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Abstract
Studies regarding cultural consumption of opera in general, and opera at Swedish opera institutions 

in particular are scarce. This investigation aims to draw attention to how the opera audience’s 

conception of what opera is, how that affects cultural consumption of opera, and whether the 

audience sees the genre as art (or not). Looking at how opera is organized in the country and 

connecting that to how the audiences view the genre shines light on how social structures affect the 

cultural consumption of opera. Supported by Bourdieus theories on social structures, with emphasis 

on concepts like cultural capital, answers as to how the general conception of opera have arisen and 

how it affects the opera’s audience. The study presented here is based on a survey carried out at 

Dramaten, Kungliga Operan and Göteborgsoperan. The study also compares the theater audience's 

view of theater with that of opera audiences’ view of the opera. The analysis shows that an opera 

audience has a more conservative view of its genre, and tend to see the opera performance as a 

museum piece rather than art created in the moment. 
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Inledning

Kanske finns det ingen annan del av kulturlivet som människor i allmänhet har så starka 

föreställningar om som operan, detta trots att långt ifrån alla har upplevt opera som åskådare. 

Operan har sedan de första operaföreställningarna i Italien för cirka 400 år sedan varit en central del 

av många länders kulturliv. Operan utgör en av de mest avancerade delarna inom scenkonst 

människan åstadkommit. Med musiker och sångare skapas unika möjligheter att nå ut till människor 

genom musik och dramatik genom denna kombination. I samhällen runt om Europa har operan och 

teatern varit en plattform tillsammans för kulturlivet, underhållningen och för att avnjuta musik och 

sång. Den har även i allra högsta grad varit konst som haft som syfte att vara normkritisk, politisk 

och debatt eller moralskola. Vad operan har haft för funktion i samhället är självfallet en fråga om 

tid och plats, men dess genomslagskraft och påverkan går inte att ta miste på. Ett exempel är 

Giuseppe Verdis operor under tiden kring Italiens enande i mitten av 1800-talet. Några av hans 

operor var ett inlägg i den politiska debatten och hade en genomslagskraft som påverkade 

opinionen. Verk som Nabucco, Rigoletto och Simon Boccanegra är exempel på dessa operor med 

politiskt syfte.  Dessa operor spelas än idag och även fast de vid sin tid hade ett samhällskritiskt 1

syfte upplever operapubliken idag dessa operor med andra ögon. Genom tiderna har operans 

position förändrats med samhället. Min fråga är vad opera har för position i dagens samhälle?   2

Under 1900-talet har samhället liksom kulturlivet förändrats sedan operan och teaterns storh etstid. 

Tidigare var det teatern och operan som stod för utbudet av drama, men senare är det inte bara dessa 

genrer som är de enda populära alternativen för att uppleva levande drama och skådespel. Nya 

innovationer som tv, film och radio ger ett brett kulturellt utbud till hela samhället idag. Och dessa 

konkurrerar med operans och teaterns position inom konst och underhållning i det avseendet att det 

inte längre är det enda inom utbudet. En betydande förändring inom scenkonsten är också 

musikalgenrens framgång i mitten av 1900-talet.  Det har också skett betydande förändring inom 3

kulturpolitiken. I Sverige är operan idag till största del finansierad av statliga bidrag. Detta medför 

 Roger Parker. Verdi. Giuseppe (Fortunino Francesco), (viii) Reception and politics. Oxford Music Online, 1

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/29191pg4. (Hämtad 2014-12-27).

 Opera. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/opera. 2

(Hämtad 2015-01-05); Denis Arnold. Opera. Oxford music online. 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t114/e4847. (Hämtad 2014-12-07).

 John Snelson & Andrew Lamb. Musical (musical comedy, musical play). Oxford music online. 3

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/19420. (Hämtad 2014-12-27).
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att det ställs krav på att operan måste vara tillgängligt för alla i samhället.  Trots detta är det svårt 4

för många operainstitutioner att gå runt ekonomiskt och det finns svårigheter i att dra till sig publik. 

Handlar detta om att operan har svårigheter att anpassa sig till dagens samhälle? 

Exempel på hur publiktillströmningen är till operor i Sverige finns att hitta i årsredovisningar 

från operorna. Göteborgsoperan har även en uppsättning av en musikal varje säsong, därmed kan 

det göras en jämförelse av publiktillströmningen till operorna och musikalen. Publiktillströmningen 

beräknas genom att se till hur väl föreställningarna är sålda och hur många föreställningar som 

producerats. För operorna är publiktillströmningen 2013 77% (av 56 föreställningar), 2012 75% (av 

62 föreställningar) och 2011 70% (av 63 föreställningar). Musikalerna, som är ännu mer populära, 

har en publiktillströmning vid motsvarande år 2013 86% (av 86 föreställningar), 2012 94% (av 77 

föreställningar) och 2011 83% (av 93 föreställningar).  Detta visar på att det är mer populärt att gå 5

på musikal, än opera åtminstone i Göteborgsregionen. Att det råder ett ointresse för opera har också 

påvisats i tidningsartiklar så som Göteborgspostens artikel från 2011 Publiken sviker 

Göteborgsoperan.  I Stockholm råder andra förhållanden. Kungliga operan är ett mycket äldre 6

operahus och staden har en mycket större befolkning. Operan har varit igång under en lång tid gör 

att institutionen blivit anrik med tiden men samtidigt är husets tekniska möjligheter och kapacitet 

inte lika hög som ett nyare operahus som Göteborgsoperan. Detta avgör hur publiktillströmningen 

till operan ser ut. Artiklar så som Varför sjunger de inte om opera? som publicerades i Aftonbladet 

2003 debatteras behovet av ett nytt modernt operahus.  Men artikeln tar också upp att det även finns 7

problem med att locka publik till Kungliga operan. Och även fast just Kungliga operan de senaste 

åren haft stor publiktillströmning exempelvis från årsredovisningen 2013 som hade 96% (av 106 

föreställningar) tillströmning till operorna, så var det lägre exempelvis 2009 med 78% (av 136 

föreställningar).  Då genom att se på siffrorna för publiktillströmning och antal föreställningar kan 8

dra slutsatsen att det spelades för många föreställningar 2009 för behovet eller efterfrågan i staden 

2009.  

 Henrik Karlsson. Musikspelet - Det svenska musiksamhället av idag. Stockholm. Liber Förlag. 1985. s.85.4

 GöteborgsOperans årsredovisning 2013; GöteborgsOperans årsredovisning 2012; GöteborgsOperans 5

årsredovisning 2011.

 Göteborgsposten. Publiken sviker Göteborgsoperan. 2011-12-28. 6

http://www.gp.se/kulturnoje/1.809906-publiken-sviker-goteborgsoperan. (Hämtad 2015-01-05).

 Claes Wahlin. Varför sjunger de inte om opera?. Aftonbladet, 2003-04-07. 7

http://www.aftonbladet.se/kultur/article10361066.ab. (Hämtad 2015-01-05).

 Kungliga Operans årsredovisning 2013; Kungliga Operans årsredovisning 2009.8
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Ett sätt att ge perspektiv på operans position i dagens samhälle är att jämföra opera med 

musikalgenren. En av skillnaderna mellan genrerna är att verken inom musikalgenren är skrivna 

under 1900-talet, medan de flesta operaverken är skrivna innan 1900-talet. Detta kan vara en 

betydande faktor i det att operan har svårt att anpassa sig till dagens samhälle.  Det ser även ut på 9

detta sätt eftersom operapubliken idag föredrar de klassiska verken inom genren. De 

nykomponerade verken har inte lika stor förmåga att väcka intresse bland operakonsumenter. Kan 

detta problem också bero på den bild operapubliken har av vad opera är, eller vilka förväntningar 

publiken har på upplevelsen av opera? Vad opera är för besökarna och allmänheten nu och då har 

förändrats – åtminstone har operans position och betydelse förändrats genom att de inte längre är 

enbart operan och teatern som främst bär ansvaret att förmedla drama inom kulturen. I konkurrens 

med modernare uttrycksmedel som till exempel tv, film, musikal riskerar operan att ses som 

föråldrad och kanske förstenad i sitt utryck. Operan är inte längre den enda plattformen för att 

genom drama genomskina samhällsproblem och så vidare. Vilken ställning operan har i dagens 

samhälle och vilka möjligheter operan har för att positionera om sig avgörs i hur operan är 

organiserad idag, detta avgör också vilken position operan får i kulturlivet. Det som spelar in är hur 

många operor och hur många föreställningar som spelas - hur utbudet ser ut, är ju det som påverkar 

allmänhetens syn på vad opera kan vara och är. Här kan det finnas ett problem med hur operan är 

organiserad. Så som operan är organiserad idag liksom hur allmänhetens syn på vad operan är utgör 

en status för operan, en status som inte lockar till sig en bredare publik. Det handlar om sociala 

föreställningar allmänheten har om operan. De sociala föreställningarna är ett resultat av hur 

samhället har sett ut och ser ut.  

Hur allmänheten liksom operabesökaren ser på operan resulterar i en föreställning om vad opera 

är, detta påverkar också varför operabesökarna väljer att gå på opera. Förväntar sig operabesökare 

exempelvis att få uppleva ett drama? Är det musiken som lockar vid operabesöket? Detta kan 

studeras genom att göra en jämförelse mellan teater och opera. När opera eller musikdrama spelas 

är intentionen densamma som i teatern att genom dramat berätta något som berikar våra liv - att 

vara god scenkonst. Spelas då operan på samma villkor som teatern i sin strävan att uppnå detta? 

Teatern är i Sverige idag organiserad på ett helt annat sätt än operan med tanke på utbredning av 

spelplatser och repertoar. Hur opera och teater är organiserat kommer jag i uppsatsen gå igenom.  

Operan med sin begränsade tillgänglighet i jämförelse med teaterns integrering i Sverige 

tenderar att konservera sociala föreställningar om vad opera är. Hur denna bild ser ut har en 

 http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/19420. (Hämtad 2014-12-27).9
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inverkan på publikens fokus vid ett operabesök. Vad operan faktiskt vill förmedla i egenskap som 

scenkonst påverkas idag av den sociala föreställning allmänheten har. Denna sociala bild av operan, 

dess uppkomst och påverkan av operapublikens konsumtion av opera är viktiga frågor att få svar på, 

inte minst för operakonsten själv.  

Syfte och frågeställning

Syftet med föreliggande arbete är att belysa de sociala föreställningar operapublik har om opera i 

Sverige och hur denna bild påverkar operabesökarnas upplevelse vid ett operabesök. Jag vill även  

se till vilka element i en operaföreställning som blir betydelsefulla eller verkningslösa för 

besökarna. Jag kommer även undersöka operans organisation och jämföra den med teaterns för att 

ge perspektiv och klarhet till operans situation i dagens Sverige. I denna jämförelse utgår jag från 

min hypotes att det är skillnader mellan teaterbesökarnas mera liberala syn på teater och 

operapublikens mera konservativa syn på operan. Den sociala bilden av opera, dess uppkomst och 

påverkan på operapubliken är vad jag vill belysa med uppsatsen.

De frågor jag kommer koncentrera mig på att besvara med min uppsats är hur operabesökares 

föreställning om vad opera är ser ut idag i Sverige och hur den påverkar operabesöket (för 

besökarna). Detta genom att lägga fokus på hur väl operan kan med besökarnas sätt att konsumera 

opera kan fungera i sin egenskap som musikdrama och scenkonst.  

Med denna uppsats hoppas jag kunna få svar på vad det är för mekanismer som skapar den 

rådande situationen för operan i Sverige. Kanske denna uppsats kan vara till hjälp för att öka 

förståelsen för operapublikens konsumtion av opera.  

Metod

På min väg för att få svar på frågeställningen har jag valt att undersöka vilken föreställning 

konsumenter har av opera idag - alltså undersöka operapublik. För att få en bredd av alla slags 

besökare genomförde jag en kvantitativ undersökning. Denna mångfald är nödvändig då jag var ute 

efter att kunna analysera information från en heterogen grupp av människor. Scenkonstpublik består 

av en mängd olika människor som går dit av olika anledningar. Det är också individuellt hur vana 

besökare de är, detta påverkar hur deras syn på och konsumtion av sin scengenre. Därför har jag 

valt att använda mig av en kvantitativ metod i min undersökning. Jag har valt att genomföra 

enkätundersökning på två operahus i Sverige, vid Kungliga operan och Göteborgsoperan. För att 
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kunna sätta svaren i perspektiv till något har jag valt att även genomföra en enkätundersökning vid 

en teater, det blev Dramaten. 

Vid denna jämförelse av teaterpublik och operapublik utgår jag från att det är visa skillnader i 

hur publiken ser på sina respektive genre. Jag har redan varit inne på det i inledningen. Detta är 

skillnader i dels hur opera och teater är organiserat och skillnad i synen på vad scengrenen är för 

besökaren. Mer ingående om detta kommer jag diskutera och beskriva under rubriken Bakgrund - 

Opera och teater i Sverige. Förhoppningen är att undersökningen kommer visa på att det finns 

skillnader mellan opera- och teaterbesökares vanor, och hur dom ser ut. Vid analysen kommer jag få 

svar på varför dessa skillnader ser ut som det gör. Med tanken på uppsatsens omfång och 

tidsbegränsning är målet att samla ihop material som visar på tendenser som beskriver individers 

operavanor.  

Utöver den kvantitativa undersökningen tillämpar jag litteratur och teorier som beskriver hur 

operan är organiserad. I min undersökning tillämpar jag Bourdieus teorier om kulturellt kapital. 

Begrepp som fält, som är en del av teorierna, är goda verktyg vid analysen av kulturella områden 

som berör scenkonst och publik. Bourdieus teorier är också tänkta att underbygga påståenden i 

analysdelen. Detta för att få en förståelse om varför de sociala strukturerna påverkar konsumtionen 

av opera, och utifrån detta kunna få svar på hur operavanor uppkommit, hur de ser ut och hur de 

påverkar operabesökares upplevelse av opera. Mer ingående om teorin kommer vid titeln Teori på 

sida 14. 

Enkätundersökningen
Underlaget till min analys kommer från en kvantitativ undersökning som genomfördes genom 

enkätundersökningar. Denna undersökning valde jag att genomföra på publik vid olika 

scenkonstinstitutioner. De platser där publikundersökningarna genomfördes var på  Dramaten, 

Göteborgsoperan och Kungliga operan. Då en del av analysen består av att jämföra operapublik 

med teaterpublik valde jag Dramaten till det stället där undersökningen för analysens skull får en 

representabel bild av teaterpublik. För detta har det utformats två olika enkäter som är anpassade för 

opera respektive teater. Enkäterna delad jag tillsammans ut med någon eller några som hjälpte till så 

att så många i publiken som möjligt fick enkäter. 400 enkäter skrevs ut och delades ut spritt bland 

gästerna på institutionerna.  

En central del i analysen är att beskriva publikens syn på sin genre. Min hypotes är att 

teaterpublik har en mer liberal och nytänkande syn på teatern än vad operapubliken har om operan. 

Detta kan påvisas genom frågor som är avsedda att mäta publikens syn på sin genre som antingen 
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klassisk eller innovativ. Med begreppet ”klassisk” som jag nu ställer som motpol till ”innovativ” 

hoppas jag kunna se publikens syn på scenkonsten inom sin genre som antingen konservativ eller 

liberal. Innan jag mer ingående förklarar vad jag menar med dessa begrepp måste det redas ut vad 

som menas med individers föreställningar av något. Syftet är att beskriva publikens föreställning 

om sin scengenre, detta kan förstås på olika sätt. Publikens föreställning om sin genre kan både 

förklaras i hur publiken anser vad operan/teatern är eller vad opera/teater bör vara. Den senare 

uppfattningen om hur genren bör vara är en åsikt. En åsikt är i sin tur grundad i hur individer 

uppfattar förhållanden i sin omgivning och inom genren - alltså hur operan/teatern är. Med detta 

tänker jag mig att det är lättare att förstå publikens motiv till sitt besök. Anledningen till att jag valt 

ordet klassisk som en del för att förklara publikvanorna är att det har att göra med en attityd och 

värderingar om vad individer anser vara det rätta eller det riktiga inom scenkonsten. Ett annat ord 

som är närliggande är ordet traditionell. Men det senare ordet har inte nödvändigtvis värderingar 

över det som ordet beskriver. Ordet klassisk beskriver Nationalencyklopedin som ”1 som är känd 

(och allmänt erkänd) sedan gammalt och ofta utgör förebild [...] 3 som har erkänt bestående 

konstnärligt och kulturellt värde” . Om något anses vara klassiskt grundar sig denna syn i ett 10

erkännande av ett statusvärde från den rådande kanon i samhället. När vi talar om exempelvis 

klassisk teater syftas det på en scen framför publik i en salong - ett traditionellt sätt att framföra 

teater på, eller den klassiska teaterformen. Därmed syftas klassisk teater på ett bättre sätt att 

framföra teater på eller i alla fall ett erkänt bra sätt att framföra teater på. Efter detta förtydligande 

är det lättare att förstå motivationen av valet av institutioner i undersökningen. 

Val av institutioner

En viktig anledning till valet av de institutioner där undersökningarna genomfördes var främst att 

det är på de stora operainstitutionerna där den mesta operan spelas idag. Av de fem stora operahusen  

som sätter upp mer än en föreställning per säsong så är Göteborgsoperan och Kungliga operan störst 

och dessutom ligger i de största städerna i Sverige.  

Kungliga operan var ett nödvändigt val då den liksom Dramaten ligger i Stockholm. Det är 

viktigt att teaterinstitutionen jag valt för undersökningen är i samma geografiska läge som operan, 

för att resultatet inte ska påverkas av sociogeografiska skillnader som finns städer emellan. 

Exempelvis så har Stockholm och Göteborg historiskt sett varit mycket olika varandra socialt, 

politiskt och kulturellt. Valet av att ha med Göteborgsoperan i min undersökning ger ett bredare 

 Klassisk. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/klassisk. (Hämtad 10

2014-12-19).
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urval för analysen. Men dessa institutioner som befinner sig på två sociogeografiskt skilda platser 

kan även vissa på att det finns en bredare syn på opera nationellt, att det kanske inte bara är 

operabesökare vid kungliga operan som har ett visst sätt att konsumera opera. Om operapubliken 

från dessa två institutioner svarar väldigt likt vid enkätundersökningen visar det att kan finnas en 

bredare bild om vad opera är nationellt.   11

Valet av Dramaten är lämpligt val för min undersökning då Dramaten är en av de äldsta och 

största teaterinstitutionen i Sverige och kanske även den mest beryktade och anrika. På den 

teaterscenen spelar de skickligaste och mest berömda skådespelarna i Sverige och stora namn har 

regisserat pjäser och varit chef för institutionen. Publiken som drar sig till Dramaten söker i sin tur 

en del av det kulturarv och den kvalitetstämplade repertoar som erbjuds.   12

      Just för att denna teaterinstitution är så anrik har den blivit en representant för just teatern som 

genre. Den är känd och debatterad i Sverige och därför är det möjligt att många söker sig ditt för att 

uppleva ”riktig” eller ”klassisk” teater. Dramaten var därmed en av de tänkbart bästa platserna att 

utföra undersökningen på. Då institutionen till viss del bör locka till sig ”konservativ” publik som 

söker sig till en mer klassisk estetik och repertoar. Beskrivningen som jag nyss gjorde av klassisk 

teater stämmer in på Dramaten som en bekräftar den klassiska bilden av vad teater är och hur den 

spelas. Om hypotesen är att teaterpublik generellt har en mer liberal ställning till sin genre än 

operapublik så borde publiken på Dramaten visa sig vara den mest konservativa teaterpubliken. Om 

Dramatens teaterpublik ändå är liberal jämförelsevis med operapublik stämmer den ställda 

hypotesen.  

      Dramaten motsvarar även bäst de stora operainstitutionerna som står för den största delen av 

operautbudet i Sverige idag. Det gäller dels utbudet på repertoar som spelas och dels kapacitet vad 

gäller antal besökare på en föreställning (Dramaten cirka 800, Göteborgsoperan cirka 1200 och 

Kungliga operan cirka 1000 besökare). 

Val av pjäs och operaverk

Det viktiga i valet av de föreställningar där undersökningarna skulle genomföras var att de skulle 

vara kända och locka publik av bredd, alltså även mer ovan publik. Som tidigare nämnts är det 

viktigt att få med både van och ovan publik i undersökningen för att få en heltäckande bild av hur 

 Christensson, Jakob. (Red.). Signums svenska kulturhistoria, Det moderna genombrottet. 2008. S.9-19; 11

Ranby, Henrik. Det sena 1800-talets svenska stad. Jakob Christensson (red.). Signums svenska 
kulturhistoria, Det moderna genombrottet. 2008. 244-261.

 Sverker R. Ek. Dramaten. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/12

dramten. (Hämtad 2014-11-29).
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föreställningen förändras genom en ökad bekantskap med sin scengenre. Det var också viktigt att 

verken var ”klassiska” och skrivna och komponerade av stora namn. Dramaten satte upp Rickard III 

av William Shakespeare och Göteborgsoperan Figaros Bröllop komponerad av Mozart. Av händelse  

satte de upp på Kungliga operan upp Don Giovanni som också den är komponerad av Mozart. Så 

verken och statusen på upphovsmakarna motsvarade varandra mycket bra.  

      Det var viktigt när jag valde dagarna då föreställningarna spelades att det skulle vara på en 

fredag eller lördag. Detta för att det är då de flesta går och ser föreställningar och de flesta är lediga.  

Utfall
Den första publikundersökningen genomfördes på Dramaten fredag den 17:e oktober 2014. Vi var 

två stycken som delade ut 250 enkäter och vi fick tillbaka 181 stycken med svar. Lördag den 18:e 

oktober 2014genomfördes  den andra undersökningen på Göteborgsoperan. Då var vi tre stycken 

som delade ut 400 enkäter och vi fick tillbaka 313 stycken med svar. Lördag den 15:e november 

2014 genomfördes undersökningen på Kungliga operan och då var vi två stycken som delade ut 276 

stycken och då fick vi tillbaka från 169.  

Eftersom det är högre andel svar vid Göteborgsoperan än vad det är vid Kungliga operans 

undersökning kommer tillvägagångssättet i min analys vara att jag först ser till Göteborgsoperans 

resultat och utgår från de svaren, för att sedan se om svaren och uttolkade tendenser stämmer 

överens med svaren från undersökningen vid Kungliga operan. Desto mer svaren överensstämmer 

mellan de båda operahusens undersökningar desto säkrare kan tendenser påvisas om hur operavanor 

förefaller sig.  

Enkätens utformning
För att undersökningen skulle kunna ge data som faktiskt ska kunna resultera i en bild av hur 

operavanan (och teatervanan) ser ut krävs det många olika mätmetoder. Operavana är en abstrakt 

komplex mänsklig mekanism som kan ge sig utryck på många olika sätt. Därmed har jag i enkäten 

frågor som berör varför opera är intressant/ointressant för besökaren, vad besökarna helst lyssnar på 

och hur det bör se ut och så vidare. Därför har jag valt att med olika frågor mäta olika egenskaper 

hos publiken, detta för att ge en heltäckande bild.  

Frågorna som jag ville ha svar på i hela undersökningen är hur synen på det klassiska jämfört 

med den innovativa inom scenkonsten ser ut. Främst för att påvisa skillnader mellan hur 

teaterpubliken och operapubliken ställer sig till detta inom sin genre. Även genom att se hur 

upphovsmakarna till verken och nutida konstnärers arbete upplevs för de svarande. Är publiken 
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konservativt inställd eller har de en liberal syn på tolkning av verk? Vilka är operabesökarna och 

vad förväntar de sig med sitt besök? Framförallt vill jag ha svar på om operavana spelar in på hur 

operapubliken svarar. Om det gör det, på vilket sätt förändras individens bild av vad opera är i 

relation till individers bekantskap med genren?   

Reliabilitet och validitet

Då enkätundersökningen utfördes vid publiken på en scenkonstinstitution anpassades 

undersökningen efter denna miljön och urvalsgruppen på den valda platsen. Enkäten var kort, två 

sidor på ett dubbelsidigt papper för att få med så många besökare som möjligt att de känna att de 

har tid att svara. Då en stor del av operapubliken har hög ålder valde jag storlek 14 på texten till 

frågorna för att det skulle vara lätt att läsa. Jag försökte göra enkäten så luftig som möjligt för att 

den skulle kännas lätt att fylla i. Enkäten innehöll tio frågor plus vissa delfrågor.  

Det är viktigt att de resultat som används i analysen visar på tydliga utfall och tendenser hos 

publiken. När jag tillämpar de diagram där färre deltagare har angivit svar är det särskilt viktigt att 

jag då har övervägt huruvida resultatet visar en otvivelaktig tydlig tendens att jag kan urskilja 

trogen fakta eller inte. Hur jag använder mig av diagrammen i min analys kommenterar och 

uppmärksammar jag vid behov för att tydliggöra datans giltighet vid tillämpning.  

Då publiken faktiskt gör ett opera/teaterbesök vid en sådan här undersökning finns risken att 

resultatet påverkas av föreställningen som de ser på. Därför undvek jag frågor som har att göra med 

själva föreställningen de skulle se. På så sätt blev frågorna i enkäten att handla om den allmänna 

synen på opera/teater. Den enda frågan som på något sätt kan vara unik för just denna 

föreställningen är frågan vad som fick besökaren att komma ditt just den dagen.  

Med frågorna påvisas egenskaper hos publiken som jag genom analys kan urskilja ett större 

samband och mönster. När jag mäter operavana är frågorna till för att ge svar på hur besökare ser på 

vad opera är, och hur den bör vara. För att få svar på detta måste det finnas frågor som ställs på 

olika sätt. Därför är det de sammanställda svaren i relation till varandra som ger hög validitet för 

undersökningen.  

Fråga 1-6 
De första frågorna berättar om vilken urvalsgruppen besökaren tillhör: 1. Kön, 2. Ålder, 3. 

bostadsort, 4. Utbildning. Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella skillnader mellan svaren vid 

olika institutioner. Fråga 5 och 6 mäter besökarens opera och teatervana. Jag har med både teater 

och opera på både operan och teatern för att även se hur operabesökarens teatervanor ser ut och vise 
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versa. Operavana valde jag att indela i fyra svarsalternativ där besökarna fick svara i hur många 

opera/teaterbesök de gör per år. Svarsalternativen var; ”inga”, ”en - två”, ”tre - fyra” och ”fem<”.  

Fråga 7
Denna fråga handlar om vad som fick besökaren att göra sitt besök. Eller valet att konsumera opera/

teater – besökarna kunde kryssa för max två alternativ, de kunde även fylla i ett eget alternativ 

”annat”. Till enkäten för teatern hade jag försökt anpassa alternativen att de motsvarade 

operaenkäten. Alternativet ”dirigenten” lades till i operaversionen, och alternativet ”För musiken - 

komponerad av Mozart” fick sin närmaste motsvarighet till ”Se en pjäs skriven av Shakespeare” i 

undersökningen vid Dramaten.  

Fråga 8

Här fick besökarna kryssa i ord som besökarna förknippar med opera/teater. Operaenkäten fick 15 

svarsalternativ där besökaren har kryssa max fem av dem. Teaterenkäten har 12 svarsalternativ och 

där fick besökaren kryssa max 4. Detta för att operaenkäten fick ytterligare tre alternativ som 

förknippas med musik (harmoni, sång, och fin musik). På så vis hade publiken lika stor möjlighet 

att kryssa de resterande 12 alternativen. Besökarna kunde även ange ett eget ord vid denna fråga 

utöver alternativen. Denna fråga mäter vad besökarna mest förknippar med opera. Det blir mest 

intressant att se om det råder skillnader i hur operavan kontra operaovan publik svarar.  

Fråga 9

Denna fråga är tänkt att mäta hur väl besökarna känner till och kommer ihåg handlingen i operaverk 

respektive teaterverk. Frågan innehåller de tio mest spelade operaverken (respektive teaterverk). 

Valet av verk har delvis anpassats till vad som spelats i respektive stad. När jag valde svarsalternativ 

för operaenkäten försökte jag hitta de mest spelade operorna i världen och jag hittade då en lista 

som jag inspirerades av på internetsidan operabase.com. Sedan anpassade jag listan efter vad som 

spelats på Göteborgsoperan och Kungliga operan de gångna tre åren. För Dramaten tittade jag på 

årsredovisningarna över de gångna tre åren.  Även i detta fall har jag inspirerats av en lista över de 13

mest spelade pjäserna. Denna gång en lista för Sverige . Först fick personen skriva in antal gången 14

denne har sett verket framföras för att sedan på en skala från 0 - 5 ange hur väl de känner till 

 http://www.operabase.com/top.cgi?lang=en. (Hämtad 2014-11-20).13

 http://www.scendatabasen.se. (Hämtad 2014-11-20).14
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handlingen och dramats budskap. Denna fråga är till för att sedan jämföra resultaten mellan opera 

och teaterpublik för att se hur väl individen kan ta till sig handlingen.  

Fråga 10
Denna fråga består av sex stycken delfrågor som har att göra med synen på operan respektive 

teatern. Förutom fråga 10:6 som handlar om det sociala kring besöket handlar frågorna 10:1-5 om 

hur individen ställer sig till klassiska framförande av verk och innovationer inom scenkonsten. De 

frågar även hur de ställer sig till upphovsmakarnas intentioner med verket och nutida konstnärers 

tolkning av verket. Det handlar om hur publiken ställer sig till upphovspersonerna bakom verket 

och hur deras intentioner med verket ska ”respekteras”, eller om skådespelare, regissörer eller andra 

konstnärer ska få större tolkningsfrihet vid iscensättning av scenkonst. Frågorna är utformade som 

påståenden och  svaren indikerar hur individen anser att opera respektive teater bör vara. Här finns 

det en 4-skalig svarsspalt med alternativen ”stämmer inte”, ”delvis inte”, ”delvis”, och ”stämmer”. 

Även ett femte alternativ (”vet ej”) finns med. 

Några språkförtydlingar och annat

I min uppsats betecknar jag de som går på opera som besökare. En besökare syftar inte enbart på att 

det endast är opera som är målet. En besökare är också där för att uppleva operahuset och de sociala 

aspekterna kring ett operabesök.  

I redovisningen av resultaten beskriver jag diagrammen med procentsats och jag anger hur 

många personer som är med och svarar. Jag avrundar procent till heltal främst för att de resultat jag 

väljer att tolka är tydliga nog procentuellt. 

Forskningsläge

Forskning kring operapubliks konsumtionsvanor bedrivs främst internationellt. En artikel som berör 

detta ämne är Jörg Rössels ”Cultural capital and the variety of modes of cultural consumption in the 

opera audience” som publicerats 2011 i tidskriften Sociological quarterly.  Som titeln berättar 15

använder han sig av Bourdieus teorier om kulturellt kapital för att förstå operapublikens 

konsumtionsvanor. Han har särskilt fokus på just publikens förmåga att ta till sig det som berättas 

på scenen. Rössels studie fokuserar på hur klasstillhörigheten påverkar sättet individer konsumerar 

 Jörg Rössel. Cultural capital and the variety of modes of cultural consumption in the opera audience. 15

Sociological quarterly. 52. 2011.
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opera. Främst intresserar han sig för att uppmärksamma huruvida operapublik endast tar till sig det 

ytliga i en föreställning (vackra utsmyckningar och vacker musik) eller om det finns en 

reflekterande tankeprocess där individer sätter föreställningen i ett större perspektiv i konsthistorien 

eller nutidsdebatten. Min studie har samma tillvägagångssätt då jag använder mig av Bourdieus 

teorier för att förstå operapublikens konsumtionsvanor. Framförallt undersöker jag vilka 

konsekvenser vanorna har för hur operapubliken ser opera som konst. Rössels studie förutsätter att 

det finns starka klasskillnader i operapubliken. Själva undersökningen han hämtade sin data från 

utfördes i en stad i östra Tyskland.  Då Tyskland har haft och har ett annat socialt landskap än vad 16

Sverige har och kulturpolitiken och allmänhetens förhållningsätt till operan skiljer sig mycket åt är 

det viktig för min uppsats att ta vara på vilka förhållandena i Sverige är. I Sverige har det politiskt 

arbetats aktivt för att göra operan och scenkonsten tillgänglig för alla. Detta är något som påverkar 

konsumtionen av operan i Sverige. Därmed kommer resultatet efter denna undersökning visa på en 

bild av hur operavanorna ser ut i Sverige.   17

Operapubliken i Sverige har inte varit föremål för forskning ur just detta perspektiv. Rössel säger 

själv att empirisk forskning finns det gott om (vilka operabesökarna är) dock säger han att sättet 

publiken konsumerar opera på är något som förblir obesvarat i studierna.  Så är det även i Sverige. 18

Den litteratur jag använder mig av är Göran Gademans studie Operabögar från år 2003.  Studien 19

bygger dels på kvalitativ och dels kvantitativ data från en grupp av homosexuella män. Då 

undersökningen är begränsad till en viss grupp av individer är det viktigt att vara medveten om att 

urvalet inte representerar hela operapublikens palett av olika människor. Men Gademans studie blir 

intressant ändå då många av resultaten och observationerna i undersökningen liknar de som 

framkommer i denna uppsats.  

Annan litteratur jag använder mig av är Henrik Karlssons Musikspelet - Det svenska 

musiksamhället av idag.  Denna bok om svensk musiksociologi tar både upp hur musiken i Sverige 20

har förändrats och vad som varit konstant. Den ger också en inblick i hur musikinstitutionerna 

förhåller sig till ett samhälle i förändring. Denna upplaga av boken är från 1985 och den kan tyckas 

ha några år på nacken, men då jag använder den i syfte att få en överblick över det svenska 

 Rössel. Cultural capital and the variety of modes of cultural consumption in the opera audience. 2011.s.90.16

 Karlsson. Musikspelet - Det svenska musiksamhället av idag. 1985. 55-89.17

 Rössel. Cultural capital and the variety of modes of cultural consumption in the opera audience. 2011.s.83.18

 Göran Gademan. Operabögar. Hedemora, Gidlunds förlag. 2003.19

 Karlsson. Musikspelet - Det svenska musiksamhället av idag. 1985.20
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kulturlivets förändringar under en längre tid fungerar den bra. Då de största förändringarna skedde 

under 1960- och 70-talet är boken fortfarande aktuell. 

Litteratur rörande drama och teater använder jag mig av Sven Åke Heeds Teaterns tecken från 

2002.  Boken tar upp definitioner av drama som konst som är behjälpliga i diskussion angående 21

drama i detta arbete. Även Yeal Feilers studie rörande iscensättning av omdiskuterade verk som 

finns beskrivet i den tryckta boken Shakespeares Shylock och antisemitismen.  Denna studie tar jag 22

upp som exempel vid diskussion om iscensättning av dramatik.  

Övrig litteratur som bör nämnas är kapitel ur Ny svensk teaterhistoria 2, 1800-talets teater, 

nämligen ”Åter till operan” skriven av Ingeborg Nordin Hennel. Och även Signums svenska 

kulturhistoria, Det moderna genombrottet redaktör Jakob Christensson.  Denna litteratur använder 23

mig av för att få en inblick av hur kulturlivet såg ut historiskt.   24

Teori

I min undersökning använder jag mig av Pierre Bourdieus teorier om kulturellt kapital och habitus 

för att förklara hur sociala föreställningar kring opera uppstår och påverkar våra operavanor. 

Teorierna skänker klarhet till hur operan i Sverige som den är och varit organiserad påverkat 

allmänhetens uppfattning om opera som genre inom scenkonsten. Jag använder mig av Donald 

Broadys texter om Bourdieus teorier och där främst texten Inledning: en verktygslåda för studier av 

fält ur boken Kulturens fält. Då Donald Broady är en av de främsta svenska översättarna av 

Bourdieus teorier anser jag att hans text är lämplig för min tillämpning av Bourdieus teorier. Som 

titeln på texten avslöjar är den en verktygslåda av Bourdieus teorier och även en bra 

sammanfattning av dem, vilket kommer vara behjälpligt.  

Bourdieus studier som han själv genomförde, grundar sig på ett enormt stort material insamlat från 

ofta många tusen människor. Men Broady skriver själv i sin text att ”fältbegreppet kan vara 

brukbart även för humanister och samhällsvetare med blygsammare ambitioner”.  Därmed kan 25

nyckelbegrepp av teorin även tillämpas för att förstå operan som social institution. Broady skriver 

 Sven Åke Heed. Teaterns tecken. Lund. Studentlitteratur. 2002.21

 Yeal Feiler & Willmar Sauter. Shakespeares Shylock och antisemitismen. Stockholm. Stiftelsen för 22

utgivning av teatervetenskapliga studier. 2006. 

 Christensson, Jakob. (Red.). Signums svenska kulturhistoria, Det moderna genombrottet, 2008.23

 Ingeborg Nordin Hennel. Åter till Operan. Ny svensk teaterhistoria 2, 1800-talets teater. 2007.24

 Donald Broady. Inledning: en verktygslåda för studier av fält. Kulturens fält. Göteborg. Daidalos. 1998. s.3.25
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också att hans antologi koncentrerar sig på ”producenterna” inom fält och därmed inte på själva 

konsumenterna. Men den del som jag kommer använda mig av i hans text är själva beskrivningen 

av nyckelbegreppen som hjälper till att beskriva de sociala aspekterna i fält. Detta hjälper mig när 

jag undersöker hur den historiska operainstitutionen fortfarande påverkar individers uppfattning om 

operan, då detta är frågan av socialt och kulturellt värde, och hur olika individer ställer sig till opera 

som kulturellt kapital. Även vad för slags kulturellt kapital individer då föreställer sig att opera är? 

Detta skulle förklara i sin tur hur operavanor uppstår.  26

Analys 

Bakgrund - Opera och teater i Sverige
I Sverige och andra länder i västvärlden har operan och teatern under en lång tid varit en central del 

av kulturlivet.  Dock har tillgängligheten och vilka som har haft möjlighet att ta del av scenkonst 27

sett ut på olika sätt beroende på land och tid. I Sverige har det funnits opera sedan Gustav III tid. 

Historiskt har operan i Stockholm har varit tillgänglig för rika personer, men också har det funnits 

möjlighet för personer som inte har lika mycket pengar att ta del av operaföreställning.  Vid mitten 28

av 1900-talet förändrades kulturlivet i Sverige. Detta genom att de som tidigare hade stått för 

finansiering av scenkonst började investera i annat i takt med att staten tog större ansvar genom 

bidrag. Karlsson beskriver intuitioners förändring:  

För att driva olika musikarrangemang eller verka för en viss genre klarar man sig inte långt med entusiasm och 
idealism. Det behövs alltid pengar, och sedan privata mecenater och donatorer nästan helt lämnat kulturområdet för 

teknologin, återstår i stort sett bara kommunala och statliga pengar å ena sidan kommersiell verksamhet å den andra. 
Därigenom blir musiklivet till allt större del ”offentligt” och knuten till institutionsbildning[...].  29

Det ökade statliga stödet är även ett resultat av ett ökat intresse från statens sida att hålla kulturlivet 

levande, men också ett sätt att få ut en politisk ambition. När kulturen blev finansierad med 

offentliga medel måste kulturarrangörerna uppfylla visa kriterier för att konsten skulle vara 

tillgänglig för alla, detta för att pengarna även är från alla i samhället. Ett resultat av detta var 1974 

 Broady. Inledning: en verktygslåda för studier av fält, Kulturens fält. 1998. s.6.26

 Opera. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/opera, (Hämtad 27

2015-01-05).

 Hennel. Åter till Operan. Ny svensk teaterhistoria 2, 1800-talets teater. 2007. S.40-45. 28

 Karlsson. Musikspelet - Det svenska musiksamhället av idag. 1985. S.85. 29
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års kulturpolitik som förnyade kulturlivet till vad det är idag. Där sattes det upp mål att bland annat 

främja decentralisering av kulturverksamhet.  Detta ledde till att operautbudet spreds i landet. Och 30

därmed att operan skulle bli en institution som var ”offentlig”. Detta ställer också krav på att 

operahusens ska ha ett mångfaldsperspektiv genom sin verksamhet. I dokument skrivit av Kungliga 

operan från 2011 står det:  

  
Stat och regioner ska förhandla om det samlade statliga kulturbidraget till regionen. Vid dessa förhandlingar 
kommer särskild uppmärksamhet att riktas – förutom konstnärlig kvalitet – mot arbete som tar sikte på arbetet med 
barn och unga, kultur och hälsa, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.   31

Och dokument om uppdrag till Göteborgsoperan skriven av kulturnämnden vid Västra Götaland står 

en liknande beskrivning: GöteborgsOperans verksamhetsplan skall, i relation till kulturnämndens 

bidrag, utgå från de horisontella perspektiven jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, 

internationalisering.  Detta visar på skillnader i hur det har sett ut och hur operan arbetar nu. Vid 32

besluten av 1974 års kulturpolitik förändrades både samhället och kulturpolitiken. Innan dess var 

det inte ett uppdrag av kulturinstitutionerna i deras verksamhet att ha ett mångfaldsperspektiv. Detta 

påverkar den sociala bilden om opera, och mer om detta kommer jag gå in på vid tillämpning av 

teorin.  

Det finns skillnader i hur teater och operautbudet har sett ut i Sverige. I dagens Sverige är 

teaterutbudet utbredd runt om i landet. Det finns allt från fria teatergrupper och små teatrar till 

statsteatrar och stora institutioner. Vid en uppskattning på hur många professionella teatrar det finns 

hade exempelvis Teatercentrum 77 teater registrerade vid årsredovisningen för 2013.  33

Teaterförbundet har vid sin årsredovisning för 2013 redovisat för de avdelningar inom teater, opera 

och dans som har medlemmar inom förbundet. De är också de institutioner som i hög grad idag 

producerar scenkonst i Sverige. På den listan är det 27 teatrar och sex operor, vilka är Kungliga 

operan, Göteborgsoperan, NorrlandsOperan, Malmö Opera, Wermland Opera och Folkoperan.  De 34

 Regeringens proposition 1996/97:3. 4.1. 30

 Kungliga operan, Kungliga operan som nationalscen - Förslag om uppdrag och program för samverkan, 31

2011, http://www.operan.se/Global/PDF/Rapport%20Nationalscensuppdraget%2015%20april%202011.pdf, 
(hämtad 2014-11-12). s.13.

 Västra Götalandsregionen. Uppdrag till GöteborgsOperan AB 2012-2014. 2011. 32

http://www.vgregion.se/upload/kultursekretariatet/lu-2012-2014/Uppdrag%20till%20GöteborgsOperan%20AB
%202012-2014.pdf (Hämtad 2014-11-12). s.1.

 Teatercentrum. Årsberättelse 2013. S.3. 33

 Teaterförbundet. Årsredovisning för 2013. S.4. 34
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fem operorna är också de som inte enbart producerar en uppsättning per säsong, därmed tillhör det 

de främsta av Sveriges operautbud på scen. Därmed är operan idag begränsat till de stora 

institutionerna i fem storstäder.  

I min analys av synen på operan tar jag inledningsvis fasta på hur operautbudet ser ut i Sverige 

och hur operan är organiserad. En av faktorerna till att utbudet idag ser ut som det gör är att teater är 

mycket flexiblare som sceniskt arbete än operan. Då opera som konstform består av fler moment än 

teater medför det att operaprojekt, presumtivt är mer komplexa att genomföra. Då det även finns 

musik och orkester med för att framföra ett verk, oftast krävs det då fler personer än en. Detta 

medför också att det automatiskt blir mycket dyrare att investera i en operauppsättning. Med detta 

är inte opera som genre lika flexibel som teater som kan sättas upp i små format och inte kräver 

nödvändigtvis inte lika mycket som projekt. Självfallet finns det operor utanför de stora 

institutionerna, dock är de få i antal jämförelsevis med den stora skala av små teaterföreställningar 

som sätts upp i motsvarande skalor. Hur som helst innebär operans begränsade utbud jämförelsevis 

med teater att opera blir i större grad främmande för folket i Sverige. Detta medför att risken för att 

en gammal syn på operan konserveras medan synen på teatern förändras och anpassas till det mer 

demokratiska målet.  

Operans utbredning utgör möjligheten för allmänhetens kännedom om denna scenkonst. Till 

detta räknas självklart också inspelade föreställningarna in eller liknande, men jag kommer 

koncentrera mig på opera på scenen i denna studie då det är så den allmänna bilden som finns hur 

operabesökare konsumerar opera. 

Gamla strukturer i nutiden - tillämpning av Bourdieus teorier

Det jag studerar i undersökningen är hur gamla strukturer i samhället påverkar synen på operan.  

Hur opera och teater har varit organiserat och vilka som haft tillgång till denna konst ger avtryck i 

det sociala. Opera- liksom teaterföreställningar hade under lång tid varit en mötesplats för den övre 

samhällsklassen, överklassen som hade social status bland de borgliga kretsarna, eller som hade 

”god smak”/kulturellt kapital. Även fast individer med lägre inkomst och samhällsklass kunnat gå 

på opera har de blivit hänvisade till en separat avdelning skiljt från överklassen.  Detta är en 35

markering också för vad överklassen ser som sin mark. Opera som fick ett statusvärde inom 

gruppen överklassen i samhället gjorde därmed operan till sitt ”område”. Bourdieu beskriver detta 
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som att en grupps område formas och anpassas efter gruppens kulturella kapital.  Därav har 36

operainstitutioner anpassats efter vad övre klassen haft för tycke och smak, därav blivit ”fint” och 

lyxig aktivitet att konsumera – också något som är tillräckligt billigt i någon mening för att vara en 

kanal tillgänglig för att ge en uppåtsträvande medelklass kulturellt kapital. 

Trots att det gamla samhället ligger bakom oss och att det numera råder det andra möjligheter 

inom konsten, är det fortfarande gamla strukturer som påverkar individers sociala liv. Bourdieu 

säger att varje social grupp i samhället har speciella sociala koder och tycke och smak, specifika 

egenskaper som förknippas med gruppens gemensamma kultur, detta beskriver han som kapital, 

något som en social grupp bär på. Kapitalet får sitt värde genom att gruppens agenter anser att vissa 

värderingar, egenskaper eller livsstil och så vidare är eftersträvansvärda, kapitalet resulterar i ett 

tillstånd inom gruppen som beskrivs som ett symboliskt kapital. Gruppens symboliska kapital är det 

som utgör och upprätthåller den kollektiva känslan, och även som skapar kontrast till andra sociala 

grupper. En viktig del av det symboliska kapitalet är det kulturella kapitalet. Denna del innefattar 

både kunskaper och sättet att uppföra sig, och prata om den diskurs individer för att förstå och 

uppfatta världen. Det utgör också gruppens tycke, smak och erfarenhet inom estetik. Gruppen har 

även en egen estetik som är eftersträvansvärd för gruppen, exempelvis vad som är god och dålig 

konst.  

Operan är ett exempel på när samhällets toppskikt tillskriver denna konstform som kulturellt 

värde. Med detta blev också operan något som individer förknippade med överklassens sociala fält. 

Operan anpassades till överklassens språkföring, klädkod och med mera. Dessutom var det även 

bara överklassen som hade pengar nog att ha råd att gå på operan. Det är genom att överklassen 

”gjorde” operan till en av sina egna sociala plattformer och den hierarkiska strukturen inom 

estetiken som framförallt samhällets övriga klasstillhörigheter tillskrev operan som ”finkultur”. Om 

en person beskriver opera som finkultur avslöjar personen sin syn på opera som en exluderande 

konstform som anses finare än andra konstformer. Ordet är laddat med föreställningar om vad 

operan är, det påminner om de sociala strukturerna som har sitt ursprung från gamla ordningen för 

operan.   37

Operan idag försöker ”få bort” synen på operan som en konstform som vänder sig till en viss 

grupp i samhället. Men varför går inte vem som helst och ser på opera? Svaret är sannolikt att 

sociala föreställningar om vad opera är påverkar folk att välja om det ska gå på opera eller ej. Redan 

 Rössel. Cultural capital and the variety of modes of cultural consumption in the opera audience. 2011. s.36
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innan första operabesöket kan en person ha en aktivt reflekterad inställning om vad opera är för 

något för personen eller ej.  

Beroende på hur tillgängligt och hur brett utbud en institution som operan har resulterar i hur väl 

gamla värderingarna och uppfattningarna konserveras i det sociala. Desto färre möjligheter för 

individer att komma i kontakt med institution eller konsten desto högre chans är det att de gamla 

värderingarna och föreställningar får leva kvar. Detta när individer inte får chans att omvärdera sin 

uppfattning som individen har fått i det sociala rummet. När det kommer till individens synen på 

operan, kan en individ inte få en riktig uppfattning om vad opera egentligen är för än hen har fått 

uppleva opera på en institutioner i Sverige (eller på ett annat sätt). Så länge en individ inte fått göra 

det bibehålls fördomarna och den tillskrivna uppfattning, om vad det innebär att vara en 

operabesökare och vad opera är.  

Operavanor ett habitus
Ordet operavana syftar inte på endast på hur van operabesökaren är att gå på opera. Det handlar om 

hur besökaren ser på opera eller förhåller sig till opera när individen upplever opera. 

Nationalencyklopedin beskriver ordet ”vana” på följande vis: Sätt att bete sig eller förhålla sig (i 

viss situation) som har kommit att läras in (av ngn) genom ständig upprepning och som i likn. 

situation naturligen kommer att användas utan särsk. Ansträngning el. eftertanke.  Här beskrivs 38

också en väsentlig sak om hur vanor uppkommer. Det är genom någon form av kontakt med ett 

objekt som upprättar ett sätt att förhålla sig eller bete sig kring objektet. Hur operavanor 

uppkommer är inte endast när en individ upplever en operaföreställning, det sker också i det sociala 

rummet. Hur människor förhåller sig till opera och pratar om opera eller lägger värderingar på 

opera. Detta är ett sätt att komma i kontakt med opera och skapa sig en uppfattning om opera. Ett 

annat ord som ligger nära i betydelse är begreppet habitus. Det är ett begrepp som Bourdieu 

använder i sina teorier för att förklara just hur individers socialisering och beröring med omvärden 

samlar in kunskap och värderingar om dess närhet. Hur individen sedan uppfattar och för sig i 

världen beror på individens habitus. Broady beskriver habitus ”Med habitus avses system av 

dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. En 

människas habitus grundlägges genom de vanor hon införlivar [...] Habitus kan betraktas som 

förkroppsligat kapital.”.  Den föreställning operapubliken har om opera är också en del av deras 39

habitus. Alla individer som går på operan vet vad den allmänna synen på opera är. Hur individen 

sedan upplever opera är ett oreflekterat handlande som är en del av individens habitus. Det är som 

 Vana. Nationalencyklopedin. www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vana. (Hämtad 2014-12-19).38
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Broady beskriver som förkroppsligat kapital handlar om alla de värderingar och intryck individen 

samlat på sig, och för operabesökaren är det allmänhetens syn på opera.  

Analys av enkätundersökningen
När jag nu börjar min analys av data från de genomförda enkätundersökningarna diskuterar jag 

inledningsvis hur urvalet ser ut. Detta för att till se likheterna och olikheterna bland de som deltog 

på institutionerna - framförallt hur det påverkar analysen av materialet.  

Sedan studerar jag operapubliken, detta gör jag genom att främst se på hur de operavana och de 

operaovana svarar, vad för likheter och olikheter som kan utläsas i hur de ser på operan. Efter 

diskussionen av operapubliken kan jag först därefter göra en jämförelseanalysen med resultatet från 

teatern. Vid jämförelsen ser jag på hur opera och teaterpubliken ser på sin genre och hur väl de ser 

på sin scenkonst i avseendet som konst. 

Vid analysen av det befintliga materialet från undersökningarna är det viktigt att de tolkningar 

jag gör utifrån materialet är statistiskt rationellt och överensstämmer med verkligheten. Jag drar 

inga slutsatser av kartläggning över operavanor förrän resultatet pekar på samma tendenser för både 

Göteborgsoperans och Kungliga operans publik. Hela tanken med analysen är att påvisa många 

olika egenskaper hos operapubliken för att sedan sammanfatta dessa. Först när flera egenskaper hos 

publiken är påvisade och pekar mot samma resultat i min tolkning kan slutsatser dras som kan visa 

tendenser som överensstämmer med verkligheten.  

Urvalet
Publiken vid operainstitutionerna var lika bland urvalet, detta i hur fördelningen mellan kön, ålder, 

utbildning, andelen operavana och så vidare såg ut. Jag kommer här nämna de likheter och 

skillnader mellan operapubliken och teaterpubliken som kan påvisas. Andelen kvinnor och män är i 

grova mått 2/3 kvinnor och 1/3 män.  Operapubliken hade en högre andel äldre publik än vad 40

teaterpubliken hade. Göteborgsoperans publik var drygt 1/3 över 60 år och Dramatens publik var 

andelen över 60 1/5.   41

När det kommer till hemort vad Göteborgsoperans publik en stor andel personer som kommer 

utanför Göteborgs kommuns 1/3 var från kommunen och 2/3 är inom kommunen. Det var stor 

skillnad mellan Kungliga operan och Dramaten trots att de kommer från samma kommun. 1/4 vid 
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Kungliga operans publik bor inom Stockholms kommun och Dramatens publik var det 1/2 av 

publiken som bor inom kommunen.  42

På alla institutioner var andelen högutbildade stor. Henrik Karlsson tar upp i sin bok Musik spelet 

- Det svenska musiksamhället av idag hur konserbesökare och även musikteater tenderar att locka 

till sig främst högutbildad publik.  Vilket även stämmer in på denna undersökning. Drygt 2/3 av 43

publiken har en utbildning som är eller är högre än 3 år eftergymnasial utbildning.  En viktig 44

observation är att utbildningsnivån inte har någon direkt betydelse för vilken operavana besökarna 

har. Andelen av varje grupp av operavana har lika stor andel av varje utbildningsnivå.   45

De operavana och operaovana

En central del i undersökningen var att se hur de operaovana och operavana svarade på olika frågor.  

Om den ställda hypotesen stämmer ska resultatet av undersökningen visa på skillnaderna mellan de 

ovana och vana besökarna i sitt sätt att se på opera och sättet de konsumerar opera. Med 

utgångspunkten i teorin bör de operaovana besökarna vara de med starkast påverkan av samhällets 

värderingar och normer om vad opera i sitt sätt att konsumera opera. Detta då de inte har gått på 

lika många operor som den operavana publiken. Detta borde vara, i sin tur, att de med större 

operavana ser mer på vad opera faktiskt är, därmed kunna reflektera över själva innehållet i en 

operaföreställning och se föreställning i egenskap som konst.  

Fråga 7 handlar om vad som fick besökaren att genomföra sitt besök till dagens föreställning. 

Den har visat skillnader hur besökarna svarat beroende på vilken operavana individer har. Det var 

tre frågor som fick majoriteten av svaren, det var att besökaren är där för att se tolkningen av 

Figaros bröllop/Don Giovanni, för att besöka operahuset och gå på opera eller att besökarna är där 

för att lyssna på musiken av Mozart.  Vad som visades var att den största skillnaden var andelen av 46

graden operavana som hade angivit alternativet för att se tolkningen av verket. En högre andel av de 

operavana angav detta som skälet att gå på operan. Undersökningen vid Göteborgsoperan var 

medeltalet i fråga 7 andelen av de med mycket större operavana (antal besök per år ”Tre-fem” och 

”Fler än fem”) 35% (156 av 445 antal svar), men vid alternativet ”för tolkningen” var istället 
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andelen av de med större operavana 58 % (57 av de 98 besökare) som hade angivit detta 

alternativet.   Detta visar att andelen med större operavana fann detta alternativ i högre grad 47

passande än de med mindre vana. Samma resultat fick jag i undersökningen vid Kungliga operan. 

Där var det samma tre alternativ som fick majoriteten kryssade som svar.  Där är medeltalet av 48

andel större operavana som svarade vid fråga 7 29% (71 av 243 antal svar). Vid alternativet ”för att 

se denna tolkning” var andelen operavana istället 54% (28 av 52 besökare) av de svarande.   49

Detta resultat visar på att det finns för det första ett större intresse bland de operavana besökarna 

för tolkningen av verket vid föreställningen. Att det är en högre andel av de operavana som väljer 

detta än exempelvis bara för att gå och se en opera visar på en insikt hur besökarna ser på operan. 

Detta visar att de med större operavana har ett intresse och reflekterar över att det sker en tolkning 

av verket vid en scenkonstföreställning. Detta i högre grad än de med mindre operavana där denna 

grupp har som främsta skäl till konsumtionen av opera att lyssna på musiken eller att få uppleva 

opera. 

Andra allmänna observationer om kring denna fråga är att det är väldigt få som angav 

alternativen sångarna/artisterna, regissören, dirigenten och inget eget intresse. Detta pekar mot att 

det besökarna främst väljer som skäl till sitt besök är helhetsupplevelsen eller att det är själva verket 

som är målet. Inte då konstnärerna i produktionen. Detta kan bero på okunskap om vilka 

konstnärerna är eller inget intresse av att veta. Gademan skriver angående svaren från sin 

enkätundersökning bland sin urvalsgrupp ett resultat som påminner om detta. De som svarade på 

enkätundersökningen fick här svara på vilka konstnärer som de ansåg bäst inom yrkeskategorin. 

Han skriver: För dirigenter och än mindre regissörer fanns svagt intresse, och flera har också 

kommenterat att de ofta inte tänker på vem som dirigerar/regisserar, eller att de inte anser det 

viktigt. Många valde att inte nämna någon alls.  Som båda undersökningarna visar på är att lite 50

fokus ställs på dirigenten och regissören vid konsumtion av opera.  

Att beskriva opera med ord

Vid fråga 8, där operabesökarna fick välja att kryssa i ett till fem ord av 15 alternativ om vad de 

förknippar med ordet opera, kunde jag se tydliga skillnader i hur operapubliken svarade beroende 
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på vilken operavana individer hade. Att dela in de svarande i utbildningsnivå gav inga tydliga 

variationer, men indelning i vanan gjorde alltså det. Detta visar att det sker en förändring hos 

individerna beroende på hur väl man känner till opera.  

De tre alternativ som flest av besökarna angav att de förknippade med opera var: fin musik, sång 

och klassiskt. 76% (229 av 301 besökare) angav fin musik som alternativ – ett snarlikt alternativ var 

sång som erhöll 71 %. Slutsatsen som kan dras från dessa svar är att opera starkt förknippas med 

musik.  Något som ytterligare stärker denna slutsats är att alternativet drama ansågs av blott en 51

tredjedel (35%) av besökarna som ett ord som de beskriver opera med. På Kungliga operan var 

siffrorna snarlika de ovan nämnda. Fin musik, sång och drama fick 76, 64 respektive 39 procent av 

rösterna (121, 106 respektive 62 svar av totalt 102 besökare).  Därmed lutar det åt att 52

operabesökarna har en gemensam bild om vad opera är. Detta säger också något om vilka tankar 

individerna har om opera och deras föreställning om vad opera är. Är det främst musiken som 

besökarna uppmärksammar vid tanken på opera, blir också förväntningarna höga på just detta. 

Intressant blir det om frågan ställs om vad som händer om det inte är ”fin musik” som individen 

möts av vid ett operabesök – om individen möts av musik som inte besökaren uppskattar. Är det då 

inte längre opera för den personen? Vad händer när förväntningar bryts?  

Ordet klassiskt är det tredje mest kryssade alternativet. Vid Göteborgsoperan svarade 55% (165 

av 301 besökare) att de förknippade ordet klassiskt med opera, och vid Kungliga operan hade ordet 

56% (89 av 160 stycken).  Ordet kan syfta både till klassisk musik och klassiska verk, men det är 53

ett tydligt ord som beskriver den bild operabesökaren har om opera som genre. Om publiken 

uppfattar opera som främst klassisk vad sker om förväntan bryts? Om innovationer sker vid 

tolkning av verk eller ett främmande verk spelas istället för de klassiska reagerar besökaren på detta 

då förväntningarna bryts. Om individer har en förväntning att opera hör till klassisk konst uppfattas 

operauppsättningar med innovationer som mindre överensstämmande eller mindre ”giltiga” som 

opera. 
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Vad operabesökare förknippar med ”opera”

Vid vidare analys av denna fråga delar jag upp de svarande i vilken operavana besökaren har. Detta 

för att se om de med mindre operavana förknippar ordet opera med andra värden än de med större 

operavana. Denna indelning visade att beroende på vilken operavana besökaren hade var svaren  

olika. Detta visar att bilden om vad opera är ser annorlunda ut beroende på vilka tidigare 

erfarenheter besökaren haft av scengenren.  

Inledningsvis tittade jag även på samma diagram fast orden var indelade i vilken utbildningsnivå 

besökarna hade. Detta visade inte några skillnader i hur besökarna såg på opera. Denna observation 

indikerar att det är inte är utbildning som avgör vilken föreställning personen har om opera utan det 

är hur många gånger individen har kommit i kontakt med opera som personens föreställning ändras. 

Detta då det är tydligare skillnader i diagrammet där indelningen av operavana visas.  

Av de ord där skillnaderna var störst berör ord som dels om vilken föreställning i vad operan har 

för status som kultur och social tillställning, och dels hur besökarna konserverar opera eller vad 

opera innehåller och erbjuder kulturutövaren. De ord jag valt att titta närmare på är de med tydligast 

skillnader på hur de operavana har svarat och de är också de orden som de flesta gav som svar. De 

ord jag valt är orden finkultur, sång, fin musik, klassiskt och underhållning. Här nedan är själva 

diagrammet med förtydligande av de ord som jag val i figur 1.  

Figur 1. Diagram GO 8:3.  Detta är Göteborgsoperans publik val av ord vid fråga 8 301, stycken är 54

med och svarar av alla 315 enkätsvar. Alla kunde som bekant ange max fem alternativ av 15 ord. 
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Därav blir maxgränsen 301x5=1505. Diagrammet visar andelen av de olika grupperna av 

operavanor i förhållande till varan, de är anpassade att vissa lika stor andel jämförelse med 

varandra. Jag har slagit ihop de högsta två operavanorna nämligen de som går per år ”Tre - fyra” 

gånger och de som går ”Fem<” gånger. De ord som tas upp är angivet med namn på ordet och 

visning till de färger som ordet motsvarar.  

Diagrammet visar för oss hur olika besökare beroende på vilken operavana de har ser på operan 

på olika vis. För att det ska bli tydligt när jag visar på skillnaderna i hur grupperna har svarat 

kommer jag tilltala grupperna med andra namn än vid diagrammet. De operabesökarna med mindre 

operavana de vill säga de som gör ”inga” besök per år kallar jag för Mindre vana. De som gör ”en - 

två” besök per år kallar jag Medel vana och de med större operavana ”tre - fem” och ”fler än fem” 

kallar jag för Större vana. Först redovisar jag de två orden där främst de med mindre operavana 

angav. Ett av dessa orden var finkultur.  

Av Göteborgsoperans publik angav gruppen med minst operavana finkultur främst, det angavs av   

Mindre vana 50%, Medel vana 19% och Större vana 8%, och på Kungliga operan var det samma 

tendens. Av ordet finkultur angav andelen av Mindre vana 62%, Medel vana 26% och Större vana 

9%.  Ordet finkultur kan syftas på många aspekter, men vad besökaren syftar med detta ord är att 55

individen sannolikt anser att operan är extraordinär på ett sätt, eller utmärker sig. Detta resultat 

visar på att synen på operan som finkultur försvinner ju större operavana individer får. En mer 

värdeladdat ord är märkvärdig, fast detta kan innebär det att besökaren har en distans till själva 

konsumtionen av opera. Besökarna kan ha haft bägge dessa förhållningssätt när de ser operan som 

finkultur. Ett resultat av att individer i högre grad bekantar sig med opera är att de inte längre ser 

opera längre som något exklusivt.  

Ordet klassiskt var det andra ordet de med mindre operavana flest angav som relaterat ord. 

Göteborgsoperan publik angav gruppen mindre operavana störst andel, sedan stegvis nedåt; Mindre 

vana 79%, Medel vana 52% och Större vana 46%, och på Kungliga operan återfanns samma 

tendenser; Mindre vana 79%, Medel vana 50% och Större vana 44%.  Anledningen till att ordet 56

klassiskt är mer attraktivt ord att förknippa med opera för de med längre operavana beskrivs av min 

teori. De med mindre operavana åtnjuter störst påverkan från samhällets sociala föreställningar om 

vad opera är. Klassiskt kan i detta fall syfta både på klassisk musik och klassiska verk som 
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individerna anser är en del av operagenren. Att de operaovana väljer detta ord och finkultur som ord 

som förknippas bäst med opera är för att de har ett annat förhållningssätt till operan, och att de har 

fokus på andra aspekter i ordet ”opera”.  Det visar att de sätter fokus på själva sammanhanget 

snarare än innehållet. Att beskriva opera som ”finkultur” är som jag nämnde tidigare en syftning på 

att opera är något extraordinärt eller hör till en vis grupp av människor. Det skulle kunna beskrivas 

som att de operavana ser opera som exotiskt.  

Vad de med större operavana främst förknippar med ”opera” går jag in på nu. Diagrammet i figur  

1 visar tydligt att de med störst operavana angav främst musiken som de väsentliga i ordet de 

förknippade med opera. Ordet fin musik och Sång ligger nära varandra då det har med musiken att 

göra. Göteborgsoperans publik utgör sång + fin musik tillsammans vid grupperna; Mindre vana 

48%, Medel vana 72% och Större vana 89%, och Kungliga operan visar samma tendens; Mindre 

vana 54%, Medel vana 68% och Större vana 86%.  Detta visar att de med större operavana ser till 57

operans innehåll i större utsträckning. Även att det är musiken som är i högst fokus för de med med 

större operavana.  

Det tredje ordet som utmärker sig på detta vis är ordet underhållning. Det är inte svårt att tänka 

sig att se opera som underhållning har att göra med ett större intresse för opera, men det finns 

relevanta aspekter kring detta ord. Ordet får större svarstal desto större operavana besökarna har. 

Göteborgsoperan publik svarade på alternativet underhållning var följande; Mindre vana 19%, 

Medel vana 39%  och Större vana 43%, och Kungliga operan visar samma tendens; Mindre vana 

28%, Medel vana 47% och Större vana 47%.  Att de med mindre operavana i färre fall ser på opera 58

som underhållning beror på att opera för denna gruppen är mer ovant. Individerna måste vara aktiva 

för att förstå och ta in det de möter vid operahuset och det som visas på scen. Denna (omedvetna) 

ansträngning gör möjligen att de som har mindre erfarenhet av genren har svårare att se 

föreställningen som underhållning. För en besökare som känner till genren och ”kan luta sig 

tillbaka” när individen konsumerar opera finns måhända tid över för att analysera andra aspekter av 

verken. Detta stämmer även överens med de med mindre operavana att denna grupp ser opera som 

mer exklusivt. När upplevelsen är extraordinärt i bemärkelsen, är det inte nära tillhands för 

besökaren att se upplevelsen som endast underhållning. 

En ytterligare observation är att de som angivit drama som ett ord som förknippas med ”opera” 

är konstant och inte beroende av vilken operavana besökarna har. Även om synen på innehållet och 
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sammanhanget förändras är besökarnas syn på drama i opera inprincip oförändrat. Av 

Göteborgsoperans publik var andelen i grupperna mellan 32-37% och för Kungliga operan var 

andelen mellan 40-44%.  Detta betyder att medan synen på musiken i opera förändras medan fokus 59

på drama är oföränderligt. Fokus går från orden finkultur och klassiskt till sång och fin musik desto 

större operavana individer har. Men drama är detsamma, alltså ökar bara fokusen på musiken med 

höjd operavanan. Detta visar att även fast individerna får en ökad operavana ökar inte fokusen på 

dramat. Musiken är en central del för besökarna, detta stöder också svarsresultatet från varför 

besökarna genomför sitt besök då de flesta är där för musiken.  Det som borde vara rimligt är att 60

operapubliken både får en förhöjd syn på både musiken och dramat alltså alla konstnärliga aspekter 

i operan, genom en förhöjd operavana. Men så är inte fallet om vi får tro detta resultat. Mer om 

synen på dramat och varför det ser ut på detta sätt kommer jag återkomma till när jag tar upp fråga 

9 i analysen.  

Jämförelseanalys av opera och teaterbesökarna

För att förstå operapubliken ytterligare jämför jag teaterpublikens vanor, detta är ett hjälpsamt 

redskap i analysen för att kunna få perspektiv på förhållandena hos operapubliken. Jag tar upp 

inledningsvis vissa av de resultat som kommit fram ur fråga 7 och 8 från operapubliken och börjar 

jämföra med teaterpublikens motivation till konsumtion av teater, och deras syn på vad teater är. I 

denna del försöker jag få svar på vad som skiljer sig åt mellan teater och operabesökarna i deras syn 

på respektive genre.  

Motivation till konsumtion
Jag har redan kommit fram till att det främsta motivet för operabesökaren är musiken när individer 

konsumerar opera. Inom teatern är inte musiken delmomentet i genre, det är endast drama. Det 

främsta skälet för besökarna för sitt besök i bägge scengenrerna är för att gå på teater/opera även för 

att besöka institutionen. Göteborgsoperan publik angav 51% (149 av 293 besökare) det alternativet, 

och på Dramaten angav 46% (79 av 172 besökare) det alternativet, detta är en mycket lik andel . 61

Det som skiljer åt är de andra alternativen, hur teaterbesökarna valt för alternativ. Den fråga som 

var tänkt att vara så lik alternativet För musiken - komponerad av Mozart för operapubliken är 
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alternativet för teaterpubliken Se en pjäs skriven av Shakespeare, denna fråga angav inte lika många 

teaterbesökare som alternativ. Göteborgsoperan angav 31% (92 av 293 besökare), Dramaten angav 

13% (23 av 172 besökare) det som alternativ.  Detta tyder på att själva pjäsen för teaterbesökaren 62

är inte lika viktig som musiken är för operabesökaren. Detta kan tolkas att inte är verket som är det 

centrala vid teaterbesökaren besök. Något som förklarar skillnaden är att fler teaterbesökare angav 

det första alternativet Skådespelarna/artisterna som det näst främsta alternativet att gå på teatern. 

På Göteborgsoperan där motsvarande alternativet var Sångarna/artisterna angav 7.5% (22 av 293 

besökare) detta som alternativ, och på Dramaten var denna siffra betydligt större; 35% (61 av 172 

besökare) angav detta som alternativ.  Att skådespelarna är för teaterbesökarna en betydlig 63

anledning för besökarna att gå på teater är inte förvånande. Skådespelare är för teaterbesökarna mer 

attraktivt ett större dragplåster än vad operasångare är. Det finns dessutom betydligt fler kända 

skådespelare än operasångare – även om de kända sångare och sångerskor kan dra nog så mycket 

publik. Anledningen till detta är att skådespelare kan röra sig friare till andra medier som tv och 

film och så vidare. Oftast kan de inom teatern ha med kändisar och kända skådespelare i högre 

frekvens än vad som görs inom operan. Operasångare är inte lika mobil över genre-gränserna, då 

man inte utövar renodlad operasång i andra medier. Sedan är det inte lika lätt att som kändis ta en 

operasångares plats på scen då det krävs en erfaren sångröst för att klara ta plats. Värt att nämna i 

detta sammanhang är att Rickard III som sattes upp på Dramaten inte var utstickande av någon 

ovanligt förekommande känd skådespelare. I detta avseende var det en ”vanlig” föreställning på 

Dramaten. Allt detta är relativt. Det som denna undersökning berättar för oss är att som opera och 

teater är organiserade har teaterbesökarna ett betydligt större fokus på aktörerna på scenen än 

operabesökarna. Att operabesökare i lägre grad känner till eller rent av bryr sig om de som agerar på 

scenen och sjunger visar vad operabesökarna har för syn på operan. Men att teaterpublik i högre 

grad anger artisterna som alternativ behöver nödvändigtvis inte vara för att teaterpublik inte bryr sig 

om verket. Men att de möjliggör att de även ser andra kvalitéer i en föreställning än bara att det är 

ett verk som framförs.  

Vad denna undersökning klargör för oss är att motivet till att individerna väljer att gå på opera 

skiljer sig åt, detta beror på att individerna ser olika kvalitéer och aspekter i respektive genre. 

Teaterpubliken har ett fokus på aktörerna och de som gör teater. Medan operapublik ser mer på 
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själva utförandet och den kända produkten alltså musiken och verket. Sångarna, aktörerna (och 

musikerna) för operabesökaren är inte målet med besöket, även fast de är de som utför musiken. 

Vad teaterbesökarna förknippar med ”teater”
Det som framgår när jag i analysen jämför teaterbesökarnas syn på teater med operabesökarnas syn 

på opera, är att få svar på vilka skillnader som finns i hur besökarna uppfattar sin scengenre som 

scenkonst. Det som är viktigt att vara medveten om vid denna jämförelse är att även om teater och 

opera innehar olika moment inom sin genre har frågan ställs så att operabesökarna kan exempelvis 

svara i lika hög grad ange de alternativ som teaterbesökarna har. Även om musiken tillkommit som 

alternativ till operabesökarna har dessa alternativ inte tagit mer utrymme och möjlighet att kryssa de 

alternativ som är gemensamma för opera och teaterenkäten. 

Vid denna del av jämförelsen blir de ord som operapubliken valde i mindre grad relevanta. Det 

var många ord där operapubliken och teaterpubliken svarade med märkbara skillnader. Ord som var 

speciellt genre-åtskiljande var: klassiskt, konst, underhållning, drama, skådespelare samhällskritik 

och intellektuellt. Dessa ord berör både synen på scengenrerna som konst och vilken 

förhållningssätt besökaren har till estetik inom genren; de antyder också hur besökaren anser vad 

genren är ämnad för.   

Klassiskt

Ett ord som hade stor skillnad i antalet svar är ordet klassiskt. Jag har redan redovisat för att den 

starkaste synen för att se operan som klassisk är de besökarna med lägst operavana. Det som även 

visas är att de som anser att klassisk är något som förknippas mer med opera än teater. På 

Göteborgsoperan var det 55% (165 av 301 besökare) som angav klassiskt som något de förknippade 

med opera, och på Kungliga operan var den siffran 56% (89 av 159 besökare).  På Dramaten var 64

det ett mindre antal besökare som angav detta nämligen 20% (33 av 165 besökare).  Som jag skrev 65

under rubriken ”Val av institutioner” är valet av Dramaten ett taktiskt val i förhoppningen av att den 

scenkonstinstitutionen drar till sig mest konservativ publik av de flesta teatrar. Trots detta anser 

publiken i mindre skala att teater förknippas med klassisk estetik eller verk. Detta är hör ihop med 

hur individer ser på sin innovationer inom sin genre. Exempelvis hör detta samman med att inom 

teatern är det mer förekommande och accepterat med nytolkningar och produktion av nya verk.  
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Konst och Underhållning

Orden konst och underhållning berättar också om besökarnas upplevelse i sin konsumtion av sin 

scengenre. Att se konst som underhållning behöver nödvändigtvis inte vara en dålig egenskap, 

personer som konsumerar konst och ser det som ett nöje tar till sig ändå det som konstverk eller 

scenkonst vill berätta. Dock är det negativt när individer inte ser det de upplever som konst, utan 

endast ett nöje, om syftet med konsten var att förmedla något. För då sker inget utbyte i det som 

konsten vill berätta, för att då reflekterar inte åskådaren över det konstnärliga djup som 

föreställningen erbjuder. Ett exempel är musiken inom operan. Många kan tänkas gå på operan bara 

för att lyssna på musik, dock begränsar individen då sin upplevelse av verket och vad det är avsett 

att göra – att framföra ett drama. Vad som redan framgå är att opera upplevs i högre som ett nöje av 

de med stor operavana. När det kommer till ordet konst var utfallet oförändrat mellan operavanorna 

både på Göteborgsoperan och Kungliga operan. Resultatet rörde sig på Göteborgsoperan mellan 19 

- 27%, på Kungliga operan rörde det sig mellan 22 - 35%.  Detta är även för lågt för att kunna se 66

om det rör sig till ett håll eller ett annat. Det var också större andel av Dramaten som angav konst 

som ett ord de förknippade med sin genre. Ordet konst angav besökarna på Göteborgsoperan 26% 

(78 av 301 besökare), och på Dramaten angav 44% (72 av 165 besökare).  Mellan teatervanorna 67

var det  en förändring mellan de mindre och större teatervanorna; teatervanorna Mindre och Medel 

vana angav 33% och Större vana 52%.  En möjlig förklaring till att teaterbesökaren har ett ökat 68

fokus på konsten än vad operabesökaren anger är att den grupp hos operabesökarna som skulle 

angett konst lägger fokus på annat i undersökningen. Tendensen ökar också med hur flitiga 

teaterbesökarna varit: de med större teatervana lägger också större fokus på konst medan 

operabesökare med stor operavana har fokus på annat. Operabesökarnas förhållande till operan som 

konst ökar inte, däremot ökar fokus på musiken och att opera är underhållande som nämn. Ordet 

underhållning är ett annat förhållningssätt som beskriver besökarens syn på sin genre. Ett måhända 

överraskande resultat är att ordet förknippas i högre grad med teater än opera. Ordet underhållning 

för Göteborgsoperans publik angav 37% (110 av 301 besökare), på Kungliga operan angav fler 

detta nämligen 61% (101 av 165 besökare).  Det som skiljer åt mest är vilken grupp som angett 69
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detta, det är tvärtom hos publiken för de både genrerna. På Göteborgsoperan är det de med lägst 

operavana som angav det främst som alternativ; Mindre vana 19% och detta stegvis upp till Större 

vana som angav 43%, och på Dramaten var detta tvärt om; Mindre och medel vana angav 75% och 

detta blev lägre desto större teatervana besökarna hade Större vana angav 50%.  70

Jag kommer inledningsvis gå tillväga genom att titta till svaren från teaterpubliken. 

Teaterbesökare med mindre teatervana ser teater mer som underhållning, det är syftet att gå till 

teater. Vi utgår från att de som går mycket på teater har ett ökat intresse av att konsumera teater. Att 

de som går på mer teater lär sig att se teater i egenskap som konst snarare än enbart underhållning är 

inte så konstigt, om individer ser charmen i att förstå betydelsen av att se scenkonsten som konst 

och inte enbart underhållning uppskattar individen konstformen mer. Detta innebär också att det 

ligger närmare till hands för den med stort teaterintresse att förknippa teater med konst än 

underhållning. Varför är det tvärt om när det kommer till operapubliken? Detta skulle kunna beror 

på att individerna har en annan föreställning vad opera är i egenskap som scenkonst. Den ovana 

operabesökaren ser inte operan som underhållning utan hellre väljer ord som beskriver 

sammanhanget så som klassiskt, finkultur, fin musik eller sång. Det är mer ett intresse i att 

undersöka en främmande miljö, själva målet är också som nämnt att ”gå på opera” eller är där ”för 

musiken”. En mindre kännedom om vad opera faktiskt är resulterar i att opera betraktas på distans, 

kanske med nyfikenhet kanske med skepsis. De med mindre operavana kan inte se opera som 

underhållning då de inte vet om de kommer gilla det som visas, allmänheten har större kännedom 

vad teater innebär därmed vet de vad som väntas – de flesta har kommit i kontakt med genren via tv 

och i den svenska skolan. Därmed har människor lättare hands att beskriva teater som 

underhållande som en del med syftet med teater. De operaovana besökarna har en mindre erfarenhet 

om vad opera är från exempelvis skolan och påverkas lättare av de sociala föreställningar som finns 

rörande opera.Detta formar individerna innan sitt operabesök vad de ska uppleva, detta är det 

habitus som individerna bär på. Och detta habitus går inte forma om för än individen fått uppleva 

fler operor.   71

När det kommer till tendensen som visas att de med större operavana bland operapubliken inte 

har som teatervana teaterbesökare - att de ser sin scenkonst som mer som konst och mindre som 

underhållning, bör det förstås genom hur operavana ser på operan. Operavana besökare har ett 

fångat intresse i opera, för dem är det musiken som är i stort fokus. Som nämnt kan den ökade 
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synen på opera som underhållning bero på att individerna ser opera mer som van miljö att vistas i. 

Men kvalitén som ”underhållning” har inte ersätts av egenskapen som ”konst” av operapubliken så 

som teaterpubliken. Detta är för att operabesökarna inte bemöter sin scengenre på samma sätt som 

teaterpubliken.  

Drama

En del av operakonsten är dramat, en ytterligare skillnad är att ordet drama som var den samma i 

alla operavanor förändrades till att vara ett mer attraktivt ord för teaterpubliken med större 

teatervana en den med mindre vana. På Dramaten svarade de besökarna för alternativet drama; 

Mindre och Medel vana angav 48% och Större vana angav 60%.  Detta visar ett samband i att 72

teaterpublik ”upptäcker” dramat i teater och hur individerna genom ett ökat teaterintresse, detta 

hänger ihop med att individerna även ser teater i egenskap av konst. I dramat ser individerna 

konsten, det är där utbytet sker. Hos operapubliken ökar inte fokusen på dramat, utan bara fokusen 

på musiken. Om individerna inte ser till vad ett operaverk har att berätta alltså opera i egenskap som 

drama, varför ska besökaren se operan som egenskap av konst? Är Individerna inte inställda på att 

det ska ske ett utbyte ser de hellre upplevelsen som underhållning eller ett nöje. Vilket resultatet 

visar i undersökningen.  

Skådespelare

Det är inte så konstigt i det avseende att teaterpublik förknippar teater med skådespelare. Dessutom 

är ett av de främsta skälen till att teaterpublik går på teatern skådespelarna/artisterna. Men att 

undersöka varför operapubliken inte förknippar opera med agerande och skådespelare är relevant. 

För Göteborgsoperans publik angav 6% (19 av 301 besökare), på Dramatens publik angav 56% (92 

av 165).  Skådespel ligger närmare teater på det sättet att det utgör hela konstnärliga arbetet vid 73

föreställningen i regel till sin genre. Inom operan är det inte bara skådespeleri som utgör artistens 

arbete på scenen utan även sång. Om operaenkäten hade haft sångare som ett alternativ i stället 

hade antagligen det varit mer relevant för operapubliken att förknippa med opera, då det är ett stort 

fokus på musiken. Nu kan jag inte göra denna jämförelse med Skådespelare. Att drama och 

skådespelare var ord som fick lägre svarsantal för operapubliken hänger ihop. En viktig tanke i det 
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hela är att skådespelare kunde lika väl vara relevant för operapubliken att förknippa med opera. 

Skådespel är ett viktigt moment inom opera för att det ska kunna framföras.  

Samhällskritik
Ordet samhällskritik fick låga svarsantal för både genrerna. Men det var fler av teaterpubliken som 

förknippade teater med ordet. Göteborgsoperans publik angav endast 1% (4 av 301 besökare), på 

Dramaten angav 16% (27 av 165 besökare) det som alternativ.  Ordet indikerar ett synsätt på vad 74

teater har för syfte som scenkonst, alltså se kritiskt på samhället. Detta är inte en optimal 

beskrivning om scenkonstens syfte är, men denna fråga visar att ändå är det fler inom teater som 

väljer beskriva sin scenkonst som just samhällskritisk. Därmed är det färre inom operapubliken som 

just uppmärksammat att opera kan höra ihop med ordet samhällskritik. Om publikens syn på 

scenkonsten som samhällskritisk kommer jag senare gå in på när jag går igenom frågorna vid fråga 

10. En av de frågorna jag ställer till publiken är just om detta.  

Intellektuellt

Publikens syn på sin genre som intellektuellt beskriver även publikens konsumtion och 

förhållningssätt till sin genre. Påståendet att opera är intellektuellt handlar om att det krävs en vis 

tankeverksamhet av besökarna i sin konsumtion av opera. Om opera inte är intellektuellt så krävs 

det inte någon tankeverksamhet utan det handlar snarare om njutning eller nöje för besökaren. 

Operapubliken på Göteborgsoperan förknippade opera i mindre skala till ordet intellektuellt än vad 

teaterpubliken gjorde. För Göteborgsoperans publik svarade 7% (22 av 301 besökare), på Dramaten 

svarade 31% (51 av 165 besökare).  Detta stärker hypotesen att operabesökare inte bemöter opera 75

som konst utan är mer benägna att se det som nöje, om de skulle bemöta opera som konst skulle det 

förväntas en mer tankeverksamhet för att få ett utbyte med vad scenkonsten vill förmedla. Att 

teaterbesökarna ser teater som konst är det rimligt att individerna ser genren för dom mer 

intellektuellt i konsumtionen.  

Ett försvunnet drama? 

Det är klart för oss att operapublik har ett stort fokus på musiken när de föreställer sig opera. Vad 

som skiljer mot teaterpubliken är också synen på sin scengenre som konst. Operapublikens fokus på  

musiken tillsammans med synen på opera som klassisk i sin estetik och de verk som sätts upp gör 
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att förväntningarna på att det ska vara kvalitetsstämplad musik som framförs på ett vist sätt redan 

finns hos besökarna innan operabesöket. En viktig fråga jag ställer mig är hur väl operabesökare 

känner till handlingen av verket efter ett operabesök? Det har att göra med hur estetiken i opera 

tillåter besökaren att förstå dramats handling och budskap vid en föreställning, detta är även kopplat 

till hur besökaren ser på operan vad den erbjuder besökaren. Hypotesen är här om operabesökare 

inte bemöter dramats handling på samma sätt som teaterpubliken då bör individer ha svårare att ta 

till sig handling och där med budskap.  

En viktig skillnad att vara medveten om är att teaterverk är mer kända allmänt, exempelvis är 

verk av Shakespeare som spelas mest inom teatern även kända inom film och litteratur och så 

vidare. Operaverks libretton med dess handling är inte lika förekommande i andra medier. Därmed 

kan teaterpubliken redan innan de ser på en teaterpjäs känna till handlingen och därmed ta till sig 

det som händer på scenen lättare än vad operapubliken kan när de går på opera. Kanske den 

viktigaste aspekten att ha i åtanke är att teaterpubliken går på mer teater än vad operapubliken går 

på opera. 

Figur 2: Diagram KDT 9:1 och Diagram GO 9:1.  Dessa diagram visar att teaterpjäser är mer 76

kända för besökarna än vad drama i operor är för operabesökarna. Till vänster är det Dramatens 

publik och till höger Göteborgsoperans publik. Diagrammet visar besökarnas svar där de fått ange 

från skalla 0-5 hur väl de känner till handling och budskap i handlingen från dessa verk. Efter 

namnet på verken har jag skrivit ut medeltalet av alla svar. Resultatet är att medeltalet är mycket 

större för kännedomen av handlingen inom teaterpubliken än operapubliken. 

 Diagram KDT 9:1 s.16; Diagram GO 9:1 s.17.76
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Det är många faktorer som spelar roll i att det förefaller på detta viset i kännedomen om handling 

i verk mellan genrerna. Även fast listan är komponerad av mig själv visar det ett tydligt mönster 

som stämmer överens med vad jag försöker beskriva. En annan viktig aspekt som är avgörande för 

om operabesökaren kan ta till sig handlingen i operan är hur operan framförs. Ett avgörande är 

vilken estetiskt val konstnärerna vill uppnå med produktionen. Om en opera spelas på ett annat 

språk än modersmålet som publiken har är detta ett hinder för att operapubliken ska följa med i 

handlingen. Lika så är det om sångarna sjunger på ett vis sätt så det är svårt för publiken att höra 

texten som sjungs. Detta är också ett hinder. Allt detta har att göra med vilken estetisk inställning 

dels konstnärerna har likväl som publiken. Finns det en åsikt eller ett tycke och smak om att operor 

framförs på ett vist sätt bättre eller att det finns rätt eller fel sätt att sätta upp operor på påverkar det 

publikens förmåga att ta till sig handlingen. Anser de som jobbar med opera att exempelvis Tosca 

sjungs bäst på italienska kan detta val grunda sig i att de även anser att det är det korrekta sättet att 

sätta upp operan på. Risken är att när det blir en åsikt om rätt eller fel blir konsekvensen att de 

operor som inte sätts upp korrekt blir mindre giltiga som opera och tolkning. Den fråga som måste 

ställas är vad är egentligen rätt sätt att sätta upp opera på?  

För att få svar på om det skiljer sig mellan teaterpublik och operapublikens förmåga att ta till sig 

handlingen ställde jag en ytterligare fråga vid enkäten om hur många gånger de hade sett verket. 

Färre personer svarade på denna fråga, men resultatet blev tydligt, dessutom var mönstret detsamma 

efter undersökningen från båda operainstitutionerna så det resultatet är säkerställt. Jag visar 

resultatet från detta i figur 3 och 4 nedan.  
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Figur 3: Diagram KDT 9:2.  Diagrammet visar summan av alla verken, diagrammet delar in 77

besökarna i hur många gånger besökaren har sett ett verk framföras, indelningen är ”0 gånger”, 1 

gång”, ”2 gånger” och ”3< gånger”. och sedan vid x-axeln är besökarna indelade i hur väl 

besökaren känner till handlingen i verket från skala 0-5.  Diagrammet är indelat i y axeln att visa 

max en 10-del av besökarna då så många av besökarna angett att de sett verket ”0 gånger” och 

känner till verket ”0”. Detta om diagrammet. Summa: 687 svar. Besökarna har kunnat svara på 10 

alternativ: 687/10 ≈ 70. Alltså cirka 70 personer är med och svarar. Besökarna som sett verket ”0 

gånger” och känner handlingen ”0” är 208 svar.  

Figur 3 bekräftar det som jag vart inne på. Teaterpublik känner till verket och handlingen sedan 

innan, de som angett att de sett pjäsen ”0 gånger” har ändå en stor andel besökare angett att de 

känner till handlingen och detta stegvis nedåt till skala ”5”. Det som är viktig resultat som 

diagrammet visar är hur snabbt teaterbesökarna tar till sig handlingen i pjäser. Har individer set 

pjäsen en gång är chansen stor att personen tar till sig handlingen i hög grad. De flesta som svarat 

att de set en teaterpjäs ”1 gång” anger att de känner till handlingen till skala ”5”. Figur 4 visar 

motsvarande diagram för Göteborgsoperan. Det är viktigt att också säga att andelen av hur många 

som svarat av grupperna av besökare om hur många gånger de har set verket framföras alltså 

andelen mellan ”0 gånger”, 1 gång”, ”2 gånger” och ”3< gånger” är lik som vid undersökningen vid 

Dramaten som vid Göteborgsoperan. Det är fler som angett att de set operan ”0 gånger” på 

Göteborgsoperan, men skillnaden påverkar inte analysen av diagrammen.  78

 Diagram KDT 9:2 s.17.77

 Diagram KDT 9:3 s.18; Diagram GO 9:3 s.19.78
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Figur 4: Diagram GO 9:2.  Summa: 1227 svar. Besökarna har kunnat svara på 10 alternativ: 79

1227/10 ≈ 120.  alltså cirka 120 personer är med och svarar. Besökarna som sett verket ”0 gånger” 

och känner handlingen ”0” är 467 svar. 

En viktig sak att nämna är att det är samma andel av publik som varit med och svarar på denna 

fråga vid Dramaten som vid Göteborgsoperan. På Dramaten blir antalet cirka 70 personer 70/181 = 

39%, vid Göteborgsoperan är antalet 120 stycken det ger 120/313 = 38%. För att lättare förstå 

diagrammet har jag skalat ner till en tiondel av y-axeln. Därför kommer jag också se data i 

diagrammet i förhållande till tiondelen för att kunna jämföra skillnaderna, vad som är tur är att det 

även går att jämföra operapubliken och teaterpubliken då det är samma andel av grupperna och lika 

stor del av hela undersökningen som deltagit i denna fråga.  

Jämförelsevis ser vi att andelen ”0 gånger” är mycket mindre utspritt mellan skalorna 1-5 än vid 

diagrammet för teaterpubliken. Detta bekräftar att operapubliken inte känner till verket sedan innan 

lika väl som teaterpubliken känner till teaterverk innan besöket. För Dramaten hade skala ”1” 81% 

(57 av 70 svar) stegvis ner till skala ”4” som hade 27% (19 av 70 svar), och vid Göteborgsoperans 

undersökning visar att de vid skala ”0” var endast 47% (57 av 120 svar) sedan väldigt låga utsprida 

andelar resten av skalorna . Hos operapubliken är det till och med besökare som sett operan en 80

gång men känner till handlingen till skala ”0” alltså inte känner till handlingen något även fast de 

set operan alltså 27% (33 av 120 svar), medan vid teaterpubliken finns det inga vid denna skala.  81

I Figur 4 för operapubliken visar gruppen som sett verken ”1 gång” staplar som ger en formation 

av en båge, medan teaterpubliken i figur 3 där det istället är en upptrappning av staplarna från skala 

”1” till ”5”. Detta visar tydligt att även fast individen har sett ett operaverk framföras är det inte alls 

säkert att besökaren tagit till sig handlingen. Operapubliken har sin mittpunkt i bågen vid skala ”3” 

eller ”4”, och teatern har högst antal vid skala ”5”. Kungliga operan bekräftar också detta utslag, 

även om det inte visas en lika klar båge som Göteborgsoperans diagram är högst antal vid skala ”3” 

eller ”4”.  82

Dessa resultat visar att operapublik har det generellt svårare att ta till sig handlingen i 

operalibretton än vad teaterpubliken kan ta till sig handlingen i en pjäs. Detta är ett resultat av två 

 Diagram GO 9:2 s.18.79

 Diagram KDT 9:2 s.17; Diagram GO 9:2 s.18.80

 Diagram GO 9:2 s.18.81

 Diagram KO 9:2 s.18.82
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saker. Det första är den föreställning och förhållningssätt operapubliken har till operan, hur de ser 

på vad operan erbjuder besökaren. Det handlar om besökarens syn på vad operan är. Det andra är 

hur operan idag är organiserad. Hur mycket allmänheten kommer i kontakt med opera överlag 

påverkar publiken vid ett operabesök. Även när publiken inte får det underlättat för sig att förstå 

handlingen i en opera får inte publiken chans att ta till sig handling. Det handlar om vilken estetik 

operainstitutionerna väljer att ha vid sina operor. Desto större andel av operautbudet som 

exempelvis sjungs på ett annat språk desto mindre kommer publiken känna till handlingen av 

operorna.  

Vad publiken anser vad opera bör vara

Vid enkätundersökningens 10:e fråga som egentligen är sex stycken frågor beskrivs publikens 

åsikter om vad scengenren bör vara. Fråga 10:6 handlar om det sociala aspekterna kring valet av sitt 

besök. Frågorna som ställs är påståenden där publiken fått svara hur väl de passar in på en 4-gradig 

skala. Vad som är viktig vid tolkningen av resultaten är att förstå att påståendena är inte ställda att 

vara rätt eller fel. Det är hur publiken reagerar på formuleringar i påståendena lika väl. Därmed blir 

resultaten intressanta först när skillnader i hur svaren upplevs som positiva eller negativa skiljs åt av 

operapubliken och teaterpubliken.   

Vad som är viktigt att förtydliga är att frågorna avser endast publikens egna syn på vad opera 

respektive teater är för dom. Detta säger inget om vad scenkonsten egentligen är och fungerar i 

verkligheten. Det är viktigt i analysen för att kunna förstå konsekvenserna av publikens vanor att 

sätta deras föreställningar om konsten i perspektiv vad opera och teater faktiskt är. Som tidigare 

nämnt utgår jag från att det inte finns en sanning om vad scenkonst är, operaföreställningar kan 

produceras i många olika syften och varje tolkning av verk är unika. Det som är intressant för denna 

analys är hur operapublikens syn på vad opera är ser ut.  

Vid varje fråga som jag går igenom i analysen av frågorna vid fråga 10, finns det nedanför 

figurer som visar diagram för resultat från undersökningen. Resultat från Dramaten och 

Göteborgsoperan.  

Jag ser helst en klassisk/traditionell uppsättning

Detta påstående är tänkt att ringa in en vilja om att vilja se klassiskt framförda verk på ett 

traditionellt vis. Om besökaren skulle tycka det var värdefullt eller intressant med nytolkningar av 

gamla verk bör det strida emot orden ”traditionellt uppsättning”. För både operapubliken och 

teaterpubliken var majoriteten av de svarande positiva till detta påstående. Dock var operapubliken 
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extrem i denna tendensen. Dramaten angav 40% ”Delvis” och 27% ”Stämmer”.  Vid 83

Göteborgsoperan skedde det en förskjutning till mer positivt; 37% angav ”Delvis”, och 57% angav 

”Stämmer”, och på Kungliga operan var tendensen detsamma, svaren från publiken var följande; 

”Delvis” 32% (50 av 157 besökare), ”Stämmer” 47% (74 av 157).  Detta skulle tyda på att 84

operapubliken är mer främmande för innovationer inom operauppsättningar. Därmed är det 

intressant att se på hur de ställer sig till Regissörens roll.  

!  

Figur 5: Diagram KDT 10:1:1 & Diagram GO 10:1:1.  Dramatens antal svar: 168. 85

Göteborgsoperans antal svar: 272.  

Regissören bör göra en fri tolkning
Denna fråga har att göra med om besökaren anser att regissören ska återberätta upphovsmakarnas 

intentioner med verket eller om regissören ska göra sin egen tolkning. Om operapublik föreställer 

sig att opera inte ska vara en plats för nutidsdebatt eller samhällskritik så är regissörens egna fria 

tolkning överflödig. Dock är inte det alltid regissörens uppgift enbart bör nämnas, artisterna på 

scenen kan också var med i arbetet av tolkning av verket och egen kreativa fyndigheter i 

uppsättningar. Alla visade ett resultat som pekade mot att publiken är generellt är positiv till 

regissörens egna fria tolkning. Det som skiljer åt är vilken grad av positiv inställning individerna 

har till detta. På Dramaten angav 50% ”Delvis” och 27% ”Stämmer”.  På Göteborgsoperan var 86

fördelningen 47% för ”Delvis” och 14% för ”Stämmer”, och på Kungliga operan angav 45% (66 av 

 Diagram KDT 10:1:1 s.19.83

 Diagram GO 10:1:1 s.20; Diagram KO 10:1:1 s.20.84

 Diagram KDT 10:1:1 s.19; Diagram GO 10:1:1 s.20. 85

 Diagram KDT 10:2:1 s.21.86
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148 besökare) ”Delvis” och 29% (43 av 148 besökare) ”Stämmer”.  Därmed var Kungliga operan 87

och Dramaten väldigt lika i sitt utslag medan Göteborgsoperans publik var inte var lika positiv som 

de andra till att regissören ska ha fri tolkning. 

!  

Figur 6: Diagram KDT 10:2:1 & Diagram GO 10:2:1.  Dramaten antal svar: 160. Göteborgsoperan 88

antal svar: 251. 

Det är viktigt att uppsättningen är trogen kompositörens och librettistens intentioner med 
verket

Frågan var ställd annorlunda för enkäten för teaterpubliken nämligen Det är viktigt att 

uppsättningen är trogen pjäsförfattarens intentioner med verket. Det handlar om samma sak även 

om operan innehåller även musik som moment. Musik kan det också göras tolkning av och även 

byggas om som en pjästext. Frågan är hur öppen publiken är inför sådana innovationer. Resultatet 

var mycket olikt jämförelsevis mellan teater och operapublik. Dramatens stapeldiagram var som en 

formation av en ”kulle”, där var ”Delvis inte” och främst ”Delvis” de som flesta av besökarna hade 

angivit, det går att se diagrammet nedan vid figur 6. På operornas diagram var det en stegvis 

höjning och de stora delen av svaren angav ”Delvis” och främst ”Stämmer”. Dramaten angav 

andelen för ”Delvis inte” 23% och ”Delvis” 37%.  Göteborgsoperan var majoriteten av svaren 89

”Delvis” 35% och delvis ”Stämmer” 45%, och på Kungliga opera bekräftar denna tendens; 

”Delvis” angavs av 42% (60 av 144 besökare) och ”Stämmer” angavs av 36% (60 av 144 

besökare).  Diagrammet för operorna visar att det är mycket viktigt för operapubliken att 90

 Diagram GO 10:2:1 s.22; Diagram KO 10:2:1 s.22.87

 Diagram KDT 10:2:1 s.21; Diagram GO 10:2:1 s.22. 88

 Diagram KDT 10:3:1 s.23.89

 Diagram GO 10:3:1 s.24; Diagram KO 10:3:1 s.24.90
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uppsättningen är trogen upphovsmakarnas och författarnas intentioner med verket, detta är en 

väldigt konservativ syn på uppförande av scenkonstverk.  

En annan viktig sak att ta fasta på är hur de med störst opera och teatervana svarar. Som det går 

se i diagrammen i figur 6 vid jämförelse av färgerna de vill säga vanan, är att de flesta med störrst 

operavana i Göteborgsoperans diagram angivit alternativen ”Delvis” och ”Stämmer”. Vid Dramaten 

var de med störst teatervanor utsprida över hela skalan. Detta visar att de med stor operavana 

fortfarande har en konservativ syn på nytolkning av verken. Att ge mer utrymme för nutidens 

konstnärer att göra sin egna tolkning av verket är mer negativt för de med större operavana 

jämförelsevis med de med större teatervana.  

!  

Figur 6: Diagram KDT 10:3:1 & Diagram GO 10:3:1.  Dramaten antal svar: 162. Göteborgsoperan 91

antal svar: 255. Diagrammen visar även opera och teatervana (föreställningar per år).  

Jag anser att opera sjungs bäst på originalspråk

Fråga 10:4 hör ihop med föreliggande fråga i hur likt originalupplagan verket ska framföras. 

Motsvarande fråga för teaterpubliken var Jag anser att pjäsen spelas bäst på originalspråk. Men 

här är det en viktig skillnad mellan teater och opera som påverkar, det är att det handlar inte bara 

om att översätta rätt ord för att verket ska framföras så lik originalet som möjligt, det handlar för 

musiken också om tycke och smak. Att översätta en text kan uppfattas också som längre bort från 

originalet, därmed kan en konservativ publik se detta som negativt. Människor som går på opera är 

även där för att njuta, en åsikt kan därmed vara att det bästa sättet att sjunga operan på är det som de 

 Diagram KDT 10:3:1 s.23; Diagram GO 10:3:1 s.24. 91
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var komponerat för. Vilket språk ett verk framförs på handlar också om vilka traditioner som finns 

inom respektive scengenre. Men det är ett område som inte kan fördjupas i denna uppsats. 

Teaterpubliken ansåg att teater nödvändigtvis inte spelas bäst på originalspråk, där angav de 

flesta ”Stämmer inte” med 34% och för ”Delvis” 23%, då lutade det ändå mot ”Stämmer inte” då 

många besökare även hade svarat ”Delvis inte”.  Göteborgsoperans publik var mer positiv till 92

påståendet För ”Delvis” angav 27% och för ”Stämmer” 53%, och på Kungliga operan var tendensen 

detsamma; 26% (37 av 143 besökare) angav ”Delvis” och 56% (80 av 143 besökare) angav 

”Stämmer”.  Detta visar att för operapubliken är det viktigt att opera sjungs så som det är 93

komponerat för. Vad som kan dras för slutsatser av detta återkommer jag till strax vid rubriken 

”Helheten av resultat från fråga 10”.  

!  

Figur 7: Diagram KDT 10:4:1 & Diagram GO 10:4:1.  Dramaten antal svar: 164. Göteborgsoperan 94

antal svar: 263. 

Föreställningen bör vara samhällskritisk

Vid denna fråga blev utslaget delat mellan två alternativ, tydligast var denna uppdelning vid 

Dramaten. Dramatens publik angav ”Stämmer inte” och ”Delvis”. Liknande utslag var vid 

operainstitutionerna. Generellt var publiken mer negativt inställd till detta påstående. Det är viktigt 

att ha med sig att ordet samhällskritik kan ses som att ha en politisk anknytning. Därmed kan detta 

vara en förklaring till att utslaget blev uppdelat i vid två olika alternativ så tydligt vid Dramaten. 

Det handlar om vilket ordval individen själv ser att scenkonsten ska ha för uppgift. Men som jag 

förklarat tidigare är all scenkonst ett problematiserande redskap för att beskriva problem med 

 Diagram KDT 10:4:1 s.25.92

 Diagram GO 10:4:1 s.26; Diagram KO 10:4:1 s.26.93

 Diagram KDT 10:4:1 s.25; Diagram GO 10:4:1 s.26. 94
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samhällets normer och värderingar. Det är viktigt att understryka att det är varför det uppstår 

skillnader mellan teaterpubliken och operapublikens svar som är givande för analysen, hur stor 

andel av allmänheten som tolkar detta ord olikt är inte relevant just nu. 

Göteborgsoperans diagram visar på att operapubliken var mer negativt inställd till detta 

påstående. För Göteborgsoperan angav 46% ”Stämmer inte” och 25% ”Delvis”, och Kungliga 

operan angav 47% (67 av 143 besökare) ”Stämmer inte” och 27% (38 av 143 besökare) ”Delvis”.  95

På Dramaten var resultatet inte lika negativt; publiken angav 34% ”Stämmer inte” och 44% 

”Delvis”.  Denna tendens hör ihop med operapublikens konservativa syn på sin genre. Det är 96

rimligt att om publiken anser att om opera spelas mer för nöjets skull och inte bemöter det som 

konst bör detta påstående vara omotiverat för besökarna.  

!  

Figur 8: Diagram KDT 10:5:1 & Diagram GO 10:5:1.  Dramaten antal svar: 164. Göteborgsoperan 97

antal svar: 244. 

Jag går med vänner och träffar likasinnade - detta avgör mitt besök

Denna sista fråga har jag med för att undersöka om individerna ser sitt besök som en social 

tillställning. Detta skulle visa om besökaren är mer eller mindre beroende av sällskap vid sitt besök. 

Ju högre den sociala faktorn är desto mer handlar besöket om själva helhetsupplevelsen av besöket. 

Målet är inte bara att se på en opera utan det är tillställningen.  

Resultatet var spritt mellan alternativen. Därmed finns det både publik som inte är beroende av 

andras sällskap och de som är. Operapubliken var andelen mer beroende av andras sällskap. För 

Göteborgsoperan angav 28% ”Stämmer inte” och 31% ”Stämmer”, och Kungliga operan angav 

 Diagram GO 10:5:1 s.28; Diagram KO 10:5:1 s.28.95

 Diagram KDT 10:5:1 s.27.96

 Diagram KDT 10:5:1 s.27; Diagram GO 10:5:1 s.28. 97
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27% (41 av 150 besökare) ”Stämmer inte” och 30% (45 av 150 besökare) ”Stämmer”.  På 98

Dramaten var resultatet mindre positivt; publiken angav 35% ”Stämmer inte” och 23% 

”Stämmer”.  Därmed ser operapubliken sitt besök på operan som en mer social tillställning. Detta 99

behöver inte vara något negativt för själva konsten, men det är ett resultat utav operapublikens syn 

på vad opera är och vad ett besök på en opera innebär. Ser individen opera i högre grad 

operaupplevelsen som ett nöje hör detta ihop med operapublikens syn på opera som underhållning 

snarare än konst.  

�
Figur 9: Diagram KDT 10:6:1 & Diagram GO 10:6:1.  Dramaten antal svar: 166. 100

Göteborgsoperan antal svar: 285. 

Helheten av resultat från fråga 10

De frågor som ställts till publiken i fråga 10 är frågor som berör publikens åsikter om vad opera och 

teater bör vara (vad de själva anser  sig vilja ha vid ett besök). Summan av tendenserna jag försökt 

påvisa pekar mot att operapubliken har en mer konservativ syn på opera. De vill hellre se på en 

klassisk uppsättning. Detta säger jag hör ihop med besökarnas syn på opera som ”klassisk”. När de 

förväntar sig att opera ska ha föreställningar som är erkänt bra och kanske till och med 

igenkännbara förväntar de sig att det är dessa de kommer att höra och få se. Detta hör ihop med att 

operapubliken även vill att uppföranden av operor är trogna verkets upphovsmakares intentioner 

med operaverket. Om detta är operapublikens syn på vad opera är och bör vara för dom påvisar det 

att det publiken är inriktad på är att se ett verk framföras utan att reflektera över nutidens 

konstnärers iscensättande av opera. Detta synsätt på opera som konst möjliggör en beskrivning av 

operapublikens syn på opera som ett museiföremål, snarare än ett levande scenkonst.  

 Diagram GO 10:6:1 s.30; Diagram KO 10:6:1 s.30.98

 Diagram KDT 10:6:1 s.29. 99

 Diagram KDT 10:6:1 s.29; Diagram GO 10:6:1 s.30. 100
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Om publiken i högre grad vill att en föreställning ska vara en reproduktion av en tolkning eller 

väldigt nära originalet förväntar sig publiken att se verket framföras snarare än att få se nutidens 

konstnärer göra sin egen tolkning av verket. Vad som är viktigt att tydliggöra när det kommer till 

drama och teater är att det alltid sker någon form av en tolkning vid ett uppförande eller läsning av 

en pjästext. Ett drama är fullbordat först som konst när det framförs i nuet. Som Heed skriver i 

Teaterns tecken: Dramatexten avses av definition ett ofullbordat, ett öppet konstverk. Det är första i 

och med att den framförs på teatern, som konstverket fullbordas. Dramatexten behöver 

skådespelaren, en spelplats, en publik för att förverkligas.  Och det är genom läsningen 101

tolkningen först görs och den görs alltid genom vår tids värderingar och kontext. Så att iscensätta så 

som upphovsmakarnas intentioner var med verket kan ses som en omöjlighet. Anledningen till att 

nutidens konstnärer gör sina egna tolkningar och iscensättning av verket är för att kunna 

problematisera föråldrade värderingar som oftast finns i verk. Detta med tank på att de flesta 

operaverk som spelas är från 1800-talet eller 1700-talet. Ett exempel på iscensättning av drama och 

problem som kan uppstå av scenkonst arbete är Yeal Feilers studie Shakespeares Shylock och 

antisemitismen. Denna studie handlar om hur teaterpublik trots att de konsumerar föreställningar 

där iscensättningen problematiserar originaltextens värderingar ändå tenderar att ta till sig de 

föråldrade och idag kritiserade värderingarna. Studien genomfördes på föreställningar av verket 

Köpmannen i Venedig 2004. I detta framförande försökte ändå nutidskonstnärerna problematisera 

de antisemitiska värderingar som finns i pjästexten.  Studien visar att även om nutidens konstnärer 102

gör detta kan det vara otillräckligt. Men om det teoretiskt skulle framföras okritiskt så som 

operapubliken tenderar önska att verk framförs, skulle inte detta blir bättre. Operapublikens önskan 

eller föreställning om att iscensättning av opera helst ska vara trogen upphovsmakarnas intentioner 

med verket, inte alltid går ihop med nutidens konstnärernas önskan och vision som de vill berätta 

med verket. Denna problematik av olika viljor är viktigt att lyfta fram som en konflikt som uppstår i 

hur operavanorna tendenserar att vara i högre gran än hos teaterpubliken. Resultatet från fråga 10:3 

visar att operapublik i högre grad önskar en reproduktion av ett verk snarare en ny produktion och 

iscensättning.  

I och med detta är det nära att tänka sig att operapubliken inte uppfattar opera som 

samhällskritisk. Både i fråga 8 och 10:5 påvisades tendenser till detta. Om publiken inte anser att 

det är relevant att nutidens konstnärer gör en tolkning av verket som tar upp nutidens 
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samhällsdebatt och ifrågasätter dagens normer och värderingar bör ordet samhällskritiskt vara 

orelevant för publiken. Som nämnt är detta ord inte en självklar beskrivning av vad syftet till all 

scenkonst är. Men ordet påvisar i vilken hög grad av publiken som reflekterar om scengenren kan 

kopplas till ett samhällsaktuellt kritiskt syfte. 

Som nämn hör individens operavana ett resultat av alla föreställningar individen har om opera, 

detta avgör hur individen konsumerar opera och upplever en operaföreställning. Resultat har visat 

på att musiken är i stort fokus för operabesökaren vid sitt operabesök. Vad jag försökt påvisa är hur 

operabesökarnas syn på operan förändras genom en större operavana och kunskap om vad opera 

faktiskt är, men att det ändå resulterar i att besökarna har fokus på verket och musiken främst. 

Gademan skriver i sin studie av sin urvalsgrupp hur operavanan förändrar operakonsumenternas 

fokus vid sitt operabesök allt med att individerna går på fler operor: 

Den vanliga vägen är annars att man först fångas av musiken, efter hand börjar läsa på texten och vad det handlar 
om, och som sista stadium börjar intressera sig för hur operan är uppsatt med regi, scenografi, kostymer och ljus. 

För flera kan det sistnämnda fortfarande vara relativt ointressant.   103

Detta sammanfattar det som även min undersökning har visat. En operaovan besökare lägger fokus 

på själva musiken framför regi och tolkning av verket. För vad opera är för allmänheten är främst 

musik och sång. Vad som även framgår i denna text är hur de operaintresserade trots en ökad 

erfarenhet av opera inte nödvändigtvis blir intresserade för regi och det sceniska i 

operaföreställning. Vad operabesökaren anser om vad opera bör vara hör ihop med vad 

operabesökaren intresserar sig av i en operaföreställning och det viktiga även vad individen tar till 

sig vid en föreställning. Att även de mer operaerfarna individerna visar på att de har ett mindre 

intresse för regi och tolkning eller finner detta mindre viktigt visar på att det finns en utbred bild av 

opera som något där dessa delar inte är viktiga eller ointressanta. Detta visar att det existerar en 

bredare föreställning hos allmänheten om vad opera är, denna påverkar alla individer vid sitt 

operabesök. Detta utgör ett habitus hos individerna där dessa värderingar styr mötet med opera. 

Slutdiskussion

Vid analysen har jag påvisat flera tendenser beträffande hur operapubliken föreställer sig vad opera 

är och bör vara. Jag har även försökt förstå vilka konsekvenserna blir för besökarens 
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operaupplevelse när operabesökaren bär på fördomar om opera och hur besökaren utifrån det väljer 

att konsumera opera. Det viktigaste i mitt tillvägagångssätt för att beskriva tendenser som stämmer 

överens med verkligheten är att sammankoppla alla resultat med varandra. Min tanke har genom 

hela uppsatsen varit att för kunna beskriva operapublikens bild av operan måste publikens svar om 

vad de anser att opera är stämma överens med vad de tycker att opera bör vara. Detta måste även 

stämma överens med varför de väljer genomföra sitt operabesök. Dessutom hur väl de tar till sig 

operors handling är centralt för att förstå konsekvensen av operapublikens operavanor. Hur dessa 

tendenser hör ihop kommer jag diskutera och redovisa för nu.  

Operapublikens föreställningar om vad opera är

Utgångspunkten i analysen är operapublikens föreställning om vad opera är. Utifrån det har jag 

försökt kartlägga hur vanorna påverkar sättet individer konsumerar opera och hur de ser på och 

tänker om opera. Det centrala begreppet för min undersökning blir därmed vanor. Individers vanor 

grundar sig i hur individen påverkas av normer och värderingar i det sociala rummet, och resultatet 

av detta blir de föreställningar individen har om opera. Detta handlar om habitus. Med hjälp av 

Bourdieus teorier har jag kunnat förklara hur dessa föreställningar formar individers operavanor.  

Jag har visat att när operapublik blir mer bevandrad i operavärlden förändras individens syn på 

vad opera är. De med lägst operavana är också de med flest fördomar om vad opera är. Dels visar 

det sig i att de ser opera som finkultur och dels att de förknippar opera med ”klassiskt”. De med 

större operavana ser mer vad opera är och fokuserar på musiken. Även om besökare är operavana 

finns det fortfarande föreställningar om vad opera är som inte överensstämmer med vad 

scenkonsten är. Detta visar jag genom att jämföra operan med teatern och dess publik.  

I en jämförelse mellan undersökningarna på Göteborgsoperan och Kungliga operan visar det sig 

att svarsresultaten liknar varandra i mycket hög grad. Av denna analys kan det dras slutsatsen att det 

pekar mot att det kan finnas en bredare nationell kultur för hur operapubliken är i Sverige. 

Åtminstone hur operabesökarnas konsumtion ser ut vid de stora institutionerna i Sverige.  

Skillnaderna mellan opera- och teaterpublik

Genom analys av materialet från enkätundersökningarna har jag påvisat samband mellan olika 

aspekter av operakonsumtion och skillnaderna mellan opera- och teaterpublikens syn på sin 

scengenre. Detta förklarar jag i sin tur genom att se på hur operan och teatern är organiserad i 

Sverige. Där finns förklaringar till varför det finns en starkare fördomsfull bild av operan jämfört 

med teatern. Operavanor skapas utifrån de föreställningar kring operagenren individer tar intryck av 

�48



i det sociala rummet. Uppsatsen visar på egenskaper hos publiken som tyder på att det lever kvar en 

gammal bild av vad opera är. Operan är begränsad till främst fem operahus i Sverige. Detta kan vara 

ett för litet utbud för att allmänheten ska kunna få en ökad kunskap om vad opera är. Den mer 

verklighetstrogna bilden att opera liksom teater är scenkonst som jobbar för att erbjuda konst som 

ska tala till nutidens publik. Då teatern är geografiskt mer utbredd i samhället är allmänheten som 

regel mer bekant med vad teatern är till för. Att operan har ett begränsat utbud leder till att 

föreställningar om vad opera är reproduceras i det sociala rummet.  

I min analys framgår det att operapubliken har föreställningar om vad scenkonst är som skiljer 

sig från teaterpubliken. Genom att koppla ihop svaren från frågor om varför besökaren valt 

genomföra sitt besök och vilka ord besökaren förknippar med opera och jämföra svaren med 

teaterpublik har jag kommit fram till att operapubliken har en annan syn på vad operabesöket är för 

dem. Operapublik har ett större fokus på att se ett operaverk framföras snarare än att se till 

innehållet, det som ligger i fokus är musiken. Det som är status för operapubliken är det sociala 

kapital som utbyts i det sociala rummet. Det är känd musik och kända kompositörer. Detta hör 

samman med att opera som genre uppfattas mer som ”klassisk”, där klassisk musik framförs och 

klassiska verk iscensätts. 

Teater och operapublik skiljer sig åt i hur individerna uppfattar sin genre som konst och 

framförallt konst som är aktuell för vår samtid. I en jämförelse mellan teater- och operapublikens 

svar på fråga 10 visar det sig att operapubliken har en mer konservativ syn på hur verk ska 

framföras. Det ska enligt dem vara troget upphovsmakarnas intentioner med verket. Detta beskriver 

jag som att operapubliken har en syn på operaföreställningar som ett museiföremål. Detta stämmer 

överens med att operapubliken har ett stort fokus på själva verket när de konsumerar opera, då det 

också är ett viktigt skäl till varför publiken väljer att gå på opera. Publiken erbjuds konst som har 

som syfte att berätta något för nutidens människor. Dessutom kan ett drama inte framföras utan att 

nutidens skådespelare gör sin tolkning av verket.  

Konsekvenserna av operavanorna

Som jag redan varit inne på är operapublikens vilja att se ett verk framföras i ett originalformat är 

dock inte alltid kompatibelt med vad som är god scenkonst. En viktig fråga att ställa sig är vad 

konsekvenserna blir när operan inte motsvarar deras förväntningar? Det blir en krock mellan 

publikens förväntningar och de tolkningar nutidens konstnärer gör av verket. Sjungs operan 

exempelvis på ett annat språk än originalspråket kommer uppsättningen en iscensättning som är 

längre från originalet. Operapubliken svarade i undersökningen att de i hög grad tyckte att opera ska 
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sjunga på originalspråk. Detta ger konsekvensen att de i mindre grad har möjlighet att förstå vad 

som sägs på scen. 

Konsekvensen utav att operapubliken har denna syn på ett operauppförande leder också till ett 

osynliggörande av nutidens konstnärer. I undersökningen anger operapubliken att de inte går på 

opera för sångarna/artisterna i lika hög grad som teaterpublik vill gå och se på skådespelarna. Detta 

kan förklaras i hur väl artisterna är kända bland allmänheten men också hur väl artisterna kan röra 

sig bland andra genrer och få ökad kännedom genom det. Detta hör också ihop med att 

operapubliken inte ser artisternas egna tolkning som den främsta delen av deras besök. Sångarnas i 

operor ska bara återberätta verket för publiken. Då originalformatet av verket är målet är detta 

synsätt rimligt, arbetet som görs av nutidens artister osynliggörs. Därmed är det inte orimligt att 

operapubliken inte känner till artisterna, på grund utav att hur de upplever opera inte tar fast på 

artisternas arbete. Detta har också att göra med att teatern har ett försprång vad det gäller 

tillgänglighet och kunskap om vad teater och artister är.   

För att förstå och visa operavanornas konsekvenser undersökte jag på fråga 9 hur väl 

operapubliken kan ta till sig handling och budskap i verk. Operapubliken har svårare att ta till sig 

handlingen i ett operaverk än vad teaterpublik har att ta till sig handlingen i en pjäs. Här visar jag 

också på andra viktiga skillnader mellan opera och teater. Teaterpubliken har i högre grad än 

operapubliken förkunskaper om pjäsens handling innan de kliver in i salongen. På så sätt har 

teaterpubliken det lättare än operapubliken att ta till sig det som händer på scenen. Men det handlar 

också om huruvida publiken ser på sin genre som konst. Operapubliken har ett stort fokus på 

musiken när de väljer att gå på opera. De vill också att en operauppsättning ska vara så lik originalet 

som möjligt, och vad som alltid kommer vara detsamma är just musiken. Om det som händer på 

scenen inte är intressant kan besökaren bara blunda och njuta av musiken i verket. Men då upplevs 

inte hela budskapet av en musikdramatisk föreställning. Det är som att blunda på en 

teaterföreställning.  

När operan blir museum 

Operapublikens förväntningar och vanor skapar många utmaningar för nutidens konstnärer och 

producenter inom operan. Det handlar om vara medveten om operapublikens föreställningar och 

fördomar om vad opera är. Arbetet med iscensättning av scenkonst stämmer inte överens med vad 

operapubliken anser vad opera är. För att kunna skapa en ökad förståelse kring detta kan en lösning 

vara att spela upp fler operor i samhället. Detta är ett sätt att bryta de sociala föreställningarna om 
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vad opera är. Kanske borde det arrangeras fler operor utanför de stora institutionerna för att få nya 

perspektiv på hur opera kan framföras.  

Det skulle vara intressant att utöka denna undersökning. Genom andra undersökningar skulle 

forskarna kunna studera mer hur publik direkt reagerar på innovationer inom opera. En intressant 

studie skulle kunna vara att göra en jämförande publikundersökning där publiken får svara på frågor 

angående hur de uppfattar opera före och efter en föreställning. Detta är en väg att gå som jag själv 

funderade över.  

Namnet till min uppsats syftar på operapublikens syn på operan, och framförallt konsekvensen 

av deras sätt att konsumera opera på. Det handlar om de tendenser som uppsatsen påvisar. För en 

stor del av operapubliken finns det en önskan att snarare reproducera operaverk än att se till att 

nutidens konstnärer gör sin egna tolkning av verket. De vill uppleva operaföreställningar som ett 

museiföremål, de vill uppleva det som är klassiskt och erkänt bra. Vad operapubliken vill uppleva är 

musiken och den kommer aldrig förändras. Det som är modernt, alltså innovationer som görs av 

nutidens konstnärer kanske inte kan leva upp till det klassiska verket som skapades av de erkända 

upphovsmakarna. Opera som scengenre utgörs både av musikaliska och dramatiska moment, och 

det dramatiska momentet fungerar i egenskap av konst att vara en konstform som görs i nuet, aldrig 

som en reproduktion av den förflutna visionen. Det är när operabesökaren blundar och bara lyssna 

på musiken utan att se till vad som händer på scenen, som operan blir museum.  
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