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SAMMANFATTNING  

 

Uppdrag: Opera! handlar om hur konstnärliga organisationer i allmänhet, och två svenska 

operahus i synnerhet, utvecklas och förnyas. Aspekter som vägs in i studien, är förhållandet 

mellan ekonomiska och konstnärliga drivkrafter, publikrelationer och organisatoriska influenser 

från näringslivet. Uppsatsens syfte är att försöka beskriva och förstå hur dessa faktorer inverkar 

på organisationerna, och även att jämföra de empiriska undersökningsresultaten från två svenska 

operahus; Kungliga Operan i Stockholm och GöteborgsOperan i Göteborg. 

 I den tidigare forskning som utgör undersökningens teoretiska ramverk belyses den 

ständiga konflikten mellan konst (det fria och spontana) och företag (det rationellt kalkylerande). 

Detta förhållande genomsyrar uppsatsens uppbyggnad och syfte. Den empiriska undersökningen 

baseras på intervjuer med två chefer i nyckelpositioner i de båda operahusen. 

 Uppsatsens analys och diskussion mynnar ut i ett antal slutsatser, där några paradoxer i 

konstnärliga organisationer som belysts i uppsatsen presenteras, där några skillnader mellan de 

två operaorganisationerna belyses och där några kännetecken för en modern operaorganisation 

föreslås.  I det senare ingår publikrelationerna, kvalitetsuppfattningen och lärandet i 

verksamheten samt ledarskapet som är en svår men viktig balansakt. 
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ENGLISH ABSTRACT 
 

Uppdrag: Opera! is an essay about how artistic organizations in general, and two swedish opera 

companies in particular, are being developed and modernized. Aspects that are considered are; 

the correlation between art and business and the often opposing aims between the two, as well as 

the relation to the audiences (the customers) and organizational influences from the business 

world. The purpose of the essay is to describe and understand how these factors affect the 

organisations, and also to compare the empirical study of two swedish opera houses; The Royal 

Opera in Stockholm and GöteborgsOperan in Göteborg. 

 The theoretical frame work in the essay focuses on the ever-present conflict between art 

(the free and spontaneous) and business (the rational and caluculated) in these organizations. This 

relationship pervades the build-up and purpose of the essay. The empirical survey is based on 

interviews with managers in key positions in both opera houses. 

 The analysis and discussion of the results of this study, ends in some conclusions, where a 

few paradoxes that has appeared in the study are presented, where differences between the two 

opera houses are illustrated and where some distinguishing features of a “modern” opera 

organization are suggested. These features include the public relations, the assessment of the 

qualitative and learning aspects of the organisation, and the leadership, which is a tough but 

important balancing act. 
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1. INLEDNING 

1.1 Introduktion 

I denna C-uppsats har jag valt att studera och jämföra verksamheterna i två operahus; Kungliga 

Operan i Stockholm och GöteborgsOperan i Göteborg. Aspekter som jag har undersökt är 

förhållandet mellan konstnärliga och ekonomiska drivkrafter, relationen till publiken (kunderna) 

och hur man har influerats av ledarskaps- och organisationsformer från näringslivet, som är 

vinstdrivande på ett helt annat sätt än de flesta kulturorganisationer. 

 Min egen bakgrund är inte helt ointressant för studien. Jag har länge varit utövande 

musiker, som sångare i körer och numera även som dirigent för ett flertal ensembler. På senare år 

har jag även intresserat mig mycket för den administrativa aspekten i kulturorganisationer, då jag 

driver en egen verksamhet med inriktning på kulturproduktion. Inom ramen för den 

verksamheten anordnar jag turnéer och konserter, och har även gjort ett antal CD-produktioner. I 

min roll som projektledare för dessa musikaliska evenemang har jag ofta haft ansvar för både 

innehåll (det rent konstnärliga) och administration (personalia, marknadsföring, ekonomi). Här 

har jag inte sällan hamnat i konflikter mellan dessa intressen – mellan det ”fria och konstnärliga” 

och det ”rationella och administrativa”.  

Efter att ha tampats med de konflikterna under flera år, med ansvar för båda dessa 

”konkurrerande fält”, kände jag stor lättnad när jag inför denna uppsats läste om problemet som 

något erkänt och mycket studerat i många teoretiska verk. Många av de situationer och företeelser 

som jag identifierat i konflikten mellan det konstnärliga utövandet och den ekonomiska 

administrationen, fanns exakt beskrivna på flera ställen. Här handlar det dock ofta om 

motsättningar mellan två olika personer, eller enheter (som på en teater – den konstnärliga 

ledningen och den administrativa dito), medan jag ju upplevt detta som två delar av min egen 

person. 

Jag måste dock tillägga att jag aldrig tröttats av det faktum att dessa konflikter ibland är 

omöjliga att lösa, utan att det skär antingen i den konstnärliga själen eller i budgeten. Det är alltid 

de kreativa idéerna och lusten att skapa – och resultatet därav – som utgör drivkraften, och den är 

starkare än någon huvudvärk någonsin kan bli.   
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1.1.1 GöteborgsOperans uppdrag och verksamhet 
 
GöteborgsOperans uppdrag från huvudägaren Västra Götalandsregionen är att ge alla invånare i 

regionen tillgång till opera, dans och musikal.1 Teatern uppfördes 1994, och från början stod det 

klart att huset skulle erbjuda en bred repertoar. Redan första året spelades musikalen Kristina från 

Duvemåla för utsålda hus.  

På senare år har GöteborgsOperan fått ett utökat uppdrag, då man har gjort en för branschen 

relativt ovanlig fusion, med Skövde Länsteater. Idag är GöteborgsOperans uppdrag hela 

regionens musikteaterverksamhet. Det innebär att man ska spela i sitt hus i Göteborg, både på den 

Stora och Lilla scenen. Utöver det bedriver man en omfattande turnéverksamhet i regionen, och 

spelar alltså även på Skövde länsteater.2 

 

Verksamheten 

Under en säsong gör GöteborgsOperan sex operaproduktioner, vilket renderar 60-70 

föreställningar. Samma period spelas en musikalproduktion som det blir ungefär lika många 

föreställningar av. Baletten gör 3 produktioner, eller ca 30-40 föreställningar. På våren tar man in 

”köpta” produktioner, ofta konserter. Våren 2006 kommer gruppen ”Beatlemania” från London, 

och tidigare har man haft en Abba-konsert. 

Totalt spelas ca 200 föreställningar på en säsong, för i genomsnitt 200 000 besökare. 

Beläggningen ligger i genomsnitt på över 80 procent, vilket innebär ca 1000-1100 åskådare i snitt 

varje föreställning. För musikalerna ligger beläggningen i genomsnitt på 97 procent, en smalare 

nyskriven opera ligger på ca 50 procent och balettföreställningarna på 65 procent.  

 

Vision 

GöteborgsOperans vision är att bli ett av Europas intressantaste operahus. Senare i kapitlet 

kommer jag att utveckla vad man avser med detta. 

 

                                                 
1 Uppdragsbeskrivningen 
2 Intervju med Kenneth Orrgren, VD, GöteborgsOperan, 4/6 2006. 
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1.1.2 Kungliga Operans uppdrag och verksamhet 
 
Kungliga Operans uppdrag från staten är att producera och spela en varierad och bred repertoar 

av klassisk och modern opera och balett, samt konserter. Målet är bland annat att med högsta 

kvalitet och med nationell egenart, nå en så bred och stor publik som möjligt. I en konkretisering 

av dessa mål framgår att ”ägaren skall vara mer än nöjd med verksamheten”.3 Publiken ska vara 

berörd, engagerad och nöjd. 

 

Verksamheten 

Under år 2005 spelades 148 operaföreställningar, fördelat på 17 produktioner,  inklusive gästspel 

och turnéer. Samtidigt gjordes 15 balettproduktioner med 87 föreställningar. Utöver det gjordes 

69 konserter, samt ett antal övriga arrangemang för publik. Totalt hade Kungliga Operan 230 911 

besökare under 2005. Besöksfrekvensen (beläggningen) för opera var 78 procent och för balett 92 

procent.4 

 

Vision 

Kungliga Operan har i sitt interna material för verksamhetsstyrning, formulerat ett antal punkter 

som ingår i visionen om framtiden. Bland annat skall Kungliga Operan var ”det erkänt ledande 

nordiska operahuset, och en av Europas främsta institutioner för opera och balett.”5  

 

                                                 
3 Kungliga Operan, Internt material 
4 Kungliga Operans årsredovisning 2005  
5 Kungliga Operan, Internt material 
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1.2 Problemformulering och syfte 

 
 

Det har varit sparsamt med ekonomiska analyser av till exempel produktivitet eller förhållandet mellan 

konstnärligt / kulturellt uppdrag och ekonomiska resurser, och denna typ av studier har dessutom mött 

starkt motstånd från de berörda institutionerna. Produktivitetsanalyserna har dock påvisat den 

ekonomiska osäkerheten i den konstnärliga produktionen. Fortsatta analyser skulle behöva göras med 

en bredare ansats och ta hänsyn till samspelet mellan produktivitet och konstnärliga bedömningar(…)6 

 

1.2.1 Problemdiskussion 
 
Jag har valt att studera just två operahus, därför att de innefattar alla de delar som en konstnärlig 

institution traditionellt består av; en stark konstnärlig ledning, en ofta ”illa ansedd” administrativ 

ledning,  och en stor andel konstnärlig personal. Jag är intresserad av att specialisera mig i min 

ekonomiutbildning inom den avdelning inom företagsekonomin som kallas ”Arts Management”, 

och som behandlar organisatoriska och marknadsföringsmässiga problem och möjligheter i 

kulturorganisationer.  

Att skriva C-uppsats med anknytning till detta organisationsteoretiska fält var en tidig och 

stark önskan. Min egen erfarenhet av de konflikter och den organisatoriska dynamik som krävs i 

kulturella projekt, där konstnärlighet och ekonomi möts, var från början min utgångspunkt. 

”Delat ledarskap” snurrade runt i mitt huvud, och jag ville göra en studie av organisationer som 

har dels en administrativ ledning och en produktionsledning (t. ex. en tidningsredaktion, med 

chefredaktör och tidningschef, eller varför inte ett konserthus med chefdirigent och 

konserthuschef!). Att jag sedermera fastnade för idén med jämförelsen av två operahus och att 

där ta fasta på hur operaledningarna ser på verksamheterna ur några olika perspektiv, berodde på 

att jag lyckades få bra ingångar i de två husen. Jag fick möjlighet att intervjua chefer på högsta 

nivå i båda organisationerna. 

Problemformuleringen för denna uppsats har gnagt i mig under hela forskningsprocessen, 

satt sig som en fjäril på mitt bord eller penna ibland – glasklar! – för att nästa sekund lyfta och 

flyga vidare.  Trots att jag så väl visste vad jag egentligen var ute efter, har jag ofta haft svårt att 

formulera detta i en enkel mening. När  jag läser litteraturen, och talar med personer i branschen, 

                                                 
6 Nilsson, Sven; Kulturens nya vägar, Polyvalent, 2003 
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känner jag dock att mina tankar som kretsar runt frågeställningen är relevanta för en 

undersökning. När jag dessutom läst en så spännande och innehållsrik doktorsavhandling som 

Emma Stenströms ”Konstiga företag”, var min lycka gjord. Hade jag bara haft en vag aning 

tidigare, så insåg jag nu - med full kraft! - att jag verkligen inte var ensam med mina tankar. 

 Jag tror att sökandet efter en precis och avgränsad problemformulering speglar mycket av 

det som jag försöker beskriva i min uppsats. Konstnärlighet handlar om det fria skapandet och 

utrymmet för variation och ständigt nya tolkningar. Häri ligger själva konflikten med det ordnade 

och rationella som företag och ekonomiska teorier ofta bygger på. 

 

”Moderna” operahus – finns de? 

Vad betyder ordet modern, och vad är modernt? ”Nymodig, på modet, nutida, ny”, förklarar 

Svenska akademiens ordlista. Är GöteborgsOperan mer modern än Kungliga Operan i 

Stockholm? Är det tvärtom – och finns det överhuvudtaget relevans i jämförelsen?  Vari ligger i 

sådana fall det nymodiga? Hur mäter man vad som är mer modernt? I Göteborg har man en ung 

organisation och ett ungt hus, i jämförelse med Stockholm, där huset är över 100 år gammalt och 

själva organisationen har flera hundra år på nacken.  

 För att försöka ta reda på vad som utmärker ”moderna” operaorganisationer i Sverige idag 

valde jag några teman som fick ligga till grund för mina intervjuer. De blev också vägledande för 

hur jag närmade mig den litteratur som redan finns på området. 

 

Verksamhetsutveckling – det övergripande temat  

Vilka utvecklingsmöjligheter har operahusen, och vilka av dessa områden arbetar man aktivt 

med? Hur ser framtiden ut för operakonsten – skulle den finnas kvar om inte staten tog sitt ansvar 

och såg till att det fanns en nationalscen?  

 

Ekonomiska mål och konstnärliga mål – var möts de? 

I mina intervjuer har jag varit intresserad av att ta reda på vad som är de främsta drivkrafterna i 

ett operahus. Att det främst handlar om att förmedla känslor och upplevelser till publiken står 

relativt klart – men vilka andra resultat driver verksamheten framåt? Vilka resultat mäts i en 

organisation som inte i huvudsak är intresserad av det ekonomiska överskottet?  Min ledfråga har 
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varit; Var möts de konstnärliga och ekonomiska målen i beslutsfattandet om exempelvis 

repertoaren? 

 

Relationer till publiken 

Vilken relation har de två operahusen till sin publik (kunderna)? För ett vanligt företag är kunden 

i allra högsta grad intressant, och ofta det som avgör hur företaget utvecklas och marknadsför sig. 

Hur fungerar detta inom operan?  

 

”Cultural organisations have historically had a top-down approach of “we know what is best for you”. 

For marketing to be sucessful they must realign their organisations to one of equal partnership.”7 

 

Här finns anledning att tänka att man kan påverka publiktillströmningen i förhand, genom 

att spela en repertoar som lockar publiken. Är huvudfokus då man lägger en säsongsrepertoar 

publiktillströmningen eller det konstnärliga värdet?  

Marknadsundersökningar är ofta ett effektivt instrument för att klargöra vad kunden är 

intresserad av, och hur man kan segmentera sitt utbud för att nå sin målgrupp på bästa sätt. Den 

mekanismen är inte självklar på operahusen. 

 

Influenser från näringslivet 

På GöteborgsOperan har man börjat rekrytera sina verkställande direktörer från näringslivet. Det 

vanliga brukar vara att en konstnärlig chef även får helhetsansvar. Här råder det olika 

uppfattningar om vad som är bäst för organisationen som helhet. Det kan vara intressant att se hur 

operaorganisationerna influeras av det hårdare affärsklimatet i näringslivet, genom att bland 

annat rekrytera chefer från näringslivet och jobba nära sina sponsorer, som ofta är de stora 

bolagen. 

 

                                                 
7 Kolb, Bonita M., Marketing for cultural organisations, London : Thomson Learning, 2005., 2. ed, s. 10 
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1.2.2 Problemformulering 
 
Ur problemdiskussionen, vill jag lyfta fram följande, sammanfattande problemformulering; 

Hur utvecklas ”moderna” operahus i Sverige, och vilka är de starkaste drivkrafterna?  

• Utgörs en del av det ”moderna” av en ekonomisering av operakonsten, och ett 

organisatoriskt närmande mot ett mer företagsliknande styrningssätt? 

 

1.2.3 Syfte 
 

Syftet med min undersökning och denna rapport är att försöka beskriva och förstå de mekanismer 

som antingen driver, eller bromsar, en kulturell organisation i arbetet mot utveckling och 

förnyelse. Vidare vill jag jämföra resultaten från de två operahusen, och försöka se vilka 

olikheter som finns, och vilken betydelse de haft för verksamhet och organisation. Konflikten 

mellan det ekonomiska och det konstnärliga genomsyrar mitt angreppssätt, och syftar till att 

klarlägga huruvida det är ett reellt problem eller kanske mer av en diskursiv problematisering.   

 

1.3 Avgränsning 

Min undersökning behandlar enbart Kungliga Operan och GöteborgsOperan, och hur två höga 

chefer inom dessa organisationer ser på sina respektive verksamheter ur några olika synvinklar. 

”Arts Management” och styrning av konstnärliga organisationer är ämnen där det finns 

nästintill outsinliga källor att ösa ur. I urvalet av dessa, har jag låtit mig styras av min empiri och 

alltså valt ut den litteratur som har relevans för min undersökning. 

Under skrivandet av uppsatsen har jag vid flera tillfällen hittat små guldkorn i litteraturen 

och i min undersökning, som hade kunnat utgöra ämne för en hel uppsats. Som det är nu, är 

frågeställningen relativt vid, och har öppnat upp en ny värld där jag gärna vill fördjupa mig – och 

avgränsa ett snävare ämne i en senare magisteruppsats.  
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2. METOD   

2.1 Kvalitativ ansats 

 

Det finns två huvudspår inom vetenskaplig forskningsmetod; kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Dessa kännetecknas av att de behandlar olika typer av data. I den kvantitativa 

undersökningen är ”hårda” data en viktig ingrediens – siffror, tabeller – medan den kvalitativa 

undersökningen karaktäriseras av en något ”mjukare” ansats, med större utrymme för tolkning 

och oplanerade infallsvinklar.  

I min uppsats har jag valt att utgå från en kvalitativ forskningsansats. Den övergripande 

tanken med kvalitativa undersökningar är att den är av beskrivande och exemplifierande karaktär. 

Med hjälp av exemplen kan man sedan dra mer eller mindre långtgående slutsatser.8  

 

2.1.1 Induktivt tillvägagångssätt 
Det finns några väldefinierade skiljelinjer mellan det induktiva och det hypotetiskt-deduktiva 

tillvägagångssättet vid forskningsprocesser, där det första är huvudmetoden inom kvalitativ 

forskning och det senare representerar den kvantitativa dito. I min undersökning har jag sålunda 

haft en induktiv ansats, vilket innebär att när man närmar sig en verklighet som man inte 

nödvändigtvis har några större kunskaper om, så gör man det utan några klara hypoteser, 

någorlunda förutsättningslöst och med en ganska vag  och oprecis problemställning. Syftet är inte 

att belysa hållbarheten i vissa teorier genom hypotesprövning, utan att utveckla begrepp om ett 

fenomen och att skaffa sig största möjliga helhetsförståelse av alla aspekter av fenomenet. 9 

 

2.1.2 Hermeneutiskt tolkningsperspektiv 
Hermeneutik är en term som kommer från teologin och som, då den infördes i 

samhällsvetenskapen, rör teori och metod i samband med tolkning av människors handlingar. 

Hermeneutiken skiljer sig från positivismens syn på samhällsvetenskap, som i huvudsak 

                                                 
8 Svenning, Conny; Metodboken, Lorentz förlag, Eslöv, 2003 
9 Halvorsen, Kurt; Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 1992, s. 78 
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fokuserar på att förklara mänskligt beteende, genom att fokusera på att skapa en förståelse för 

människors beteende.10 

 I min studie har det varit naturligt att ha ett hermeneutiskt perspektiv, då jag i första hand 

syftar till att just beskriva och förstå de fenomen som jag identifierar, dels i min empiriska 

undersökning, men också i det teoretiska ramverket. 

 

2.2 Undersökningsdesign: Flerfallsstudie 

 

Den vanligaste betydelsen av termen ”fall” är förknippad med en fallstudie av en viss plats eller 

”lokal”, t. ex. en arbetsplats eller en organisation. Betoningen ligger ofta på en intensiv studie av 

”fallet” i fråga. Det finns en benägenhet att förknippa fallstudier med kvalitativ forskning, 

eftersom t.ex. ostrukturerade intervjuer ofta utgör ett viktigt inslag i dessa, när man vill göra en 

intensiv och detaljerad granskning av ett fall.11  

 Denna typ av undersökningar gör det möjligt att samla in data om många variabler. Man 

börjar sällan med att pröva bestämda hypoteser. Ofta har forskaren inte ens någon klar 

problemställning att utgå ifrån. Syftet är att ge en intensiv beskrivning av ett socialt system, att 

utveckla en helhetsförståelse. Registreringen kan vara osystematisk, analys och tolkning av 

materialet tenderar att bli intuitiva.12 

 I mitt fall har jag valt att undersöka två olika fall; Kungliga Operan och GöteborgsOperan. 

Jag har alltså för avsikt att även ta in en komparativ aspekt i min forskningsdesign. Att använda 

sig av fallstudier som inbegriper fler än ett fall, är inte ovanligt, inte minst i studier av 

organisationer. Genom att jämföra två eller fler fall, är det lättare att se om hypoteser och teorier 

är hållbara. 

2.3 Kvalitativa intervjuer 

 
Mina huvudsakliga källor för insamlandet av empiriskt material kring de två operahusen är de 

intervjuer som jag gjort på respektive institution. Eftersom jag var intresserad av att ta reda på hur 

                                                 
10 Bryman & Bell; Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, 2005, 29 
11 Bryman & Bell, E; Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, 2005, 72 
12 Halvorsen, K; Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 1992, s. 68 
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Operaorganisationen betraktades inifrån, var det naturligt att också tala med personer som har en 

god insikt i detta. 

 Den kvalitativa intervjun, som jag har tillämpat, karaktäriseras av ett mycket öppet och fritt 

klimat, där intervjun kan röra sig i olika riktningar, då det ger kunskap om vad intervjupersonen 

upplever vara relevant och viktigt.13 Det är inte nödvändigt att ha en sk. ”intervjuguide” med 

teman för intervjun, dock hade jag en sådan för att vara säker på att de svar jag fick skulle vara 

jämförbara. Man skulle kunna säga att de intervjuer jag genomfört har gått mot den 

”semistrukturerade” intervjuformen, här är det dock viktigare att verkligen följa den ursprungliga 

frågeordningen, vilket jag inte gjort. Har respondenten haft en intressant syn på något som jag 

inte ursprungligen tänkt prata om, så har jag gärna ställt frågor kring detta ändå. 

 

2.4 Kritik av metodval och forskningsdesign 
 

Kvantitativa forskare brukar ibland kritisera kvalitativa undersökningar för att de är alltför 

impressionistiska och subjektiva. Med detta menar de att kvalitativa resultat i alltför stor 

utsträckning bygger på forskarnas ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och 

betydelsefullt och även på det nära och personliga förhållande som de etablerar 

undersökningspersonerna.  

På grund av att en kvalitativ forskare ofta startar på ett förhållandevis öppet sätt och först 

efter hand preciserar frågeställningarna kan den som läser en kvalitativ forskningsrapport få 

mycket lite information om varför man valt ett visst område eller tema istället för ett annat. 

Kvantitativa forskare visar till skillnad från detta på att den problemformuleringsfas som ingår i 

kvantitativ forskning inbegriper uttryckliga frågeställningar och en tydlig koppling till 

existerande litteratur och viktiga teoretiska idéer om ett visst tema.14 

Vad gäller fallstudien som forskningsdesign, riktas det ofta kritik mot dess externa validitet 

eller generaliserbarhet. Ett enda fall, eller i mitt fall - två fall, har svårt att bli representativa och 

ge resultat som kan tillämpas mer generellt på andra fall. 

 

                                                 
13 Bryman & Bell; Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, 2005, s. 361 
14 Bryman & Bell; Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, 2005 
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2.4.1 Validitet och reliabilitet 
 
Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans. Utmaningen här är att samla in 

empiriska data som är relevanta för den problemställning och det teoretiska ramverk som arbetet 

utgår från. Här anser jag att mina teorier och den empiriska undersökningen har en god 

överrensstämmelse, och därmed en hög validitet. 

 Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är. Hög reliabilitet betyder att oberoende 

mätningar ska ge ungefär identiska resultat. För att uppnå detta måste de olika leden i 

mätprocessen vara precisa. Hög reliabilitet ska garantera att våra data är pålitliga och att de 

därmed kan belysa den vetenskapliga problemställningen.15 Reliabiliteten i att använda intervjuer 

som datainsamlingsmetod är svårbedömd, och utgår från respondenternas och min egen 

objektivitet. Omedvetet har jag själv säkerligen lagt in egna värderingar också i framställningen 

av den empiriska undersökningen. 

 

2.5 Källkritik 

 
Det finns en risk med att basera sitt empiriska material i så hög utsträckning som jag gjort, på 

intervjuer, då respondenterna är partiska, och inte gärna talar annat än gott om sina 

organisationer. Däremot är båda mina respondenter på väg att avsluta sina gärningar inom 

respektive organisation, och kan då alltså tänkas vara mer öppna och ärliga än om de var mitt 

uppe i sin anställning. Mitt eget förnuft har fått spela en viktig roll i avgörandet om olika 

uppgifters riktighet och relevans.  

 Jag har också kunnat förankra min undersökning i tidningsartiklar som regelbundet skrivs i 

ämnet, och därigenom bekräfta de resultat som jag fått fram. Dessutom har personer och kollegor 

i branschen bekräftat att innehållet och underlaget för min undersökning är av relevant karaktär. 

 

2.6 Arbetsprocessen 
 
Min drivkraft vid genomförandet av undersökningen i denna uppsats har i stor utsträckning eldats 

av ett brinnande intresse för, och en nyfikenhet på, verksamheten i kulturinstitutionerna. Det har 

                                                 
15 Halvorsen, K; Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 1992, s. 41-42 
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präglat både mitt tillvägagångssätt och mitt förhållningssätt i arbetet. När jag fick möjligheten att 

göra ett projekt inom universitetets ramar som jag kunde utforma utifrån mitt eget intresse, 

upplevde jag det som ett tillfälle att ta vara på, för min personliga utveckling. 

 Då jag skrivit uppsatsen på egen hand, har jag inte kunnat fördela arbetet med någon annan. 

Vid den tidpunkten hade jag samlat litteraturen som jag presenterar i teoriavsnittet, och försökt 

skaffa mig en bild av de övergripande teman som behandlas där. Under en vecka i april träffade 

jag sedan inte mindre än fyra Operachefer, varav två för att genomföra intervjuer kring mina 

teman. De övriga två (VD vid Kungliga Operan, Anders Franzén och VD vid Folkoperan, Eric 

Sjöström) förde jag informella samtal i andra ärenden med. Med mina två respondenter, Lars 

Jonasson, administrativ chef, Kungliga Operan och Kenneth Orrgren, VD, Göteborgsoperan 

förde jag samtal kring mina teman i drygt en timme vid varje tillfälle. Jag blev mycket väl 

mottagen, både på Kungliga Operan och GöteborgsOperan, och från båda håll fick jag efteråt en 

känsla av att de samtal vi fört var av relevant karaktär, som belyst en problematik väl värd att 

uppmärksammas och  i allra högsta grad närvarande i den dagliga verksamheten. 

 Efter att jag genomfört dessa intervjuer och skrivit ut dem i sin helhet, tog jag påsklov. I 

samband med det lämnade jag in ett papper för opponering, som inte var mer än en redogörelse 

för mina intervjuer. Efter den välbehövda ledigheten började jag sammanställa den teoretiska 

bakgrunden till uppsatsen och funderade mycket kring vad jag egentligen hade undersökt – och 

hur jag skulle formulera min problemställning. Utifrån detta material har jag sedan, bit för bit, 

pusslat ihop min uppsats.  
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3. TIDIGARE FORSKNING  
 
 

”Kulturproducerande organisationers verksamhet karakteriseras av såväl estetiska som ekonomiska 

överväganden. För en djupare förståelse av kulturproducerande organisationers verksamhet krävs både 

estetisk och ekonomisk teori.”16 

 

3.1 Konst vs. företag 
 

Det finns en uppsjö litteratur och vetenskapliga artiklar som handlar om det ekonomiska 

dilemmat i konstnärliga organisationer. Många gånger är det problematiken i att organisera 

konstnärlig verksamhet under företagsliknande former som avhandlas. Kampen mellan det 

konstnärliga (det ”fria” och ”känslomässiga”) står mot företagandets rationella kalkylerande. Att 

låta sig styras av företagsekonomiska principer, är en svår sak för många konstnärliga 

organisationer.  

 

”Vare sig man studerar kulturpolitik eller lyssnar till vardagssamtal, oavsett om man läser akademiska 

texter eller fackföreningsskrifter, verkar begreppen konst respektive företag medföra olika 

associationer. Konst och företag har, kort sagt, ansetts tillhöra skilda världar.”17 

 

”Konsten”, som vi ser den idag, har fått en relativt marginaliserad position, som fristående 

företeelse. Det råder delade meningar om när konst och företag skildes åt. Under lång tid i 

mänsklighetens historia var konst detsamma som ”hantverk”, och eftersom det mesta som 

producerades och handlades med var just ”hantverk”, så fanns det ingen klar distinktion mellan 

det som vi idag kallar för konst och industri.   

För vissa är skilsmässan en del av det västerländska tänkandet, medan andra härleder den 

till romantiken, och dess dyrkan av det unika och originella. Många placerar den dock i 

industrialismens efterdyningar, där konsten - för att överleva - tvingades definiera sig som 

motsatsen till industrin.18 I det senare scenariot, menar teoretikern Raymond Williams att konsten 

                                                 
16 Björkegren, Dag; Kultur och ekonomi, Carlsson, Stockholm 1992, s.10 
17 Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan i Stockholm, 2000, s. 49 
18 Ibid., s. 49 
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tvingades följa en annan väg när samhället industrialiserades. ”Konst” som tidigare förknippats 

med färdighet och hantverk, kom i allt högre utsträckning att förknippas med sensibilitet, 

kreativitet och originalitet. Det gick stick i stäv med industrialiseringsprocessen och konsten fick 

inta en särställning i samhället.19 

Den svenska idéhistorikern Sven-Eric Liedman och den franske kultursociologen Pierre 

Bourdieu är båda inne på spåret, att konsten och teknologin fick gå skilda vägar, när två nya 

vetenskaper skapades på 1700-talet; estetiken och teknologin. Estetiken institutionaliserades i 

konsten, och teknologin i industrin/företagen. Latinets ars och grekiskans techne betecknade en 

gång i tiden alla mänskliga verksamheter som krävde specifika färdigheter. Detsamma gällde 

svenskans konst, som användes som bestämning på allt som var tillverkat av mänsklig hand.20  

Företag och konst uppfattas ofta som något oförenligt, i sina grundformer. Om 

grundföreställningen om konst är att det handlar om något unikt, fritt och originellt, är 

grundföreställningen om företag närmast den motsatta. Företag förknippas ofta med det 

instrumentella och rationella. Det handlar om att nå lönsamhet, göra analyser och beräkningar 

samt kunna argumentera på rationella grunder. Att driva företag anses vara något planerat, 

kontrollerat och förnuftsbaserat, vilket syns inte minst i företagsledningsteorin.21 

Redan 1972 noterade Ichak Adizes i en artikel i California Management Review, att det 

finns stora skillnader mellan konst och företag på alla plan. Först och främst skiljer sig målen åt. 

Där konstens mål är mänsklig och estetisk utveckling, är företagets mål ekonomisk och materiell 

tillväxt. De behov som tillåts styra verksamheten är i konstens fall de interna, medan de i 

företagens fall är externa behov på marknaden. Konsten anses alltså ofta vara produkt- eller 

produktionsorienterad, medan företag ses som i huvudsak marknadsorienterade.22  

Ett antal andra forskare och teoretiker har uttryckt liknande motsättningar mellan 

företagande och konst. Inom scenkonsten är det ibland uppenbart hur dess konstnärer i egenskap 

av ”begåvade individer med ovanlig uttrycksförmåga och okonventionella personligheter”, blir 

särbehandlade. Föreställningen om konstnärerna som självständiga individer, krockar med den 

traditionella kapitalistiska produktionsprocessen som bygger på kontroll.23 

                                                 
19 Williams, Raymond; refererad i; Stenström, 2000,. s. 52 
20 Liedman, Sven-Eric; I skuggan av framtiden, Bonnier Alba, Stockholm 1997, s. 53 
21 Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan i Stockholm, 2000, s. 50 
22 Adizes, Ichak; artikel i “California Management Review”, Winter 1972 
23 Ryan, Bill; refererad i Stenström, 2000, s.56  
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Bonita M. Kolb skriver i sin handbok ”Marketing for cultural organisations” att 

organiseringen av kulturella organisationer av tradition har ansetts vara på säkert avstånd från 

andra typer av affärsorienterade organisationer. Som en följd av denna tro, har de som arbetar i 

kulturorganisationerna inte funnit det nödvändigt att strukturera sina organisationer som företag. 

Det förutsattes att andra regler gällde kulturella organisationers utformning – precis som andra 

regler även gällde för artister.24 

I sin doktorsavhandling talar Emma Stenström om tendensen att konsten håller på att 

ekonomiseras och företagandet estetiseras. Konstens position i samhället förändras. Från att ha 

utgjort en separat och skyddad sfär, vacklar konstens institutioner nu i sina grundvalar, och blir 

tvungna att hitta nya vägar för att överleva. Samtidigt blir både vardagslivet och företagandet 

alltmer estetiserat. De fenomenen uppträder samtidigt, när vi träder in i det senmoderna 

samhället.25  

Det här fenomenet kan också ge upphov till direkta samarbeten mellan konsten och 

företagandet, då de två har börjat ”låna” av varandra och således också kan dra nytta av varandras 

värderingar och attribut. Ett sådant ”lån” kan ske i form av ett sponsringssamarbete, som inte bara 

har marknadsföringsmässiga kvaliteter, men som också kan tillföra båda parter en extra 

dimension i deras verksamheter. Det finns de som menar att samarbetet mellan kultur och 

näringsliv kan ge mer än förut, med en växande publik som ser igenom traditionell reklam och 

som letar efter företag som tar sitt sociala ansvar.26 Konsten kan  också ha mycket att vinna på 

samarbetet med näringslivet, då man kan dra lärdom och utnyttja samarbetspartnerns ekonomiska 

kompetens,  i takt med ekonomiseringen av konsten, som jag återkommer till. 

En intressant synvinkel på det problematiska förhållandet mellan konst och företag 

presenterar kulturekonomen Eve Chiapello. Hon menar att konflikten mellan konsten och 

företagandet är av diskursiv art, och inte nödvändigtvis en reell konflikt. Konstnärliga 

organisationer är inte alltid kreativa, men vill gärna framställa sig på det viset. Inte heller är 

företag enbart kommersiella, men retoriskt måste deras förespråkare framställa sig som sådana.27 

 

                                                 
24 Kolb, Bonita M.; Marketing for cultural organisations..,London : Thomson Learning, 2005., 2. ed., s. 10 
25 Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan i Stockholm, 2000, s. 70-71 
26 Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan i Stockholm, 2000, s. 88 
27 Chiapello, Eve, 1994; refererad i Stenström, 2000, s. 66 
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3.1.1 Interna intressekonflikter enligt Adizes 

Ichak Adizes gjorde i början av 1970-talet en undersökning av konstnärliga organisationer i USA, 

och hur förhållandet mellan de administrativa och konstnärliga delarna av organisationerna såg 

ut. Resultaten av undersökningen presenterade han bland annat i en, i mitt tycke, intressant artikel 

i California Management Review, 1972. Adizes skriver att merparten av de organisationer han 

undersökt uppvisade konflikter mellan sina konstnärliga och administrativa subsystem, och även 

mellan dessa två och organisationens styrelse.  

Adizes menar att påståendet att de konstnärliga och administrativa delarna av en 

organisation kan fungera oberoende av varandra är felaktigt, eftersom inriktningen på den 

konstnärliga verksamheten kommer att återspeglas i inkomsterna, och en budget kan i sin tur 

styra det konstnärliga uttrycket. I  gränszonen mellan dessa intressen, har konstnären en ständig 

rädsla för att hans kreativa frihet kommer att inskränkas. 

Nivån av samverkan mellan de två ”delarna” av organisationerna varierar, och beror ofta på 

de involverade personligheterna i de två lägren. Adizes kunde dock urskilja några generella 

förutsättningar för god samverkan; 1) den administrativa chefen anställdes av, och var ansvarig 

inför styrelsen; 2) vid rekryteringen togs hänsyn till involverade personligheter; 3) styrelsen 

lyckades skapa en hälsosam ”fakta-orienterad” relation mellan de två; 4) som resultat utvecklades 

en känsla av samförstånd och ömsesidig respekt. De organisationer där Adizes fann de minst 

hälsosamma ledarskapskulturerna, var där den konstnärliga chefen hade ett övergripande ansvar.  

Adizes har identifierat ett antal övergripande problem som ofta ligger till grund för den 

ekonomiskt svåra situation som många konstnärliga organisationer befinner sig i. Jag vill 

redogöra för några av dem;28 

 

Ledarskap i kris 

Ett av de främsta kännetecknen för en konstnärlig organisation är dess ”kroniska” kriser. Adizes 

menar, att även om detta ligger i det konstnärliga skapandets karaktär, så beror det ofta på brister 

i ledarskap, vilket skulle kunna undvikas. Det handlar ofta om en övertro på den konstnärliga 

chefen, som tenderar att dra ut på sitt beslutsfattande och som ofta gör ändringar för att förbättra 

sin kreation. Varje problem som kunde ha förutspåtts, behandlas istället som en kris, vilket kan 

vara både avsiktligt och oönskat. Det kan dels bero på en odefinierad organisationsstruktur, eller 

                                                 
28 Adizes, Ichak; artikel “Introduction and Overview” i California Management Review, Winter 1972 
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på ett avsiktligt ”behov”, vilket leder en spänningar och en osäkerhet som är karaktäristiskt för 

det konstnärliga skapandet. Eftersom konsten anses vara ”helig” och ”fri”  i dessa organisationer, 

tillåter styrelsen att dessa kriser existerar, så länge den finansiella situationen tillåter. Detta trots 

att situationen på lång sikt kan äventyra organisationens överlevnad. 

 

Budgetering / Ekonomiska mål 

I organisationsteorin handlar budgetering ofta om ”målmaximering”. När budgeteringen skiftar 

fokus från resursanskaffning till begränsning av förluster, är budgets i det närmaste meningslösa i 

ekonomistyrningsavseende. Överlevnad som mål saknar det offensiva fokus, som ett mål med 

potential att maximeras har. Den konstnärliga organisationen skyller ofta ökade kostnader på sin 

oförmåga att kontrollera den ”input” som krävs för det konstnärliga skapandet, och har mycket 

svårt att genomföra pålitliga marknadsundersökningar för att uppskatta de potentiella intäkterna. 

Detta inbyggda ”fel” i budgeteringen rättas sällan, och byggs på genom åren, och genererar allt 

större förluster.  

 

Hög grad av specialisering 

Konstnärliga organisationer väljer ofta att inte differentiera sitt utbud i någon större utsträckning, 

och tar härmed avsiktligt stora risker. Även om variationer i den konstnärliga inriktningen är en 

form av differentiering, så är det troligt att målgruppen blir densamma, och därmed reduceras den 

riskbegränsande effekten. Att kombinera och ”slå ihop” organisationerna, och få en gemensam 

administration är sällan aktuellt, då konstnärer ofta föredrar miljöer som de kan kontrollera. Det 

är ännu ett uttryck för den ständigt närvarande rädslan att administrationen ska få en starkare 

ställning än den konstnärliga verksamheten.  Att administrationen skulle utgöra ett hot mot 

konstnärerna bör dock ifrågasättas. Om administratören är erfaren och förstår sin funktion och 

roll som assistent till konstnären, så kan stora organisationer – skapade genom fusioner - vara en 

fördel, snarare än ett hot. 

 

Svårighet i lärandet 

Många konstnärliga organisationer insisterar på sin särart till den grad att de ignorerar både 

företagsekonomins idéer om hur komplexa system bör organiseras och beteendevetenskapens 

genombrott inom motivation, måldefinition och konflikthantering. De konstnärliga 
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organisationerna präglas ofta av en gehörsmässig styrning (dvs. utan noter, eller tydliga linjer), då 

de ofta leds av personer som är starkt upptagna av just den konstnärliga delen av verksamheten. 

Det finns också ett starkt motstånd mot ”marknadsföringsteorier”, då en alltför aggressiv 

marknadsföring anses vara nedvärderande av det konstnärliga innehållet. 

 

Brist på vision och målmedvetenhet 

Bristen på visioner gör det svårt att definiera mål som kan rättfärdiga de medel som ska 

användas. Utan detta så accepterar man den ”kroniska krisen” som en livsstil, hellre än att se det 

som en kostnad som skulle kunna undvikas.  

 

3.2 Ekonomisering av konsten 

 

”På konstens och kulturens område är tendenserna tydliga. Delar av verksamheten läggs ut på 

entreprenad och kraven på egen finansiering ökar. Överallt märks influenserna från företagstänkandet. 

Där finner man bland annat en ökning av antalet teatrar som är organiserade i aktiebolagsform; en 

ökning av företagssponsringen samt en användning av samma språkbruk, modeller, metoder och 

konsulter som näringslivet använder sig av.”29 

 

I den litteratur som jag tagit del av framgår det tydligt att en förändring har skett på senare i tid, i 

hur konsten förhåller sig till ”företagandets kommers”. Somliga menar att konstnärliga 

institutioner inte har några modeller alls att hämta från det privata näringslivet eftersom det är 

produkten, eller den konstnärliga linjen, som måste styra verksamheten. I näringslivet är det 

marknadsföringsavdelningen som styr produktens utseende.30 Stenström pekar dock på flera 

teoretiker och artiklar som menar att cheferna för de stora kulturinstitutionerna i allt större 

utsträckning ser sig själva som företagare snarare än konstnärer. I en artikel i Nöjesguiden från 

1999, påpekas det att när ledaren för en kulturorganisation inte är i själen konstnär, så mister man 

ett starkt vapen gentemot politiker och ägare. Med Ingmar Bergmans förmåga att få fram pengar 

till skådespelarlöner på 60-talet i åtanke, skriver artikelförfattaren; ”Att säga nej till en räknenisse 

är lätt, att säga nej till en av 1900-talets viktigaste intellektuella är svårare.”31  

                                                 
29 Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan i Stockholm, 2000, s. 138 
30 Ibid., s. 138 
31 Ibid., s. 140 
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Dagens kulturutbud är enormt, och distributionskanalerna är oändliga. I takt med den 

utvecklingen har den offentligt finansierade konsten i allt större utsträckning fått kämpa för sin 

överlevnad. Under lång tid, från 1950-talet och ända in på 1990-talet var sektorn på stark tillväxt. 

Nu präglas dock kulturinstitutionerna i stor utsträckning av ökande kostnader, krympande publik, 

privatisering och den starka konkurrensen från nöjes- och underhållningsindustrin.32  

Stenström har  gjort en undersökning av några svenska institutionsteatrar under en längre 

tid, som beskrivs i hennes avhandling, och som hon själv anser var så chockerande att hon inte 

ville gå vidare med en tolkning av resultatet. Via statistiska analyser fick hon fram en korrelation 

mellan bidragsnivån och publiktillströmningen, vilken skulle kunna tolkas som att ju mer 

bidragen ökade desto mer minskade publiken.33  

 

Ledarskap i konsten 

 

”Konstnärliga organisationer verkar på en marknad där konkurrensen om publiken och konsumenterna 

hårdnar. Med de allt mer begränsade ekonomiska tillgångarna, sätts en hårdare press på innovation i 

konstformerna och en högre professionalitet i hur organisationerna leds och struktureras.”34 

 

Det företagsekonomiska fält som behandlar ledning och administration av kulturella 

organisationer, kallas ”Arts Management”. Inom detta område återfinns både praktiker och 

akademiker, och det innehåller både tillämpade och teoretiska ansatser. Arts managers har 

tidigare haft ett något nedvärderande rykte, då man ansetts försöka ”effektivisera” konsten eller 

framstått som en samling misslyckade konstnärer, som tagit revansch som konstbyråkrater. 

Numera är ”Arts managers” betydligt  bättre ansedda, i takt med att gränserna mellan företag och 

konst suddas ut.35 Det är dock svårt att utkristallisera ett tydligt maktförhållande inom 

kulturorganisationerna, mellan de administrativa cheferna och de konstnärliga dito. Här lutar man 

mer och mer åt en ”bra mix”, som jag senare ska påvisa i min empiriska undersökning och 

analysen. Två forskare har utkristalliserat fem kompetenskategorier som en ”Arts manager” bör 

besitta.36 De kategorierna är 

                                                 
32 Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan i Stockholm, 2000, s. 142 
33 Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan i Stockholm, 2000, s. 143 
34 O’Connell, Ann; ”Strategic planning and the Arts Organisation”, kap. i Fitzgibbon, et al. (red.)., s. 69 
35 Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan i Stockholm, 2000, s. 147 
36 Mitchell and Fischer, 1992 i Fitzgibbon, Marian & Kelly, Anne (red.); From Maestro to Manager, Oak Tree Press, 
Dublin, 1997, s. 3 
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• Administrativ / organisatorisk / ekonomisk kompetens 

• Entreprenöriell / utvecklings- / marknadsföringskompetens 

• Kreativ / genererande / performativ kompetens 

• Undervisande / utbildande / tränande kompetens 

• Teknisk och stödjande kompetens 

 

I en annan bok definieras de två största utmaningarna för konstnärliga organisationer; Det 

handlar om att de först måste sträcka sig utåt för att ge konstnärlig utbildning åt vuxna och barn, 

för att skapa förståelse och tillgänglighet så att konsten blir en del av vardagen. Därefter kan man 

se inåt och närma sig sin uppgift strategiskt, genom att professionalisera marknadsföringen och 

ledningen. Här måste man lära sig hur man bäst ska svara på publikens behov och intressen.37   

Det här är hårda ekonomiska teorier, som skulle kunna gälla vilket företag som helst, och 

som egentligen inte ser så mycket till den konstnärliga verksamheten. Det finns dock andra som 

anser att ekonomisk lönsamhet inte får ha ett högre värde än de estetiska övervägandena i dessa 

organisationer. De företagsekonomiska termer som används måste placeras i en konstnärlig 

kontext och språkbruket måste ses över så att det inte bara är allmän ledningsretorik utan 

verkligen behandlar konstnärlig praktik. ”Att arbeta konstnärligt är annorlunda än att tillverka 

bilar, och det måste beslutsfattarna inse.”38 

Kultursociologen Pierre Bourdieu talar om att det råder en generell förnekelse av det som 

kan relateras till det ”ekonomiska” i kulturella organisationer. Han identifierar en vägran att 

acceptera det kommersiella, vilket återspeglar sig i rollen som beslutsfattarna – de ”kulturella 

bankirerna” får; 

  

”Förnekandet är varken någon verklig förnekelse av det ”ekonomiska” intresse , som alltid finns med i 

de mest ”osjälviska” praktiker, eller någon enkel ”förklädnad” av praktikens merkantila sidor (…) Den 

förnekade ekonomiska verksamhet som bedrivs av tavelförsäljaren och förläggaren, dessa ”kulturella 

bankirer” i vilkas personer konst och affärer möts i praktiken – vilket gör dem förutbestämda att spela 

rollen som syndabockar – kan aldrig lyckas, inte ens ”ekonomiskt”, om inte vederbörande i praktiken 

behärskar de funktionslagar som styr produktionen och cirkulationen av kulturella tillgångar, dvs. om 

                                                 
37 Kotler & Scheff; refererad i Stenström, 2000, s. 152 
38 Caust, Jo; refererad i Stenström, 2000, s. 153 
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inte vederbörande kan uppvisa en fullkomligt osannolik och i alla händelser sällan uppnådd 

kombination av realism (som innebär åtminstone minimala eftergifter åt förnekade och icke förnekade 

”ekonomiska” krav) och övertygelse (som utesluter sådana eftergifter).”39 

 

I boken ”From Maestro to Manager – Critical issues in Arts and Culture Management”, har 

personer med bakgrund inom Arts Management och ur en europeisk synvinkel fått ge sin syn på 

olika aspekter av ledarskap och marknadsföring i kultursektorn. I introduktionen konstaterar 

redaktörerna, att det inom kulturorganisationer kan finnas ett motstånd mot själva ledarskapsidén, 

då vissa ”Arts managers” anser att de inte bara lever i kaos, utan att detta också utgör en 

organisatorisk fördel. Det bygger på en tro om att uppdraget för en konstnärlig organisation 

kommer till sin rätta i en informell miljö, som reflekterar individualism och kravlöshet. I och med 

ökningen av det offentliga stödet, kommer trots allt ett större krav på redovisning, och nu inser de 

flesta kulturorganisationer att ett effektivt och rationellt system för fördelning av de resurserna 

krävs från regeringshåll, ägare och publik. Därav behovet av ledarskapskompetens i konsten, som 

också är en förutsättning för en fortsatt kulturell utveckling.40   

Managementkonsulten Ann O’Connell har gjort en praktisk modell för strategisk planering, 

tagen från allmän ledarskapslitteratur, och visar på potentialen för kulturadministratörer. Hon 

trycker på vikten av att utveckla mätbara målsättningar, och konstaterar att dessa ofta är 

kvalitativa snarare än kvantitativa i konstnärliga organisationer. Hon menar att målsättningarna 

representerar prioriteringarna i organisationen. Det tvingar administratörerna att bestämma vilken 

typ av resultat som organisationen vill uppnå genom sin verksamhet. För de flesta administratörer 

är etablerandet av kvantifierbara eller mätbara mål relativt enkelt. Att ställa upp kvalitativa mål är 

dock svårare, då dessa tenderar att innefatta de mjukare aspekterna av organisationen – 

kreativiteten, originaliteten och kvaliteten i konsten och konstformen.41 

För att trots allt nå dessa ”mjuka” och mer abstrakta målsättningar (som skiljer sig från till 

exempel näringslivets målsättning i form av vinstmaximering) krävs en strategi. O’Connell 

definierar begreppet ”strategi” som avvägningen en organisation gör mellan dess egna resurser 

och de hot, risker och möjligheter som verksamhetens externa miljö bär med sig. Det handlar om 

att utveckla en ”spelplan” för att närma sig sin målgrupp och publik, att utveckla konsten och 

                                                 
39 Bourdieu, Pierre; Kultursociologiska texter, Brutus Östlings bokförlag, 1993, s. 155-157 
40 Fitzgibbon, Marian & Kelly, Anne (red.); From Maestro to Manager, Oak Tree Press, Dublin, 1997, s. 2 
41 O’Connell, Ann; ”Strategic planning and the Arts Organisation”, kap. i Ibid., s. 71 
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konstformen så att dess position stärks. Även den interna organisationen måste tas tillvara på ett 

strategiskt sätt; individer, kompetens, ekonomi och andra system.42  Strategin är också viktig som 

ett kommunikationsmedel, då det ibland är det enda sättet som man kan förmedla information om 

sin verksamhet till exempelvis externa finansiärer. 

O’Connell påpekar att konstnärliga organisationer ofta inte känner sig konkurrensutsatta på 

samma sätt som andra företag gör. Dock måste man ha i åtanke att konkurrensen kan komma från 

många olika håll när det gäller att attrahera en publik. De konstnärliga institutionerna får ofta 

tävla om finansiering från olika instanser. Med detta resonemang i bakhuvudet har även Ann 

O’Connell utvecklat en lista över vad som utmärker en god ledare i allmänhet, och 

”kulturdirektörer” eller ”kulturadministratörer” i synnerhet. De är;43 

 

• Förutseende och har en entreprenöriell ståndpunkt i formandet av organisationens 

långsiktiga inriktning. De har en vision för var organisationen är på väg och varför. De är 

inte rädda för att bryta ny mark och vara innovativa. 

• Bestämda med att prioritera, formulera och omformulera en strategisk ”spelplan”, en som 

bygger organisationens nyckelstyrkor och är fokuserad på att uppnå konkurrensfördelar 

och en försvarbar långsiktig marknadsposition. 

• Inställda på att ändra trender i omgivningen, ändrade behov och smak hos målgruppen 

eller publiken och uppkomsten av nya möjligheter. 

• Prestationsmedvetna och resultatorienterade. De mäter framgång i termer av hur väl deras 

organisationer presterar och deras relativa styrka. De koncentrerar sig på att uppnå 

målsättningarna. 

• Främjar praktiskt risktagande och innovativ förändring. 

• I stånd att skapa en god balans mellan externt fokus på publik/kunder liksom den interna 

verksamheten. 

• I stånd att motivera och säkra stöd och lojalitet från de anställda.  

 

                                                 
42 Ibid., s. 71 
43 O’Connell, Ann; ”Strategic planning and the Arts Organisation”, kap. i Fitzgibbon, et al. (red.)., s. 73 
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3.3 Det handlar om publiken 
 

Skillnaden mellan populärkultur och finkultur har ibland definierats med att ”seriös” konst är 

konst på konstnärens villkor medan populärkonst existerar på publikens villkor. Gans illustrerar 

detta genom att urskilja fyra ”nivåer” i kulturutbudet, där den högsta nivån är den ”seriösa 

kulturen”. Den beskrivs som sofistikerad och subtil, där introspektion och karaktärsutveckling är 

viktigare än handling. Det konstnärliga skapandet och den konstnärliga formen är det primära. 

Gans påpekar också att det krävs stort konstintresse och ofta utbildning i konst på akademisk nivå 

för att tillgodogöra sig densamma. I de lägre nivåerna sker en snabb utveckling till att konsten 

mer och mer sker på publikens villkor, med en stigande grad av stereotyper och stora drag. Det 

handlar om att kommersialisering och att nå ut till massorna – populärkultur.44 

 

”Rädslan för att företags- och lönsamhetstänkadet på sikt ska ta kål på konsten har i det närmaste 

institutionaliserats, och begrepp som fin- och populärkultur har blivit en del av vardagssamtalet. (…) 

Det är uppenbart att den (diskussionen) har direkt samband med frågan om föreställningar om konst 

och företag.”45 

 

Kolb menar att det är av största vikt att marknadsföringsavdelningens kännedom om 

omgivningen räknas in när organisationens konstnärliga strategi definieras. Det betyder inte att 

marknadsföringen bör eller kommer att kontrollera kulturorganisationen och dess konstform. 

Dock betyder det att vissa kompromisser för att möta konsumenternas krav måste göras för att 

organisationen ska kunna överleva och förmedla sin konst.46 

 

Till sist… 

Kapitlet har presenterat ett urval av den tidigare forskningen på området, där det rationella 

företagstänkandet står som motpol till det konstnärliga skapandet. Vi kan dock se hur dessa poler 

närmar sig varandra i ekonomiseringen av konsten, men också i estetiseringen av samhället i 

stort. 

                                                 
44 Gans, H; refererad i Björkegren, 1992, s. 22 
45 Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan i Stockholm, 2000, s. 54 
46 Kolb, Bonita M.; Marketing for cultural organisations.,London: Thomson Learning, 2005., 2. ed., s. 11 
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4. EMPIRISK UNDERSÖKNING 
 

I detta kapitel vill jag redogöra för min undersökning, som har sin huvudsakliga grund i två 

intervjuer; Kenneth Orrgren, VD, GöteborgsOperan och Lars Jonasson, administrativ chef, 

Kungliga Operan.  

 

4.1 Drivkrafter i moderna operahus 

4.1.1 GöteborgsOperan: Att befinna sig i framkant 

Nyckelordet för det som är modernt, är för VD Kenneth Orrgren på GöteborgsOperan, synonymt 

med vad som är i framkant. Det finns flera aspekter av organisationen som befinner sig i denna 

framkant; 

 

- Rollbesättningen präglas av en mix av både nationell och internationell bemanning, vilket 

anses vara modernt, liksom vikten av att knyta de bästa artisterna till huset.  

- Själva huset har en stor del i det moderna – byggt 1994. Scentekniken ligger fortfarande i 

framkant, och komplettering och underhåll görs regelbundet. Tekniken, anser Orrgren, är 

en oerhört stor del av den konstnärliga framgången.  

- För Orrgren på GöteborgsOperan handlar det moderna mycket om hur människorna som 

jobbar i organisationen utvecklas; ”Om vi bidrar till att utveckla människor som finns i 

huset, så utvecklar de ju verksamheten.”47   

 

Bred publik 

När man skulle bygga ett nytt operahus i Göteborg år 1994, var ett av huvudargumenten för huset 

att man skulle spela för den breda publiken. I det ingick att man inte bara skulle spela opera och 

balett, utan även musikaler och andra konserter som är av en mer publikfriande art. 48 Orrgren tror 

                                                 
47 Intervju med Kenneth Orrgren, 4 april 2006 
48 ur GöteborgsOperans uppdragsbeskrivning; 

”För att locka en bred publik måste vi kunna presentera en bred repertoar. Vi vill varje säsong ha 
intressanta föreställningar att erbjuda såväl den erfarne operabesökaren som den publik som just börjat 
intressera sig för musikteater och dans. Vi vill skapa oväntade möten mellan kulturer, åldrar och 
intressen.” 
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inte att det hade varit möjligt att bygga ett hus enbart för att spela opera och balett. 20 procent av 

publiken kommer utifrån till regionen för att se musikal och där finns inte en operapublik som 

skulle kunna fylla föreställningarna i samma utsträckning. 

Dessutom har musikalerna en betydligt högre beläggning än operorna. När man spelade 

musikalen ”Miss Saigon” hade den en besöksfrekvens på 97 procent. Det kan jämföras med den 

nyskrivna operan, ”K – Kafka”, som spelades under 2004 och hade en beläggning på ca 50 

procent. ”Det är nyskrivet och det har inte en titel som folk känner igen. Men det ligger i 

uppdraget att presentera nyskrivna verk. Och det är dessutom ekonomiskt möjligt att spela de 

verken, då man har en god ekonomisk bas som till stor del beror på musikalverksamheten.”49 

Det moderna hos GöteborgsOperan kan alltså sägas vara att man försöker befinna sig i 

framkant av ett antal saker; rollbesättning, teknik, personalutveckling och den mix av olika typer 

av föreställningar som lockar till sig en stor och bred publik. 

4.1.2 Kungliga Operan: Att bygga på traditioner 

Lars Jonasson jobbar sin sista dag som administrativ chef vid Kungliga Operan i Stockholm när 

jag besöker honom för en intervju. Då jag för in honom på ämnet ”modernt operahus?”, börjar 

han omedelbart tala om scentekniken. Han konstaterar att den fungerar ”hyggligt”, men för att 

kunna attrahera de intressanta scenograferna och regissörerna i framtiden, krävs ett ”modernare 

hus”, med en annan scenteknik. Jonasson menar att det finns olika kategorier av operahus; A-, B- 

och C-operor. A-operorna är bäst i världen med de största sångarna och dirigenterna. Pengarna 

för att driva en sådan verksamhet finns dock inte i Stockholm, så Jonasson konstaterar att man 

antagligen tillhör B-kategorin, med vissa undantag ”som nu, med Valkyrian, då var det 

världsklass!”. 

Jonasson tycker att det finns vissa begränsningar i dagens lokaler. Det är så trångt bakom 

scenen att det blir svårt att jobba rationellt med dekorer. Scenbredden är gustaviansk och 

dekorerna från det gamla operahuset (som ersattes i slutet av 1800-talet av dagens hus) skulle 

fortfarande kunna användas. Det, menar han, gör det svårt att göra samarbeten med andra 

operahus, som Göteborg eller Köpenhamn.  

 Då jag frågar om det moderna ur ett mer organisatoriskt perspektiv, kontrar han snabbt med 

att Kungliga Operans organisation kan sägas vara en av de mest virtuella organisationerna i 

                                                                                                                                                              
 
49 SvD, datum, GöteborgsOperans chef blandar och ger 
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Sverige. Han menar att alla gör sitt jobb utan att behöva styras och att någon ska behöva agera 

”chef”. Det ligger en stor stolthet i att jobba på Kungliga Operan, menar han. 50    

 När Jonasson kom till Kungliga Operan från att ha varit organisations- och 

marknadsföringskonsult i eget bolag, ville han införa budgets och ha en ansvarig producent för 

varje produktion. Han blev dock ombedd att ”vänta och se”. Efter ett år insåg han fördelarna med 

den mycket traditionsbundna organisation som finns idag. Varje avdelningschef ser som sin 

största stolthet att kunna hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt, genom att förhandla både 

med leverantörerna och med den konstnärliga avdelningen, och klarar därigenom med tilldelade 

medel. Skulle en budget sättas för varje produktion, utan förhandlingsaspekten, tror Jonasson att 

det skulle kosta mycket mer. 51  

 Att en projektorganisation fungerar på GöteborgsOperan, tror Jonasson har mycket med 

organisationskulturen och ledarskapsstilen att göra. Hittills har konsten varit viktigare än 

administrationen på Kungliga Operan. Idag har man mycket små administrationskostnader. 

 

                                                 
50 Intervju med Lars Jonasson, 6 april 2006 
 
 ”Kungliga Operan har den mest virtuella organisationen i hela Sverige. Det är helt sanslöst att det 

funkar. Det finns inga chefer, alla gör sitt jobb. Kvällens föreställning – garderobsvaktmästarna 
kommer, till caféet kommer den personalen, inspicienten sitter i sitt bås och börjar kalla in dem, 
sufflösen kommer och sätter sig där, musikerna gör sig i ordning, dirigenten står och läser partituret. 
Ingen står och chefar, alla gör sitt jobb.”  

 
51 Intervju med Lars Jonasson, 6 april 2006 
 

”När folk kommer hit från Arbetsmiljöverket och frågar; vem är ansvarig – säger vi att det är ingen – 
alla. Vi saknar en hierarki – vi saknar löjtnanten och korpralen. (…) Det så vackert och har fungerat i 
ett par hundra år.” 
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4.2 Ekonomiska medel vs. Konstnärliga mål 
 

4.2.1 GöteborgsOperan: Att hitta ”mixen” 
 
GöteborgsOperan har en egenfinansiering på ungefär 30 procent, som består av biljettintäkter och 

sponsorintäkter. Det innebär att man måste locka till sig en bred publik för att klara budgeten och 

nå upp till sin självfinansiering, vilket är det huvudsakliga ekonomiska målet.  

På GöteborgsOperan, menar Orrgren, är det en blandning av både ekonomiska och 

konstnärliga faktorer som vägs in då man ska bedöma hur verksamheten gått vid årets slut. Dels 

är det de konstnärliga resultaten, som man summerar utifrån recensioner och beläggningssiffror, 

dels är det de ekonomiska resultaten. Det finns inget exakt förhållande mellan dessa faktorer i 

bedömningen. Orrgren påpekar också att de här delarna kompletterar varandra, och fungerar som 

kommunicerande kärl; hög beläggning � nöjd publik � goda biljettintäkter. 52 

Det mittersta kärlet i denna ekvation – publiken, finns det stor möjlighet att påverka, genom 

att spela en sådan repertoar som i det närmaste garanterar en nöjd publik. Vilket är då huvudfokus 

när man planerar ett säsongsprogram - publiktillströmningen eller det konstnärliga värdet?  

På GöteborgsOperan finns det en konstnärlig röd tråd att ”utveckla” verksamheten. Orrgren 

menar att i utgångsläget är det konstnärliga tankar som sätter igång en säsong. Innan programmet 

spikas, så ska dock marknadsmässiga och ekonomiska beslut tas; ”Det är de ekonomiska besluten 

som jag har att ta som är avgörande om det ska bli eller inte bli.”53 

Att bidragsnivåerna till Operahusen sänks i framtiden är ett inte helt otänkbart scenario. 

Exempel på detta har funnits i tidningarna för inte så länge sedan. I operans hemland Italien hotas 

inte mindre än fem operahus av nedläggning, på grund av minskat statligt stöd från (ex-) 

regeringen Berlusconi. Bland dem finns San Carlo-operan i Neapel, Italiens äldsta operahus. Från 

regeringens sida hävdar man att ”operorna sväller av stadsunderstöd, är ineffektivt styrda och 

överbemannade (…) och använder staten som bankomat”.54  

                                                 
52 Intervju Kenneth Orrgren, 4 april 2006; 
 

”Är beläggningen god, så har folk kommit för att vilja betala och titta på det, och då tycker man ju om 
det som spelas. Då sätter det spår i biljettintäkterna, och då får du en ekonomi som går ihop. Det är tre 
kommunicerande kärl.” 

 
53 ibid. 
54 Svenska Dagbladet, 11/2 2006, Italiens operahus hotas av konkurs 



Uppdrag: Opera! C-uppsats i Företagsekonomi, VT 2006; Karl Thorson, Stockholms universitet 32 

På GöteborgsOperan ser VD Orrgren inte någon annan lösning på ett minskat stöd utifrån, 

än att höja biljettintäkterna, dvs. att biljetterna skulle kosta mer. I dagsläget får man subventioner 

på i snitt 1000 kronor per biljett, och måste tjäna in 500 kronor själva. Med en omvänd situation 

skulle biljetten alltså kosta 1000 kronor styck istället. Trots detta tror Orrgren att den mix av 

föreställningar som GöteborgsOperan erbjuder i dagsläget fortfarande skulle fungera, med en 

högre självfinansieringsgrad. ”Över tiden så tror jag inte att det har så stor betydelse. Det skulle 

innebära att vi skulle kommersialisera mera, men jag tycker att balansen stämmer i dagsläget.”55 

Orrgren menar att under sin tid som VD för GöteborgsOperan, har det har inte uppstått 

några uppslitande konflikter i förhållandet konstnärlighet - ekonomi. Det handlar mer om att 

”bryta arm” om olika saker, menar han, när det kreeras och läggs förslag. Sedan måste en 

bedömning göras om förslagen är realiserbara eller inte, om inte så försöker man i möjligaste 

mån kompromissa på olika sätt. 56 

 

Oflexibel planering 

Operahus och andra teatrar måste ofta ha mycket lång framförhållning i sin planering. På 

GöteborgsOperan planeras verksamheten två eller tre säsonger framåt. Här finns inget utrymme 

att lägga in extra föreställningar då en produktion plötsligt går över förväntan. Det går heller inte 

att lägga ner en produktion i förtid, som går dåligt. Allt är planerat - artisterna är kontrakterade 

och den fasta organisationen står kvar. Orrgren är dock inte negativ till situationer där en blygsam 

planering resulterar i att biljetterna inte räcker till alla. Det, menar han, kan utgöra ett 

spänningsmoment som gör att folk upptäcker att det är populärt att gå på Operan. 57  

                                                 
55 Intervju, Kenneth Orrgren, 4 april 2006 
56 Intervju med Kenneth Orrgren, 4 april 2006 
 

”Den konstnärliga chefen har fått kompromissa, men jag har också ansträngt mig så att vi har skaffat 
förutsättningar till det de har kommit med, genom att skaffa mer pengar. Både från sponsorer och hos 
huvudmannaskapet (regionen).” 

 
57 Intervju med Kenneth Orrgren, 4 april 2006 
 

”När vi satte upp Valkyrian för fyra år sedan, så visste vi inte vad vi kunde förvänta oss. Man var inte 
van här i stan vid Wagner och den långa föreställningen. Men vid sista föreställningen slogs folk om 
biljetterna. Då satte vi upp ett par till nästa år, och ska också sätta upp ett par detta år. (…) Det är 
skitbra när det blir jättefullt och slagsmål om biljetterna.” 
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4.2.2 Kungliga Operan: Konsten är fri! 

 
Även på Kungliga Operan finns debatten om man ska ha en VD (teaterchef) som har förankring i 

huvudsakligen det ekonomiska eller det konstnärliga tänkandet. Nuvarande VD har inget stort 

inflytande i de konstnärliga delarna. Jonasson berättar dock om en tidigare VD, som deltog i det 

konstnärliga arbetet i hög grad. Det innebar att de konstnärligt ansvariga cheferna hade det 

kämpigt om de inte talade ”samma språk” som VD:n. Operachefen kom inte överens med honom. 

Det resulterade i, menar Jonasson, ett exempel på att det kan bli väldiga konflikter om man inte 

har en konstnärlig samsyn, när den övergripande chefen lägger sig i.  

 

”Det är två olika ideologier; somliga säger att teaterchefen bör vara operachef tillika konstnärlig 

ledare, andra säger att det är bättre att dela upp det. Jag tror det beror väldigt mycket på människorna i 

fråga.”58 

 

Repertoarläggning – för publiken eller konsten? 

De konstnärliga besluten är heliga på Kungliga Operan, och får inte påverkas av administratörer 

och andra intressen. Repertoaren planeras fem till sex år i förväg, då även solister och dirigenter 

bokas upp. Den konstnärliga planeringen utförs mycket självständigt av en operachef och en 

balettchef. Jonasson menar dock att det är viktigt att repertoaren läggs med hänsyn till teknik och 

marknadsföring. Det är VD:s uppgift att se till att det inte bara planeras moderna verk ”som ingen 

vill se”,  att det är finansiellt klokt, och det ska gå att ”tjäna pengar på det”.  

 Under våren 2006 gick Wagners Valkyrian på Kungliga Operan, för utsålda hus. Kritik 

riktades mot att endast fem föreställningar planerats, trots att publiktrycket skulle givit utrymme 

för fler. Jonasson förklarar det med att förra gången man gjorde Ringen, så var det svårt att bli av 

med biljetterna. Den här gången, som planerades för fem år sedan!, planerade man inte fler 

föreställningar. ”Kritiken att det är fulla hus kan man ta. Det kan man leva med. Men det är klart 

– vi skulle ju velat haft fler föreställningar.”59 

När det gäller repertoarläggning väljer olika konstnärliga ledare olika stuk. Den nuvarande 

balettchefen satsar på det klassiska och gör mindre moderna produktioner. Den tidigare 

                                                 
58 Intervju med Lars Jonasson, 6 april 2006.  
59 Ibid. 
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balettchefen gjorde mycket mindre klassiskt och mer modernt. Det blev mycket omdiskuterat i 

operahuset.60  

 

Vinst? 

Jonasson tror inte att det är möjligt att styra operan mot att bli en mer vinstdrivande och 

ekonomiskt styrd organisation. Dessutom påpekar han att det står i Kungliga Operans 

bolagsordning att verksamheten inte får gå med vinst, trots bolagsformen som är aktiebolag. Han 

menar att för att bli kommersiell måste man hitta en helt ny produkt, och att det är musikal och 

kanske operett som man kan finansiera det med i marknadsintäkter. Jonasson anser inte att det 

går att bibehålla en bra nationalscen med mindre pengar, utan att minska den konstnärliga 

kvaliteten.  

 ”Konsten äter pengar, och de blir aldrig mätta!”. Att tänka företagsekonomiskt ”finns inte” 

på Kungliga Operan, säger Jonasson. Man tillämpar kostnadsmaximering, snarare än 

näringslivets vinstmaximering. Med den ekonomiska tryggheten i ryggen, i form av bidrag från 

staten och ett indirekt löfte från regeringshåll om att ”vi kommer aldrig låta Operan gå i 

konkurs!”, är det inte svårt att göra av med de tillgängliga resurserna. Behövs det mer pengar, så 

får man mer pengar. 61  

 Nuvarande VD fick dock ett uppdrag när han tillsattes - att spara. 40 anställda skulle bort, 

och dessutom var det nödvändigt att bygga ut sponsringsverksamheten. Jonasson säger att det 

endast är personalsidan som är aktuell när det gäller en sådan effektivisering, fördelat mellan 

konstnärlig och övrig personal. Några andra åtgärder är svåra att vidta. Kungliga Operans 

                                                 
60 Ibid. 
 

”Om man blir för extrem; om man vill ”lära ut” ny konst till publiken kan det bli mycket svårt 
ekonomiskt, eftersom det ofta tar 30-40 år innan en konstart tar fäste hos publiken. Publiken kommer 
inte till de extremt moderna föreställningarna, medan de kommer till de klassiska verken. Så man 
måste ha en mix.” 

 
61 Ibid. 
 

”Alla i det här huset vill göra av med varenda spänn och mera. Det är ett ”chicken race” med 
departementet. Bengt (tidigare VD:n) var stenhård, gick på knivsudden – jag sa till honom att vi måste 
ju ha lite eget kapital -  men nej, sa han. Så gjorde vi av med pengar och var nära konkursens brant 
varenda år och det var ett helvete att göra bokslut (…) Om man (Operan) gör av med lite till, så får 
man mer pengar. Det säger Marita (Ulvskog, fd. kulturminister) och andra, att vi kommer aldrig låta 
Operan gå i konkurs! Är man då en hänsynslös teaterchef, då kan man ju köra hårt!” 
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effektiviseringsresurser är egentligen bara löner och hyrorna till Statens Fastighetsverk, som är 

fasta utgifter.  

 

”Vi kan ju inte effektivisera genom att spela eller dansa fortare eller genom att ta bort bastuban, utan 

genom att folk jobbar mer timmar.”62 

 

 Några år senare har nu Kungliga Operan genomfört sitt besparingsprogram, som i 

första hand inte har initierats av minskade anslag, utan för att skaffa en reserv i form av 

eget kapital, på 15 miljoner kronor. Samtidigt som besparingsprogrammet avslutats, går det 

bättre än någonsin för Kungliga Operans föreställningar, med beläggningsrekord på uppåt 

90 procent varje föreställning.63  

  

Resultatmätning 

Det första som mäts och som redogörs för i årsredovisningen till huvudmannen, 

Kulturdepartementet, är hur  regleringsbrevet uppnåtts. Det är kvantifierat i olika nyckeltal, bland 

annat antal besökare, antal föreställningar och beläggningsgrad. Departementet har efter denna 

redovisning en allmän uppfattning som förmedlas till teaterns ledning – vilka oftast är 

”jättenöjda”, enligt Lars Jonasson. Men det är inte definierat i konstnärliga kvalitetstermer, vilket 

man aldrig för resonemang kring. ”Dels är det svårt att bedöma, men det beror också på att det är 

förbjudet område. Konsten ska vara fri och de konstnärliga cheferna ska vara fria”, säger 

Jonasson. 

 Jonasson påpekar att han saknar en medvetenhet och en god uppfattning om ”kvaliteten” i 

arbetet på Kungliga Operan. En objektiv metod att bedöma kvaliteten i verksamheten skulle 

behövas, anser han. 64 Avsaknaden av ett sådant verktyg innebär en frihet för de konstnärliga 

cheferna - att diskutera det konstnärliga utifrån olika kvalitetsparametrar är en inskränkning. ”Då 

                                                 
62 Intervju med Lars Jonasson, 6 april 2006 
63 Intervju med Anders Franzén, Mitt i musiken, SR P2, 3 maj 2006 
64 Ibid.  
 

”Där kan jag tycka – eftersom jag kommer från näringslivet – att det är ovanligt att vi inom bolaget 
inte har en uppfattning om det vi gör är bra på ett metodiskt sätt. Sen kan man ju ”tycka” att det vi gör 
är bra – Valkyrian till exempel, med utländska stjärnor av världsklass. Men jag är ute efter något mer, 
att på något sätt objektifiera det. Var det bra, egentligen? (…) Hur uppfattar publiken det här och vad 
är det vi lär oss för framtiden? Det är massor med parametrar.” 
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måste cheferna svara upp på det, och allt kanske inte är bra. Idag slipper de den debatten. Jag tror 

att man kan komma betydligt längre där, men traditionen är att man inte haft chansen att 

dissekera det på ett vetenskapligt sätt.”65 
 

4.3 Relationen till publiken (kunderna) 

4.3.1 GöteborgsOperan: Det ska vara populärt att gå till Operan! 
 

“Kvalitén är en avgörande faktor för om det ska gå att övertyga folk att komma hit. Är det inte 

kvalitativt hög nivå, så kommer inte folk. Det spelar ingen roll hur mycket du marknadsför.”66 

 

”Att vi har 20 tidningsjournalister här en premiärkväll är intressant och trevligt, men recensenterna 

sitter här 1000 stycken varje kväll.”67   

 

GöteborgsOperan arbetar aktivt för att få ut sitt budskap i media, genom att synas i radio, 

tidningar och TV. Den nyskrivna operan ”K” sändes i TV, och under hösten 2005 gjordes en 

konsert speciellt för SVTs ”Veckans konsert”. Man har även regelbundna direktsändningar från 

premiärer i radion. Den sortens utbud mot media ökar hela tiden, enligt Orrgren. 

På GöteborgsOperan görs inga marknadsundersökningar kring utbudet – om publiken 

tycker om det ena eller det andra. Däremot görs undersökningar av hur frekventa besökarna är, 

var man bor, ålder och andra generella parametrar. När jag påstår att kulturorganisationer 

tenderar att ”veta vad som är bäst för publiken”, så instämmer Orrgren. Det är helt och hållet den 

konstnärliga ledningen på teatern som ska avgöra vad som spelas - där får inga 

marknadsundersökningar ligga i vägen! 68  

Om det skulle finnas en risk med att publiken fick ha mer inflytande i repertoarvalet, och 

om det då kanske bara skulle bli musikal eller välkänd opera, som Rigoletto eller Tosca, är inget 

som är relevant att fundera över, anser Orrgren. Inte heller sponsorerna får ha några krav på 

                                                 
65 Intervju med Lars Jonasson, 6 april 2006 
66 Intervju med Kenneth Orrgren, 6 april 2006  
67 Ibid. 
68 Intervju med Kenneth Orrgren, 4 april 2006 
 

”Det finns ju trots allt två konstnärliga chefer, och det finns konstnärliga råd i både orkester, kör och 
balett, vilket gör att vi tycker att vi har en konstnärlig bredd på kunskapen. Det är det vi förlitar oss 
på.” 
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teaterns konstnärliga linje. ”Men om vi talar om det, så har de bara en synpunkt, och det är att vi 

ska ha ett program som gör att det är populärt att gå till operan.”69  

 

4.3.2 Kungliga Operan: ”Som att svära i kyrkan!” 
 
På Kungliga Operan anser Lars Jonasson att man har en bra uppfattning om sin publik; Varför 

den kommer till Operan, var man har läst om föreställningarna och annat som ”triggar”. Något 

man kan bli bättre på, menar han, är att kommunicera med publiken. Att göra djupintervjuer – hur 

upplevde du detta? – och söka vidare i de kvalitativa aspekterna. 

Jonasson konstaterar att Operans verksamhet är ”konstnärligt ensidig”, och återkommer till 

det ”heliga” i att det är de konstnärliga ledarna som planerar den konstnärliga linjen. 

 

”(Inom marknadsföringen) brukar man tala om produktdifferentiering och kundorientering. Hittills är 

det som att svära i kyrkan här. Jag har sagt att det klart att vi ska göra produktioner som passar dem, 

eller dem, men det får man inte säga. (…) Jag tror att för att etablera operakonsten mer i Stockholm 

och i Sverige så skulle man tänka i båda de banorna, göra olika saker för olika segment, men så har 

man inte tänkt tidigare.”70 

 

Jonasson menar att konstnärer gärna vill ”strunta” i sin målgrupp, till skillnad från företag i 

näringslivet, där kunderna är kärnan i verksamheten. Hans erfarenhet är att resonemang kring 

publikfrågor är relativt lågt prioriterade.71 

 

                                                 
69 Ibid. 
70 Intervju med Lars Jonasson, 6 april 2006 
71 Intervju med Lars Jonasson, 6 april 2006 
 

”I näringslivet är det alltid så, att kunden står i fokus. Behov, kund, målgrupp, segmentering och allt 
det. Här är det inte så. När vi jobbade med våra strategier var det ingen som nämnde publiken 
överhuvudtaget, förrän sista dagen. Jag gav mig fan på att jag inte skulle säga något, och tillslut var det 
någon som sade ”ska inte publiken vara med?”. Då gick det upp ett ljus.”  
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4.4 Influenser från näringslivet 

4.4.1 GöteborgsOperan: Betoning på likheter 
 
I och med att Kenneth Orrgren anställdes som VD på Göteborgsoperan har man startat något som 

verkar bli en ny rekryteringstrend. Orrgren har tidigare jobbat inom byggbolaget NCCs största 

affärsområde med drygt 20.000 anställda och en omsättning på 32 miljarder kronor. Det ter sig 

som en oerhört annorlunda organisation, med helt andra mål, än den han nu jobbar i. Han har 

också varit ordförande i Västra Frölunda hockeyklubb i många år.  Även den kommande VD:n, 

som tillträder i juli 2006, har hämtats direkt från näringslivet. ”Styrelsen och huvudmannen har 

sagt att man har tyckt att det här har fungerat så fantastiskt bra, att man vill ”kopiera” det.”72  

Orrgren har en klar bild av sitt ledarskap och vill inte påstå att det skiljer sig så mycket i 

sak från hans tidigare befattningar inom bland annat byggkoncernen NCC. Hans beskrivning av 

vad en opera-VD bör ha för egenskaper skiljer sig inte mycket från vad man kan förvänta sig av 

vilken VD som helst; ledarskapsegenskaper, social kompetens, personliga egenskaper - ”så att du 

kan både styra och entusiasmera en verksamhet”. 73 

VD:s inflytande i den konstnärliga verksamheten är minimalt, menar han. Hans påverkan 

sträcker sig till att ingen produktion blir av om han inte ger sitt godkännande. Men att ansvara för 

rollbesättning och att få rätt regissör och dirigent är han inte involverad i. ”GöteborgsOperans 

organisation är enkel, detta är ett aktiebolag och då ska man ha en VD som är ansvarig för 

styrelsen, och jag är ytterst ansvarig för allting.”74 Under VDn har teatern två konstnärliga chefer, 

en för opera och en för balett. I övrigt är det en klassisk linjeorganisation med en teknikchef, en 

ekonomichef, en marknadschef, en personalchef, och så vidare. 

Det traditionella mönstret i VD-rekryteringen till kulturorganisationer är att konstnärligt 

ansvariga chefer också utses till totalansvariga. Där finns det gott om exempel på att det inte har 

fungerat, påpekar Orrgren. Det beror på att konstnärer har en tendens att blunda för de reella 

                                                 
72 Intervju med Kenneth Orrgren, 4 april 2006 
73 Ibid. 
 

”Jag brukar säga att om man håller sig till ledarskapet som sådant, så är likheterna flera än olikheterna. 
(…) Det är inte konstigare än att den enda uppgiften jag har är att se till att folk tycker att det är roligt 
att åka till jobbet och göra en bra prestation.” 

 
74 Ibid.  
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resurser som finns att tillgå, i sitt brinnande intresse för konsten. Här har VD:n en viktig uppgift 

att se till att det går ihop både ekonomiskt och personellt, menar han. 75 

Den största likheten med sina tidigare uppdrag, och som Orrgren blir mycket entusiastisk 

över när vi talar om det, är den projektinriktade organisation som man har infört på 

GöteborgsOperan. Här ser han stora liknelser med sin förra arbetsplats NCC, och liknar det vid 

ett brobygge eller husbygge;  

 

”Så fort du får kontrakt eller beställning på att bygga en bro eller en väg eller ett hus, så tillsätter du en 

projektchef. Den projektchefen har ett uppdrag som är identifierat i ett antal ritningar eller handlingar 

eller liknande och för det har man x kronor.  Egentligen kan man säga att det är precis samma sak här. 

Den personen som blir utsedd till projektchef för vägen vet vad han eller hon ska göra och så sätter 

man samman en massa yrkesgrupper som är kompetenta på detta. Så en vacker dag ska det vara färdigt 

- och det är premiärdags!”76 

 

Orrgren anser att det måste ha en viss betydelse för organisationens utveckling och dess 

ekonomiska tillvaro, att det finns någon som tänker ”hårt” och rationellt, och som har erfarenhet 

från en sådan vitt skild bransch som byggbranschen. ”Under de här åren har det ju inte skadat 

operan – tvärtom, så har det ju kanske tillfört någonting.”77 

Orrgren tror också att det hade varit fel att rekrytera en VD med större förankring i den 

konstnärliga verksamheten. Han menar att organisationen har den kompetensen till fullo, genom 

sin konstnärliga ledning med operachefen och balettchefen. Han menar att det finns en fara med 

en konkurrens om vem som ytterst ska jobba med de konstnärliga frågorna.  

 Den väsentliga skillnaden som Orrgren upplever från sina tidigare uppdrag, är nätverken 

och kontaktytorna som är helt annorlunda. ”Den största utmaningen är att sätta sig in i och bli 

delaktig i en helt annan typ av verksamhet.”78 

 

                                                 
75 Intervju med Kenneth Orrgren, 4 april 2006 
 

”(…) den konstnärliga ådran tar överhand om det finns ekonomiska och personella resurser att fixa 
det. Då är det ändå det som jag ska se till, att innan man säger ja till någonting som kreeras fram så ska 
jag garantera att det finns personella och ekonomiska resurser att klara av det.” 

 
76 Intervju med Kenneth Orrgren, 4 april 2006. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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4.4.2 Kungliga Operan: Betoning på skillnader 

Jonasson har en syn på ledarskapet på Kungliga Operan, som skiljer sig något från Orrgrens på 

GöteborgsOperan. Han menar att det är stor skillnad på hur en ledare i en konstnärlig 

organisation fungerar, och hur en ledare fungerar i näringslivet. Det primära, menar Jonasson, är 

att det är svårt att ha en strikt arbetsgivarroll på en teater. Förhållandet mellan cheferna och deras 

anställda är av en helt annan karaktär än i näringslivet. Han menar att Operacheferna ”älskar” 

sina anställda, och därmed får en dubbel lojalitet i sin arbetsgivarroll  Att älska sina anställda är 

inte så vanligt i näringslivet, utan torde ha med just den konstnärliga aspekten att göra. I en bank 

ser man sina anställda mer som en rationell del av företagets produktion, en produktionsenhet.79  

Jonasson menar att ledarskapet, historiskt sett, har varit ganska svagt i teatrarna, då 

personalen och facket har tillskansat sig stora förmåner, vilket har resulterat i många regler som 

bland annat begränsar arbetstiden. Det, påpekar han, är ett resultat av dels svagt ledarskap, men 

också av den dubbla lojaliteten, som skiljer sig mycket från näringslivet. 

 

4.5 Verksamhetsutveckling? 

4.5.1 GöteborgsOperan: Okunskapen är farligast 
 
GöteborgsOperan har en vision som lyder; ”att bli ett av Europas intressantaste operahus”. För att 

uppnå detta har man tagit fram något som kan liknas vid en affärsidé, och som beaktas när olika 

beslut tas och saker uträttas. I den affärsidén ingår;80 

 

• Repertoaren, som läggs först, och sedan rollbesätts. På GöteborgsOperan finns en fast 

anställd ensemble, men repertoaren bestäms inte efter de befintliga personalresurserna.  

• Publiken är också ”en viktig del i sammanhanget”.  

                                                 
79 Intervju med Lars Jonasson, 6 april 2006. 

”(…) cheferna; operachefen, balettchefen eller orkesterchefen till exempel, älskar sina artister. 
Därigenom får de en dubbel lojalitet. I en löneförhandling eller i en avtalsfråga av något slag tänker 
opera- eller teaterchefen dubbelt. Å ena sidan vill de att det ska vara så bra som möjligt för de 
anställda, å andra sidan måste de vara lite strikta i arbetsgivarrollen.”  

 
80 Intervju med Kenneth Orrgren, 4 april 2006 



Uppdrag: Opera! C-uppsats i Företagsekonomi, VT 2006; Karl Thorson, Stockholms universitet 41 

• Orkester och kör är fast anställda. När det gäller solister vill man ha 50 procent fast 

anställda och resten pjäskontrakterade. Dirigenter, regissörer och koreografer är alltid 

pjäskontrakterade. Det tror man är utvecklande.  

• Kvaliteten. ”Vi ska hela tiden sträva efter att det nästa vi gör ska bli bättre än det senaste 

vi gjorde.” 

 

Som tidigare nämnt har GöteborgsOperan en strikt linjeorganisation, men har samtidigt en enhet 

som består av 6-7 projektledare. Så fort man bestämmer sig för att göra en viss uppsättning, utses 

en projektledare som har ansvar från början till slut för att hålla ihop produktionen. Det är ett bra 

sätt att styra och utveckla varje enhet, menar Orrgren. ”Då blir det ju en individ som får ansvar 

för en budget och styra och hålla ihop alla de här olika yrkesgrupperna från början till sista 

föreställningen, vilket har visat sig vara mycket framgångsrikt.”81 

 

Långsiktiga strategier / Nya målgrupper 

Orrgren anser inte att den yngre generationen sviker operakonsten i större utsträckning än förr. 

Han menar att det finns ett känt fenomen att intresset för klassisk musik och opera kommer i en 

sk. ”mogen” ålder, vilket har påvisats i många undersökningar, både nationellt och internationellt. 

Alla publikundersökningar verifierar dessutom att kvinnor är större kulturkonsumenter än män, 

återigen ett internationellt fenomen.82 Vid GöteborgsOperan kan man se att medelåldern är högre 

på besökarna på operaföreställningarna än på musikal- och balettföreställningarna. 

”Kulturkonsumtionen är historiskt, och även nu, starkt präglad av akademiskt utbildade 

kvinnor i övre medelålder.”83 Den gruppen utgör även en stor del av besökarna på 

GöteborgsOperan. Man försöker dock att nå andra, och framförallt yngre målgrupper genom att 

avdramatisera operabesöket. Ungdomar har fått göra ”bakom kulisserna”-reportage i P2s ”Mitt i 

musiken”. För något år sedan uppfördes en nyskriven barnopera, riktad mot barn från 6 år och 

uppåt. Vissa kvällsföreställningar, framför allt i baletten, har gjorts om till  skolföreställningar 

mitt på dagen. 

Operabesökandet är inte enbart en generationsfråga, menar Orrgren, utan beror i hög grad 

på vad man får med sig från sin uppväxt. Därför anser han det vara viktigt att sprida kunskap om 

                                                 
81 Ibid. 
82 Intervju med Kenneth Orrgren, 6 april 2006. 
83 Ibid. 
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operakonsten i skolorna. ”Okunskapen, eller brist på information, lägger grunden till varför folk 

inte är intresserade många gånger.”84 

 

4.5.2 Kungliga Operan: Nationalscen sökes! 

Kungliga Operan i Stockholm är just nu (våren 2006) inne en period där en diskussion har blossat 

upp kring de fysiska begränsningar som finns i det nuvarande operahuset. Man önskar sig ett nytt 

hus, som kan göra det möjligt att utveckla verksamheten och bredda förutsättningarna för vilka 

typer av produktioner som är möjliga att genomföra. 

 Lars Jonasson tror dock inte att ett nytt operahus skulle inbringa så mycket mer ekonomiska 

medel, att man automatiskt skulle bli en ”A-opera”. Den största utgiften är egentligen inte att 

bygga själva huset, utan de löpande kostnaderna för att bespela scenen. I Danmark får den nya 

operan 100-150 miljoner mer för att bespelas, än det gamla huset. 85  

 Politikerna i Stockholm är också relativt ense om att ett nytt operahus i Stockholm skulle 

vara önskvärt. 86 Jonasson tror att ett nytt, modernt operahus skulle innebära många fördelar för 

Kungliga Operan i synnerhet, men också för konstarten och kulturen i allmänhet. Operakonsten 

får ett större allmänintresse; nya publikgrupper ser det nya huset och får upp ögonen på 

konstformen. Trots detta ställer sig Jonasson något frågande till om det finns någon 

publikkapacitet – kan man locka fler besökare i Stockholm med dagens marknadsföringsrutiner? 

Han tror att en helt annan marknadsföring kommer att krävas för att få in en större publik till 

Operahuset. 87  

                                                 
84 Intervju med Kenneth Orrgren, 4 april 2006 
85 Intervju med Lars Jonasson, 4 april 2006. 

”Den stora grejen är att man får större driftsbudget för att göra mer teater. Änsålänge är det inte uppe 
på den politiska agendan, men det kommer bli baksmällan när man inser att man har lovat ett 
operahus, och nu måste vi greja lite kulor också.” 

 
86 Intervju med Lars Jonasson, 6 april 2006 

”Nu sitter Billström och Axén-Olin och pratar sig samman om Stockholms nya operahus. Persson är 
positiv, Pagrotsky är positiv och moderaterna kommer vara positiva när det kommer upp på agendan – 
men det krävs 4 miljarder! (…) för några år sedan var det omöjligt att nämna det, ingen var politiskt 
intresserad och nu plötsligt har det kommit igång.”  

 
87 Ibid. 

”Vi har ungefär 225000 besökare (om året) och det tycker folk som kommer utifrån är enormt, med 
tanke på den lilla befolkning Stockholm har. Kommer vi kunna få in fler? Jag är övertygad om det, 
men det krävs en helt annan marknadsföring.” 
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 Att spela musikal eller andra mer publikfriande föreställningar, är dock inte aktuellt. På 

Kungliga Operan är scenen är helig, det är opera och balett som spelas.  Där spelas inte ens 

operett. Att ha en mix, likt GöteborgsOperan, där mer publikvänlig musikal kan ingå är alltså inte 

möjligt med nuvarande uppdrag från huvudmannen. Här passar Jonasson också på att påpeka 

GöteborgsOperan inte är någon regelrätt opera egentligen, det är ett musikhus, som huserar både 

popstjärnor och musikaler. ”De har ett helt annat uppdrag, och det måste man tänka på när man 

jämför.”88 

 Jonasson menar dock att i dagsläget uppfyller man både sina ekonomiska och konstnärliga 

mål. Besparingsprogrammet har fått önskat resultat, beläggningen är högre än på mycket länge 

och Kungliga Operan figurerar mycket i dagspressen.  Man håller också på att intensifiera sina 

sponsorsamarbeten, och har tagit in en extern ”expert” som strukturerar sponsorrelationerna. 

Målet är att sponsringsintäkterna ska stå för 5 procent av de totala intäkterna, idag är siffran ca 3 

procent. Jonasson menar att sponsorerna vill förknippas med tradition, och med konstformen i 

Operan. ”Väldigt mycket av Arts Management är det här vad näringslivet och konsten kan ge 

varandra; samspelet. Artistisk verksamhet och det mer företagsdrivna sättet att vara. Så det 

samspelet finns.”89  

 

 

Till sist… 

 

 

Hur förhåller sig Operan – och även Dramaten – och dess verksamhet till näringslivet i övrigt? Går det 

att finna synergier, sätt att samverka framöver på ett mycket mer metodiskt sätt? Jag tror att många 

verkställande direktörer i tillväxtföretagen gör ett väldigt bra jobb och blir rika som troll. Vad händer 

då? Då är vi inne på Maslows behovshierarki. Där kan kulturen vara en jättegrej och då är det ju så 

trots allt att ute i näringslivet är det ganska kallt, det är inte mycket hjärta, utan mer hjärna; man ska 

tjäna pengar och vara rationell. Någonstans måste det finnas utrymme för känslan, kan det skapa 

fördelar? Troligen är det så.90 

 

 

                                                 
88 Intervju med Lars Jonasson, 6 april 2006 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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5. DISKUSSION OCH ANALYS  

 
Låt mig först påminna om uppsatsens problemformulering och syfte, från första kapitlet; 
 

1.2.2 Problemformulering 
Efter denna problemdiskussion, kan jag göra följande, sammanfattande problemformulering; 
- Hur utvecklas ”moderna” operahus i Sverige, och vilka är de starkaste drivkrafterna?  

Utgörs en del av det ”moderna” av en ekonomisering av operakonsten, och ett organisatoriskt 
närmande mot ett mer företagsliknande styrningssätt? 
 
1.2.3 Syfte 
Syftet med min undersökning och denna rapport är att försöka beskriva och förstå de mekanismer 
som antingen driver, eller bromsar, en kulturell organisation i arbetet med utveckling och förnyelse. 
Vidare vill jag jämföra resultaten från de två operahusen, och försöka se vilka olikheter som finns, 
och vilken betydelse de haft för verksamhet och organisation. Konflikten mellan det ekonomiska och 
det konstnärliga genomsyrar mitt angreppssätt, och syftar till att klarlägga huruvida det är ett reellt 
problem eller kanske mer av en diskursiv problematisering.   

 
 

5.1 Några inledande tankar 
 
Den undersökning som jag genomfört kring de två operahusen har varit en givande resa för min 

egen utveckling och insikt i ledandet av projekt med konstnärligt innehåll. Det har varit intressant 

att se, att mycket av problematiken kring den organisatoriska uppdelningen mellan den 

konstnärliga ledningen och den administrativa dito, karaktäriseras och legitimeras i båda 

operahusen av ”den konstnärliga friheten”, som är större än varje tanke på att ”spela för 

publiken” eller att ”gå med vinst”. Detta skriver jag, väl medveten om att båda husen har 

ambitioner att skapa en bra ”mix” i sin repertoar, för att få publiken till föreställningarna, och 

därmed kunna gå runt. En större medvetenhet om hur en sådan mix ser ut idealiskt, och vilka 

föreställningar som skulle spelas om publiken fick välja, finns det dock inget incitament för att 

skaffa sig. Den konstnärliga friheten får inte inskränkas. 

All konstnärlig verksamhet utgår naturligt från konstnären, som initiativtagare och den som 

ska förmedla något som han eller hon står för. När konsten institutionaliseras, som på 

operahusen, och alltså finansieras i hög grad av statliga medel, framstår det som naturligt att 

fokus i verksamheten skiftar från att bara utgå från det konstnärliga värdet, till att också handla 

om att ge publiken valuta, både för biljettpengarna och för de skattemedel som 

operaverksamheten till stor del bygger sin ekonomiska tillvaro på.  Mot detta står de två 
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operahusens uppdrag från sina huvudmän, som i båda fallen innebär att man ska spela en viss typ 

av föreställningar, och som alltså legitimerar spelandet av mindre publikdragande produktioner. 

Den organisatoriska dragkampen mellan de konstnärliga målen och de ekonomiska medlen, 

består. Det handlar om en stark polarisering i kulturella organisationer. Den uppdelningen skapar 

barriärer, både för ett rationellt samarbete och i arbetet med att effektivisera verksamheten. 

I båda operahusen, får jag höra att konsten ”äter pengar”. Konstnärer drivs så starkt av sin 

skapande ambition, att om det finns pengar, så gör man allt för att kunna utnyttja varje krona. 

Fokus växlar här från ”vinstmaximering”, som präglar näringslivet, till ”kostnadsmaximering”, 

som handlar om att utnyttja resurserna till sista kronan. För att den konstnärliga ådran inte ska ta 

över helt och hållet krävs en ledare och beslutsfattare, som i min värld har rollen som ”medlare”, 

och som har möjlighet att se rationellt på de beslut som måste tas, utan att trampa på vare sig de 

sköra konstnärstårna eller de härdade administratörernas dito. 

Större influenser från näringslivet (genom sponsorrelationer och ”Arts managers”), den 

hårdare konkurrensen i kulturutbudet, och minskade bidrag, innebär att operahusen måste förnya 

– ”modernisera” – verksamheten. Kanske är det just en ekonomisering av operakonsten som är 

ouvertyren, vilken i extremfallet kan leda till en epilog, som handlar om de konstnärliga medlen 

och de ekonomiska målen. I ett sådant scenario besannas varje konstnärs värsta mardröm; 

kommersialiseringens berövande av konstens ”fria” själ. 

 

5.2 Diskussion kring teman; Teori och empiri 
 
I detta avsnitt vill jag föra en diskussion kring de teman som jag tidigare tagit upp, och försöka 

sammanföra det teoretiska ramverket som jag redogjorde för i kapitel 3, med mitt empiriska 

material i kapitel 4.  Här återfinns samma rubriker som jag använde i den empiriska redogörelsen, 

vilka också innefattar huvuddragen i mitt teoretiska ramverk.   

 

5.2.1 ”Moderna” operahus – finns de? 
 
Varför behöver operakonsten moderniseras? Kungliga Operan upplever en glansperiod vad gäller 

beläggning och utrymme i pressen. GöteborgsOperan, med sin mix av publikmagneter (musikaler 
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och konserter) och operaföreställningar, ser inga svarta moln på himlen - förutom att själva 

operahuset behöver renoveras för en ansenlig summa, bara 12 år efter byggstart. 

 Det är nu inte detta jag är intresserad av att diskutera. Att operakonsten är en viktig 

konstform, som måste bevaras, är självklart. Mitt resonemang handlar, som bekant, om 

förhållandet mellan de konstnärliga och ekonomiska drivkrafterna, som antingen förstärker 

varandra (konstnärlig och publik framgång => nöjda konstnärer, god ekonomi), eller försvagas 

genom dragkamp (högt konstnärligt värde, liten publik => ”missförstådda” konstnärer, dålig 

ekonomi). Att vara medveten om det dilemmat och våga genomlysa organisationen genom några 

olika filter, i mitt fall teman, som man beaktar vid utveckling och förnyelse, tror jag kan leda till 

utvecklingen av en ”modern” operaorganisation.  

 

5.2.1.1 Verksamhetsutveckling – det övergripande temat  

 
Vid båda de undersökta institutionerna finns en uttalad vision och något som liknar en affärsidé, 

som beaktas när utveckling av verksamheten sker. I Göteborg består visionen i att vara ett av 

Europas mest ”intressanta” operahus, och vid Kungliga Operan har man ambitionen att vara ”det 

erkänt ledande nordiska operahuset, och en av Europas främsta institutioner för opera och balett”. 

Hur sker utvecklingen för att uppnå dessa visioner. Handlar det om en modernisering?  

Det viktigaste instrumentet i utvecklingsarbete i de flesta företag, torde vara att kunna dra 

lärdomar av tidigare erfarenheter och använda den kunskapen till att antingen välja bort det som 

inte fungerat, eller fördjupa verksamheten i det som gick bättre. Som det framgått i min 

undersökning är uppfattningen om kvaliteten i arbetet, och om det som egentligen gör att 

verksamheten gått ”bra” vid de båda operahusen, en mycket svårdefinierad och högst subjektiv 

bedömning. Managementkonsulten Ann O’Connell menar att målsättningarna representerar 

prioriteringarna i organisationen. Det tvingar administratörerna att bestämma vilken typ av 

resultat som organisationen vill uppnå genom sin verksamhet. 91 Att ställa upp kvalitativa mål är 

svårt, då dessa tenderar att innefatta de mjukare aspekterna av organisationen – kreativiteten, 

originaliteten och kvaliteten i konsten och konstformen. På GöteborgsOperan tycks VD ha svårt 

att se brister i verksamheten, bara den återigen (likt en bro, eller vägkorsning) håller för några 

”hårda” prov; beläggning, recensioner, osv. Jonasson på Kungliga Operan har en önskan om att 

                                                 
91 O’Connell, Ann; ”Strategic planning and the Arts Organisation”, kap. i Ibid., s. 71 
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skapa ett objektivt mätverktyg, för att kunna uppskatta kvaliteten i arbetet, och inte minst väga in 

publikens åsikt. Han menar att någonting har hänt under det senaste året, som har givit 

operakonsten ett uppsving (vilket märks, inte minst i beläggningssiffrorna). Att kunna mäta om 

det är faktorer i den egna verksamheten som bidragit till detta, vore naturligtvis intressant.92  

 Kungliga Operans ledning diskuterar inte de konstnärliga kvalitetsaspekterna i det utförda 

arbetet med sin uppdragsgivare. Man anser inte att det är möjligt, därför att det är svåra och 

subjektiva bedömningar. Graden av tillfredsställelse avgörs alltså av ”hårdare” parametrar, som 

beläggning och en allmän uppfattning om vad som skrivits i recensioner och dylikt. Inte heller 

Kungliga Operans styrelse har en god uppfattning, så när som på några kunniga ledamöter, om 

kvaliteten i den konstnärliga verksamheten, menar Lars Jonasson. Den höga graden av 

omedvetenhet på dessa områden, framstår som märkliga. Trots att konstnärligheten står i 

centrum, är de flesta mål som finns uppställda för verksamheten kvantitativa. Och då är vi inne 

på konflikten mellan konst och företag igen.  

I ett annat företag hade en liknande utvärdering antagligen varit självklar. Att man inte 

arbetar aktivt med en utvärdering av kvaliteten i det konstnärliga arbetet på operahusen, beror på 

att det är ett ”heligt” område, som inte får hotas. Här var Adizes hård i sin artikel 1972, och 

menade att konstnärliga organisationer - insisterande på sin särart – ”struntar” i 

företagsekonomiska begrepp och teorier. Likaså menar Kolb, att kulturella organisationer, 

historiskt sett haft ett vertikalt förhållande till sin publik, under parollen ”vi vet vad som är bäst 

för er”. Hon skriver att om relationen till publiken ska vara framgångsrik bör man växla fokus till 

ett ”samarbete” på en jämbördig nivå. Lars Jonasson på Kungliga Operan uttrycker just detta; att 

han saknar en dialog med publiken, där man kan få reda på vad de egentligen tycker om Operan 

och föreställningarna, och vari kvaliteten i verksamheten verkligen ligger. 

 En annan möjlighet är att hitta helt nya kanaler till publiken. Kenneth Orrgren på 

GöteborgsOperan menar att det viktigaste är att se till att ungdomar vet vad opera är för något. 

Vad man får med sig från sin ungdom kommer att prägla hur man lever resten av sitt liv, menar 

han. I tidningarna kan man läsa dagligen om de nya försöken från inte minst Kungliga Operan att 

nå ut till allmänheten, genom att ordna aktiviteter för skolbarn eller sända sånglektioner via 

Internet. Även på GöteborgsOperan har man liknande verksamheter. En viktig del i 

                                                 
92 Att beläggningssiffrorna stiger just denna period skulle också kunna relateras till argumentationen för ett nytt 
operahus. (förf.) 
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”moderniseringen” av operakonsten, ligger antagligen i just detta – att nå ut, och ”skapa” sin 

publik. Gör man inte det, kommer föreställningarna försvinna i det enorma och stadigt 

eskalerande mediebruset. Eller som Kotler och Scheff skriver;  Först måste de konstnärliga 

organisationerna sträcka sig utåt för att ge konstnärlig utbildning åt vuxna och barn, för att skapa 

förståelse och tillgänglighet så att konsten blir en del av vardagen. Därefter kan man se inåt och 

närma sig sin uppgift strategiskt, genom att professionalisera marknadsföringen och ledningen. 93   

I och med detta får operahusen en ny uppgift – att skapa ett intresse för operakonsten, inte bara 

bevara den. Det låter väl modernt, i alla fall.  

5.2.1.2 Ekonomiska medel och konstnärliga mål – var möts de? 

 
”Målet helgar medlen”, sägs det. Inom högpresterande konstorganisationer som de två 

operahusen är de konstnärliga målen högt ställda. Men var möts mål och medel där? Det finns ju 

inte oändliga resurser, och med tanke på att ”konsten äter pengar” torde det vara svårt att få en 

sådan organisation att spara pengar, när man dessutom vet att huvudmannen skjuter till de extra 

ekonomiska medlen om de skulle behövas.  När inget krav finns på att generera vinst, men en 

rådande inställning att göra ”så mycket som möjligt” för pengarna, framstår ekonomidirektörens 

argument för ekonomisk återhållsamhet som urvattnade. 

 Lars Jonasson vid Kungliga Operan bekräftar problematiken med sin beskrivning av den 

tidigare VD:n, som ”gjorde av med varenda spänn”, och dessutom fick löften om att ”Operan 

aldrig kommer försättas i konkurs.” Adizes menar att det är onödigt att använda sig av budgets i 

sådana organisationer, när fokus ligger på att hålla förlusterna nere, snarare än att generera 

överskott. Hans resonemang kring det inbyggda ”fel” som uppstår i en sådan budgetering, och de 

allt större underskott som ackumuleras genom åren, är intressant för min jämförande analys. I de 

två operahusen har man valt att göra på olika sätt; vid Kungliga Operan har varje chef ett ansvar, 

som man med stolthet tar på sig, för att hålla nere kostnaderna. Här används ingen budgetering, 

då det skulle minska den enskilde chefens incitament för att förhandla med leverantörer och 

interna beställare. På GöteborgsOperan har man infört en projektorganisation – den som Kenneth 

Orrgren jämförde med projektorganisationen i ett byggbolag, där varje projekt (produktion) har 

en budget och en projektledare som sköter de ekonomiska förhandlingarna centralt. Det kräver 

mer administration, men passar bättre i den organisationskultur som råder. Här har vi kanske det 

                                                 
93 Kotler & Scheff; refererad i Stenström, 2000, s. 152 
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tydligaste exemplet på hur resonemangen kring fin- och populärkultur och konst vs. företag kan 

appliceras på mina undersökta organisationer, vilket jag återkommer till i avsnittet om 

publikrelationerna. 

 Det vilar en paradox i konstens ”förnekelse” av ekonomin, som Pierre Bourdieu träffsäkert 

beskriver. Samtidigt som operakonsten är kärnan i operahusens ”affärsidé”, får den konstnärliga 

linjen aldrig påverkas av administratörer och andra intressenter. De ekonomiska besluten i 

verksamheten tas efter att den konstnärliga linjen (produkterna) bestämts. I andra verksamheter är 

ordningen ofta den omvända. Ekonomichef Lars Jonasson berättar att han inte har någon 

inverkan i de konstnärliga besluten. Det säger han, medveten om att inriktningen på den 

konstnärliga verksamheten i allra högsta grad är avgörande för Operans egenfinansiering. 

Stenströms undersökning av självfinansieringsgradens inverkan på publiktillströmningen 

vid några institutionsteatrar är mycket intressant i sammanhanget. Via statistiska analyser fick 

hon fram en korrelation mellan bidragsnivån och publiktillströmningen, vilken skulle kunna 

tolkas som att ju mer bidragen ökade desto mer minskade publiken.94 En möjlig orsak kan alltså 

vara att när den konstnärliga ådran är välnärd, blir konsten för självupptagen för att locka publik 

till föreställningarna. 

 

Ledarskapet  

För att klara de ekonomiska målen, är det viktigt att ha administratörer som är insatta i både den 

konstnärliga verksamheten, och de ekonomiska spelreglerna. I den stramare ekonomiska 

situationen som konstinstitutionerna upplever, är det viktigt att knyta företagsekonomisk 

kompetens till sig, för att kunna disponera de minskade resurserna på ett effektivt sätt. Enligt min 

uppfattning handlar det om att vara medveten om, och kunna balansera mellan det rationella 

kalkylerandet (som ofta karaktäriserar ”vanliga” företag) och en förståelse för konstens 

förutsättningar. Med en sådan utopisk ledarkompetens skapas en bra miljö för både konstnärlig 

och ekonomisk utveckling.  

Det är antagligen farligare att ha en kulturadministratör, eller ”Arts Manager”, som har en 

starkare förankring i den konstnärliga verksamheten än i den administrativa dito – förutsatt att det 

finns andra med ett renodlat ansvar för den konstnärliga verksamheten i organisationen. Här är 

jag, liksom båda mina respondenter, beredd att instämma i Adizes påstående att de sämst styrda 

                                                 
94 Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan i Stockholm, 2000, s. 143 
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konstnärliga organisationerna ofta är de där det konstnärliga får överhand. Visserligen beror det 

mycket på individen, som Jonasson påpekar. Dock säger min egen erfarenhet att den konstnärliga 

ådran är en urkraft som bör sättas i koppel, om det ska finnas förutsättningar för en kontinuitet i 

verksamheten. 

Det ligger trots detta någonting i Nöjesguidens reflektion som Stenström refererade; att när 

man förlorar en stark konstnär som företräder en institution såsom chef, förlorar man också ett 

vapen med mycket stor respekt hos huvudmannen och andra intressenter. En sådan person (som 

Ingmar Bergman!) finns det chans att politikerna inte vågar säga nej till. Det är viktigt att ha en 

sådan person i förgrunden, som drar uppmärksamhet åt organisationen – dock inte i en 

administrativ roll.  

 Att gå så långt som att omformulera rubriken i detta avsnitt till; de ekonomiska målen och 

de konstnärliga medlen, och därmed vända upp och ner på de rådande förhållandena, varken tror 

eller vill jag att utvecklingen leder till. 

5.2.1.3 Relationer till publiken 

 
Vid ett besök på Kungliga Operan eller GöteborgsOperan är förväntningarna höga, både på god 

kvalitet och ”den stora, övertygande upplevelsen”. Det är viktigt att lyckas nå ut till och övertyga 

varje person i publiken, som sedan fungerar som en vandrande marknadsföringskanal. Det här 

uttrycker inte minst VD:n, Kenneth Orrgren, på GöteborgsOperan. Recensioner och annat som 

skrivs i media är viktigt, men det viktigaste är att publiken som kommer varje kväll är nöjd. 

 Jag tror att viktiga ledstjärnor för det budskap som man vill sända ut till sin publik vid 

operahusen är kvalitet och övertygelse. Det är viktigt att övertyga, och det bästa sättet att göra det 

på, är att hålla en genomgående hög kvalitet i verksamheten. Oavsett om publiken tycker om det 

rent konstnärliga innehållet i föreställningen, så kan man ändå uppleva att det som framförs är 

kvalitetsmässigt på en mycket hög nivå.  

Här aktualiseras diskussionen kring kvalitetsmätning och utvärdering av den konstnärliga 

verksamheten återigen. Vad är kvalitet i sammanhanget? En enkel, men tillsynes omöjlig lösning, 

borde vara att ta fram ett instrument för att kunna mäta detta på ett relevant sätt, utan att det 

inskränker den konstnärliga friheten. Att istället för att fråga publiken; ”Var det bra?”, fråga  ”Är 

du övertygad?”, skulle kanske ge en bättre bild av publikens upplevelse. Problemet nyanseras av 

att publiken och konstnärerna upplever föreställningen på olika sätt. Jag menar att det subjektiva 
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Skapandet ger en djupare dimension och en högre kvalitet åt konsten än den objektiva 

Upplevelsen, vilket antagligen är själva grundproblemet när konstnärer ska närma sig sin publik, 

och tvärtom. Det är en skillnad som skapar ett missförstånd mellan publik och konstnär som 

ingen av dem är medveten om. Det här är dock inget problem som någon organisationsteoretiker 

kan råda bot på. 

Marknadsundersökningar kan vara ett effektivt instrument för att klargöra hur kunden 

upplever utbudet, och ger en fingervisning om hur man kan segmentera sitt utbud för att nå sin 

målgrupp på bästa sätt. Den mekanismen är inte självklar på operahusen. Även Adizes 

identifierar att omfattande marknadsföring ofta upplevs som nedvärderande av det konstnärliga 

innehållet. För mig som student är det intressant att se, att det finns en relativt hög grad av 

medvetenhet om vilka ”kunder” man har, utan att det får någon effekt på hur verksamheten 

utvecklas. I ett ”modernt operahus” kanske man tar den kunskapen ett steg längre. 

Mitt intryck efter besöken vid de två husen är att GöteborgsOperan är mer 

produktionsinriktad, medan Kungliga Operan har ett större konstnärligt fokus. Det kan i första 

hand härledas till uppdragsbeskrivningarna; i Göteborg ska man spela för publiken och i 

Stockholm – på nationalscenen, ska man spela för bevarandet av konstarten, med förbehållet att 

publiken ska vara ”nöjd”.  En jämförelse skulle kunna göras med förhållandet mellan fin- och 

populärkultur. I mitt teorikapitel presenterade jag en definition för skillnaden mellan 

populärkultur och finkultur, med att ”seriös” konst är konst på konstnärens villkor medan 

populärkonst existerar på publikens villkor.95 Utan att redan nu konstatera att GöteborgsOperan 

är mer publikorienterade än Kungliga Operan, så blir det ändå uppenbart att om folk först får 

komma till GöteborgsOperan för att se musikalen ”Kiss me, Kate”, så finns det rimligen en större 

chans att de återkommer för att se ”Rigoletto”, och sedan ”Valkyrian”. Gränsen mellan de 

publikfriande föreställningarna och de tyngre operaproduktionerna (läs; mellan populär- och 

finkultur) blir vagare när man erbjuder båda under samma tak. På Kungliga Operan är 

ingångskravet på publiken högt, och finkulturstämpeln tydlig.  

Detta borde innebära att Kungliga Operan behöver söka upp sin publik (snarare än tvärtom) 

i högre grad än GöteborgsOperan. Men då ska vi komma ihåg vad Lars Jonasson sa; ”Konstnärer 

struntar gärna i sin publik”. Är det modernt? 

                                                 
95 Gans, H; refererad i Björkegren, 1992, s. 22 
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5.2.1.4 Influenser från näringslivet 

 
Att ta in en VD från det hårda och ofta strikt vinstinriktade näringslivet, är en relativt ny 

företeelse i konstnärliga organisationer. Kenneth Orrgren kom direkt från NCC till 

GöteborgsOperan, och den nya VD:n kommer från Volvo. Lars Jonasson var 

organisationskonsult, och jobbade i ett projekt med Kungliga Operan då han blev rekryterad. 

Båda mina respondenter tror att det finns en fördel med att ha erfarenhet ”utifrån” när man tar sig 

an en beslutsfattarroll i en konstnärlig organisation. Verksamhetens karaktär och mål skiljer sig 

åt, men annars menar Orrgren i Göteborg att det mesta är ”sig likt”. Här är det tydligt att han har 

en annan bild av sin organisation, än den som presenteras som den traditionella, i litteraturen. 

Både Kolb och Adizes menar ju att även dagens konstnärliga organisationer ofta anser sig ligga 

långt ifrån definitionen av ett vanligt företag, och att göra jämförelser är mycket svårt. Lars 

Jonasson betonar dock skillnaderna, och tar upp en intressant aspekt om arbetsgivarrollens dubbla 

lojalitet vid en teater. Cheferna där tenderar att ”älska” sina anställda, som ju alla innehar 

spetskompetens i sin konstnärliga och artistiska inriktning.  

Den här beroendeställningen som arbetsgivaren får gentemot sina anställda, känner även 

jag igen som projektledare och administratör i mindre (till omfattningen!) konstnärliga projekt. 

Det är en ständig kamp för att få den bästa personalen till projekten (i mitt fall: sångare), och ofta 

anpassas repetitionsschema och andra förutsättningar efter just personalens möjligheter. Det är en 

mycket annorlunda situation jämfört med näringslivets syn på sina anställda som utbytbara 

”produktionsenheter”. 

 En annan intressant skillnad mellan de två organisationerna, är den projektstyrda 

verksamheten på GöteborgsOperan kontra Kungliga Operans nästintill virtuella organisation, som 

enligt Lars Jonasson har fungerat utan någon egentlig projektledare eller operativ chef under flera 

hundra år. På GöteborgsOperan har man en relativt stor administration, med sju projektledare 

som har hand om var sin produktion. Man skulle alltså återigen kunna säga att GöteborgsOperan 

har en mer produktionsinriktad organisation, som  har lättare att ta till sig influenser från 

näringslivet, än den traditionsbundna organisationen vid Kungliga Operan. Med detta inte sagt att 

det ena är bättre för det konstnärliga resultatet än det andra! 

 Att GöteborgsOperan dessutom ingått fusion med Länsteatern i Skövde är kan tolkas som 

ett tecken på förnyelse, och ett modernt sätt att tänka. Fusioner mellan kulturella organisationer i 



Uppdrag: Opera! C-uppsats i Företagsekonomi, VT 2006; Karl Thorson, Stockholms universitet 53 

syfte att dela på administrationskostnaderna, är vad Adizes efterfrågade i sin artikel 1972. Dagen 

då Kungliga Operan ingår fusion med Dramaten lär nog dröja. 

 

Till sist… 

 

Det vore märkligt om man i ett lands huvudstad inte kunde ha ett modernt operahus, som ligger i 

framkant. Att, i ett lands huvudstad, inte ha ett modernt operahus vore ett fattigdomsbevis. Jag är 

övertygad om att kultur på kvalitativt hög nivå är en nödvändighet för tillväxt i ett samhälle. 96 

 

                                                 
96 Intervju med Kenneth Orrgren, 4 april 2006 
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6. SLUTSATSER 

 

Här vill jag peka på några starka signaler, i form av slutsatser, härledda till den föregående 

analysen.  

 

6.1 Paradoxer i konstnärliga organisationer 

 

I min undersökning har jag identifierat ett antal paradoxer i konstnärliga organisationer. De 

präglas återigen om motsättningarna mellan de konstnärliga och administrativa målsättningarna.  

 

God publikkännedom /  Låg publikorientering 

I båda de organisationer som jag undersökt finns en god uppfattning om publiken, ”kunderna”. 

Publikundersökningar genomförs kring publikens ålder och hur de hittade till föreställningarna, 

etc. Att använda denna information för att ”segmentera” eller anpassa sitt utbud (den konstnärliga 

verksamheten) för att bredda sin målgrupp, ligger inte inom ramen för den konstnärliga friheten.  

I takt med att det konstnärliga värdet ökar i en kulturproducerande organisation, tycks 

också den exkluderande faktorn öka. Fokus i verksamheten förskjuts till det inneboende, estetiska 

värdet i konstverket, snarare än på dess publika exponering. Samtidigt vill man ingenting hellre 

än att göra operakonsten tillgänglig för en större målgrupp.  

Att alltså ha publikkännedomen utan att aktivt använda sig av den, är den första paradoxen i 

dessa organisationer. 

 

”Konsten äter pengar” / Låg prioritet för ekonomifrågor  

Samtidigt som konstnärliga organisationer ”äter pengar”, och den brinnande skaparkraften måste 

syresättas med ekonomiska resurser, är företagsekonomiskt tänkande inte särskilt väl ansett i 

dessa kretsar. Konsten anses leva på att få vara fri och existera utan inskränkningar i form av 

ekonomiska hänsyn, och kräver samtidigt mycket stora finansiella resurser för att överleva. Så 

länge de konstnärliga institutionerna har ekonomiskt stöd från sina mecenater - i min 

undersökning stat och region, handlar det ekonomiska tänkandet om kostnadsmaximering och att 
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utveckla en god förmåga att effektivt äska mer pengar. När svångremmen dras åt blir 

verkligheten hård och kall. Paradoxen i att kräva pengar utan att själv ha ett incitament för att 

skapa dessa finansiella resurser kan bli en hård nöt att knäcka för de svenska operahusen i 

framtiden, om inte tankesättet successivt förändras innan problemet får förödande konsekvenser. 

 

Konstnärligt ledarskap ≠ Rationellt ledarskap 

I undersökningen har jag, som väntat, stött på diskussionen kring vilken typ av övergripande chef 

en konstnärlig organisation behöver. Paradoxen och motsättningarna som vilar i förhållandet 

konstnärlighet (det fria, spontana och känslomässiga) och företag (det rationella och 

kalkylerande) är ständigt närvarande. Vad bör prioriteras i beslutsfattarrollen? I båda operahusen 

har man övergått till att rekrytera chefer med erfarenhet från andra branscher – tydligast på 

GöteborgsOperan. Det är antagligen en trend som kommer att hålla i sig, när man arbetar närmre 

sina sponsorer och utvecklar andra samarbeten med näringslivet, i takt med ekonomiseringen av 

konsten, men också den ökade estetiseringen av samhället i stort. 

 

6.2 Skillnader mellan de undersökta organisationerna 

 

Det finns flera skillnader mellan de två organisationerna i min undersökning. Den starkaste ligger 

dock i hur man influeras av organisationssätt från näringslivet. 

 

Influenser från näringslivet 

Influenserna från näringslivet märks på olika sätt i de två organisationerna. På GöteborgsOperan 

har man valt att rekrytera sin högsta chef direkt från näringslivet, ett steg som man ännu inte tagit 

vid Kungliga Operan. Dock har man vid den senare institutionen en ambition att närma sig 

näringslivet i andra samarbeten. Den produktionsinriktade organisationen i Göteborg kan 

härledas direkt till organisationsformen i ett vinstdrivande företag, som eftersträvar rationalitet 

och effektivitet i verksamheten. Här är alltså företagstänkandet inkorporerat i organisationen. Vid 

Kungliga Operan väljer man att lägga fokus på den konstnärliga styrningen av organisationen, 

och utifrån det närma sig näringslivet genom att erbjuda en konstnärlig dimension i utbytet och 

en ”kreativ” samarbetspartner. Näringslivsinfluenserna stannar här utanför själva organisationen. 
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Dock finns det ambitioner även här att utveckla en mer rationell och ekonomiskt medveten 

styrning av verksamheten. Med tanke på den flera hundra år gamla traditionsbundna 

organisationen, kommer det antagligen att gå relativt långsamt. 

 

Attraktionskraften stor i båda husen – olika orsaker 

Med tanke på den ”mix” som man har möjlighet att erbjuda på GöteborgsOperan, med sitt 

mycket varierade program, är det inte konstigt att den teatern har en stor attraktionskraft på 

publiken. Här finns något för alla, och dessutom kan den ovane operabesökaren få upp ögonen 

för verksamheten under lättsammare former, för att sedan avancera på ”finkultur”-skalan. 

”Kvalitet” är VD Kenneth Orrgrens ledord för sin organisation, och kanske är det detta som 

avspeglar sig i de publika framgångarna.  

 På Kungliga Operan har man också god beläggning på sina föreställningar. Detta trots en 

pågående debatt om husets begränsningar, bakom scen. Finkulturfaktorn är hög. Medvetenheten 

om kvaliteten i verksamheten är låg. Lars Jonasson menar att Operan har fått ett uppsving, att 

”någonting har hänt”. Men vad det är kan han inte sätta fingret på. Här behövs ett objektivt 

mätverktyg för att bedöma vad som gör Operans framgång.   

 

6.3 Kännetecken för en ”modern” operaorganisation 

Utifrån mina tre föregående kapitel, kan jag utröna några kännetecken för en ”modern” 

operaorganisation. 

 

Utvecklade publikrelationer 

Här handlar det inte i första hand om att ha publikmagneter på programmet, men att skapa en 

dialog med publiken och i någon mån befinna sig på deras nivå. Kolb uttrycker det  

 

”Cultural organisations have historically had a top-down approach of “we know what is best for you”. 

For marketing to be sucessful they must realign their organisations to one of equal partnership.”97 

 

                                                 
97 Kolb, Bonita M., Marketing for cultural organisations, London : Thomson Learning, 2005., 2. ed, s. 10 
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Det här, tror jag, är nyckeln till att även säkra en god återväxt i operapubliken. I de eskalerande 

mediebruset och marginaliseringen av ”finkulturen” gäller det att nå ut till publiken och skapa ett 

intresse för konstarten, och därmed ett viktigt argument för de ekonomiska medel som krävs. 

 

Kvalitetsuppfattning och lärande i verksamheten 

En medvetenhet om kvaliteten i verksamheten är viktig för utvärdering och utveckling. Att lära 

sig av tidigare erfarenheter, men inte normalisera dem, utan ständigt sätta dem i relation till 

rådande externa och interna förhållanden bör vara en högt prioriterad uppgift. Ett modernt 

operahus har antagligen en god uppfattning om kvalitetsaspekterna i verksamheten, och en god 

förmåga till självkritik.  

 

Ledarskapet; svår men viktig balansakt 

Den viktigaste förutsättningen för att driva en konstnärlig organisation mot förnyelse är 

antagligen att ha en ledning som har en utpräglad förmåga att balansera mellan de olika intressen 

och polariseringar som finns naturligt i en sådan organisation. Därför är det antagligen viktigt att 

den övergripande chefen inte är personligt involverad i den konstnärliga planeringen, vilket 

skulle kunna leda till konflikter med de konstnärliga cheferna och ett snedvridet perspektiv i 

ekonomiarbetet. 
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7. REFLEKTION 
  

Här vill jag reflektera helt kort över mitt uppsatsarbete; 

 

Arbetet med Uppdrag: Opera! har engagerat mig mycket. Ibland har jag känt att den relativt korta 

tid jag har haft till förfogande har begränsat möjligheterna för uppsatsen att bli så bra som jag 

hade önskat. Det fanns så många ytterligare aspekter av studien och fler personer som jag hade 

velat hinna få med. Den något allmänt hållna frågeställning som jag tillslut bestämde mig för 

gjorde att jag också fick hålla uppsatsen på en allmän nivå, med några djupdykningar här och där.  

Med resultatet i hand är jag ändå nöjd att jag fått upp ögonen för ämnet och det 

kulturekonomiska forskningsområdet. Nu är jag beredd att hitta en mer avgränsad frågeställning 

för en ytterligare studie (kanske en magisteruppsats) inom området.  
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