
Publikundersökning Lördag den 18:e oktober 2014
Detta är en publikundersökning för ett examenarbete vid Uppsala 
universitet. Syftet med undersökningen är att ge kunskap om
publikens vanor inom opera och teater i Sverige. Denna 
enkätundersökning är anonym. Ifylld enkät och penna lämnas vid entrén. 
Tack för din medverkan. Amandus Lindblad. 
1. Jag är (Sätt kryss)
Kvinna Man Annat

2. Ålder (Sätt kryss)
Under 20 år    20-29 år     30-45 år    46-60 år  Över 60 år

3. Jag kommer från (Sätt kryss)
Göteborgs kommun Utanför Göteborgs kommun 

4. Min högsta utbildningsnivå är (Sätt kryss)
Grundskola   Gymnasium   Eftergymnasial utbildning < 3 år 
Eftergymnasial utbildning > 3 år  Examen: forskarutbildning

5. Hur många operaföreställningar ser du per år? (Sätt kryss)
Inga    En - två    Tre- fem    Fler än fem

6. Hur många teaterföreställningar ser du per år? (Sätt kryss) 
Inga    En - två    Tre- fem    Fler än fem

7. Vad fick dig att komma hit idag? Vad stämmer bäst in? Max 2 kryss. 
Sångarna/artisterna 
För att se denna tolkning av Figaros bröllop
Regissören
Göteborgsoperan och att få gå på opera                
Dirigenten
För musiken - komponerad av Mozart
Inget eget intresse av opera. Är här som sällskap.
Annat: ________________________________

8. Välj de ord som du förknippar med opera. Max 5 kryss + eget ord
Fin dekor Harmoni Finkultur Fina kostymer Sång
Fin musik Konst     Klassiskt Underhållning Lyx         
Drama     Regissör Samhällskritik
Intellektuellt Skådespelare
Eget ord: ______________                                           



Vid eventuella frågor. Maila
Amandus Lindblad 

a.undersokning@gmail.com

9. Handling i kända verk.
Operaverk

Fyll i antal gånger du sett 
verket framföras.

 
Några av de mest spelade:

(Verk - kompositör)

Ange på skalan hur väl du känner till verkets 
handling. "0" betyder att du inte känner till 

något om handlingen och "5" betyder att du 
känner till dramats budskap och kan i stora 

drag återberätta handlingen. (Sätt kryss)

Ange på skalan hur väl du känner till verkets 
handling. "0" betyder att du inte känner till 

något om handlingen och "5" betyder att du 
känner till dramats budskap och kan i stora 

drag återberätta handlingen. (Sätt kryss)

Ange på skalan hur väl du känner till verkets 
handling. "0" betyder att du inte känner till 

något om handlingen och "5" betyder att du 
känner till dramats budskap och kan i stora 

drag återberätta handlingen. (Sätt kryss)

Ange på skalan hur väl du känner till verkets 
handling. "0" betyder att du inte känner till 

något om handlingen och "5" betyder att du 
känner till dramats budskap och kan i stora 

drag återberätta handlingen. (Sätt kryss)

Ange på skalan hur väl du känner till verkets 
handling. "0" betyder att du inte känner till 

något om handlingen och "5" betyder att du 
känner till dramats budskap och kan i stora 

drag återberätta handlingen. (Sätt kryss)

Ange på skalan hur väl du känner till verkets 
handling. "0" betyder att du inte känner till 

något om handlingen och "5" betyder att du 
känner till dramats budskap och kan i stora 

drag återberätta handlingen. (Sätt kryss)

Operaverk
Fyll i antal gånger du sett 

verket framföras.
 

Några av de mest spelade:
(Verk - kompositör) 0 1 2 3 4 5

Trollflöjten - Mozart

La Bohéme - Puccini

Tosca - Puccini

Carmen - Bizet

La Traviata - Verdi

Barberaren i Sevilla - Rossini

Tristan och Isolde - Wagner

Don Carlos - Verdi

Turandot - Puccini

Don Giovanni - Mozart

10. ”Mitt operabesök”
Hur väl stämmer följande 
påståenden? (Sätt kryss)

Stämmer 
inte

Delvis 
inte

Delvis Stämmer Vet 
ej

Jag ser helst en klassisk/traditionell 
föreställning. 

Regissören bör göra en fri tolkning. 

Det är viktigt att uppsättningen är 
trogen kompositören och librettistens 
intentioner med verket.  

Jag anser att opera sjungs bäst på 
originalspråk.

Föreställningen bör vara samhällskritisk 

Jag går med vänner och träffar 
likasinnade - detta avgör mitt besök. 

Tack för din medverkan!
Amandus Lindblad
Student vid programmet för kulturentreprenörskap
Uppsala universitet

mailto:a.undersokning@gmail.com
mailto:a.undersokning@gmail.com

