träffas inte så ofta, men man måste ju börja och sen så innan man ska presentera det så måste man vara 
överens ’ja det det här stämmer.’ Att vi bägge två är överens att det här man ska göra.

Det är regissören som har det konstnärliga ansvaret, under teaterchefen, och detta har han att förhålla 
sig till när de båda möts för att titta på hur långt han har kommit.

Strävan är ju att man ska vara överens. Jag kan ju inte göra någonting emot regissörens vilja. Det är ju 
regissören som ska regissera trots allt. Regissören har det övergripande ansvaret över det hela.

Steg 8-9: Planering och praktisk arbete.

Nu börjar det arbete som möjliggör för uppsättningen att åka turné. Han måste nu tänka på logistiken. 
Även om det inte är aktuellt med turné så är planläggning för materialhantering på och omkring 
scenen vid en föreställning avgörande. På en turné har man även transporter, i- och urlastning och 
montering att tänka på.

Steg 8: Planläggning. 

Här har jag en ritning på Uppsala Stadsteaters stora scen. (Se bild bilaga 1) Jag måste ju veta vad det är för 
utrymme. Jag måste veta var tar scenen slut och siktvinklar och ser publiken och om man ska stänga av på 
sidorna så att man inte ser in. Täcka in och sådant där. Och sedan om det är scenbyten om det är stora saker 
som ska ut och in och köras åt sidan. Då måste jag veta, ’finns det plats att köra ut det här?’ Sedan måsta jag 
veta höjden också, så att jag vet hur förhållandena är. Höjden upp till dit man kan hissa dekor är viktigt att 
veta för honom om man ska planera för scenografielement i full höjd. Hur högt är det då och hur höga kan 
bitarna vara eller tygerna? Så att dom försvinner och inte hänger ned halvvägs.

Om en teater ska ut på turné så måste det alltid planeras för den minsta scenen.

Ja tyvärr! För det är ju ofta så, inte bara här i Dalarna utan när jag jobbar på andra ställen också, att man ska 
ut och turnera och så får man turnéplatserna och man får se ritningarna. Allting ser ganska bra ut fast det är en 
som är markant mycket mindre! Och det är liksom en som ställer till det. På något konstigt sätt så är det så. 
Men det är svårt. Som Sveasalen i Leksand, den är också en sådan här en liten, mycket speciell scen och sedan 
så Avesta som är på en arton meter scenbredd! Den är enorm alltså! Och man ska spela samma föreställning 
på dom där två ställena.
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Steg 9: Bygga riktig modell.
Nu ska han bygga en riktig modell som ska ge en bra bild av hur scenen kommer att se ut, teckna och 
måla riktiga kostymbilder. I bilaga 1 finns en bild av modellen till scenografin till ”I djurens ögon” 
som spelades på Dalateatern nu under vintern och våren 2006, samt bilder av scenografin till ”den 
inbillade sjuke” som spelades ”för några år sen” i Danmark.  Sedan scenens ytterväggar byggts upp 
på golvet som han började med, kommer turen till skärmar och intäckningar som ska placeras så att 
publiken inte ser in bakom scenen, och att man får de möjligheter till entréer och sortier som behövs. 
(Se bild bilaga 1).

Jag bygger upp golvet, storleken, ytan. Ja först och främst ytan. Jag börjar nog i något slags 
uppifrånperspektiv, tänka så så att man ser att man får plats. Rent praktiskt, att skådespelarna får får plats och 
att det som ska in på scenen, ’jomen det finns plats, där kan dom gå så’ och att dom kan röra sig. Ofta kan jag 
se uppifrån att det blir någon slags spänning i rummet. Jag tycker det. Där går jag väl på känsla och lite 
erfarenhet också.

Nu börjar Gegerfelt också att bygga den scenografi som utgörs av de element som ska vara på scenen 
t ex bord och stolar och även att teckna och bygga figurer som han sätter in i modellen. (Se bild bilaga 
1). Här används bl a olika träslag och papper, akvarellfärg  för att bygga dessa element.
För att modellen sedan ska kunna visas och transporteras  limmas allting fast.

Steg 10-12: Samarbete och kompromisser

Någon gång under dessa steg brukar man ha en s k teknisk kollationering d v s när alla tekniska 
avdelningar, som ljud, ljus, kostym, dekorbyggare, scenarbetare och regissör träffas och tittar på en   
scenografimodell och diskuterar vad som kommer att finnas på och bakom scenen. 

Steg 10: Ljus.
Här kommer funderingar på ljus in i tankearbetet. I samarbete med ljussättaren diskuteras det fram 
vilket ljus det ska vara. Här tittar de på alla scener som kräver olika ljusmoment för alla scenerier d v s 
var på scenen aktörerna skall stå och när och hur de ska förflytta sig och alla olika som ytor planeras 
att användas i scenografin tar upp ljus på olika sätt och olika ljus ger olika stämningar. 

Ljussättaren, jag och regissören brukar träffas rätt tidigt. När man sätter i gång så har man ett snack om vad 
det är man vill.

Steg 11 Samarbete med verkstäder.
Planritning och måttritningar till dekorbyggarna ska nu ritas. Kostymavdelningen och Gegerfelt ska 
tillsammans tolka hans teckningar av kostymer (se bild bilaga 1) till den aktuella skådespelaren.

 
med kostym så tar det mer av min tid på plats. Jag måste vara med mera. Där ska jag vara med och diskutera 
material och vara med vid inköp. Gå och känna och åka runt (vid materialinköp) och sedan vid provningar. 
Där är det ungefär som med modell också. Skiss är en skiss, verkligheten är något annat. Så när skådespelaren 
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får på sig den där kostymen så ser man ’hur lång ska kjolen vara?’  Så måste man titta hur  det ser ut. ’Jaa, 
två cm högre upp!’ och sådant där. ’Om man gör så här och det stramar där’ så får man släppa ut där, några 
flera knappar. ’Du behöver ha flera fickor.’ ’Jag ska ju ha en fickplunta. Den måste jag ju ha här!’ ’Då får du 
göra ficka och så. 

Det är inte alltid möjligt att träffa skådespelaren innan han ritar kostymen.

Ibland vet jag inte vem det är och ibland är inte rollen besatt, ’det finns ingen skådis än’. Men jag måste göra 
kostymen i alla fall! /.../ och det som tar mest energi det är nog kostym, med skådespelarna så nära: det tar, 
men det ger energi också, men det kan vara djävligt jobbigt, svårt. Det är dom som står där, det är dom ska ha 
det här på sig, det är liksom deras hud./.../Det står en gubbe där ute (en fullstor pappfigur på en figursågad 
träskiva som står utanför hans ateljé tillverkad för en utställning) som jag gjorde gjorde väldigt smal och 
smidig. Och sedan var det en väldigt kraftig kille som skulle göra rollen men då tyckte jag ’nämen det är inte 
så viktigt, det spelar ingen större roll för jag har i alla fall vilken typ det ska va! Även om han är kraftig!

I samarbetet med dekorbyggarna är en uppgift att göra ritningar. Det är ritningar man bygger scenen 
efter, modellen har man som stöd. Han gör dels en hel planskiss över scenen uppifrån där allting står 
och dels delritningar på alla saker de ska bygga, skärmar och annat. Ritningarna kommer då enskilda 
med mått och material, framför allt mått, material diskuteras ofta fram i samråd med dekorbyggarna.

Planritningen den är också för teknikerna, för ljuset, för allting som ska hända på scen.  Det är mer än bara 
skådespelarna som ska gå där. Det ska ut och in saker  Det är scenarbetare som ska ta fram saker och ta bort 
saker. Snickarna dom vill leverera sedan står det där. Det är lite annorlunda.

Steg 12: De sista korrigeringarna, fullstor scenografi.
En sista möjlighet att rätta till brister och fel på den färdiga scenografin och kostymerna. Gegerfelt 
måste kolla med skådespelarna om deras kostymer fungerar. Nu inträder en svår fas för honom, att få 
skådespelarna att bli nöjda med sina kostymer.

Jag jobbar nära skådespelare när det gäller kostym. Och där kan det vara mer eller mindre knepigt. Vissa 
skådespelare dom tar det dom får och några tycker att det är skitbra! ’Å vad kul, å vad roligt!’  En del dom 
tycker egentligen inte alls om det dom får, men dom säger ingenting, och andra är hyperkänsliga.

När scenografin är uppställd och skådespelarna provar den för första gången kan det ibland hända att 
skådespelarna har praktiska synpunkter på den.

Allt sådant där måste man förhålla sig till, jag menar att skådespelare är människor. Dom har sina fobier och 
rädslor och allt vad det är. Det är på riktigt! Det går inte bra att vifta bort det. Och ibland stämmer det. ’Det här 
är inte bra! Han eller hon har rätt. Vi måste göra om det här!’ Det kan ju faktiskt vara så att jag har fel också, 
även om det tar emot.

Även om Gegerfelt i princip har gjort det han är ålagd att göra, händer det att han hjälper till att måla 
och dekorera den riktiga scenografin.

 I början då målade jag själv och var rekvisitör. Men med tiden så blir det svårare och svårare. Det tar så 
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mycket tid. Jag ska vara scenograf och man ska vara på så många ställen samtidigt och att då ta på sig ett 
ytterligare ett jobb och måla eller, ja rekvisitan. Det går inte i längden alltså! Jag klarar inte av det. Men visst 
kan jag vara där och dutta lite och göra lite saker. 

Det händer också att ändringar i en scenografi krävs när den står uppställd på scenen, om det inte ser 
bra ut när den är i full skala, eller att det helt enkelt inte fungerar med vissa detaljer.

Jag har nog aldrig varit med om att man har bytt ut hela. Visst detaljer. Sen, en modell det är ju en modell, 
det är ju inte verkligheten. Så man går där och ändrar och duttar på saker. Man kommer på att man måste göra 
så där och saker kan ju se jättebra ut i en modell, men i verkligheten så ser man att det fattas någonting. Det 
stämmer inte, det funkar inte!

Tre andra scenografers arbetsprocesser

För att kunna göra en jämförande studie har jag dels tagit del av anteckningar och tillhandahållet 
material från en kurs med scenografen Marianne Carlberg på Västerbergs Folkhögskola i samarbete 
med Dramatiska Institutet 2005, dels använt mig av Christina Keffels text Tankar om konstnärliga 
processers nytta 20047  och Gunilla Palmstierna -Weiss arbetsmetod beskrivet av Gunnar Olofgörs8

 Efter denna redogörelse kommer jag att göra ett försök att med en sammanställning i tabellform se 
om det finns steg eller faser som gäller för flera scenografer.

Marianne Carlberg
 
Carlberg är lärare i scenografi på Mälardalens högskola och frilansande scenograf och hon har bl a 
varit scenograf på Dalateatern i La Strada del Amore av Staffan Göthe 2003. Hon börjar med sex 
läsningar av texten eller manus. Hon gör listor på frågor som hon letar svar på i texten, en lista per 
läsning och hennes huvudrubriker har jag strukit under: Tid och plats? Rollerna? Rekvisita? Aktion: 
verb; ex  vem gör vad? Frågetecken, var ligger platsen, vem är x, vad betyder uttrycket? Scenbyten, vad 
händer mellan scenerna, var kommer han in o s v. Hon börjar inte rita eller skissa förrän hon gjort alla 
läsningar och research. 

Hon ställer sig också en massa andra frågor som hon samtalar med regissören m fl om. Bl a frågar 
hon: Varför ska vi spela den här pjäsen? Hur tolkar vi texten? Vad handlar den om? Hon vill veta: 
Var? Pjäsens plats? När? Vilken period? Hur? Realism eller stilblandning? Jag har bara tagit med en 
eller ett par frågor under varje huvudfråga men hon ställer många. När det gäller Research gör hon 
stilstudier inom arkitektur, konst och kostym och hon undersöker bl a politik och musik. Andra 
frågor är vilka ramar finns, möjligheter och begränsningar i t ex texten, musiken (om det är 
musikteater) och teatern? Teatern (teaterhuset eller själva teateruppsättningens alla funktioner, min 
anmärkn.) har många underavdelningar som ger ramar för en scenograf: scenen och salongen med 
7 Christine Keffel Kunskap i det praktiska  Bernt Gustavsson (Red.) 2004
8 Gunnar Olofgörs. Scenografi och kostym: Gunilla Palmstierna -Weiss 1995
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sina mått, utrustning, läge. Verkstäderna med personal, kunskaper, utrustning mm, och hon måste ha 
klart för sig vad som gäller om dessa delar. Sedan måste hon titta på budget och om det ska vara en 
turné?

Carlberg beskriver vidare vad hon kallar ”scenografens verktyg” som är frågor med olika huvud- och 
underrubriker. Space: (rymd, min övers) och här har hon många underrubriker. Stor, oändlig, trång 
instängd, fri, m fl. Hennes medel att arrangera i dessa rum: Rumsform, tomrum, vägghöjder, trappor, 
vinklar plattformar och tygers rörelser, labyrinter, hinder o s v. Hon kan även använda sig av 
publikens placering. Ytor: Blankt, matt, strävt, skrovligt, luddigt, kallt, varmt, o s v. Material: textil, trä, 
metall, sand, plexiglas, m fl. Hon frågar sig om det ska vara äkta material eller imiterade. Och hon 
funderar på hur hon ska arrangera dessa material med; mångfald, enhetlighet, kontraster, realism, 
symboliskt. Färg: Historiskt, etnografiskt korrekt, dokumentärt (”museum”) moderätt, realism 
förstådd av oss idag, socialt särskiljande, symboliskt, känslomässigt, synlig färgskala, osynlig 
färgskala, färg som tecken, o s v. Ljus: Realism, känslomässigt, utpekande, symboliskt, ”effekter” , 
projektioner av olika slag, o s v. Rörelser: Rörelser i rummet, föremål, ljus, kroppar.

Gunilla Palmstierna -Weiss
Hon är född 1928. Efter att 1945-52 ha utbildat sig utomlands och på Konstfackskolan arbetade hon 
med skulptur och scenografi för att sedan alltmer övergå till teatern. Hon har arbetat på Dramaten och 
varit engagerad vid flera internationella scener och bl a samarbetat med regissören Peter Brook samt 
ansvarat för scenografi och kostymer till urpremiärerna på Peter Weiss pjäser. Palmstierna -Weiss 
arbetsmetod inleds med ett högläsande, tillsammans med en annan person, av manuset för att finna en 
rytm. Detta gör hon minst en gång parallellt med att hon träffar regissören och har ett ”inre 
skapande” mot bakgrund av dessa möten. Därpå börjar hon bygga en modell i skala 1:20 enligt 
internationell praxis. (5 cm i modell är lika med 1m i verkligheten, min anm)
Ostörd memorerar hon igenom hela pjäsen. Hon skapar ett färgkodsystem för kostym som är 
rytmiskt anpassat till skådespelarnas entréer, sortier och rörelser på scenen. Hon har en väl utarbetad 
modell vid kollationeringen för hon vet att det är lättare att diskutera kring en sådan än en 
perspektivskiss. Hon berättar t ex att Ingmar Bergman förväntar sig ett väl utarbetat utgångsförslag 
vid deras inledande samarbete. Därpå kan de börja vända och vrida på olika alternativ. Oftast leder 
dessa diskussioner med regissören till mer eller mindre omfattande modifikationer. Hon säger att 
hennes process leder till större och större förenkling av scenbilden.

 Hur omfattande visioner jag än har från början står jag ändå till sist med en naken, avskalad enkelhet. Min 
utgångspunkt är alltid ordet. Allt - spelet, musiken, rörelsen, scenografin, - ska underordna sig det, men 
scenografin har en stor uppgift att understryka och förtydliga pjäsens innehåll och skapa det sammanhängande 
rum som är nödvändigt för att dramat skall kunna nå fram. 

Palmstierna -Weiss har som scenograf kontakt med ett stort antal av teaterns verkstäder där hon 
fungerar som samordnare och konstnärlig arbetsledare i skapandet av scenbilder, kostymer, masker 
och peruker. Under repetitionstiden går det mycket tid till utprovning av scentekniska lösningar och 
införskaffandet av tyger, och det viktiga arbetet med att hitta rätt färger och nyanser. Hon är med vid 
de känsliga utprovningarna med skådespelarna, för att möta deras krav  och personliga önskemål.
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Christine Keffel 

Keffel har gått olika konstskolor samt Nordiska Scenografiskolan och fortbildningskurser på 
Dramatiska Institutet i Stockholm. Hon håller kurser/workshops och föreläsningar.
Keffel beskriver sin arbetsprocess med scenografin till dansföreställningen Smekningar(1994) med 
koreografi av Lena Josefsson, i tre faser. Första fasen - mötet med det obearbetade materialet. Här 
beskriver hon hur hon tittade igenom ett bildmaterial tillsammans med kostymtecknare(!) ljussättare, 
kompositör och koreografen, som i dansförest-ällningar fungerar som regissören på talteatern. 
Tillsammans sökte de efter det uttryck som koreografen försökte leda in dem på. Dessa intryck 
försökte hon omsätta i sin ensamhet och formulera till sin egen fråga. 

Andra fasen - bearbetning, tolkning och gestaltning. Nu började hon skissa i sökande efter uttrycket. I 
scenografi arbetar hon med motsatspar som; Innanför/utanför, stort/litet, mörkt/ljust, över/under. Hon 
överväger motiven för olika objekt och varför de skall vara med. Alla objekt som tillförs har en stark 
betydelse. 

Hon har funderar kring det rumsliga, om magi i de rummen. Att välja material, som tyger och färg och 
form, är tidskrävande processer. I detta skede har hon möten med koreografen där de diskuterar idéer 
och tankar. Till slut hittade hon vilket material som skulle användas som huvudmaterial på scenen. 

Under tiden för utprovningen av materialet, om det skulle hålla att ha med i en dansföreställning och 
att det skulle reagera som de hade tänkt sig, byggde hon på sin modell. Hon försökte hitta rätt höjd, 
djup och bredd och samtidigt ta hänsyn till materialets egenskaper och mått.

Nu kom ett produktionsmöte där alla fick tidsplanen för produktionen med deadlines för de olika 
momenten. Efter ett första möte där hennes modell gicks igenom, föreslogs ändringar och ljus och 
ljudsättarna fick en uppfattning om idéerna. När den scenografiska utformningen så slogs fast 
började hon göra enklare konstruktionsritningar.

 Ofta, när hon gör scenografier, funderar hon ut egna tekniska lösningar men ofta får hon råd och 
synpunkter av tekniker och detta ger ganska ofta upphov till nya ritningar. Sedan var det dags för 
kollationering, där alla kompetenser inom dans samlades kring modellen, och eftersom det var en 
dansuppsättning, fanns inget talmanus. Det kom en massa idéer och därför måste alla vara mycket 
tydliga i beställningarna till tekniker och verkstäder.  Samtidigt hade hon möten med verkstäderna och 
hantverkarna om olika saker i olika material som skulle tillverkas och som skulle fogas in tillsammans 
med huvudmaterialet. 

Här inträdde en lång period med att prova ut ett material som dansarna skulle handskas med på 
scenen. Detta gav upphov till nya utformningar i olika steg tills man till slut enades om material och 
utformning. ”Denna fas innebär ofta starka psykiska påfrestningar för de inblandade”

Tredje fasen - kommunikationen. Premiären! 
Den andra akten var inte helt färdig, men den första akten var i sig stark nog för att allt skulle bära./.../ 
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spontant uttrycker folk som har sett den fortfarande en slags hänförelse av vad de sett./.../-varje del i 
föreställningen har betydelse för helheten. Det finns ingen slump i slutresultatet. Däremot kan slumpen 
ibland ha gett nya lösningar på vägen mot det tänkta målet.9 

Fyra scenografers arbete, likheter i många steg

Nedan har jag i tabellform försökt att sammanställa de stegen hos de tre scenografer jag har tagit som 
jämförande objekt mot Calle von Gegerfelt, för att se som de har några steg som är jämförbara med 
von Gegerfelts. Jag har också försökt att finna ut om det går att ha överskrifter till stegen som jag har 
gjort till stegen för von Gegerfelt.
 
I jämförelse med intervjutexten, var det mycket korta texter att basera studien av de andra 
scenograferna på, och därför svårare att sortera ut olika steg. Jag har försökt att hitta parallella steg 
eller liknande steg motsvarande von Gegerfelts och lagd dessa i motsvarande stegruta, dock utan att 
ändra den inbördes utvecklingen i texten för respektive scenograf.

9 Keffel C. (2004) Tankar om konstnärliga kunskapsprocessers nytta i Bernt Gustavsson (Red.) 
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Planering 
och praktisk arbete.

Planering 
och praktisk arbete.

Planering 
och praktisk arbete.

Planering 
och praktisk arbete.

Välja material, tyger, färger 
former och volymer.

Research. Sex listor med en 
frågerubrik på vardera.

Samarbete och 
kompromisser

Samarbete och 
kompromisser

Samarbete och 
kompromisser

Idéer, konkretisering och 
u tkas t .

Idéer, konkretisering 
och utkast.

Idéer, konkretisering 
och utkast.

Intuition, inspiration 
och kreativitet.

Intuition, inspiration 
och kreativitet.

Nya material prova för tekniker 
och verkstäder

Nya material att prova för 
dansarna. Ändringar in i det 
sista.

Möten med verkstäderna och 
hantverkarna. Göra konst-
ruktionsritningar.

  Kollationering

Funderar kring det rumsliga. 

Hitta huvudmaterialet i 
scenografin. Utprovning av 
huvudmaterialet.

Produktionsmöte. Bestämma 
scenografins utformning.

Börjar bygga modell.

Skissa. Söka uttryck. Söker 
former. Arbeta med olika 
motsatspar.

Möta materialet. Söka omsätt. 
till egen fråga.

Utprovningarna av kostymer 
tillsammans med 
skådespelarna

Skapandet av scenbilder, 
kostymer, masker och 
peruker.

Utprovning av scentekniska 
lösningar

Möte med regissör med 
modell.

Sina ”verktyg”. Frågor 
som; ytor, material, färg, 
ljus, ljud. Skissar och ritar.

Ostört memorerar hon 
pjäsen. (Lär sig allt utantill)

Välbyggd  modell vid 
kollationering

Börjar bygga modell.

Träffa regissör och ett inre 
skapande. Preliminär modell

En första högläsning för att 
hitta rytmen

Vilka ramar, (ex. budget) 
begränsningar och 
möjligheter finns

Sex genomläsningar av 
texten.

Steg 12 De sista 
korrigeringarna, fullstor 
scenografi

Steg 11 Samarbete med 
verkstäder

Steg 10 Samarbeta med 
ljussättaren

Steg 9 Bygga riktig modell  

Steg 8. Planläggning

Idéer, konkretisering 
och utkast.

Samarbete och 
kompromisser

Steg 7 Komma överens med 
regissören

Steg 6 
En första ”enkel” modell 

Steg 5 Förutsättningar och 
ramar. Rita planskiss.

Hon skapar ett 
färgkodsystem för kostym

Steg 4 Strukturen tar form. 
Schemalägga scener och 
roller

Steg 3 Research. Läsningar 
för upplysningar om saker, 
tid, var och vad.

Steg 2
Att gå med det i huvudet

Steg 1. 
En första genomläsning

 Intuition, inspiration 
och kreativitet.

Intuition, inspiration 
och kreativitet.

C. Keffel
Dansföreställning. Ingen text

M. CarlbergPalmstierna-WeissC. von Gegerfelt.
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En process i fyra faser

Steg 1-3: Intuition, inspiration och kreativitet.
Jag kan se att indelningen av stegen i arbetsprocessen hos Gegerfelt i fyra faser, även kan gälla för de 
andra tre scenografernas arbetsprocesser. Dock var materialet för litet för att se hur Carlberg arbetar 
mot slutet i sin process. Jag kan också se att flera steg hos Gegerfelt direkt överensstämmer med de 
övriga, t ex steg ett där de alla går igenom materialet för första gången och då för att skaffa sig en 
första uppfattning om vad som ska bli till. I steg tre kommer research för dem alla fast på lite olika 
sätt. Jag anser att Palmstierna-Weiss i steg tre skaffar sig nödvändiga upplysningar ur texten när hon 
lär sig den utantill.

Marianne Carlberg och Calle von Gegerfelt läser ett manus flera gånger, med olika inriktning varje 
gång, i syfte att leta efter tecken, signaler och rent konkreta upplysningar, för att få material till hur de 
ska tolka och skapa en scenografi. Eftersom de flesta scenografer jag har läst om också är 
kostymörer, alltså de som ritar kläder och kostymer, Isaac Grünewald, Sandro Malmquist och Tina 
Ranerfors m fl, verkar det som att de flesta läser manus på samma sätt i syfte att finna ut det som ger 
dem möjlighet skapa passande kostymer och kläder.

Den första fasen, steg ett t o m tre, är till största delen en  omedveten, intuitiv bearbetning av texten, en 
mindre del är medvetet sökande efter sådant som kan ge inspiration och efter rena faktaupplysningar, 
och en minsta del som skapar bilder, om än oklara sådana. Det verkar som den nyskapande, kreativa 
delen i en scenografs arbetsprocess är central, och även om denne/a använder sig av gammalt material, 
gör scenografen alltid något nytt. Det arbetet börjar i ett intuitivt mentalt arbete. Vad som menas med 
intuition är inte alldeles tydligt med tanke på de varierande definitioner som finns. I National-
encyklopedin står: 
 

filosofisk term för omedelbar uppfattning av ett objekt där alla moment uppfattas direkt, utan stöd av erfarenhet 
eller intellektuell analys1 0 

Christine Keffel har en annorlunda definition på intuition än; NE:

Med intuition menar jag här en förbindelse mellan erfarenhet och fantasi i sökandet efter nya lösningar: 
I detta sker också en interaktion mellan det subjektiva och det objektiva. Mellan den personliga 
erfarenheten och känslan och den allmänna erfarenheten och hållningen1 1  

Keffels definition, tycker jag, beskriver träffande hur Calle von Gegerfelt arbetar inledningsvis 
i processen.
 
Den jag hade svårast att bestämma vilka steg hon tog, och när, var Keffel. Hon utgick inte, vid denna 
uppgift, från en text som ger en massa information och ramar från början, så hennes process var än 
mer intuitiv än de andras. I stället för ett manus hade regissören bilder och fotografier som hon, 
koreografen, ljussättaren, kostymtecknaren och kompositören osorterat tittade igenom, och därefter 
hade hon bara sina egna och de andras intryck att förhålla sig till när hon arbetade, innan något låg 
fast och var bestämt.
1 0 NE WWW.ne.se 2006 05 19
1 1 Christine Keffel Kunskap i det praktiska  Bernt Gustavsson (Red.) 2004 sid 86
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Steg 4-7: Idéer, konkretisering och utkast. 
I steg fyra arbetar alla med bestämma sig för ”vad och när” på  olika sätt.
Den något mer praktiska fasen fr o m steg fyra t o m steg sju som dock innehåller mycket kreativt 
tänkande, ger tankeskapelserna konkret form och påtaglighet. Steg sex innebär för tre av fyra att börja 
på en enkel eller rudimentär modell för att regissören och scenografen tillsammans ska kunna se en 
tredimensionell scenbild för att bättre uppfatta scenrummet. 

Steg 8-9: Planering och praktisk arbete.
Planeringen av en teateruppsättning kräver mycket planering för alla inte minst för scenografen som 
inte bara har sin scenografi på scenen att planera för. Är det en turnéföreställning så måste sceno-
grafin passa alla scener från den största till den minsta. Lådor som innehåller material måste få plats 
bakom scenen. Om en roll har en stor kostym så måste entréer och sortier planeras. Detta sker mer 
eller mindre under hela den resterande tiden till premiär.

Den viktiga kollationeringen kommer på samma steg nio för två av scenograferna men Gegerfelts   
har jag inte skrivit ut i min sammanställning och det beror på att det har varit mycket svårt att ur mitt 
arbetsmaterial hitta någon bestämd tidpunkt för detta möte. Vad jag däremot vet är att det alltid är ett 
sådant efter att man har byggt den fullständiga, korrekta modellen.

Vid steg nio har jag tolkat det som att tre av scenograferna bygger en korrekt modell och att  det är 
mycket möjligt att placera en kollationering här. Vid kollationering där möts alla inblandade på teatern 
för att höra regissörens vision och där alla får se den ”riktiga” modellen som ska ge ett bra intryck av 
hur det kommer att se ut i full storlek på scenen.  

Steg 10-12: Samarbete och kompromisser 
Slutligen har vi den sista fasen, steg tio t o m steg tolv, där arbetet blir mer praktiskt och utåtriktat. 
Samarbetet med andra yrkesgrupper gör att den personliga skapelsen integreras i den större 
skapelsen; teaterhändelsen. 

Den tekniska kollationeringen, som bara gäller tekniken, material, ljud och ljus och för scenarbetare, är 
det bara von Gegerfelt och Christine Keffel som har beskrivit så där har jag svårare att dra generella 
slutsatser. Möjligen kan båda ha den tekniska kollationeringen på steg tio. Steg elva och tolv verkar 
vara väldigt samstämmigt för tre av dem. Här är det materialutprovningar och ändringar både på 
scenografin och kostym. 

Diskussion

Jag anser att min studie har visat att den konstnärliga processen är omöjlig utan de inledande 
omedvetna, intuitiva och kreativa faserna, men jag har inte funnit någon vetenskaplig forskning om 
detta i samband med scenografers arbete så det finns ännu för litet material för att kunna dra några 
vetenskapliga slutsatser kring detta. Jag tror att det skulle vara till nytta för konstnärer i allmänhet och 
scenografer i synnerhet om det forskades mer kring detta.
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Jag har funnit kritik mot att alltför mycket inordna forskning kring konstnärliga kunskaper, uttryck 
och kreativitet, i teoretiska begrepp. Molander skriver i  sin bok Kunskap i handling (1993) om den 
”nya” högskoleideologin, att den inte uppmuntrar all forskning. Han menar att utvecklingen inom 
högskolan har gått mot att uppmuntra att göra fler och fler områden till vetenskapliga forsknings-
områden utom  det konstnärliga. Det har gjort att det antingen har det bildats en klyfta mellan praktik 
och den vetenskap som ska vetenskapliggöra praktikområdet eller så har de kunskaper som förmedlas 
praktiskt urholkats eller försvagats. Sedan molander skrev denna hårda kritik har läget blivit snarast 
det omvända. Nu finns det t ex flera doktorer och doktorander inom konstämnet, runt om i Sverige. 

Christine Keffel ger sin syn på att vetenskapliggöra det konstnärliga arbetet: 

Risken består också i att orden och begreppen jag använder inte är öppna och tillåtande nog. Det 
konstnärliga språket är ju sitt eget, och det finns som sagt en fara i att beskriva ett öppet språk i en text 
som ger sig in på noggranna preciseringar och stänger in konstens fria rörelser i ordens begränsningar.12

 
Hon kritiserar också den akademiska världen för intolerans: 

I yrkesutbildningar där konst och vetenskap ska mötas framtvingas en balansakt där den konstnärliga 
metoden ständigt måste luta sig mot den vetenskapliga för att erhålla legitimitet. Det är ett smått 
irriterande faktum att om arbete med gestaltningar, tolkningar och uttryck, inordnas i teoretiska begrepp 
blir de accepterade, inte för sin egenart, utan som ”hjälpmedel” för den vetenskapliga förståelsen och 
kunskapen.13 

Min egen åsikt kring detta, om att göra de konstnärliga processerna och metoderna vetenskapliga 
inom ramen för hur dagens akademiska forskning bedrivs, är att någonstans måste man ändå börja sin 
forskning. Jag tycker att det verkar finnas stora utrymmen för att forma forskningen som man vill, 
inom mycket vida gränser. Att man samtidigt försöker förändra, och utveckla mot en större tolerans 
och förståelse inom sitt område, tycker jag är självklart om man är missnöjd.

Slutord 

”Vad synd att vi inte pratar mer om vad vi gör!”14 Intervjun med Calle von Gegerfelt fick mig att 
förstå att, trots att scenografer mycket sällan, för att inte säga aldrig, talar med varandra om hur de går 
tillväga i sitt arbete som scenografer, verkar det för mig som åtminstone scenograferna Gunilla 
Palmstierna -Weiss, Christina Keffel och Calle von Gegerfelt arbetar, till stora delar, på samma sätt.

Under tiden för denna studie har jag funnit det intressant med tankearbete, vare sig det är 
undermedvetna, intuitiva eller medvetna tankar i konstnärliga arbetsprocesser, och jag tycker att det 
vore intressant att i en framtida studie forska mer om detta. Hur tänker, skapar, funderar N.N?
”Att gå med det i huvudet.” Denna replik av von Gegerfelt har gjort mig nyfiken på vilken betydelse 
konstnären själv lägger på det Keffel tolkar, och jag tolkar, som det intuitiva arbetet. 

1 2 Christine Keffel Kunskap i det praktiska  Bernt Gustavsson (Red.) 2004 sid. 77
1 3  ibid. sid. 91
1 4  Citat ur intervju med Calle von Gegerfelt, sid 11 
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Sammanfattning.

Jag har försökt att sammanställa dels en enskild scenografs; Calle von 
Gegerfelts arbetsprocess i successiva steg, för att se hur denne arbetar fram en 
scenografi, dels har jag i en tabell försökt sammanställa flera scenografers 
arbetsprocesser för att se om det finns steg som är lika, och som gäller för 
flera scenografer. I resultatet av dessa sammanställningar har jag kunnat se hur 
von Gegerfelt steg för steg arbetar fram sin scenografi ända fram till 
teaterhändelsen. Det har framkommit att han har en lång process med rent 
tankearbete där omedvetna processer är tydliga och hur dessa successivt 
övergår till mer konkret arbete med händerna, för att till sist lämna över själva 
byggandet av scenografin och sömnaden av kläderna till andra. Vissa av dessa 
steg har han gemensamt med andra scenografer, men dessa har beskrivit de 
stegen med andra ord och på annat sätt, men man kan se att de hör ihop.
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Bilaga 1

 Den inbillade sjuke

 Den inbillade sjuke

 Den inbillade sjuke 
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 I djurens ögon.

Ritning av Uppsala stadsteater

Kostymskisser, Lysande utsikter
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Kostymskisser, Lysande utsikter

24


