
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

De synliga valen i teaterns repetitionsprocess 
 

 
 
 
 
 

Björn Carenvall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teater/Drama III 2010:12 Handledare: Anja Malmberg 
Teaterpedagogprogrammet 

________________________________________________________________ 
Uppsatser på grundnivå vid Musikhögskolan, Örebro universitet 



Sammanfattning 
Detta arbete handlar om de synliga valen som görs under repetitionsarbetet med en pjäs. Med 
synliga val menar jag de val som publiken kommer se, t.ex. hur skådespelare rör sig och hur 
det ser ut på scenen. 

För att samla in material har jag gjort tre observationer av en amatörteatergrupp över en tid 
av tre veckor. Under observationerna har jag filmat en timme vid varje tillfälle. Från detta 
filmmaterial har jag transkriberat diskussionerna som skett mellan regissören och 
skådespelarna och/eller mellan skådespelarna. Dessutom har jag gjort mindre intervjuer med 
gruppen om val som skett före och efter mina observationer. 

I dessa diskussioner har jag analyserat och kategoriserat de synliga val som görs. 
Kategorierna har jag grundat på Tadeusz Kowzans (1982) teatersemiotikschema, framför allt 
vad han har kategoriserat som visuella tecken. Jag har själv kommit fram till fyra olika 
kategorier av synliga val, och i min analys ger jag exempel på dessa från mina 
transkriberingar. 

Det jag kommer fram till är att de synliga valen som görs är viktiga för föreställningens 
helhet, men att fokusera på de synliga delarna kan göra att man missar en stor del av vad som 
händer på scen. Dessutom, menar jag, missar teatersemiotiken en viktig del inom teatern, 
nämligen den känslomässiga. 
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1 Introduktion 
Många har säkert sett olika uppsättningar eller filmatiseringar av samma pjäs, till exempel 
Hamlet, Romeo och Julia och många andra. Men även om de är olika uppsättningar utgår de 
ändå från samma material, samma manus. Hur kommer det sig då att de blir så olika? 

Jag tror att skillnaderna uppstår under repetitionsprocessen, arbetet mellan val av pjäs fram 
till föreställning. Under repetitionerna bestämmer ensemblen sig för olika saker; vad som 
känns rätt och inte; vad som ser bra ut och inte m.m. Det är just här som jag har ägnat min 
undersökning. 

När jag själv varit med i sceniska produktioner har jag ibland undrat hur det skulle bli om 
man provade att gå på en annan linje än den man tog beslut om att följa. Hur skulle resultatet 
bli om man bestämde sig för något annat? När jag inför detta arbete fick veta att mängden 
forskning på detta område är begränsad väcktes frågan på nytt, men nu ville jag lägga ett 
annat fokus på den. 

I detta arbete kommer jag presentera min undersökning där jag vid tre repetitioner 
observerade och filmade en grupp som skulle sätta upp en pjäs. Jag ville försöka ta reda på 
vad för synliga val gruppen gjorde, och hur dessa val gjordes. Synliga val är det som publiken 
kommer att se, allt från dekor och kostym till sceneri. Alla dessa delar har ensemblen tagit 
beslut om, men vad ligger bakom dessa beslut? Och hur tas besluten? 

Arbetet är upplagt på följande sätt: jag kommer till att börja med att presentera mitt syfte 
med arbetet samt frågeställningen jag har haft med mig genom arbetet. Därefter, i kapitel 3, 
kommer jag redogöra för vilken grund jag har tagit inom etnografi för min metod samt min 
grund från teatersemiotiken för min analys av materialet. Under kapitel 4 kommer jag 
presentera hur jag genomförde min undersökning samt hur jag kommer analysera mitt 
material utifrån den grund som presenteras under kapitel 3. I kapitel 5 presenterar jag kort 
materialet som jag samlat ihop och beskriver kort gruppen som jag observerat, vilken pjäs de 
arbetat med och vilken roll de olika gruppmedlemmarna har spelat i deras arbete. Mitt 
resultat, som presenteras i kapitel 6, kommer jag redogöra för de olika observationerna om 
vad som hände där. Slutligen kommer jag i kapitel 7 analysera resultatet och avslutningsvis 
diskutera arbetet. 



 
2 

 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att försöka se vad som ligger bakom de synliga valen som 
görs under repetitionsprocessen i ett teaterprojekt. Med synliga val menar jag de saker som 
publiken kommer att se när pjäsen spelas upp på en scen eller dylikt, till exempel kostym, 
scenografi, sceneri (se 4.1) m.m. 

Jag har varken som syfte eller förväntan att med detta arbete kunna beskriva hur valen sker 
under en repetitionsprocess universellt i teatervärlden. Det är denna undersökning alldeles för 
begränsad för att kunna göra. 

Jag tror att alla val som görs under ett repetitionsarbete påverkar slutresultatet. Det 
publiken kommer se har beslutats någon gång under arbetet. Men vad ligger till grund för 
dessa val? Jag vill försöka ta reda på varför dessa val görs, vad ligger bakom diskussionerna 
och besluten som tas, och hur dessa beslut fattas. 

De centrala frågorna för detta arbete är: Vad ligger till grund för de synliga valen under 
repetitionsarbetet? Hur fattas dessa val? 

3 Forskningsbakgrund 
I detta kapitel kommer jag kort presentera grunden för vilken grund jag har tagit för min 
analys av observationerna. Hur observationerna gick till och vilken grund jag tagit för dem 
kommer tas upp under ”4 Metod” senare i arbetet. 

Under 3.1 beskriver jag vilken grund jag har tagit i teatersemiotik och på vilket sätt jag 
kommer utnyttja det för att analysera valen jag observerat. Under 3.2 kommer jag beskriva de 
olika valtyperna jag iakttagit under mina observationer. 

 

3.1 Teatersemiotik 
Just ordet semiotik betyder ”Läran om tecken och deras tydning” (Heed 2007, s 118). 
Teatersemiotik handlar om tecken inom teatern och deras tydning. Men fullt så enkelt är det 
inte riktigt. Jean Alter menar att det finns två utgångspunkter i teatersemiotik, nämligen den 
skrivna texten och föreställningen, vilka har sina olika teckensystem (Alter 1982). Keir Elam 
konstaterar i sin bok The Semiotics of Theatre and Drama (2002) att: 
 

The breadth of the [semiotic] enterprise is such that it cannot be considered 
simply as a ‘discipline’, while it is too multifaceted and heterogeneous to be 
reduced to a ‘method’. It is – ideally, at least – a multidisciplinary science […] 
(Elam, 2002, sid. 1). 

 
Semiotik i sig blir därmed ett komplicerat arbetssätt för att analysera teater, i och med 
att teater ofta har två olika delar. Fokus för detta arbete är semiotiken kring 
föreställningen. Visserligen arbetar gruppen utifrån texten och analyserar och diskuterar 
den vid flera tillfällen, men deras arbete går ut på att sätta upp en föreställning. 
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Tadeusz Kowzan presenterar i sin artikel I teatertecknens universum (1982) ett schema 
över tecknen som kan förekomma under en teaterföreställning, vilken visas i Figur 1 nedan. 
Även Manfred Pfister presenterar ett schema över de semiotiska tecknen på teatern (Heed 
2002, s 35) vilket är likt Kowzans. Båda tar en grund i visuella och auditiva tecken, medan 
den största skillnaden är att Kowzan använder sig av rum och tid i sitt schema, som kan ses i 
Figur 1, medan Pfister skiljer mellan bestående och föränderliga tecken (Heed 2002). Då jag 
inte är intresserad av att se till vilka tecken som är bestående eller föränderliga har jag valt att 
utgå ifrån Kowzans schema. 

Tyvärr är Kowzans schema, tycker jag, bristfälligt. Det tar upp det visuella och det 
auditiva, men jag anser att det finns ytterligare en del i det hela, nämligen det känslomässiga. 
Visserligen tolkar publiken karaktärernas känslor utifrån vad de ser och hör från karaktärerna, 
men jag tror att det finns en bakomliggande tanke med allt som sker på scenen. Skådespelarna 
kliver inte bara upp på en scen och gör som de blivit tillsagda att göra, de har även en hel del 
tankar med sig om varför karaktärerna gör och reagerar som de gör. Dessa delar menar 
Konstantin Stanislavskij (1986) handlar om att skådespelaren inte enbart ska spela en roll utan 
faktiskt leva sig in i den: 

 
En scenskapelse är en levande, organisk varelse tillbliven med människan som förebild och inte in 
död, utsliten teaterschablon. En scenskapelse skall vara övertygande; den skall inge tro på sin 
existens. Den skall finnas, existera i sinnevärlden, leva i oss och med oss och inte bara  låtsas 
vara, påminna om, tyckas vara ett existerande väsen (Stanislavskij 1986, s 62). 

 
Detta anser jag saknas i både Kowzans och Pfisters teatersemiotikscheman. Visserligen 
handlar semiotik om tecken och deras tydning (Heed 2007) och att sätta in känslor i ett 
teckensystem kan vara komplicerat. Jag anser att den känslomässiga delen inom teater är 
viktig, inte bara det vi ser och hör. 
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Figur 1. Figuren visar Kowzans teatersemiotikschema. 
 

 
De olika tecknen hos Kowzan hamnar under 13 olika kategorier (första spalten) och 

schemat visar var i en teaterföreställning de hamnar som tecken. Andra spalten i Figur 1 listar 
vilken typ av tecken de olika kategorierna tillhör: talad text, kroppsligt uttryck, 
skådespelarens yttre utseende, scenens utseende samt icke artikulerade ljud. De åtta första 
kategorierna längst till vänster faller under skådespelaren, vilket kan ses i den tredje spalten. 
De övriga hamnar utanför skådespelaren, alltså det som finns och sker runt om skådespelaren. 
Den fjärde spalten visar på vilka kategorier som visar på auditiva respektive visuella tecken, 
med andra ord det publiken ser och hör. I den femte spalten faller kategorierna in under hur de 
fungerar i rum och tid. Kowzan (1982) konstaterar att de auditiva tecknen sker över tid medan 
de visuella tecknen kan falla under både rum och tid. T.ex. sminkning, dräkt och dylikt tillhör 
rummet, men kroppsliga uttryck fungerar i rum och över tid på samma gång. 

Av kategorierna i andra spalten har jag inte undersökt varken den talade texten eller icke 
artikulerade ljud, vilket gör att kategorierna 1, 2, 12 och 13 inte kommer behandlas i detta 
arbete. Vidare tog jag inte del av några val gällande sminkning, håruppsättning eller 
ljussättning, vilket gör att kategorierna 6, 7 och 11 inte kommer behandlas i detta arbete. 
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Jag har utifrån schemat i Figur 1 ovan valt att fokusera på de visuella tecknen hos och 
utanför skådespelaren, vilka står längst till höger i schemat, så långt jag kunnat ta del av val 
kring detta. I och med det kommer jag utgå från kategorierna 3-5 samt 8-10. Kowzan 
sammanfattar väl vad de olika kategorierna härrörs till: 

 
[…]3,4 och 5 [härrörs] till det kroppsliga uttrycket; 6,7 och 8 till skådespelarens 
yttre utseende; 9, 10 och 11 till bilden av scenplatsen[…] (Kowzan 1982, s 61). 
 

Kategori 3 handlar om mim, skådespelarens ansiktsuttryck, kategori 4 om skådespelarens 
gester och kategori 5 om övriga rörelser, t.ex. förflyttningar på scenen. Dessa har 
skådespelaren som fokus, hur skådespelaren ser ut och rör sig kroppsligt. Kategori 8, dräkt, är 
helt enkelt skådespelarens klädsel, hur den ser ut och vilken betydelse det kan ha. 
Kategorierna 9 och 10, attribut respektive dekor, behandlar scenens utseende, med andra ord 
bakgrund, möbler, föremål och dylikt. 

 

3.2 De olika valtyperna 
Jag kommer nu nedan lista de olika kategorierna av val som jag har iakttagit under mina 
observationer. Flera val anser jag inte kan sättas under en enskild kategori, många glider in i 
varandra, men de olika typerna finns ändå där. 

Jag har tagit en stor utgångspunkt från teatersemiotiken och dess terminologi, bland annat 
från det taxonomischema som Tadeusz Kowzan presenterat (Kowzan 1982) för att kunna 
kategorisera valen. För att sätta namn på valen har jag utgått från Sven Åke Heeds Teaterns 
tecken (2002). 

Jag har, utifrån Kowzans schema, och utifrån det transkriberade materialet, kommit fram 
till två huvudtyper av synliga val som gruppen gör. Jag tror att det finns fler visuella val som 
görs under en repetitionsprocess, men utifrån det material jag har samlat in är det dessa nedan 
som jag har kunnat se och tagit del av. 

3.2.1 Val rörande kroppsspråk 
Dessa val handlar om skådespelarnas kroppsspråk, hur de rör sig och hur de förhåller sig till 
varandra rent fysiskt i scenrummet. Här har jag sett två typer av val, proxemiska val samt 
scenerival. Det som huvudsakligen skiljer dessa två åt är att de proxemiska valen rör minst 
två skådespelare medan scenerivalen fokuseras kring de enskilda skådespelarna. 

3.2.1.1 Proxemiska val 
Sven Åke Heed förklarar ordet ”proxemik” på följande sätt: ”Skådespelares sätt att i rummet 
förhålla sig till varandra” (Heed 2002, s 117). Dessa val inbegriper t.ex. hur gruppen löser 
situationer då skådespelarna riskerar att krocka med varandra på scen, men även när de tar 
beslut om vilka avstånd de ska hålla till varandra samt försöka undvika att stå mellan varandra 
och publiken. 

Som grund för dessa val fokuserar jag på kategori 5, rörelser, i Kowzans schema i Figur 1 
ovan. Jag ser det i detta arbete som en skådespelares rörelser på scen i förhållande till de 
andra skådespelarna. 
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3.2.1.2 Scenerival 
Sceneri är det rörelseschema som skådespelarna följer (Heed 2002). Med det menas att 
skådespelarna vet var de ska gå, hur de ska röra sig, göra vissa gester och när. 

Här kommer jag även ta upp valen kring rörelsemönster, gester och mimik, som är 
specifikt för olika karaktärer. 

Grunden för dessa val ligger framför allt i kategori 3 och 4, mim och gester, se Figur 1 
ovan. I viss mån spelar även kategori 5 in, men det är kring hur den enskilde skådespelaren 
rör sig, inte i förhållande till de andra som jag fokuserar på som scenerival. 

3.2.2 Val rörande scenografin 
Scenografi är alla föremål, möbler, skärmar, skådespelarnas kläder m.m. som man kan se på 
scenen. Dessa val rör allt som har med det att göra. Här har jag delat upp i två typer av val, 
hos skådespelaren och utanför skådespelaren. 

3.2.2.1 Hos skådespelaren 
Dessa val rör skådespelarens kläder och accessoarer som är typiska för den/de karaktärer som 
skådespelaren spelar, t.ex. en hatt, en väst, glasögon, smycken m.m. 

Dessa val grundar jag mest på kategori 8, dräkt, ur Kowzans schema i Figur 1 ovan. Här 
handlar det framför allt om skådespelarnas klädsel och/eller accessoarer som de bär på scen 
som olika karaktärer. 

3.2.2.2 Utanför skådespelaren 
Alla övriga föremål (glas, gitarrer, stafflin m.m.), möbler, skärmar och dylika saker. Det som 
finns på scenen som skådespelarna kan använda sig av på olika sätt, men som de inte bär med 
sig hela tiden. 

För denna sista typ av val tar jag grund i kategorierna 9 och 10 i Figur 1 ovan. De 
kategorierna handlar om attribut och dekor. I denna uppsats kommer jag behandla attribut och 
dekor som scenografi istället för självstående delar. Attribut är det i scenografin som 
skådespelaren kan utnyttja, exempelvis glas, flaskor eller en pensel, medan dekor är vanligtvis 
större föremål på scenen, som möbler, bakgrund och dylikt. 
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4 Metod 
Min materialinsamling grundar sig på en etnografisk metod. Här nedan kommer jag beskriva 
kort vad det går ut på och på vilket sätt jag har samlat material samt vilka utgångspunkter jag 
har tagit utifrån semiotiken beskriven ovan för att analysera valen jag observerat. 

4.1 Etnografi 
Jag har, för att samla material till denna undersökning, observerat och filmat en 
amatörteatergrupp vid tre repetitionstillfällen, och därefter transkriberat diskussionerna som 
skett (för definition om diskussion, se vidare under 5 Material nedan). I och med det ligger 
grunden till materialinsamlingen i en etnografisk metod. 

Etnografi handlar om att studera en kultur, grupp eller situation genom att vara närvarande 
och observera, intervjua och föra anteckningar över det som sägs och sker: 
 

In terms of data collection, ethnography usually involves the researcher 
participating, overtly or covertly, in people’s daily lives for an extended period of 
time, watching what happens, listening to what is said, and/or asking questions 
through informal and formal interviews […]” (Hammersley & Atkinson 2007, s 
3).  

 
I en etnografisk undersökning studerar och observerar forskaren människor i deras invanda, 
”normala” miljö istället för att studera dem under förutsättningar som forskaren planerat. 
Datainsamling sker vanligtvis genom observationer och/eller informellare intervjuer med de 
människorna man observerar (Hammersley & Atkinson 2007). 

Anledningen till mitt val av filminspelning med ljud och inte enbart ljudinspelning var för 
att kunna ta del av hur det såg ut på scenen när arbetet fortskred. Hammersley & Atkinson 
(2007) menar att det är viktigt att bestämma sig för kamerans placering i sådana lägen: 

 
Decisions have to be made about from where shots are to be taken, whether the 
camera should be fixed or mobile, whether a single focus is to be adopted or 
whether the focus should vary; and if so when and how. Where the position and 
focus are not fixed, operation of the camera is likely to be full-time, so that it will 
be difficult if not impossible to observe and take notes simultaneously 
(Hammersley & Atkinson 2007, s 148). 

 
Kameran var stationär, och jag placerade den så att jag kunde få med så mycket av scenen 
som möjligt, om rummet tillät detta. Eftersom jag observerade gruppen i tre olika 
repetitionslokaler med olika golvyta fick jag anpassa mig så mycket som möjligt till de 
möjligheter rummet erbjöd. Vid vissa tillfällen blev jag tvungen att vrida kameran för att få så 
många av skådespelarna i bild som möjligt samtidigt, vilket självklart riskerar att bidra till att 
jag missar detaljer. 

Att lagra och organisera de data som samlats in organiseras oftast, menar Hammersley & 
Atkinson (2007) i kronologisk ordning. Däremot krävs det ofta under analysarbetet av datan 
att forskaren omorganiserar materialet i olika teman och kategorier (Hammersley & Atkinson 
2007). Längre fram under arbetets gång kan det vara en fördel att kategorisera delar av 
materialet för att enkelt kunna hitta de delar som behöver tas fram. Däremot skulle en av 
dessa delar kunna hamna under mer än en kategori, vilket gör att det skulle kunna vara en 
fördel att göra kopior av dessa delar för att placera under respektive kategori (Hammersley & 



 
8 

 

Atkinson 2007). Jag har för detta arbete valt att lagra det transkriberade materialet i 
kronologisk ordning med varje observation var för sig. Jag har dessutom valt att inte stycka 
upp materialet och placerat under olika kategorier eftersom jag dels har velat kunna se 
sammanhangen som diskussionerna förs i och dels att jag anser att materialet inte varit så pass 
omfattande att det krävt uppdelning och kategorisering.  

4.1.1 Transkribering 
Vad gäller transkribering finns det egentligen inga regler inom etnografin om hur det ska gå 
till, däremot kan det finnas en del saker att tänka på inför transkriptionsarbetet (Hammersley 
& Atkinson 2007). Dels bör man fundera på vad man ska transkribera och hur man ska 
använda sig av sitt ljud-/filmmaterial. Fördelen med att transkribera allt och att vara detaljerad 
är att man får med sig betydligt mer som kan analyseras, nackdelen kan dock bli att materialet 
blir så omfattande att det är svårt att överblicka samt att det kan ta lång tid att sammanställa. 
Väljer man att transkribera mindre kanske det går att sparar tid, men nackdelen kan bli att 
detaljer som kan vara viktiga och/eller relevanta längre fram för arbetet förbises. 

I stället har jag, för att få en grund för transkription, vänt mig till Catrin Norrbys 
Samtalsanalys (2004). Hon menar att det kan vara en fördel om man först gör en 
bastranskription som grund, vilken man i efterhand kan komplettera med mer detaljer. Norrby 
(2004) talar om en typ av transkription som kallas för Conversation Analysis. Den är i korthet 
ett sätt att markera t.ex. pauser i samtal, när två eller flera personer talar samtidigt eller när 
den som transkriberar inte hör vad som sägs. Detta markeras med hjälp av olika tecken och 
symboler. Jag har gjort vad Norrby (2004) skulle kalla en grovtranskription, då jag har skrivit 
ned vem som har sagt vad, men då jag är intresserad av vad gruppmedlemmarna säger istället 
för hur har jag valt att inte markera pauser och dylikt. 

Exempel 1 nedan kommer från observation 2, vilket jag valt för att visa på hur jag har 
transkriberat samt hur följande exempel från observationerna kommer se ut. I de exempel som 
jag kommer ta upp från transkriptionerna kommer gruppmedlemmarnas egna kommentarer 
skrivas med vanlig stil, medan scentexten, skådespelarnas repliker, kommer skrivas med 
kursiv stil (se Exempel 1 rad 1 samt 7-9). Det som står inom citationstecken i exemplen är när 
gruppmedlemmarna säger vad de tänker/tänkte, eller när de försöker sätta ord på 
karaktärernas tankar (se Exempel 1 rad 2). Parenteser som dyker upp i citaten är mina 
anteckningar för att minnas vad de pratar om eller vem någon riktar sig till (se Exempel 1 rad 
4 samt 7). Vid de tillfällen då jag inte hör vad gruppmedlemmarna säger, t.ex. vid mycket 
buller eller samtidigt tal, markerar jag detta med (xxx). Då det står ”Blandat”, som på rad 4 i 
Exempel 1 nedan, menas att flera personer talar samtidigt och i stort säger samma sak. För att 
förenkla för läsaren har jag skrivit samtliga exempel i skriftspråk. 

 
Exempel 1 
1. C: För, alltså, jag kände det att det gick inte att ställa sig upp och fortfarande gift, 
2. det var liksom, ”jag saknade badkaret och jag är fortfarande gift”. 
3. R: Mmm, ja, och du ställde dig upp innan det du tog där. 
4. (Blandat): Nej, det gjorde hon inte. 
5. C: Nej, jag ställde mig upp... 
6. A: Hon satt kvar. 
7. C: Nej, jag sa fortfarande gift (ställer sig upp) och gravid med en annan man. 
8. R: Ja, men prova att ställa dig upp först. Bara prova, på fast jag saknade badkaret, 
9. fortfarande gift. 
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5 Material 
Det material jag kommer presentera är tre stycken observationer, á en timme, samt 
kompletterande intervjuer med en eller flera medlemmar ur gruppen. Ur observationerna har 
jag transkriberat diskussionerna som skett mellan att skådespelarna har spelat scener. 
Intervjuerna har jag inte transkriberat, utan bara fört minnesanteckningar. 

Gruppen bestod av fem personer, en Regissör (kommer kallas R i exemplen och utdragen 
från transkriptionerna nedan) och fyra skådespelare. Skådespelarna kommer jag hädanefter 
kalla för Andrea (A i exemplen), Birgitta (B i exemplen), Cecilia (C i exemplen) och Doris (D 
i exemplen). Samtliga deltagare var inblandade i arbetet kring scenografin utöver arbetet som 
skådespelare eller Regissör. 
Pjäsen som gruppen arbetade med heter Oda, saatans kvinna, som är skriven av Dag Norgård. 
Det är från början en monolog där Oda Krohg berättar om sitt liv, men gruppen omarbetade 
monologen till ett manus för flera skådespelare. 

Pjäsen handlar om Oda Krohg, en konstnär som levde i Oslo under sekelskiftet 1800-1900, 
som med flera andra konstnärer utgjorde de så kallade Kristianiabohemerna. Genom pjäsen 
får man följa Odas liv och hennes kamp som kvinna, mor, människa och konstnär. 

Alla fyra skådespelare spelade Oda, men med olika fokus. Andrea spelade Oda som 
berättaren, det var hon som var, så att säga, ”original-Oda” som berättade historien om sitt liv. 
De andra tre skådespelarna spelade upp historien, Birgitta med en ”nukänsla”, Cecilia med en 
bakåtsträvande känsla och Doris med en framåtsträvande känsla. 

Birgitta, Cecilia och Doris spelade dessutom andra karaktärer förutom Oda. Birgitta fick 
spela bland annat Odas första man, Jörgen, röst till Odas pappa samt en av 
Kristianiabohemerna. Cecilia fick spela Christian Krohg, Odas älskare och andra man, samt 
fick göra röst till Odas pappa medan Doris fick, utöver Oda, spela en av bohemerna. 

Regissörens roll, fick jag veta av gruppen, kunde kallas en ”demokratisk diktator”. Med det 
menade dem att Regissören i mångt och mycket har sista ordet, men hon är vald av de övriga i 
gruppen och hon lyssnar på gruppens åsikter. Om de övriga i gruppen inte håller med 
Regissören får hon rätta sig efter det, men hon är ändå en vald auktoritet. 

Första observationen gav sammanlagt 11 sidor transkriberat material, den andra 
observationen gav mest material, totalt 19 sidor. Den tredje och sista observationen gav bara 6 
sidor, minst material av alla tre. Anledningen till att sista observationen gav så pass mycket 
mindre material jämfört med de andra är att skådespelarna här spelar längre avsnitt av pjäsen. 
De repeterar inte längre enstaka scener, utan flera scener i följd. 

Eftersom gruppen skulle ha föreställningar i tre olika lokaler, samtliga med olika 
förutsättningar vad gäller utrymme, tänker jag inleda med att redogöra för den rekvisita de tar 
med sig till de olika lokalerna samt skådespelarnas klädsel. 

Alla fyra skådespelare hade en identisk grundklädsel bestående av en mörkgrå tröja, 
gråbruna byxor och svarta skor. Utöver det har skådespelarna kompletterande accessoarer för 
de olika karaktärerna de spelar, exempelvis en hatt, glasögon, kavaj, väst och sjal. 

Scenografin på scenen som gruppen hade med sig till de olika lokalerna bestod av: fyra 
större vita lådor som flyttades runt på scen, två längre och smalare vita lådor längst bak på 
scen som var stationära där skådespelarna kunde sitta, två höga och smala vita lådor längst till 
höger och vänster på scenen, även de stationära samt två spånskivor målade som en vit mur 
som stod bakom allt ihop. Figur 2 nedan visar en grovskiss över hur scenbilden såg ut. 
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Figur 2. Strecket längst upp är muren, de fyra rektanglarna närmast är stationära lådor. De fyra 
övriga är lådor som gruppen flyttade om p.g.a. scenbyte. 

 
Övrig rekvisita som de hade med sig var en duk, en gitarr, några glas och flaskor, två 

stafflier med palett och penslar och två resväskor, allt i vinrött. 
Intervjuerna har inte spelats in eller transkriberats, de var av en informell art då jag endast 

antecknade gruppmedlemmarnas svar samt att de gjordes i pauser under repetitionsarbetet 
samt före och/eller efter repetitionerna. 
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6 Resultatredovisning och analys 
Jag kommer nu nedan ge exempel på de olika val som jag sett under mina observationer samt 
diskutera dessa exempel för att förtydliga vad exemplen visar på för val. Jag kommer börja 
med valen rörande kroppsspråk och sammanfatta dem, sedan ge exempel på val rörande 
scenografi och kort sammanfatta dem. Under 6.1 kommer jag ge exempel från 
observationerna på valen rörande skådespelarnas kroppsspråk och under 6.2 kommer jag ge 
exempel från observationer och intervjuer på scenografi utanför samt hos skådespelarna. 

6.1 Val rörande kroppsspråk 
Dessa val har, som nämnts tidigare, med skådespelarnas rörelser och dylikt att göra. Jag har 
valt att börja med de proxemiska valen för att sedan ge exempel på scenerivalen. 

6.1.1 Proxemiska val 
Här nedan kommer jag ge två exempel, båda hämtade från observation 2, på situationer där 
jag anser proxemiska val vara extra tydliga. 

I exempel 2, som är från observation 2, har jag valt att ta upp en situation där Birgitta ska 
in på scenen med ett staffli medan Cecilia ska ut från scenen för att klä om till Christian 
Krohg. Problemet är att Birgitta ska in från samma ställe som Cecilia ska ut på: 
 
 

Exempel 2 
1. B: Jag tänker på när jag tar fram staffliet, då händer det ju att vi (B och 
2. C) krockar här. 
3. C: Ja, jag vet. 
4. B: Ska jag gå framför eller ska vi prova att... 
5. C: Jag tror att jag gick den vägen förra gången (pekar). 
6. B: Ja, för att, det var därför det tog lite längre tid, jag hann inte riktigt. 
7. C: Mmm. För, jag går fram, och just nu kom jag väldigt långt fram, och 
8. då kändes det bättre att gå där (pekar), men jag kan ju lika gärna göra en 
9. liten snurr och sen gå tillbaka. Vad tycker regissören? 
10. R: Ja. 
11. C: En liten snurr och... 
12. R: För, på den så går du (B) ju tillbaka och hämtar staffliet. 
13. B: Mmm. 
14. R: Och sen går du fram. Vart var det ni krockade någonstans? 
15. B: Jag gick så (pekar), och så tog jag staffliet, och då kom [C]... 
16. C: Då kom jag... 
17. B: ...här, och då fick jag vänta... 
18. R: Jahaaa. 
19. B: ...lite, och sen gick jag fram med det (staffliet). Å andra sidan blev det 
20. nån sekund, eller millisekund, extra. 
21. C: Mmm. 
22. R: Ja. 
23. C: För jag kan ju, jag kom fram här ”lalalalala”, och sen kan jag (vänder 
24. helt om och går rakt bakåt). 
25. R: Ja. 
26. C: Gå bakåt, och lämna plats åt dig (B). 
27. R: Ja, (xxx), yes. 
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Diskussionen här förs framför allt mellan Birgitta och Cecilia, men för att besluta om hur 
de ska göra för att lösa problemet ber de om Regissörens åsikt på rad nio, men det är först på 
rad 14 som Regissören faktiskt frågar var de krockade. En sak som Birgitta och Cecilia 
behöver förhålla sig till för att lösningen ska fungera är tajmingen när Birgitta ska in och 
Cecilia ut, håller inte tajmingen kan det störa flödet i replikerna som gruppen övat in. 

En intressant detalj är Birgittas kommentar på raderna 19-20. Det verkar inte på Birgitta 
som om krocken har stört i någon större omfattning, men ändå går Cecilia vidare med 
lösningen på raderna 23-24 och rad 26. Lösningen för detta problem presenteras, i detta fall, 
av skådespelarna och beslut fattas i samråd med Regissören, men det är inom ramen för vad 
gruppen tagit beslut om tidigare. 

Exempel 3 nedan, även den från observation 2, handlar om en situation där Oda (Doris) 
ska söka stöd hos Christian (Cecilia). Det jag vill peka på är något av en motsatts till exemplet 
ovan, målet här är inte att undvika fysiskt kontakt, utan att planera den: 

 
 
Exempel 3 

1. R: Och prova att söka stöd mer fysiskt mot honom. 
2. D: Mmm. 
3. R: Och kolla hur det känns, om du kan luta dig mot honom eller bara, så 
4. här, klappa hans ben, nej... 

 
 
Det Regissören försöker komma åt är att Oda inte bara ska söka stöd verbalt utan även 

fysiskt. Tidigare har Doris stått i närheten och sagt repliken ”Vad ska jag göra”, och sedan 
har Cecilia närmat sig henne. Skillnaden ligger i att Oda söker stöd även genom fysisk 
kontakt. 

I detta fall är det Regissören som sätter ramen och ger förslag på rad tre och fyra, även om 
det sista på rad fyra inte verkar seriöst menat. Regissören tar snabbt tillbaka det sista. Det 
Doris faktiskt gör senare är att luta sitt huvud mot Cecilias ben, vilket Regissören vill behålla. 

6.1.2 Scenerival 
Nedan följer tre exempel på scenerival, den första från observation 1 och de andra två från 
observation 2. 

I exempel 4, taget från observation 1, vill jag visa på scenerier som ”känns fel” för 
skådespelaren, i detta fall Andrea, vilket hon tar upp till diskussion med Regissören: 
 
 

Exempel 4 
1. A: Eh, det känns inget bra att flytta saker. 
2. R: Nej. 
3. A: Nej. 
4. R: Skit i det. 
5. A: Ja. 
6. R: Don't. 
7. A: Då bryter man hela det här att jag inte finns. 
8. R: Ja. 
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Gruppen hade tidigare beslutat att Andreas karaktär inte skulle ingripa fysiskt på scenen, 
eftersom hon fungerar som en berättare. Anledningen till att hon ingrep nu var att Regissören 
ville se hur det skulle se ut om hon gjorde det, men Andrea konstaterar i rad ett i exemplet att 
det inte kändes bra och knyter tillbaka till det tidigare valet i rad sju. Regissören håller med 
Andrea i resonemanget. 

Den som tar beslutet, anser jag, är i grund och botten Andrea. Hon provade att följa en av 
Regissörens instruktioner, men ifrågasatte detta då det inte kändes bra. Valet som skett har 
trots det skett inom ramen som Regissören har satt upp. 

Exempel 5, från observation 2, handlar om något oförutsätt som sker för Birgitta. Hon ska 
under en scen duka av ett bord, men tappar en kniv som hamnar framför publikplatserna: 

 
 
 
Exempel 5 

1. B: Ehm, hrm, jag tappade ju kniven. 
2. R: Det var ingen fara. 
3. A: Men det gjorde ingenting. 
4. B: Ja, det kändes både och, men sen kändes det dumt att plocka upp den 
5. men den kan inte ligga kvar heller. 
6. R: Nej. Det beror på vart den hamnar.  
7. B: Ja. 
8. R: Alltså, åker den så där (gestikulerar, ut i publiken) så kan det vara dumt 
9. att bara ”ursäkta mig”. 
10. B: Ja, jo. 
11. R: Men ligger den så nära så blir det ju jättebra. Då funkar det skitbra. 

 
 
Det jag vill peka på här är att det kan uppstå oförutsedda situationer som 

skådespelaren/skådespelarna behöver förhålla sig till, vilket kan tolkas ur rad ett. I detta fall 
riskerade en matkniv att åka ut under publikplatserna och då kan det vara en fördel för 
Birgitta att veta vad hon ska göra och/eller förhålla sig till, samt att de andra i gruppen är 
förberedda på vad som kan ske och vad följderna blir av det. Det som beslutas är, så att säga, 
ett diffust alternativsceneri till det ordinarie sceneriet om det bryts av en eller annan 
anledning. Dessa alternativ kan ses i vad Regissören säger på raderna 6, 8-9 samt rad 11. Med 
det menar jag att skådespelaren ska lösa problemet som uppstår på bästa sätt, beroende på vad 
som händer. För att lösa problemet får hon vissa utgångspunkter att förhålla sig till. Om 
matkniven åker in under publikplatserna ska Birgitta låta bli den, om inte ska hon plocka upp 
den och sedan återgå till sitt ordinarie sceneri, nämligen avdukning av bordet. Dessa 
förhållningspunkter bestäms av Regissören. 

Det sista exemplet jag kommer ta upp rörande scenerival, exempel 6, även det från 
observation 2, äger rum direkt efter att gruppen har repeterat en scen. Cecilia ska, i rollen som 
Christian Krohg, ställa sig för att måla medan andra saker sker på scen: 

 
 



 
14 

 

Exempel 6 
1. R: Hur kändes det? 
2. C: Jag vet inte, det kändes...(viftar planlöst med penseln). 
3. R: Varför? 
4. C: Ja, eeh, när jag inte gör någonting, när jag bara står och målar. 
5. R: Lämna fokus, lämna (xxx). 
6. C: Mmm. 
7. R: Och, alltså, det är bara att, stå inte och måla så mycket som att du bara 
8. har en långsam rörelse som fortsätter. (C testar), Alltså, väldigt, väldigt 
9. långsam. Att du fortfarande målar, men tänk mer att du fyller i små, 
10. minimala grejer, liksom. 
11. C: Mmm. 
12. R: På tavlan, så att all fokus är riktad, liksom...det som i vanliga fall hade 
13. tagit tio sekunder, eller två sekunder i sträck, tar dig 20 sekunder nu. 
14. C: Mmm. 
15. R: Så att det blir liksom, och sen små ifyllnader där, bara. 

 
 
Meningen med sceneriet är inte, som antyds av Regissörens kommentar på rad fem, att 

göra något uppseendeväckande på scen, utan bara utföra något som gör att Cecilia inte bara 
står still på scen. Cecilia får detaljerade instruktioner av Regissören genom raderna 7-10, 12-
13 samt rad 15. I detta fall har skådespelaren stött på ett problem som hon inte är säker på hur 
hon ska lösa, det hon gör känns fel. Detta resulterar i att Regissören gör valet kring Cecilias 
sceneri i denna situation, vilket Cecilia går med på, som synes i raderna 6, 11 och 14. Det 
centrala problemet här verkar vara att Cecilia har svårt att hitta motivationen till sin handling 
(Stanislavskij 1986). Dessa instruktioner följer Cecilia senare när gruppen repeterar scenen 
igen.
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6.1.3 Sammanfattning 
Det främsta som dessa exempel har gemensamt är att de behandlar enskilda individer på ett 
eller annat sätt. Scenerivalen gäller de enskilda skådespelarnas scenerier medan de 
proxemiska valen behandlar en skådespelares fysiska förhållande till en annan i rummet. Med 
andra ord, scenerivalen handlar om en skådespelares rörelseschema, vad vederbörande ska 
göra och när, medan de proxemiska valen handlar om var och hur en skådespelare ska vara i 
förhållande till en annan på scenen. 

En detalj som jag tycker är viktig att lägga märke till är att de proxemiska valen lätt går in i 
scenerivalen. Om vi ser på exempel 2, raderna 7-9, 23-24 samt 26 diskuteras Cecilias 
scenerier för att lösa ett proxemiskt problem. Liknande gäller i exempel 3 på rad 1. Där ger 
Regissören instruktioner till Doris om vad och hur hon ska göra, alltså scenerier, men jag 
tycker att scenerierna i detta fall har en proxemisk grund. Doris karaktär ska, som det står i 
exemplet, ”[…]söka stöd mer fysiskt mot honom”. Lösningen på ett proxemiskt problem, hur 
Doris karaktär ska söka stöd hos Cecilias, blir att diskutera och ändra Doris scenerier. 
Dessutom verkar det finnas två typer av proxemiska val, nämligen planerad fysisk kontakt 
(exempel 3) samt undvikandet av fysisk kontakt (exempel 2). Antingen planeras en fysisk 
kontakt skådespelarna emellan eller beslutas om att den fysiska kontakten ska undvikas. 
Anledningarna till dessa val kan vara av både konstnärlig och praktisk karaktär. 

Ytterligare en detalj som jag tycker är viktig att tillägga är det som nämns på rad 1 i både 
exempel 4 och 6, nämligen hur det kändes. Ofta har just detta varit utgångspunkten för 
diskussionerna som gruppen haft. Om något har känts bra eller dåligt, rätt eller fel, har 
gruppen diskuterat det. Som i exempel 6 där Cecilia på rad 2 och 4 antyder att det inte känns 
bra när hon ”bara står och målar”. Detta verkar vara centralt i flera problem som uppstår. Om 
det inte känns rätt (Stanislavskij 1986) eller bra för skådespelarna på scen finns det en risk att 
det kan resultera i osäkerhet, och det skulle publiken kunna märka. 

6.2 Val rörande scenografi 
Här nedan kommer jag ge några exempel på val kring scenografin utanför skådespelaren samt 
hos skådespelaren. 

6.2.1 Scenografival utanför skådespelaren 
De två exemplen som följer nedan är hämtade från observation 1 respektive observation 3. 

Exempel 7 nedan, från observation 1, gäller skärmarna som skådespelarna kommer ha ut 
mot kanterna av scenen. Mycket av scenografin är, som tidigare nämnts, vit, och en 
diskussion dyker upp huruvida de egentligen ska vara svarta eller vita: 
 
 

Exempel 7 
1. B: Fast det är frågan om de ska vara svarta egentligen, (xxx). 
2. C: Men kan vi skaffa fram vita, då? 
3. B: Det är ju om man spänner fast sådant tyg som vi har, (xxx). 
4. D: Men vi pratade om det där, att det går ju hem, för det är teater, liksom, 
5. svarta skärmar (xxx). 
6. B: Ja, och att, än att de är vita, för då säger de nånting. 
7. D: Och sen bygger det ihop sig med muren (xxx). 
8. B: Ja, precis. 
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Det som sätter igång hela denna diskussion är egentligen en enkel fråga, som Birgitta tar 
upp på rad 1. I och med att mycket annat i gruppens rekvisita är vit är det möjligt att vita 
skärmar skulle ge en mer enhetlig scenografi. Den praktiska lösningen, som Cecilia tar upp på 
rad 2, verkar inte vara något större problem. I stället verkar problemet vara det som Birgitta 
själv konstaterar på rad 6, om skärmarna är vita säger de något. Inom teater är det allmänt 
accepterat att en svart skärm på scenen bara är en svart skärm, som Doris säger på raderna 4-
5. En svart skärm inom teater är bara en svart skärm, det är inget mer. Om den blir vit behövs 
det en tanke med det, plötsligt kan publiken märka dem på ett annat sätt. Dessutom nämner 
Doris ytterligare ett problem på rad 7 som skulle kunna dyka upp om gruppen har vita 
skärmar i stället för svarta. Gruppen har en mur längst bak på scenen, och de vita skärmarna 
skulle kunna ”smälta in” i den så att skärmarna uppfattas som en del av muren. 

En detalj som kan vara värd att lägga märke till är det faktum att Regissören inte deltar i 
denna diskussion över huvud taget. Diskussionen sker framför allt mellan Birgitta och Doris 
och de kommer gemensamt fram till att de bör ha svarta skärmar. Det tillhör gällande 
teaterkonventioner, det är det gruppen håller fast vid i detta fall. 

Exempel 8 som är från observation 3 visar på ett problem som dyker upp i en av de lokaler 
gruppen repeterar i samt senare kommer spela upp i inför publik. Det första problemet som 
diskuteras leder till en diskussion om ett annat problem: 

 
 
Exempel 8 

1. D: Vi har ett skåp på scenen. 
2. B: Ja, det är ju det. 
3. C: Ett skåp? 
4. D: Vi har ju ett skåp på scenen (pekar). 
5. C: Ja just det. 
6. B: Vi får trycka in det, eller nånting. Det är ju bra färg, men det är ju de här som 
7. är störande (handtagen), och att man ser att det är ett skåp. 
8. C: Vi målar det, vinrött (deras rekvisita är vitt eller vinrött). 
9. R: Frågan är hur mycket man kan täcka in det utan, alltså, för nu smälter det ju 
10. in i väggen. 
11. B: Ja. 
12. D: Ja, precis. 
13. B: Det är ju jättebra att det är grått, det är ju jättesnyggt med det gråa och 
14. vinröda. 
15. D: Mmm. 
16. B: Och vita, det är ju den skalan vi har. Det är ju mer här som är tråkigt att det är 
17. blått (väggen till vänster om scenen och bakom scenen täcks av mörkblått tyg). 
18. D: Vem hänger upp blåa skynken? Vem? 
19. B: Varför tar de inte svart? 
20. C: (Drar ett skynke åt sidan). 
21. D: Aah. 
22. B: Jaa! 
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Under raderna 1-15 handlar om ett väggfast skåp som finns i lokalen. Väggarna går i 
samma gråskala som väggarna. Visserligen föreslås mer eller mindre seriösa förslag på hur 
man kan lösa problemet (raderna 6-10), men det slutar med att gruppen låter det vara. På 
raderna 16 och 17 konstateras ett större problem för gruppen när det gäller rekvisitan. Alla 
väggar runt om täcks av blått tyg. När Cecilia provar att dra undan ett tyg, rad 22, märker 
gruppen att väggarna bakom är grå. Allt gruppen behöver göra är att dra undan tyget så långt 
det går. 

Det jag tycker är viktigt att lägga märke till här är det faktum att gruppen behöver anpassa 
sig till den lokal de befinner sig i, samt att Regissören deltar i liten utsträckning i 
diskussionen. En sak jag tycker är viktig att tänka på är det faktum att problemen som 
diskuteras i exemplet ovan gäller den lokalen de ska spela i vid det tillfället. Senare kommer 
de spela i andra lokaler, och sannolikheten för att de kommer behöva lösa samma problem 
tror jag är liten. 

6.2.2 Scenografival hos skådespelaren 
Vad gäller dessa val lyckades jag inte ta del av några val under mina observationer, däremot 
fick jag veta en del av gruppen i en av de mindre intervjuer jag hade med gruppen. 

Det jag fick veta vid en av intervjuerna var att gruppens scenografi, som gått i vitt och 
vinrött (kläder ej inräknade), egentligen skulle ha varit grått och blått. Anledningen till detta 
byte var att gruppen kände det som att vinrött var mer ”bohemiskt” än blått. I boken 
Symboler:  En uppslagsbok av Jean C. Cooper (1993) står det att blått symboliserar bl.a. 
sanning, intellekt, visdom och kyskhet medan rött symboliserar bl.a. kärlek, glädje, lidelse, 
energi och sinnesglöd. Bytet från grått till vitt gav en större konstrast dels mot det vinröda och 
dels mot scenkläderna, där grunden låg i en gråaktig färgskala. Grått symboliserar sorg, 
förtvivlan och ödmjukhet m.m. medan vitt symboliserar ”Det odifferentierade och formlösa; 
översinnlig fulländning[…]” (Cooper 1993, s 58). Det är möjligt att gruppen, medvetet eller 
omedvetet, valt vinrött och vitt just för att de symboliserar kärlek och sinnlighet, vilket på så 
vis skulle kunna kopplas till det ”bohemiska” som gruppen är ute efter. 

 

6.2.3 Sammanfattning 
Det centrala här är allt som är runt om skådespelarna och vad de utnyttjar. Alla val som gäller 
scenografin, både hos och utanför skådespelaren, är saker som publiken kommer se. Allt det 
som publiken ser påverkar dem på något sätt, men det kan vara så att man på scen behöver 
göra något extra för att publiken faktiskt ska tänka till lite. T.ex. om glasen som skådespelarna 
bara var av genomskinligt glas, om gitarren inte hade någon speciell färg eller om gruppen 
använde riktiga möbler, då skulle publiken inte tänka på dem, det är vardagliga saker. Men 
här har gruppen färgat glasen och gitarren vinröda och istället för möbler har de lådor som de 
flyttar om och använder som möbler. Saker som inte tillhör vår vanliga vardag tror jag att vi 
lägger märke till. Däremot kan det vara mer accepterat att göra saker lite märkliga på scen, det 
är trots allt inte på riktigt. Skulle folk se det i verkligheten tror jag att de skulle reagera 
annorlunda. 
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7 Diskussion 
Till att börja med är det intressant, tycker jag, att scenerivalen görs i betydligt större 
utsträckning än scenografivalen. Jag tror det beror på det faktum att det är lättare att ändra 
scenerier för skådespelarna än att ändra scenografin, särskilt för den här gruppen då de själva 
sköter allt jobb kring scenografin samtidigt som de övar för att spela på scen. Men detta skulle 
även kunna innebära en fördel. I och med att gruppen är så liten som den är gör att samtliga är 
mer eller mindre delaktiga i alla delar av arbetet med uppsättningen, vilket jag tror i sin tur 
leder till att alla är delaktiga i besluten som tas. 

Under 7.1 kommer jag diskutera grunden för valen som gruppen tar och under 7.2 kommer 
jag diskutera hur dessa val tas. Under 7.3 kommer jag föra en avslutande diskussion om 
arbetet i sin helhet. 

7.1 Grund för val 
Här nedan tänker jag diskutera grunden för valen som görs utifrån exemplen ovan. Grunden 
för valen kan vara olika, t.ex. ett problem som uppstår, ett förslag från Regissören eller 
önskemål från skådespelarnas håll. 

7.1.1 Val rörande kroppsspråk 
Grunden för dessa val ligger i vad som händer på scenen. Antingen sker det utifrån vad 
skådespelarna själva tycker och känner, eller så ligger grunden i Regissörens feedback. Som i 
exempel 2 krockar Birgitta och Cecilia med varandra när den ene ska ut från scenen och den 
andre ska in. Grunden för valet här ligger i ett problem som uppstod på scenen. 

Även i exempel 3 ligger grunden för valet i vad som skett på scenen, men denna gång är 
det Regissören som ger riktlinjerna. Regissören ber Doris prova något annat än vad hon 
tidigare gjort på scenen. 

En intressant detalj är att de flesta exemplen är tagna från observation 2. Jag tror det beror 
på att gruppen under observation 1 ägnade sig mycket åt att jobba igenom manuset på scen för 
att hitta en grund att stå på. Under observation hade gruppen nått en punkt där de hade en 
stabil grund och istället ägnade de sig åt att experimentera och utforska. Vad gav bäst 
resultat? Vad kändes bäst? Vad såg bäst ut? Gruppen provade olika handlingar och behöll det 
som kändes bäst (Stanislavskij 1986), det gruppmedlemmarna kände gav mest medan de 
förkastade det som inte tillförde något till pjäsen. 

7.1.2 Val rörande scenografi 
Den största skillnaden mellan valen kring scenografin och valen kring kroppsspråk är att 
scenografivalen verkar göras tidigt i arbetsprocessen. Redan vid min första observation låg 
grunden för scenografin klar för gruppen. Scenklädernas utseende var redan bestämt, även om 
kläderna inte hade kommit. Den övriga scenografins utseende var bestämd, men allt var inte 
färdigt. De beslut som togs senare under processen var av en annan karaktär. Som i exempel 7 
handlade det inte om hur scenografin skulle se ut, utan hur de skulle lösa det faktum att 
rummet såg ut som det gjorde. Ett tillfälligt problem utifrån just den lokalen, inte utifrån 
arbetet i övrigt. 
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7.2 Hur valen tas 
Här under kommer jag ta upp och diskutera hur valen tas, av vem och på vilka premisser. 
Med andra ord, hur kommer man fram till det val som tas, görs ett val av Regissören, 
skådespelaren/-spelarna eller gruppen i sin helhet och gör man det av praktiska, textmässiga 
eller konstnärliga skäl? 

7.2.1 Val rörande kroppsspråk 
Om vi börjar med exempel 2. Birgitta ska ta in ett staffli på scenen medan Cecilia ska ut från 
scenen. Problemet är att de krockar (rad 1-2), båda försöker ta samma väg. Lösningen 
kommer de på själva, Cecilia tar en annan väg ut från scenen (rad 7-11), men det bekräftas 
och läggs fast av Regissören (rad 10-27). Valet verkar även göras utifrån en praktisk premiss, 
Cecilia och Birgitta krockar med varandra vilket gör att Birgitta inte hinner komma in på 
scenen så fort som hon behöver. 

Exempel 4 däremot visar på en annorlunda situation. Andrea konstaterar att det inte känns 
bra för henne att flytta på saker på scenen (rad 1 och 7), då det bryter hennes roll som 
berättare. Andreas karaktär ska inte existera fysiskt i berättelsen, alltså bör hon inte flytta på 
föremål. Regissören håller med om allt detta och lägger fast att Andrea inte ska flytta på 
saker. Detta val anser jag är av en mer konstnärlig art. Det skulle förmodligen vara mer 
praktiskt om Andrea hjälpte till att flytta saker på scenen, men det bryter en illusion som 
gruppen vill upprätta för publiken. 

De flesta av dessa val som jag observerat har tagits under observation 2 och i andra hand 
under observation 1. Jag tror att detta beror på att gruppen i början av repetitionsarbetet 
undersöker scenerna för att se ungefär vad som händer. Längre fram testar gruppen olika 
möjligheter för att ta reda på vad som fungerar bäst. Under observation 3 har 
repetitionsarbetet för gruppen nått en punkt där de mer och mer repeterar för att lägga fast det 
som de beslutat om. Det viktiga är inte längre att ta reda på möjligheter, utan att repetera så att 
alla minns vad de ska säga och göra samt var och när de ska göra det. 

7.2.2 Val rörande Scenografi 
De två scenografivalen jag observerade är de som exempel 7 och 8 visar på. Exempel 7 tar 
upp diskussionen om skärmarna gruppen har ska vara svarta eller vita, men gruppen låter de 
vara svarta. Anledningen är, som sagt, att svarta skärmar på en teaterscen inte säger något, de 
är bara skärmar. Exempel 8 handlar om ett problem som dyker upp i en av de lokaler som 
gruppen ska spela upp i inför publik. Egentligen handlar inte problemet om gruppens faktiska 
scenografi, men problemet handlar om att de blå tygen som diskuteras (rad 16-19) skär sig 
mot gruppens övriga scenografi. 

Exempel 7 är taget från observation 1 medan exempel 8 är från observation 3. Om man 
även tar med det jag fick veta om scenografin från intervjuerna skedde de flesta av dessa val 
före mina observationer, alltså tidigt i gruppens arbetsprocess. Jag tror att detta beror på att 
gruppen ville ha scenens miljö klar så tidigt som möjligt. Förmodligen handlar det om att 
skådespelarna behöver ha så mycket som möjligt av scenografin klar inför repetitionsarbetet. 
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7.3 Avslutande diskussion 
Det främsta jag lagt märke till när jag gjort detta arbete är det faktum att teatersemiotik kan 
vara praktiskt när man ska analysera det synliga i en teaterpjäs, men jag anser att 
teatersemiotiken missar en viktig del, nämligen det publiken inte ser, utan känner och 
upplever. Visserligen går det att säga att man kan se vad karaktärerna känner på 
skådespelarnas mimik och reaktioner, men jag håller inte med helt och hållet. Man ser 
karaktärernas reaktioner och känslor men de gånger som i varje fall jag blivit gripen av en 
teaterföreställning har jag inte bara sett allt på scen, jag har även känt något, upplevt något. 
Som publik kan man bli arg, känna medlidande och mycket annat, men vissa gånger känner 
man inget över huvud taget. Jag tror det beror på att skådespelarna lyckas förmedla en känsla 
till publiken så att även publiken grips av känslan. Jag tror semiotiken har en stor brist där, 
allt hänger på det visuella, men det finns även något bakom det. Kowzan (1982) fokuserar på 
det visuella och det auditiva men utelämnar det känslomässiga, vilket Stanislavskij (1986) 
menar är centralt inom teatern. Det kanske är så att teatersemiotiken behöver ta det 
känslomässiga i beaktande då den västerländska teatern till stor del vilar på Stanislavskijs 
teorier. 

Vidare tror jag inte att valen som görs under en repetitionsprocess är så enkla som de kan 
verka. Jag tror det är många faktorer som spelar in, synliga som osynliga. Det är inte bara vad 
som ser bra ut som diskuterats, utan även vad som känts bra och inte. Det handlar inte bara 
om hur och när en skådespelare gör något på scen eller hur skådespelaren ser ut, utan även 
varför. Det finns en tanke bakom, vilket jag är medveten om, men jag tror att valen kan ha en 
djupare grund. Det som ligger bakom ett synligt val kan vara ett osynligt val. Det i sin tur kan 
grunda sig på scentexten, på replikerna. En karaktär säger något, men varför? Detta kan 
påverka hur karaktären säger sin replik vilket kan leda till olika reaktioner hos motspelaren/-
spelarna. Dessa reaktioner är inte bara osynliga, de är även synliga, publiken ser en reaktion. 
Med andra ord, valen som görs under en repetitionsprocess kanske inte kan separeras och 
placeras under olika kategorier hur som helst, de kan hänga samman. Det kanske är på grund 
av det som de bildar den helhet som vi kan se på en teaterscen? 

Något som jag har lagt märke till, men som jag inte nämnt tidigare, är sambandet mellan 
regissör, skådespelare och text för en grund till de val som görs. Regissören är beroende av 
vad skådespelarna gör för att kunna ge direktiv och diskutera med skådespelarna för att driva 
arbetet framåt. Skådespelarna är i sin tur beroende av regissören som ser vad de gör, och från 
regissören får feedback och instruktioner. Båda dessa parter är beroende av texten. Om 
gruppen har en text att jobba utifrån utgår en stor del av arbetet från den, och gruppen 
återkommer till den för att diskutera repliker, t.ex. varför en karaktär säger som den gör eller 
hur en annan reagerar eller ska reagera på den repliken. 

De största bristerna med detta arbete, tycker jag, är mängden observationer samt 
tidsrymden för dessa. Tre observationer av en grupp över tre veckor ger en tämligen 
begränsad mängd material för en sådan här undersökning, men åter igen, målet har aldrig varit 
att komma fram till något generellt för teatervärlden. Däremot hoppas och tror jag att en del 
som sysslat med teater kommer känna igen sig. Jag tror att jag hade kunnat förstå mer av 
besluten som gjordes under repetitionsarbetet om jag hade varit med från början, men 
samtidigt finns risken att jag hade blivit ”hemmablind”, så att säga. Vissa val kanske jag hade 
sett som självklara om jag hade haft för mycket förförståelse om gruppens arbete. Även om 
det varit en brist att jag bara deltagit vid tre repetitionstillfällen kan det ha varit något positivt. 
Jag tror att det finns en risk med att ha för mycket material till en undersökning, det skulle 
kunna bli så att mängden blir överväldigande och man inte är helt säker på hur man ska ta sig 
an mängden data. 
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Att skilja på synliga val och osynliga val kanske inte har varit det bästa sättet att närma sig 
arbetet, men samtidigt har jag fått upp ögonen för hur sammankopplade de kan vara med 
varandra. Om man ska lyckas fånga en publik med en föreställning räcker det inte bara med 
att göra något, det gäller inte bara att få det att se bra ut, man måste nog också fråga sig 
”varför”. Varför någon säger eller gör som den gör. Det är inte alltid en självklarhet. Det 
ligger en tanke bakom allt som sker. 

Som jag skrev i introduktionen fick jag inför detta arbete veta att mängden forskning på 
detta område är tämligen begränsat, men jag kan intyga att det finns mängder att göra 
undersökningar om, speciellt om vad som sker under repetitionsprocessen. Det som varit 
tråkigast under min undersökning är det faktum att jag varit tvungen att begränsa mig. Det jag 
har undersökt är bara en liten del av vad som skulle kunna göras, även med samma 
frågeställning som jag haft. Det finns mycket mer att undersöka och upptäcka.
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