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Sammanfattning: 
 

Dramaten och Operan fick som två av 26 institutioner under 2011 direktiv från regeringen att 

utveckla strategier för sina barn- och ungdomsverksamheter avseende åren 2012-2014. Denna 

studie ämnar analysera hur dessa verksamheter har närmat sig direktiven samt jämföra deras 

tillvägagångssätt. Därmed avgränsas studien till Dramatens och Operans barn- och 

ungdomsverksamheter: Unga Dramaten och Unga på Operan.  

Denna analys görs mot bakgrunden av regeringens styrningsmodeller för statliga myndigheter 

samt mot bakgrund av Sveriges kulturpolitik. Studien tittar även närmare på synen på barnkultur 

och hur man politiskt arbetar med att integrera barnperspektivet i kulturen. 

Personliga intervjuer har genomförts med anställda på Unga Dramaten och Unga på Operan samt 

med Dramatens och Operans förvaltare på Kulturdepartementet. Frågeställningarna för 

undersökningen har legat som grund för intervjuguiderna. Det har även samlats in material från 

sekundära källor, såsom officiella dokument, för att kunna studera det fält inom vilka dessa två 

kulturorganisationer verkar. Analysavsnittet söker svara på frågeställningarna för denna 

undersökning. Studien använder sig av målstyrning som mall för att bättre kunna strukturera och 

analysera det insamlade materialet. 

Undersökningen kommer fram till att syftet med strategierna var att de skulle fungera som ett 

verktyg för att tydliggöra verksamheterna. De har inte bidragit till någon förändring vad det 

gäller arbetsformen i organisationen. I sista kapitlet förs det även en diskussion om huruvida 

kulturupplevelser till fullo kan återges i traditionella resultatmätningar, såsom årsredovisningar, 

och om det är möjligt att mäta den effekt och potentiella nytta som kulturupplevelser kan ge barn 

och vuxna.  

 

Nyckelord: 

 
Barnkultur, strategier, barn- och ungdomsverksamhet, Unga på Operan, Unga Dramaten, 

målstyrning, kulturpolitik. 
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1. Inledning 
 

Synen på barn och deras rätt till kultur har förändrats och förstärkts de senaste tio åren. 

Barnperspektivet finns med i lagar och förordningar, i särskilda uppdrag till myndigheter och i 

de nationella kulturpolitiska målen. De senaste åren har flera kulturorganisationer fått direktiv 

om att integrera ett barnperspektiv i sin verksamhet genom styrdokument från 

Kulturdepartementet. Genom dessa dokument utförs kulturpolitisk styrning av den kulturella 

verksamheten.  

 

1.1 Styrningsmodeller 
 

Styrning kan beskrivas som ett försök att få andra människor att bete sig på ett visst sätt. Man 

kan även beskriva styrning som ”en beslutfattares ambitioner att förändra saker och ting inom 

olika samhälleliga faktorer”.
1
 Inom en organisation är det en ledning som genom ett formellt 

system av styrinstrument styr organisationens aktiviteter.
2
 Till klassiska styrmedel räknas regler, 

anslag och revision.
3
 

Styrning och organisationsstrukturer hör ofta samman. William Ouchi skriver i sin artikel The 

relationship between organizational structure and organizational control om skillnaden mellan 

dessa. Han menar att de är kopplade till varandra men att de inte är samma sak. Styrning 

definierar han som övervakning, utvärdering och belöning.
4
 Styrningen baseras först på 

förutsättningar och villkor som möjliggör själva styrningen, och sedan på själva 

kontrollmekanismen som styr och utvärderar prestationer.
5
 Ouchi skiljer på två typer av 

                                                           
1
Hall & Löfgren. Politisk styrning i praktiken. 2006. Liber AB. Malmö, s 10 

2
Christensen,Tom. Organisationsteori för offentlig sektor.2005. Författarna och Liber. Malmö, s 124 

3
Hall & Löfgren, s 10 

4
Ouchi, William G. The relationship between organizational structure and organizational control. Administrative 

Science Quarterly Vol. 22, No. 1 (Mar., 1977), pp. 95-113. Johnson Graduate School of Management, Cornell 

University, s 6.  
5
 Ibid, s 4 
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kontrollsystem som han definierar som beteendestyrning och resultatstyrning. Villkor för 

beteendestyrningen är att ledaren har tillräcklig kunskap om själva produktionsprocessen så att 

denne har möjlighet att observera och bedöma de anställdas beteende. Villkor för 

resultatstyrningen är att ledaren måste ha verktyg för att mäta resultaten av de anställdas 

prestationer.  

Eftersom styrning och struktur hör mycket ihop kan det hjälpa att se på några av de 

styrningsmodeller som fått allt större utbredning under de senaste decennierna. Dessa 

styrningsmodeller presenteras ofta som legitima och kan komma att göra det av flera 

anledningar. Kjell Arne Rövik tar upp flera grunder till detta i Moderna organisationer. 

Modellerna har ofta teoretiserats, vilket innebär att de presenteras som universalmodeller som 

kan appliceras på olika typer av organisationer. Dessa modeller kan även få stor utbredning om 

de används med framgång av andra välkända organisationer.
6
 En annan anledning kan vara det 

som Rövik kallar för tidsmarkering, då en modell sammanfaller rätt i tiden. Två stycken rörelser 

inom styrning som har haft ett stort genomslag inom den offentliga sektorn de senaste 

decennierna är New public management och Total Quality Management. Båda dessa går ut på att 

utveckla kontrollmekanismer som ger större mätbarhet för att ledningen ska få mer insyn och 

bättre kunna styra organisationen.
7
 

New public management är mycket inspirerat av näringslivet och går bland annat ut på att 

offentliga verksamheter ska utsättas för konkurrens och utkontrakteras till privata aktörer.
8
 

Medborgaren ska i rollen som ”kund” få mer inflytande genom att kunna välja mellan olika 

utbudsalternativ. Politikerna ska få mer makt bland annat genom noggrannare 

resultatuppföljning.
9
 

Total Quality Management går ut på att en organisation måste skaffa sig tillräckligt med kunskap 

om kunden och dennes önskemål, och anpassa sin service och produktion efter dessa önskemål. 

                                                           
6
Rövik, Kjell Arne. Moderna organisationer.2000.Liber AB. Malmö, s107 

7
 Almqvist, Roland. New public management. 2006. Liber AB. Malmö, s 16 

8
 Ibid, s 26 

9
 Ibid, s 27 
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Hela organisationen måste vara införlivad i denna strävan att uppnå kvalitet. Det måste utvecklas 

ett system som möjliggör registrering av förändringar i kundens preferenser.
10

  

En annan styrmetod som har fått allt större genomslagskraft de senaste 25 åren
11

, och som mer 

eller mindre genomsyrar de tidigare nämnda metoderna är mål – och resultatstyrning.
12

 Detta 

innebär att organisationer identifierar problem och sätter upp mål. Därefter värderar man 

handlingsalternativen och utvärderar resultaten av dessa alternativ.  

 

1.2 Styrning av offentlig myndighet 

 
Den demokratiska idealmodellen har fått sin legitimitet på den tro att politikerna kan förvandla 

medborgarnas krav och behov i verksamhet och handling.
13

 Medborgarna väljer vilka 

representanter som ska sitta i riksdagen. Riksdagen väljer en regering som har den verkställande 

makten.  

Regeringskansliet är en förvaltningsmyndighet som hjälper regeringen att genomföra politiska 

beslut och styra landet. Regeringskansliet består bland annat av elva fackdepartement.
14

 

Departementen ansvarar för myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Förutom de generella 

regelverken bestämmer även departementen om förutsättningar för de enskilda myndigheterna.
15

 

Dessa återges varje år i regleringsbrev.  

Det formella införandet av mål – och resultatstyrning för statliga myndigheter kom med 

riksdagens beslut av kompletteringspropositionen 1988.
16

 Historiskt har styrningen av 

myndigheterna bestått av en långt driven förhandskontroll. Dessa anslag reglerade 

myndigheternas möjligheter att använda de resurser som tilldelades. Regeringen klargjorde dock 

aldrig målen för myndigheternas verksamhet. På 60-talet infördes programbudgetering som ett 

försök till att styra, men denna gavs så småningom upp och under mitten av 80-talet började det 

                                                           
10

 Rövik s 54 
11

Rövik, s 51 
12

 Almqvist, s 26 
13

Jacobsson, Bengt. Hur styrs förvaltningen? 1984. Studentlitteratur. Lund, s 12 
14

 http://www.regeringen.se/sb/d/2511 2012-04-12 15:42 
15

http://www.regeringen.se/sb/d/2462 2012-04-12 13:42 
16

 Christensen, s 114 
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föras diskussioner om bristen på effektivitet och tydlighet inom styrningen. Det resulterade i 

1988 proposition om att regeringen skulle övergå till mål- och resultatstyrning.
17

 

Den ekonomiska styrningen av staten idag består av två komponenter: resultatstyrning och 

finansiell styrning. Resultatstyrning innebär att regeringen sätter upp mål som avser en viss 

verksamhet. Dessa utgår från mer övergripande politiska mål och ska överensstämma med den 

budget som ges.
18

 Den finansiella styrningen anger de begränsningar som verksamheter har vad 

det gäller anslag, låneramar, villkor för avgiftsbelagd verksamhet etc. På detta sätt får man bättre 

kontroll över statens finanser och resursfördelningen överensstämmer med politiska 

prioriteringar.
19

 

Syftet med införandet av mål- och resultatstyrning är bland annat att öka effektiviteten inom 

styrning. Detta uppnås genom att man: 

 

 Stärka den politiska makten. Politikernas förmåga att styra ska förbättras genom att de 

sätter fokus på uppnådda resultat i stället för att i förväg i detalj reglera hur tilldelade 

resurser får användas.  

 Skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan å ena sidan politikerna som ansvariga för 

att formulera mål, följa upp resultat och utkräva ansvar och å andra sidan 

myndigheterna som genomförare av insatser.  

 Minska detaljregleringen av myndigheterna och ge dem större frihet att välja medlen för 

genomförandet av åtaganden.
20

 

För departementen innebär detta att de sätter upp överordnade och övergripande mål som 

relaterar till ett visst område (utbildning, försvar, kultur etc.).
21

 I regleringsbreven delegeras 

målen för olika verksamheter. Dessa mål kan åsyfta handlingar som i sin tur är medel för att 

uppnå de mer övergripande målen.
22

 Verksamheterna redovisar resultaten på dessa i följande års 

                                                           
17

 http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200603_Bilaga2-3.pdf, s 79 ff. 2012-05-26 15:06 
18

 Ibid 
19

 Ibid 
20

 http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200603.pdf, Bilaga 1, s 24, 2012-05-27, 12:47 
21Christensen, s 114 
22

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200603_Bilaga2-3.pdf 2012-05-27, 12:50 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200603_Bilaga2-3.pdf
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redovisning. Resultaten blir underlag för nästkommande års regleringsbrev. Under denna process 

förekommer det även mer eller mindre formella dialoger mellan departement och myndighet.
23

  

Ett av de elva fackdepartementen är kulturdepartementet. De har ansvar för att 

kulturinstitutionerna fyller de mål och krav som ställs av riksdagen.
24

 De mål som ligger till 

grund för kulturinstitutionerna är de som anges i kulturpolitiken. Bakom införandet av dessa 

finns en historia av olika idéer och förhållningssätt till kultur som har hjälpt till att forma 

kulturpolitiken. För att bättre förstå hur denna politik har växt fram kommer här en genomgång 

av kulturens officiella roll och framväxt i Sverige.  

1.3 En kort historia 

 
Kulturen fick en tydlig plats hos det svenska hovet under stormaktstiden på 1600-talet. Krigen 

förde med sig kunskap om kulturvanor och traditioner från andra europeiska länder. Många 

svenskar studerade i andra europeiska städer, samtidigt som det skedde en invandring av 

holländare, tyskar, fransmän och engelsmän i Sverige vilket utökade de internationella 

relationerna. Det svenska hovet ville efterlikna dem utländska. Det hölls parader och maskerader 

där kostymer, sång och dans var viktiga inslag. Konsten användes här för att skapa prakt och lyx 

och för att visa på adelns överlägsenhet. Drottning Kristina hade stora samlingar av böcker och 

konst och ”ville göra Sverige till andens stormakt”.
25

 

Under den gustavianska tiden började man framföra teater på svenska (istället för franska).
26

 

Gustav III införde även ett antal kulturella institutioner som fortfarande lever kvar idag. Några av 

dem är Nationalmuseum, Kungliga dramatiska teatern och Kungliga Operan.   

I och med tillverkningsindustrins och fabrikernas utbredning under senare 1800-tal skedde en 

förflyttning av arbetskraft från landet till städerna.
27

 Här börjar även folkrörelsernas framväxt där 

kultur blev en viktig aspekt. Det skulle komma att bli ett verktyg genom vilken arbetsklassen 

skulle fostras och jämställas borgarna. 

                                                           
23

 http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200603.pdf, bilaga 1, s 24, 2012-05-27, 12:45 
24

 http://www.regeringen.se/sb/d/2460/a/13466 2012-05-26 14:03 
25

 Nilsson, Sven. Vägen till kulturpolitiken: kulturen och samhällsförändringen. 1981. LiberFörlag. Stockholm, s 10. 
26Ibid, s 12 
27

Ibid, s 37 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200603.pdf
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Något som har haft en central roll i kulturidealet inom arbetarrörelserna är smakfostran. Detta 

begrepp har sitt ursprung i upplysningstiden men dess betydelse växte under slutet av 1800-talet. 

Ordet slutade användas helt under 1960-talet då synen på finkultur och populärkultur ifrågasattes 

mer.
28

  Centralt för smakfostran är att estetiska uttryck kan rangordnas och att det går att skilja på 

skön och ful konst, och god och dålig smak. Per Sundgren menar att detta tankesätt var en allmän 

uppfattning även i andra fält än den estetiska:  

Denna attityd att några vet och att några måste upplysas finns förstås inte bara på estetikens 

område utan på alla samhällslivets områden. Attityden eller förhållningssättet finns som ett ofta 

centralt element i det västerländska tänkandet och har ofta kunnat förenas med uppfattningen 

om samhällets eller personlighetens utveckling som en stege eller trappa, som går från den lägre 

till det högre” 
29

 

Ur citatet framgår även att det finns en tro om att vissa vet mer och bör upplysa de okunniga. I 

samhället hade det införlivats ett slags utvecklings- eller civilisationstänkande som menar på att 

människor bör genomgå en förändring från det låga och basala till det höga och kultiverade. 

Populärkulturen sågs som ett hot mot den goda moralen och stabiliteten i samhället och var en 

inspirationskraft till brott och osedlighet. Emellertid sågs fin konst, skönhet och estetik som 

vägar till godhet och förädling.  

Under förra sekelskiftet utvecklades folkrörelser under två olika drivkrafter. Den ena var 

borgerligt initierad och utformades på det etablerade samhällets villkor
30

 och hade som syfte att 

verka klassförsonande.
31

 Den utvecklades i form av bildningscirklar och arbetarföreningar. Det 

andra bildningsarbetet startades ur framförallt arbetarrörelsen, men även nykterhets- och 

väckelserörelsen. Gemensamt för dem var att de som förtryckta
32

  ville organisera arbetet på sina 

egna villkor. Denna organisering sågs inte med blida ögon från det etablerade samhället.
33

 Dock 

                                                           
28

Sundgren, Per. Smakfostran – en attityd i folkbildning och kulturliv. 2002. Lychnos 0076-16482002. Uppsala, s 138  
29

Ibid, s 138 
30

Nilsson, s 46 
31

Sundgren, s 140 
32

Nilsson, s 42 
33

Ibid. 
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delades åsikten om att fostrandet av arbetarklassen ska ske genom finkonst både av de liberala 

föreningarna och av arbetarrörelsens föreningar.
34

 

Efter socialdemokraternas inträde i riksdagen 1932 utsågs Arthur Engberg till 

ecklesiastikminister. Hans syn på kultur var i hög grad påverkad av hans humanistiska 

bildningsideal.
35

 Modernitetens utveckling under denna tid såg han som tecken på kulturellt 

förfall.  

Även barnkulturen har influerats av dessa vågor av föränderliga kulturideal. Karin Helander 

sammanfattar barnteaterns utveckling under 1900-talet i ”Och nu då? – Barnteater inför 2000-

talet”. Ellen Key var en av de ledande figurerna som propagerade för smakfostran.
36

 Genom att 

introducera konst tidigt till barn gav man dem samtidigt en god moralisk uppfostran. Under 

början av seklet så teatraliserades ofta bilderböcker och sagorna innehöll sedliga budskap. 

Ärlighet, mod och skötsamhet var dygder som belönades medan lögnaktighet och elakhet 

straffades.
37

  Under 50-talet spreds en ny syn på barn med den progressiva pedagogiken som 

härstammar från USA. I skolan satte man barnens behov och barnens medverkan i centrum. 

Vikten av lek och kreativt skapande ökade. Det blev allt populärare att låta barnen skapa egen 

teater. Debatten om fri uppfostran blåstes även upp efter att Pippi Långstrump introducerades på 

teaterscenen. Här introducerades en dialog mellan publiken och skådespelare, mellan salong och 

scen. Under 60-talet ökade den samhällskritiska teatern.
38

 Teatern nöjde sig inte längre med att 

avspegla samtiden utan användes ofta för att förmedla ett politiskt budskap.  

När vi närmar oss seklets andra hälft så finns det flera faktorer som kan förklara kulturpolitikens 

uppkomst. Under 60-talet spreds masskulturen vilket väckte frågor om folks kulturkonsumtion. 

Samtidigt fick kulturen en större plats inom politiken. Från socialdemokratiskt håll ansåg 

ecklesiastikminister Ragnar Edenman att i och med masskonsumtionens ökning måste 

spridningen av den goda kulturen bli ett politiskt ansvar. Konsumtionen av dålig kultur måste 

balanseras med utbud av god kultur.
39

 Diskussioner fördes även med Konstnärliga och litterära 

                                                           
34

Sundgren, s 144 
35

Ibid, s 150 
36

 Helander, Karin. Svensk barnteater i historiskt perspektiv. Ur Och nu då Barnteater inför 2000-talet. 2000. 
Statens kulturråd. Stockholm, s 11  
37

 Ibid, s 14 
38

 Ibid, s 22 
39

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf, s 128, 2012-05-29, 09:30 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf
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yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS), som framförde sina ståndpunkter gällande 

kulturutövarnas villkor. De kulturinstitutioner som etablerades efter Gustaf III:s tid följde mer 

eller mindre 1700-talets grundformer för att driva kulturpolitik, långt in på 1900-talet. 1974 års 

kulturpolitik handlade om att genomföra en administrativ reform och införa en modern statlig 

kulturförvaltning.
40

  Industrisamhället var vid sitt slut och informations- och tjänstesamhället 

började ta vid vilket även resulterade i ett kulturellt skifte. De värderingar som återfinns i 1900-

talets modernism konfronteras nu med nya värderingar och normer.
41

 

 

1.4 De kulturpolitiska målen 

 
Svensk kulturpolitik består av övergripande politiska mål som berör kulturfrågor och 

kulturproduktion i Sverige. I motivationen bakom kulturpolitikens existens står det bland annat 

att kultur är viktigt för samhällets självförståelse och självbild. 1974 års kulturpolitik brukar 

beskrivas som kulturpolitikens startpunkt i Sverige och detta tidigare ganska öppna politiska fält 

fick en tydligare riktning.
42

 Den kulturpolitiken utgjordes av åtta mål: 

 Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 

förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

 Kulturen skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt 

mellan människor. 

 Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 

kulturområdet. 

 Kulturpolitiken ska främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom 

kulturområdet. 

 Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers 

möjligheter och behov. 

 Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse.  

 Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. 

                                                           
40

 SOU 2009:16. Betänkande av Kulturutredningen, Förnyelseprogram, s 16 
41

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf, s  14, 2012-05-30, 09:49 
42

 SOU 2009:16 Betänkande av kulturutredningen. Grundanalys. Stockholm 2009. s 183 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/7a302f93.pdf


13 
 

 Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över 

språk och nationsgränserna.
43

 

 

1996 och 2009 gjordes nya utredningar för förslag till en ny kulturpolitik. Anledningarna till att 

det behövdes en ny kulturpolitik var att man ansåg att den äldre kulturpolitiken hade tappat i 

relevans och betydelse.
44

 Kulturbudgeten anses vara alltför liten för att kunna tillmötesgå den 

ökade kulturproduktionen. Kulturbudgeten hade ökat nominellt med 0,9 procent sedan 1975.
45

 

Den nya utredningen medförde en rad nya förslag, bland annat vad det gäller statens roll i den 

nya kulturpolitiken. Målen ändrades även något för att innefatta samhälleliga förändringar. 

Något som är tydligt är att målen numera riktar sig mer till den enskilda individen, och har 

frångått ett mer kollektivistiskt perspektiv. 2009 års kulturpolitiska mål är följande: 

Kulturen ska 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor. 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

 särskilt uppmärksamma barn och ungas rättigheter till kultur.
46

 

 

Det mål som har tillkommit är barn och ungas rättigheter till kultur. I FN:s barnkonvention finns 

det klara mål vad gäller barn och ungas rätt till kultur. Dessa sammanfattas i Artikel 13: ”Barnet 

ska ha rätt till yttrandefrihet och till att söka, motta och sprida information och tankar av alla 

slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet 

väljer”, och i Artikel 31: ”Barnet har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 

barnets ålder och till att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet”.
47

 FN:s 

barnkonvention är ett av de styrdokument som ligger till grund för styrningen av barnkultur i 

Sverige. 

                                                           
43

 Hugoson, Rolf. Vad är kulturpolitik?: en fråga om retorik.2000. Larsson & Co. Umeå 
44

Hugoson, Rolf. Vad är kulturpolitik?: en fråga om retorik.2000. Larsson & Co. Umeå 
45

 SOU 2009:16. Betänkande av Kulturutredningen, Förnyelseprogram. 
46

Ibid. 
47

 SOU 2009:16. Betänkande av Kulturutredningen, Förnyelseprogram. 
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Den första mars 2012 publicerade Dagens Nyheter en artikel med titeln Teatrar pressas av krav 

på barnsatsningar med undertexten Regeringskrav. Mer barnkultur men inte mer pengar.
48

 I 

artikeln beskrivs att det under 2011 var 26 kulturinstitutioner som av kulturdepartementet fick i 

uppdrag att utforma barn- och ungdomsstrategier för 2012-2014. I artikeln uttalar sig högt 

uppsatta personer inom barn- och ungdomsverksamheterna på Dansens hus, Operan och 

Dramaten positivt om själva uppdraget men poängterar att de kommer att få svårt att genomföra 

de nya satsningarna då det inte tillkommit några extra finansiella medel för dessa. De förklarar 

att en scenkonstproduktion för målgruppen barn kostar lika mycket att producera som en för 

äldre publik, men att intäkterna är mycket mindre då biljettpriserna är lägre för barn än för 

vuxna. En produktion för en yngre publik kan därför ses som en förlustaffär jämfört med en 

produktion för en äldre publik. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth anser dock inte att 

kulturinstitutionerna får för lite pengar, enligt artikeln. Hon trycker på att det inte är säkert att det 

är mer pengar som behövs, utan att man arbetar mer strategiskt med de resurser man redan har.
49

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Följande frågeställningar ligger till grund för denna studie: 

 Hur är barn- och ungdomsverksamhetens organisation uppbyggd och hur förhåller den 

sig till institutionerna som helhet? 

 Vad består barn- och ungdomsverksamheten av? 

 Vad anser de verksamma inom barn- och ungdomsverksamheten själva är syftet med 

deras verksamhet? 

 Hur arbetar organisationerna för att leva upp till strategierna och har det skett 

förändringar inom verksamheten till följd av dessa? 

 

 

                                                           
48

 Dagens Nyheter torsdag 1 mars 2012, Kulturdelen sid 4-5. ”Teatrar pressas av krav på barnsatsningar”. Carina 
Jönsson 
49

 Ibid. 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera hur Kungliga Dramatiska Teatern AB 

(Dramaten) och Kungliga Operan AB (Operan) har hanterat de nya direktiven som kommit från 

Kulturdepartementet angående strategier för barn- och ungdomsverksamhet inom institutionerna. 

Vidare ska vi jämföra Dramatens och Operans barn- och ungdomsverksamheter och analysera 

hur de arbetar för att leva upp till och fylla de krav som ställs genom de nya direktiven. 

 

1.7 Avgränsningar 

 
I 2007 års styrdokument fick 35 statliga kulturinstitutioner i uppdrag att integrera barnperspektiv 

i sin verksamhet.
50

 26 av dessa har ytterligare fått i uppdrag att utforma strategier för utökad 

barn- och ungdomsverksamhet.
51

  

Två av dessa institutioner är Sveriges nationalscener Kungliga Dramatiska Teatern AB och 

Kungliga Operan AB. Båda dessa är av staten helägda aktiebolag. Hädanefter kallar vi dessa för 

Dramaten och Operan. Inom de två kulturinstitutionerna Dramaten och Operan har man egna 

avdelningar för sin barn- och ungdomsverksamhet och vi har därför valt att avgränsa till att 

studera de två avdelningar som kallas Unga Dramaten och Unga på Operan. 

 

1.8 Disposition 

 

Kapitel 1. Inledning har redogjort för olika styrformer samt för hur regeringen styr statliga 

myndigheter. Därefter har det presenterats en historia om kulturpolitikens uppkomst i Sverige. 

Detta är en nödvändig bakgrund till den undersökning som följer och som avgränsas till 

                                                           
50

 http://www.regeringen.se/sb/d/13164 2012-05-28 13.00 
51

 Dessa 26 är: Arbetets museum, Arkitekturmuseet, Centrum för lättläst, Dansens hus, Dramaten, Forum för 
levande historia, Livrustkammaren, Moderna museet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, 
Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Operan, Riksarkivet, Riksteatern, 
Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar, Skansen, Statens historiska museer, Statens maritima museer, Statens 
museer för världskultur, Statens musikverk, Svenska filminstitutet, Statens försvarshistoriska museer, Talboks- och 
punktsskriftsbiblioteket, Tekniska museet.   

http://www.regeringen.se/sb/d/13164%202012-05-28
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Dramaten och Operans barn- och ungdomsverksamheter. I kapitel 2. Teori presenteras och 

förklaras målstyrningsmodellen som även kommer att användas som en teoretisk utgångspunkt i 

denna undersökning. Beskrivningen av modellen kommer till en viss del att täcka hur mål 

formuleras inom offentlig verksamhet. Kapitel 3. Metod beskriver det tillvägagångssätt och urval 

som kommer att användas i studien. Undersökningen är en jämförande flerfallasstudie och 

datainsamlingen baseras främst på tryckta källor och personliga intervjuer. Därefter följer en 

analys av studiens trovärdighet. I kapitel 4. Empiri presenteras den empiri som de två 

studieobjekten verkar inom och som ligger utanför arbetet med strategierna. Först förklaras de 

riktlinjebeslut som har lett fram till utformningen av strategierna. Därefter återges 

institutionernas historia samt en beskrivning av hur man arbetar med barnkultur i Sverige. 

Utfallet av studien hittar läsaren i 5. Resultat. Först återges intervjun med ansvarig på 

Kulturdepartementet och därefter sammanfattas de två organisationernas strategier. Sedan följer 

utvalda delar av intervjuerna som är av vikt för studien. Intervjuerna från Unga Dramaten 

presenteras först och därefter följer intervjuer från Unga på Operan. Presentationen av 

intervjuerna är indelad i fyra teman: Organisationsstruktur, Verksamhet, Verksamheternas syfte, 

Konsekvenser av strategierna. Dessa teman hör till innehållet i frågeställningarna. 

Intervjuutdragen kommer att användas för att svara på dessa. I kapitel 6. Analys, kommer vi att 

sträva efter att mer utförligt svara på frågeställningarna i denna uppsats. Vi kommer att analysera 

verksamheterna samt hur de har närmat sig strategierna och ifall dessa har inneburit någon 

förändring för deras verksamhet. Vi kommer att använda oss av målstyrningsmodellen som 

förklaras närmare i kapitel 2. Teori för att förklara den process som verksamheterna upplever. 

Kapitel 7. Slutdiskussion kommer att lyfta de innebörder som kan utläsas i analysen av resultatet. 

Kapitlet innehåller avslutande kommentarer och reflektioner av studien.  

2.  Teori 
 

I Organisationsteori för offentlig styrning definierar Christensen et al. mål som ”uppfattningar 

om något man önskar uppnå i framtiden”.
52

 Offentliga organisationers uppdrag är ofta att arbeta 

                                                           
52

Christensen,Tom. Organisationsteori för offentlig sektor. 2005. Författarna och Liber. Malmö, s 34 



17 
 

mot kollektiva mål. Dessa mål brukar oftast vara vaga och komplexa.
53

 Det kan ofta bero på att 

flera motstridiga politiska uppfattningar har hjälpt till att forma målen. Målen uttrycks även ofta i 

abstrakta formuleringar, i syfte att fungera som mer generella riktlinjer och för att ge 

organisationer ett större handlingsutrymme.
54

 Andra mål kan vara mer operationella, vilket 

innebär att de formuleras mer konkret i syfte att vara mätbara och bättre passa aktiviteterna för 

den avsedda verksamheten. Mål kan även vara värdeladdade. Ur ett kulturellt 

organisationsteoretiskt perspektiv representerar mål informella normer och institutionaliserade 

traditioner. Målen kan då representera normativa värderingar och tankesätt.
55

 Ett problem som 

kan uppstå är hur en organisation ska hantera avståndet mellan det önskade och det verkliga 

tillståndet (mellan mål och den fysiska verkligheten).
56

 Man löser då problemen genom 

handlingar som minskar detta avstånd. Ett sätt för organisationer att hantera detta är att utveckla 

strategier för att uppnå de önskade målen.  

Det har argumenterats att en av fördelarna med målstyrning är att det möjliggör för ökad 

självkontroll för den enskilde anställde. Samtidigt finns det andra forskare som hävdar att 

målstyrning om något ökar ledningens styrning och kontroll.
57

 Kjell Arne Rövik redogör för en 

övergripande målstyrningsmodell i Moderna organisationer. Undersökningen kommer att 

använda denna målstyrningsmodell som utgångspunkt för att bättre förklara och analysera det 

insamlade materialet i denna studie: 

1. Fastställande av övergripande mål – organisationen behöver göra klart vad den vill uppnå. 

Genom att formulera klara mål fördelas även resurserna mer effektivt. 

2. Etablera en målhierarki – målen inom de olika avdelningarna måste baseras på det 

överordnade målet och stämma överens med andra mål inom organisationen så att de utgör en 

sammanhängande målhierarki. 

3. Planera och genomföra nödvändiga åtgärder – när målen är bestämda avvägs de resurser som 

ska användas i genomförandet av målen.  Olika avdelningar ges ofta här frihet i val av vilka 

resurser och medel de vill använda. 

                                                           
53

Ibid, s 111 
54

Ibid, s 103 
55

Ibid, s 102 
56

Ibid, s 34 
57

Rövik, Kjell Arne. Moderna organisationer. 2000. Liber AB. Malmö, s 52 
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4. Resultatmätning – resultaten av handlingarna måste mätas. Här är det viktigt med korrekta 

resultatindikatorer och mätinstrument. 

5. Lärande och korrigerande – Genom att utvärdera resultatet kan man upptäcka felsteg och 

korrigera dessa till nästa gång. På så vis bildas även en lärandeprocess som leder till kontinuerlig 

förbättring.
58

 

Pihlgren och Svensson menar att målstyrningsprocessen kan ge sken av att vara tidsbestämd, 

men i verkligheten är det ofta inte fallet. Den kräver dialoger, justeringar och förhandlingar. 

Målen måste förankras och genomsyra i hela organisationen från de högsta till de lägsta nivåerna 

inom verksamheten.
59

 Detta illustreras av följande modell över målstyrningsprocessen: 

 

Figur 1: Målstyrningsprocessen
60

 

I modellen visas hur organisationer efter dialog, genomförande och resultatuppföljning kan 

komma att ändra sin ursprungliga strategi. Inom faserna Dialog och kontrakt, 

Verksamhetsplanering och genomförande och Resultatuppföljning; korrigerande åtgärder kan 

                                                           
58

Ibid, s 53 
59

 Pihlgren & Svensson, Målstyrning – 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet.1989. Liber, Malmö. s. 51 
60
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det uppstå ett behov att åter gå igenom de mål som har satts upp och korrigera de för att de bättre 

ska stämma överens med det önskade tillstånd som man strävar mot.  

 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

 

Denna studie är baserad på en kvalitativ forskningsansats. Undersökningen kommer främst att 

hantera mjuka data och är därför i behov av en tolkande forskningsmetod. Den kvalitativa 

metoden tillåter oss att tolka och konkretisera det kulturpolitiska sammanhang som Dramatens 

och Operans barn- och ungdomsverksamheter verkar under. Det bör dock beaktas att studien inte 

ämnar generera någon ny teori på området, utan snarare deduktivt förklara och jämföra de 

konsekvenser som uppstått i de två valda verksamheterna efter att de erhållit de nya direktiven 

från Kulturdepartementet.   

Det finns flera möjliga undersökningsansatser att tillämpa vid en undersökning. Fallstudier 

kännetecknas särskilt av två gemensamma egenskaper, en tydlig avgränsning av vad fallet består 

av samt en ingående skildring av det berörda fallet.
61

 Denna studie avser att titta på två skilda 

organisationer för jämförande analys, vilket ger en forskningsdesign i form av en flerfallsstudie. 

Syftet är att undersöka både hur Operan och Dramaten har hanterat de nya direktiven från 

Kulturdepartementet, vilket ger två skilda fall, som sedan kan analyseras och jämföras med 

varandra.  

 

3.2 Datainsamling 
 

Denna studie baseras på dels primärdata i form av intervjuer och observationer samt 

sekundärdata som utgörs av årsredovisningar, hemsidor, offentliga dokument, artiklar i dagspress 

och facklitteratur.  

                                                           
61

Johannessen och Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 2003. Liber AB. Malmö, s. 56 
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Intervjuerna kommer att vara uppbyggda på olika sätt men är alla av semistrukturerad karaktär. 

Dels kommer det att genomföras semistrukturerade intervjuer med förbestämda frågeformulär 

men med helt öppna svarsmöjligheter. Dels kommer det att genomföras intervjuer baserade på en 

intervjuguide. En intervjuguide består av teman och generella frågor som härstammar från de 

frågeställningar som studien ska belysa.
62

 Vilken typ av intervjuform som används kommer att 

bestämmas av den förväntade kunskapsmängd som den intervjuade personen har till följd av sin 

position inom verksamheten. Till exempel kommer pedagogerna på Unga på Operan intervjuas 

med hjälp av ett frågeformulär medan den konstnärliga ledaren intervjuas med hjälp av en 

intervjuguide. När en av de konstnärliga ledarna intervjuas är syftet att undersöka hur de har gått 

till väga kring implementeringen av strategierna inom den verksamhet de bedriver. En 

intervjuguide är därför bäst lämpad då intervjupersonen med egna ord får möjlighet att beskriva 

dessa skeenden och intervjun liknar ett öppet samtal med möjlighet till följdfrågor. Pedagogerna 

jobbar längre ifrån beslutsprocessen och eftersom de är flera till antalet skapar en förbestämd 

intervjuform en mer generaliserbar information som lättare kan jämföras och användas för 

analys.  

3.2.1 Urval och tillvägagångssätt 

 

Studien ämnar undersöka Dramatens och Operans barn- och ungdomsverksamheter. Dramaten 

och Operan är två av de 26 institutioner som fick direktiv av kulturdepartementet angående 

strategier för deras verksamheter för barn- och ungdom. Valet av dessa två grundades på att de 

till stor del är likvärdiga som institutioner och därför är jämförbara ur flera aspekter. Båda är 

nationalscener, har likvärdiga uppdrag som kulturinstitution och är av staten helägda aktiebolag. 

Dessutom har de likvärdiga organisationer, och har särskilda avdelningar som arbetar enbart med 

utbudet av barn- ungdomskultur. Båda är belägna i Stockholm och möjliggjorde därför en studie 

inom den tidsram och tillgängliga resurser som satts för uppsatsen.  

På Dramaten är alla anställda inom linjeorganisation men en grupp personer är stationerade på 

Elverket, Dramatens barn- och ungdomsscen som går under benämningen Unga Dramaten. 

Bland dem som enbart arbetar med Unga Dramaten finns en konstnärlig ledare, en producent, en 

marknads-/publikarbetare, samt scenansvarig personal. Det arbetar också annan personal på 

                                                           
62
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Elverket, till exempel biljettrivare/publikvärdar, påklädare och tekniker, men de är inte 

stationerade på Elverket utan arbetar där vid behov och blir då utlånade från Dramatenhuset. 

Intervjuer ska genomföras med den konstnärliga ledaren och producenten då de är ansvariga för 

nedskrivningen och implementeringen av strategierna. En intervju med marknads-

/publikarbetaren kommer också att genomföras då denna person arbetar i verksamheten och 

eventuellt blivit påverkad av hur strategierna har utformats. Dessa tre utgör den administrativa 

funktionen i verksamheten och är de som är ansvariga för att fullfölja kulturdepartementets 

direktiv. Därför är dessa tre relevanta att intervjua med tanke uppsatsens syfte. Dessutom 

kommer en intervju genomföras med en guide som arbetar på Dramaten. Dramatens guider är 

inte kopplade till Unga Dramatens verksamhet, även om de ibland guidar skolklasser. En intervju 

kommer ändå att genomföras med en av dem då det kan vara relevant att få information om hur 

guiderna ser på verksamheten. Valet av guiden baseras på ett bekvämlighetsurval, en personlig 

relation mellan en av författarna för denna uppsats och guiden. Guidens svar får representera 

Dramatens guideverksamhet men bör inte ses som något som går att generaliseras på alla 

Dramatens guider.  

På Unga på Operan arbetar en avdelningschef, en producent och en redaktör/dramaturg. 

Dessutom har man timanställda pedagoger, som arbetar vid behov och därför varierar i antal 

under säsongen. Intervjuer kommer att genomföras med avdelningschefen, producenten och 

redaktören/dramaturgen. Dessutom kommer ett antal av pedagogerna intervjuas. Urvalet av dessa 

kommer att baseras på det aktuella schemat för perioden, och de som jobbar mest är de som 

kommer att intervjuas. Detta för att de är mest insatta i verksamheten. Ett studiebesök kommer 

att genomföras, för att vi genom observation ska få en klarare bild av verksamhetens innehåll.  

Samtliga intervjuer kommer att genomföras på personernas respektive arbetsplats. Intervjuerna 

kommer att genomföras under april och maj 2012. Alla ovan valda respondenter kommer att 

intervjuas med hjälp av en intervjuguide skriven för den specifika intervjun, medan pedagogerna 

kommer att intervjuas med förbestämda frågeformulär, så som beskrivet ovan. Samtliga 

intervjuer kommer att spelas in för att sedan transkriberas inför analysen av innehållet. 

Transkriberingen kommer att göras med fokus på innehållet av vad den intervjuade säger. Någon 

fullständig analys med suckar, tonlägen osv. kommer inte att göras då det inte är relevant för 

undersökningen. Talspråksord som ”liksom”, ”alltså”, etc. kan komma att tas bort. Intervjuerna 
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kommer inte att offentliggöras i sin helhet men citat ur dem kommer att användas i kapitlet 5. 

Resultat för att ge läsaren en uppfattning av hur frågorna har besvarats. Båda författare kommer 

att ha tillgång till det inspelade materialet och båda är ansvariga för att de inspelade uttalanden 

som används är citerade på rätt sätt. 

Vi har valt att namnge de som arbetar med verksamheternas administration. Då organisationerna 

är så pass små till omfattningen (fåtal anställda) är det svårt att uppnå anonymitet. Detta anses 

inte vara nödvändigt för studien . De intervjuade timanställda pedagogerna på Unga på Operan 

kommer dock att vara anonyma och kommer att namnges som A, B, C, D och E. Detta för att de 

under intervjun ska kunna känna sig trygga med att de kan uttala sig fritt, utan att behöva 

försvara sina uttalanden i efterhand. Den intervjuade guiden på Dramaten kommer också att vara 

anonym.  

Dessutom kommer en intervju att genomföras med den förvaltare vid kulturdepartementet som 

ansvarar för dialogen med Dramaten och Operan. Syftet med intervjun är att få djupare förståelse 

av hur institutionerna styrs och hur dialogen sker mellan institutionerna och regeringskansliet. 

 

3.2.2 Studiens trovärdighet och autenticitet  

 

Inom kvalitativ forskning kan det vara svårt att tillämpa de bedömningskriterier som traditionellt 

används vid kvantitativa studier.
63

 De kriterier som används inom kvantitativ forskning är 

validitet och reliabilitet. Validitet handlar om huruvida de data och metoder som används är 

lämpliga för att mäta det valda studieobjektet.
64

 Reliabilitet är den utsträckning i vilken ett mått 

på ett begrepp är stabilt och pålitligt.
65

 Dessa har en motsvarighet inom kvalitativ forskning som 

kommer att användas inom denna undersökning.  

Tillförlitlighet anses vara en motsvarighet till validitet inom kvantitativ forskning. Eftersom 

sådan typ av forskning inte går att mäta exakt talar man istället om att data med rimlig 
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sannolikhet.
66

 För att uppnå exakthet och träffsäkerhet i data i kvalitativ forskning kan man 

använda sig av triangulering. Detta innebär att man använder sig av flera olika datakällor och 

flera olika insamlingsmetoder för att kunna betrakta saker ur flera synvinklar.
67

 I denna studie 

kommer datainsamlingen bestå av allt ifrån tryckta offentliga dokument till personliga intervjuer 

och observation. Genom att använda olika metoder kan man kontrollera huruvida data från de 

olika metoderna stämmer överens. Detta kallas för metodologisk triangulering.
68

 Intervjuerna har 

genomförts med anställda som arbetar på olika nivåer inom organisationerna och frågorna har 

anpassats efter respektive respondents yrkestitel och ansvarsområde. Genom att hämta data från 

olika informationskällor, till exempel genom att jämföra data från olika respondenter, kan man 

bättre kontrollera fyndens validitet. Detta kallas för informanttriangulering.
69

 En fördel med 

triangulering är att den kan hjälpa att öka träffsäkerheten med fynden, vilket är ett sätt att 

validera studien.
70

 En annan fördel är att den kan hjälpa att ge en fullständigare bild av 

studieobjektet genom att man samlar in kompletterande data, vilket främst har varit syftet med 

triangulering i denna studie.  

Pålitlighet kan ses som en motsvarighet till det som inom kvantitativ forskning benämns som 

reliabilitet. Inom kvalitativ forskning går det ut på att läsaren har möjlighet att se en fullständig 

redogörelse av hela forskningsprocessen – problemformulering, metoder, analys osv.
71

 Detta för 

att läsaren ska kunna följa processen som har lett fram till de slutsatser som presenteras.
72

 Denna 

undersökning möjliggör en sådan granskning av forskningsprocessen i och med att den 

presenterar den data samt de tillvägagångssätt som användes.  

Inom kvalitativ forskning är svårt att göra generaliseringar på grund av att man oftast studerar ett 

fåtal fall. Istället brukar man tala om överförbarhet
73

, där frågan blir ”’I vilken utsträckning 

skulle fynden kunna överföras till andra fall?’”
74

 Något som anses vara viktigt vad det gäller 

överförbarhet är ”täta beskrivningar”. Det är fylliga och flerskiktade beskrivningar som ger 
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läsaren en djupare förståelse av fallet. Denna undersökning ger en djupgående inblick i hur Unga 

Dramaten och Unga på Operan arbetar. Den ger även en omfattande beskrivning av den empiri 

och det samhällsområde som dessa båda organisationer verkar inom. Detta kan ge läsaren en 

insyn i relationerna mellan de olika komponenter som studeras, (såsom barn- och 

ungdomsverksamheter, styrningsdirektiv, målstyrning etc.), för att bättre kunna avgöra om 

fynden är överförbara.  

Det finns ingen forskning som är helt objektiv och därmed fri från inflytande av dem som 

genomför den. Det finns en möjlighet att forskarens värderingar och förutfattade meningar 

påverkar tolkningen av data.
75

 Detta kan hanteras på två sätt. Antingen kan forskarna klargöra för 

att det finns en möjlighet till att deras ”jag” kommer att påverka tolkningen och att de väljer att 

distansera sig från detta. Eller så kan de välja att redogöra för hur denna personliga inblandning 

kommer att påverka utfallet av studien. En av författarna till denna uppsats har en anställning på 

Operan, vilket ger henne bakomliggande kunskap om verksamheten. Författarna har varit 

medvetna om det här under hela undersökningsprocessen och den författaren som har anställning 

vid Operan har i den största möjliga mån hållit sig distanserad från personliga kopplingar. 

Dessutom finns det två författare för denna studie som båda har utgått från samma 

tolkningsmetoder och förhållningssätt.   

 

4. Empiri 

4.1 Om Dramaten 
 

Kungliga Svenska Dramatiska Teatern grundades av Gustav III 1788. Kungen ville skapa en 

nationalscen för svensk taldramatik, något som inte fanns – teater spelades på franska. Teatern 

var Gustav III:s privata projekt och låg i Bollhuset vid Slottsbacken.
76

 1908 invigdes teaterhuset 

vid Nybroplan, som används än idag. Byggnaden Dramaten är ett statligt byggnadsminne och 
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ägs av Statens Fastighetsverk.
77

 Dramaten drivs som ett statligt aktiebolag som leds av en 

styrelse utsedd av regeringen. Marie-Louise Ekman är Teaterchef och VD sedan 2009 och 

Mikael Brännvall är vice VD.
78

 Medelantalet anställda har 2008-2011 legat på mellan 320 och 

330 personer.
79

 Dramatens statliga bidrag 2011 uppgick till 217,7 miljoner kronor. 

 

Dramatens verksamhet är spridd över flera scener. Stora scenen är teaterns huvudscen med en 

salong som rymmer 720 platser. Målarsalen var tidigare Dramatens målarateljé men invigdes 

som scen 1971. Den ligger i teaterhuset vid stora scenens tredje rad. Scen och salong byggs om 

inför varje produktion och rymmer ca 160 publikplatser. Tornrummet ligger på samma höjd som 

Målarsalen och öppnades som scen 1974, med ca 60 platser. Den var tidigare Dramatens 

elevskolas lokal. Lejonkulan ligger i teaterhusets bottenplan och har ca 60 åskådarplatser. Den 

invigdes 1986 och har ett förflutet som restaurang, antikhandel och kontor. Lilla scenen är 

inrymd i huset precis bakom Dramatens huvudbyggnad. Utrymmet var tidigare en biograf men 

blev efter en ombyggnad en scen för Dramaten 1945. Salongen erbjuder cirka 340 platser 

beroende på hur scenen utnyttjas och scenen och salongen renoverades 1998. Slutligen har man 

Elverket som ligger i hörnet Styrmansgatan – Linnégatan, en promenad bort från 

Dramatenhuset.
80

 Dramaten övertog lokalen 1997. I likhet med Målarsalen är den flexibel, 

scenen och publikgradängerna kan anpassas efter behov och önskemål. Lokalen rymde då som 

mest 400 personer.
81

 Alla Dramatens scener erbjuder alltså olika möjligheter och har olika 

förutsättningar vad gäller scenutrymme och teknik samt publikantal. 2011 spelade man 1061 

föreställningar på Dramaten, vilket var fler än tidigare år. Beläggningsgraden var 75 % och 

besökarantalet 237 613 personer vilket var lägre än tidigare år (2010 hade man 85 % beläggning 

och 290 448 besökare).
82
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I dokumentet ”Dramaten och nationalscensuppdraget”
83

 (från år 2011) skriver Dramaten att man 

under de senaste tre åren har producerat ca 20 nya produktioner varje år, varav 6-8 produktioner 

har haft barn och ungdom som huvudsakliga målgrupp. Totalt ges ca 900 föreställningar årligen 

på husets sju scener. Föreställningar har turnerat i Sverige genom Riksteatern och i begränsad 

omfattning även utomlands. Dessutom har en produktion årligen sänts live digitalt på ett antal i 

biografer i landet, i samarbete med SVT som också har gjort överföring till television. Man 

skriver att man har en stor publik i åldrarna över 55 år och under 30 år och menar att åldrarna 

däremellan är svårare att nå. Dramaten ser det som angeläget att på ett bättre sätt nå denna 

publik. I dokumentet uppges att egenintäkterna (biljettförsäljning) utgör ca 20 % av 

omsättningen och att man arbetar för att öka den externa finansieringen.
84

 Dessutom nämns 

trenden att teatern som fysisk plats blir ett forum för det offentliga samtalet, något som Dramaten 

varit en del av genom ett flertal seminarier.
85

  

Sedan åtskilliga decennier har Dramaten spelat föreställningar särskilt riktade till barn och 

ungdom. Pauline Brunius, Dramatens chef 1938-1948, satsade stort på skolverksamhet och ska 

med tanke på detta ha sagt ”Vi vill vinna er för teatern för alltid”.
86

 Inte minst vid jultid har det 

blivit en tradition att spela familjeföreställningar på Stora scenen. Så småningom skulle 

Dramaten dock få en egen avdelning för verksamheten för barn och unga.  

 

4.1.1 Om Unga Dramaten 

 

Unga Dramaten riktar sig till barn, ungdomar och ibland en ung vuxen publik. Vi gestaltar och 

tar pulsen på unga människors verklighet, drömmar, fantasier och möjligheter i dagens 

samhälle. Kort och gott hur det är att vara ung idag. Vi arbetar med såväl nyskriven svensk 

dramatik, som klassiker i nytolkning och gränsöverskridande dansteaterprojekt. Från 2009 hittar 

ni oss uppe på Elverket. Dramatens barn- och ungdomssatsning har därmed fått en större 

omfattning och plats.  
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Agneta Ehrensvärd, Konstnärlig ledare Unga Dramaten
87

 

Hösten 1992 hade dåvarande Dramatenchef Lars Löfgren introducerat ett nytt begrepp; Unga 

Dramaten som förkortades till Ung. Då stod föreställningarna för barn och unga för ca 20% av 

årsproduktionen.
88

 Unga Dramaten fick samma resurser som övrig produktion och 

föreställningarna spelades på olika Dramatenscener beroende på målgrupp och tekniska behov. 

Katarina Sjöberg ansvarade för avdelningen från starten 1992 men när hon gick i pension 2004 

blev Agneta Ehrensvärd utsedd till konstnärlig ledare för verksamheten. Hon började med att 

dela upp scenrummet Lejonkulan i två delar, där Lilla Lejonkulan hade föreställningar för de 

allra minsta och det större rummet Stora Lejonkulan vände sig till framförallt 

mellanstadiepubliken. Genom detta kunde man öka antalet föreställningar och bredda utbudet.
89

 I 

Dramatens årsredovisning från 2005 skriver dåvarande Dramatenchef Staffan Valdemar Holm: 

”Unga Dramaten har 2005, under Agneta Ehrensvärds ledning, stärkt sin position som landets 

kanske ledande teater inom barn- och ungdomsområdet. Unga Dramatens produktioner har fått 

mycket välförtjänta rosor i pressen och publiken har strömmat till, trots att skolornas nedrustade 

ekonomi vad gäller teaterbesök har varit ett orosmoln.”
90

 

 

När Marie-Louise Ekman tillträdde som chef för Dramaten 2009 var hennes första beslut att 

Unga Dramaten skulle få ett eget hus - flyttas till Elverket. Elverket är nu Unga Dramatens. 

Verksamheten består framförallt av föreställningar som spelas för en ung publik. Scenrummet 

delas ofta upp i olika delar, och det är möjligt att spela olika föreställningar samma dag - dock 

inte samtidigt. 2010 spelade man 214 föreställningar med en beläggningsgrad på 95 % vilket gav 

17 532 besökare.
91

 2011 spelade man 230 föreställningar med en beläggningsgrad på 85 %, 

vilket gav 14 762 besökare.
92
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4.2 Kungliga Operan 

 
Kungliga Operan har varit Sveriges nationalscen för opera och balett sedan 18 januari 1773, då 

den första föreställningen framfördes på Bollhuset i Gamla Stan i Stockholm.
93

 Verksamheten 

grundades av Gustav III, som också lät bygga det första operahuset vilket invigdes 30 september 

1782. Det första huset stod liksom det nuvarande vid Gustav Adolfs torg, och ansågs av många 

vara den vackraste byggnaden i Stockholm.
94

 Knappt tio år efter invigningen höll Gustav III en 

maskeradbal på Operan, under vilken han blev skjuten. Kungen avled några dagar senare men 

huset skulle stå kvar i nästan 100 år till. 1892 revs det första huset efter flera års diskussioner. 

Huset ansågs vara ”för litet, för tekniskt omodernt, ganska brandfarligt, och fyllde inte kraven på 

en modern scen”.
95

 På samma plats byggdes istället det andra operahuset, byggt under Oscar II 

och därför ibland kallat det Oscarianska operahuset. Byggnaden invigdes 19 september 1898. 

Kungliga Operan är statligt byggnadsminne sedan 1935 och huset ägs av Statens Fastighetsverk. 

Operans salong rymmer drygt 1100 platser. På baksidan av huset, mot kungsträdgården har man 

en sal som kallas Rotundan och som ibland används till mindre föreställningar eller workshops. 

Rotundan är dock främst tänkt som en repetitionslokal för orkestern och delas dessutom med 

restaurangen Operakällaren. Någon alternativscen i ordets fulla bemärkelse har inte Operan 

tillgång till i dagsläget.
96

 Normalt spelas 60 % operaföreställningar och 40 % 

balettföreställningar på Operan under ett spelår.
97

 Under 2011 spelades 204 föreställningar på 

Operans stora scen och beläggningsgraden var 88 %. Antalet besökare 2011 uppgick till 260 260 

personer. Medelantalet anställda i heltidstjänster var år 2011 543 personer. Kungliga Operan Ab 

är ett av staten helägt aktiebolag. Nuvarande VD och Operachef är Birgitta Svendén. Det statliga 

bidraget uppgick till 427,2 miljoner kronor.
98

 

I dokumentet ”Kungliga Operan som nationalscen”
99

 skriver Operan om planer för 

samverkansprojekt, något som man tycker sig se en trend kring. Operan vill ta initiativ och bilda 
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ett forum där olika intressenter som exempelvis scenkonstinstitutioner och skolor som utbildar 

sångare, dansare och musiker möts och initierar nationella samarbeten av skilda slag. 

Samverkansprojekten kan bland annat vara projekt riktade till barn och unga, skriver man. I 

dokumentet förklaras att man har ett snitt på ca 220 föreställningar per år, fördelade på 17 opera- 

och 12 balettproduktioner per säsong. Genom att Operan ibland livesänder föreställningar till 

Folket Hus och parkers biografer runt om i landet, kallar Operan dessa för Sveriges idag tredje 

största operahus.
100

 Operan hävdar att ”opera- och dansintresset i breda befolkningslager aldrig 

har varit så stort som idag”
101

 Man skriver också att ”Rimliga förväntningar på Operans 

tillgänglighet och relevans ställer krav på ett operahus som är inbjudande och attraktivt också för 

den publik som inte har för vana att besöka opera- eller balettföreställningar. Operahuset bör 

vara välkomnande och spännande samt väcka nyfikenhet utan att avskräcka.”
102

 Här poängterar 

man också att det krävs en mindre andra scen för att leva upp till kraven det medför att ha en roll 

som nationalscen och ha föreställningar som möter barn och ungdomar. En mindre andra scen 

skulle också användas för utbyten, experiment och gästspel med andra scener, vars 

förutsättningar ofta inte liknar den enda scen Operan har idag. Man menar också att det 

nuvarande operahuset, bland annat med den befintliga tekniken, inte ger de kreativa 

förutsättningar som ett operahus bör kunna erbjuda. Operan föreslår tre alternativa lösningar på 

nuvarande lokalproblem; renovering av nuvarande operahus, om- och tillbyggnad av det 

befintliga huset eller ett nytt scenkonsthus.
103

  

 

4.2.1 Om Unga på Operan 

 

Unga på Operan startades genom ett initiativ från dåvarande Arkiv- och bibliotekschefen som 

hette Inger Matsson ihop med Katarina Aronsson som då var redaktör. De såg behovet av att 

barnen skulle få plats på Operan och startade därför projektet, genom att ta emot skolklasser som 

de hade gratis guidade visningar för inom sin ordinarie arbetstid. Så småningom fick de pengar 

till det som Operan kallade Skolpilotprojektet, vilket gjorde att man kunde börja ta in externa 
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guider.
104

Anna Karinsdotter fick projektanställning att leda arbetet 2003, för det som då hette 

Barn och Unga. 2005 blev det som fick namnet Unga på Operan en fast verksamhet, och den 

första fasta tjänsten kom 2006. Unga på Operan startades alltså inte efter påtryckningar eller 

genom direktiv från vare sig kulturpolitiskt eller ledningshåll, utan av två eldsjälar inom huset.  

På Operans hemsida beskriver man verksamheten såhär: 

”Unga på Operan är Kungliga Operans barn- och ungdomsavdelning, som arbetar med att 

öppna operans och balettens världar för barn och unga. Det görs genom att: 

- Producera opera- och balettföreställningar för barn och unga. 

- Bjuda in skolklasser till att besöka operahuset under dagtid och se vad som händer bakom 

kulisserna, möta artister eller ta del av repetitioner och konserter.  

- Göra praktiska workshops med hela klasser ute i skolorna.  

- Hålla inspirationsdagar för lärare.  

- Ha aktiviteter i Operahuset under sport-, påsk och höstlov.  

- Ha en eller två Familjedagar varje år som vi genomför tillsammans med en annan avdelning, 

till exempel baletten, kören, scenteknikerna eller Hovkapellet.  

- Ha barnintroduktioner till föreställningar som är riktade till unga eller familjer.  

- Ordna opera- och balettkollo under sommarlovet. 

Unga på Operans verksamhet riktar sig framför allt från åldern 5 år och upp till gymnasiet, men 

har även vissa samarbeten med universitet och högskola liksom föreställningar som riktar sig till 

ännu yngre barn.  

Unga på Operan deltar aktivt i det Nordiska nätverket för operahus med barn- och 

ungdomsverksamhet, samt i det europeiska nätverket Reseo” 
105

 

 

4.3 Styrdokument för Dramaten och Operan 
 

Då varken Dramaten eller Operan är myndigheter eller stiftelser, utan två av staten helägda 

aktiebolag, har de inga regleringsbrev. Deras motsvariga styrdokument kallas istället 

riktlinjebeslut och innehåller riktlinjer för det kommande budgetåret, som bör följas och sedan 

återrapporteras genom resultatredovisning och årsredovisning som regeringen sedan tar del av 
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inför beslut inför nästkommande budgetår. Riktlinjebeslutens innehåll för Dramaten och Operan 

är nästintill identiska. Nedan beskrivs utdrag ur dessa, med fokus på det som berör institutionens 

verksamhet.
106

 

I det inledande stycket klargörs att ”regeringens kulturpolitiska prioriteringar under 

mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade 

villkor för den nyskapande kulturen.”
107

 Vidare fastslås att ”Dramaten ska vara den i Sverige 

ledande institutionen inom teaterns område” (Operan ska vara den i Sverige ledande institutionen 

inom opera och balett...) ”och som nationalscen vara ett föredöme för andra institutioner vad 

gäller utveckling, förnyelse, konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och 

verkstäder.” I nästa stycke klargörs det i Dramatens riktlinjebeslut att ”Dramaten ska vårda och 

främja det svenska språket och det nationella kulturarvet inom teaterns område. Dramaten ska 

även stödja nyskapande svensk teaterkonst genom att beställa och framföra nyskriven svensk 

dramatik.”
108

 Operan har i motsvarande stycke i sitt riktlinjebeslut istället ”Operan ska vårda och 

främja det nationella kulturarvet inom opera och balett. Operan ska även stödja nyskapande 

svensk opera- och balettkonst genom att beställa och framföra nya verk av tonsättare, författare 

och koreografer.”
109

 Båda riktlinjebesluten innehåller sedan en uppmaning att institutionerna ska 

ha en varierad repertoar samt en god balans mellan klassiska och moderna verk, samt 

nyskapande verk, följt av kravet att Dramaten/Operan ska nå en så bred och stor publik som 

möjligt, genom att bedriva verksamhet som riktar sig till vuxna såväl som barn och unga samt att 

arbeta för att nå nya publikgrupper. Dessutom ska Dramaten/Operan ”i sin verksamhet integrera 

ett jämställdhets-, mångfalds-, och barnperspektiv samt främja det internationella och 

interkulturella utbytet och samarbetet.” Både Dramaten och Operan fick också uppgiften att 

”utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för 2012-2014”
110

, vilken skulle 

redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.        
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4.4  Barnkultur 

 

Synen på barn och deras rätt till kultur har förändrats och förstärkts de senaste tio åren. 

Barnperspektivet finns med i lagar och förordningar, i särskilda uppdrag till myndigheter och i 

de nationella kulturpolitiska målen. Ett rikt och mångsidigt kulturliv anses ha ett nära samband 

med ett öppet och demokratiskt samhälle, där kulturen utgör en väv som håller ihop samhället 

genom att varje generation ser till det som varit men också vägen framåt, genom kulturen. I 

kulturutredningen från 1995 skriver man: ”I vidaste mening ger kulturen människor en viktig del 

av deras identitet. Men kulturen ger också redskap för var och en att själv forma den egna 

identiteten, att uttrycka tankar och känslor och att påverka och förändra”
111

 och att ”de estetiska 

uttrycken är av grundläggande betydelse för ett barns förmåga att tolka och förstå vad som 

händer i omgivningen och att uttrycka upplevelser och känslor.”
112

 Även i Barnen och kulturen, 

en rapport från Barnkulturgruppen, från 1978 skriver barnkulturgruppen att de har arbetat i en 

övertygelse om att barn behöver stimulansen av teater och musik för sin egen utveckling.
113

  

 

Att själv aktivt delta i kulturella utryck, till exempel genom att sjunga eller rita, bidrar till att 

träna barns sinnen. Genom dessa uttryck övar man sin iakttagelse- och inlevelseförmåga och 

känsla för nyanser och variationer i tillvaron.
114

 Och att levandegöra traditioner genom 

berättelser eller besök i äldre miljöer är en förutsättning för att barn ska hitta en förankring. 

Barndomen är dock den tid i livet då man har samma behov som vuxna, men måste förlita sig på 

andra för att få sina behov tillfredsställda – man har själv mycket liten makt. Barnen är ständigt 

utsatta för vuxnas val och tolkningar av vad som är bra för dem, vad barnen bör göra och inte bör 

göra.
115

 I läroplanen för grundskolan (Lpo 94) står det att elever innan de lämnar grundskolan 

ska ha: ”utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av 

samhällets kulturutbud”
116

 Kulturlivet skulle kunna vara ett stöd för skolornas arbete och tillföra 

kreativa arbetssätt och kompetens. Ibland uppstår dock diskussioner kring konflikten mellan 

konsten som ett verktyg, till exempel för lärande, berörande av svåra ämnen som utanförskap och 
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mobbning etc., och konsten som ett värde i sig.  Många skolor ser kulturens som ett avbrott i 

vardagen i skolan. Man gör studiebesök, exempelvis går på teater, någon gång ibland och 

skolans estetiska ämnen ses som frikopplade från skolans övriga ämnen.
117

 En del skolor har 

dock utvecklat samverkan genom att arbeta med temaarbeten där flera skolämnen vävs samman 

och eventuellt kopplas till studiebesök av det lokala eller regionala kulturutbudet. Statens 

kulturråd har fått i uppdrag att årligen fördela 150 miljoner kronor i satsningen som kallas 

Skapande skola. Det är ett led i statens satsning till ungas rätt till kultur. Skolor kan ur skapande 

skola ansöka om finansiering för samarbeten med kulturutövare eller kulturinstitutioner. Denna 

satsning har som syfte tillföra kulturellt och pedagogiskt mervärde i skolorna.
118

 

 

2006 publicerades betänkandet Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen. Det var 

då 28 år sedan man senast gjorde en samlad nationell översyn av barnkulturen.
119

 I betänkandet 

lyfter man fram fyra olika styrdokument inom barnkulturområdet; FN:s konvention om barnets 

rättigheter (kallad barnkonventionen), de nationella kulturpolitiska målen, bibliotekslagen samt 

läroplanerna. Som viktiga aktörer på barnkulturområdet lyfter man fram skolorna, kommunala 

kulturinstitutioner som exempelvis kulturskolan och regionala institutioner som till exempel 

länsteatrarna. Men man poängterar att det på de statliga scenkonstinstitutionerna finns 

expertkunskaper och avsevärt större resurser än på de regionala och kommunala 

institutionerna.
120

 Aktionsgruppen bakom betänkandet efterfrågar en tydligare samordning av 

regleringsbreven till de institutioner som arbetar med barnkultur. Dessutom konstaterar man att 

det är viktigt att relatera den verksamhet som finns på en institution till det antal barn som den är 

tänkt att nå ut till. Man anser att institutionernas uppdrag bör förtydligas och att verksamhetens 

omfattning och resurser ofta är alltför små. Som ett exempel ger man en ensam barnkonsulent i 

Stockholms län, vars målgrupp består av 400 000 barn, vilket inte ses som rimligt. 

Aktionsgruppen bakom betänkandet anser att de statliga kulturinstitutionernas uppdrag på 

barnkulturområdet bör förtydligas. Man efterfrågar också ökad samverkan mellan olika aktörer 
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inom kulturlivet. Dessutom tror man att teatrar och musikinstitutioner skulle vinna på att 

utveckla en pedagogisk verksamhet, lik sådana som flera museer har byggt upp.
121

 

 

Inom barnkulturområdet arbetar de flesta konstnärer under villkor som teoretiskt är desamma 

som för konstnärer som arbetar inom verksamheter med en vuxen målgrupp. Men även om avtal 

för ersättningar är desamma uppstår ändå negativa konsekvenser för den som arbetar med 

barnkultur. Ett exempel är att en barnbok är mycket billigare än en bok för vuxna, vilket ger 

barnboksförfattaren lägre ersättning per såld bok.
122

 Samma scenario uppstår för scenkonsten; en 

föreställning för barn kostar ofta lika mycket att producera som en föreställning för vuxna, men 

intäkterna blir mycket lägre då biljetter för barn normalt kostar mindre än biljetter för vuxna.  

De flesta små barn (3-8 år) i Sverige går på teater minst en gång per år, men 57 % av alla barn 

går på teater i sällskap med förskola/skola och 30% i sällskap med familjen, enligt statistik från 

Barnbarometern 2002/2003. Ju äldre barnen blir desto mindre går de på teater och ju äldre de blir 

desto större skillnad blir det mellan pojkar och flickor. För 15-24-åringar har 65 % av flickorna 

varit på teater eller opera det senaste året, mot 46 % av pojkarna.
123

  

 

Professor Karin Helander diskuterar i en bilaga till Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi 

barnkulturen när det kan anses vara lämpligt att börja delta i det kulturella och konstnärliga livet; 

”Vid skolstarten? När barnet är 5 och ett halvt? Eller anser vi vuxna att 3 år är lagom? Vad 

vuxenvärlden tycker ändrar sig efter tidens syn på barn och barndom, fostran, kultur och konst. 

Man kan roa sig med att fråga från andra hållet s.a.s. – när är det dags att sluta uppleva konst, 

vid 93 eller 85 eller 67?”
124

 Hon skriver också att bara för att ett litet barn inte kan uttrycka sina 

upplevelser på samma sätt som vuxna betyder inte det att upplevelsen är mindre komplex – ”om 

vi menar att vuxna har behov av konst behöver även barn – också små barn se sin yttre och inre 

verklighet gestaltad i konstnärlig form.”
125

 Professor Suzanne Osten har arbetat med teater för 

barn och unga sedan 1967 och bland annat varit konstnärlig ledare för Unga Klara. Hon skriver i 

en ytterligare bilaga till samma betänkande att faktumet att man själv inte kan tala inte innebär 

att man inte kan förstå, och att förmågan att förstå och uppfatta sammanhang finns mycket tidigt 
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hos människan. Hon citerar också den franska barnanalytikern Francoise Dolto: ”Det viktigaste 

för människan är det som stärker hennes livslust. Det är det som får henne att leva, och det är 

det som ger mening åt hennes liv. Detta är det som måste förmedlas till alla barn.”
126

 

 

Barnkultur är inte ett enhetligt begrepp, utan har flera innebörder och inbegriper en mängd olika 

perspektiv på barn, kultur, och barnkultur.
127

 Inom barnkulturforskningen talar man i dag om 

kultur för barn, kultur med barn samt kultur av barn. Dessa olika former överlappar och 

samspelar med varandra.
128

  

 

4.4.1 Kultur för barn 

 

Kultur för barn kan delas upp i kultur som främst syftar till konstnärlig kvalitet och 

marknadsorienterad kultur, producerad av vuxna. Exempel på detta är den bildande kulturen, ofta 

sedd som kvalitetskultur – estetisk, konstnärlig, pedagogisk och aktiverande, samt den 

marknadsorienterade kulturen som till exempel TV och dataspel.
129

 

4.4.2 Kultur med barn 

 

Kultur med barn, tillhandahållen av vuxna, brukar delas upp i två kategorier
130

. Dels de 

organiserade fritidsaktiviteter som barn deltar i, till exempel kulturskolor, klubbverksamhet, 

festivaler, dels mer informella projekt som barn och vuxna gör tillsammans, till exempel lek, 

spel, folkkultur och traditioner etc.
131
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4.4.3 Kultur av barn 

 

Kultur av barn är exempelvis barns egna uttryck; som rim, ramsor, lekar och skämt. Det kan 

definieras som den kultur som omger barn eller som är barns egna uttryck. Leken, som ett 

exempel, har för barnet ett egenvärde, utan nyttotänkande, den är fri och ägs helt och hållet av 

barnet självt.
132

 Inom detta paradigm erkänns barn som kompetenta medskapare av sin egen 

kultur.
133

 

 

5. Resultat 
 

5.1 Intervju med förvaltare på Kulturdepartementet 
 

Under intervjun med förvaltaren Ulrika Lindblad på Kulturdepartementet frågar vi hur dialogen 

med Dramaten och Operan ser ut. Hon svarar: ”Det finns ingen formell form på det sättet men en fast 

punkt som vi har varje år. Hela året på regeringskansliet har ett stort syfte och det är naturligtvis att 

sätta budgeten för budgetpropositionen, det är där vi skriver vilket anslag, eller hur mycket pengar alla 

institutioner ska få, vi ger information om eventuella nya uppdrag som kommer. Och det här avspeglas ju 

naturligtvis i de riktlinjerna som vi sedan kommer att besluta om. (...) det här arbetet börjar redan i 

februari där årsredovisningarna kommer in från Operan och Dramaten, eller det underlag som vi 

använder det är resultatredovisningar och sen så småningom kommer årsredovisning, men det börjar 

redan på våren, så i mars är vi i full gång med att sammanställa de önskemål som kommer från våra 

institutioner i något som kallas för ramberedningen och det är liksom den beredning som gäller i 

budgetprocessen som sen beslutas i september. Så det är liksom ett löpande arbetet hela året skulle jag 

säga.”  Vi undrade också varför regeringen bestämde sig för att ge direktiven om att 

institutionerna skulle utveckla strategier för sin barn- och ungdomsverksamhet, var det kom ifrån 

och vilka motiveringar som stod bakom. Ulrika Lindblad svarade: ”Alltså det hänger ihop med att 

regeringens prioriteringar på det kulturpolitiska området, en av tre är ju barn och ungas rätt till kultur, 

och det har ju avspeglat sig på olika sätt, (...) sedan 2007 har så gott som alla statliga kulturinstitutioner 

haft i sitt styrdokument med de här riktlinjerna, men då kallas det för regleringsbrev, ett uppdrag om att 
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integrera barnperspektiv och då kan man säga att det här är en fördjupning av det här arbetet egentligen 

för att skapa någon form av ytterligare incitament för att det här arbetet ska tydliggöras i, alltså 

strategierna är ytterligare ett instrument för att tydliggöra det arbete som våra institutioner gör när det 

gäller barn och unga. Så skulle jag vilja beskriva det.” Följdfrågan blev om strategierna hade en 

tanke att ändra på den verksamhet som finns eller vad som var syftet med dem. ”Ja det är ett sätt 

att göra verksamheten mycket tydligare skulle jag säga, för oss, eventuellt också för institutionen, för att 

liksom etablera ett verktyg för institutionen själv, där man kan se att det är det här vi vill, vi vill arbeta på 

det här sättet för att stärka barn och ungdomsverksamheten, men det är inte tänkt som att då måste vi 

också komma in, alltså att det ska vara anslagsdrivande eller kostnadsdrivande. Så är det inte i första 

hand tänkt, att det ska bli som en önskelista, och så är det ju ytterst få som har reagerat också, utan de 

flesta har ju förstått att det här är ett verktyg för de själva att tydliggöra vad man gör och hur man vill 

utveckla det man gör och planerar att göra, och vem som bär ansvar för detta och hur det ska uppföljas.” 

Vi undrade då om följden av strategierna sedan blir en dialog med verksamheterna, där man 

sedan föreslår ändringar i verksamheten. Ulrika Lindblad svarar: ”Nej, så nära kan vi inte vara i 

våra institutioners verksamhet. Vi kan ge ett sånt uppdrag men vi kan inte säga såhär ska ni göra det, 

utan det är upp till var och en att utifrån sin verksamhet, för de skiljer ju sig ganska mycket åt våra olika 

institutioner”.
134

 

 

5.2 Unga Dramaten, strategier 

 

I Dramatens strategier för barn- och ungdomsverksamheten 2012-2014
135

 skriver man att i 

Dramaten i och med att Unga Dramaten flyttades till Elverket 2009 gjorde sin största satsning på 

barn och ungdom någonsin. ”Verksamheten fick ett eget teaterhus med potential att bli 

samlingspunkt för en ung publik. (...) Unga Dramaten har genomgått en intensiv utvecklingsfas 

under perioden på Elverket och en stor de av de strategiska mål som satts upp inför flytten har 

uppnåtts. (...) Eftersom verksamheten i sin nuvarande form är relativt ny, återstår ett internt 

arbete med att omsätta strategin i konkreta handlingsplaner.”
136

 Vidare beskriver man att Unga 

Dramaten är helt integrerad i Dramatens ordinarie verksamhet, vilket man ser som en fördel 
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genom att det ”på så sätt skapas en grogrund för korsbefruktning, där Unga Dramatens 

erfarenheter kommer hela Dramaten till del och vice versa.”
137

 

Dramaten menar att man gjort en kraftfull satsning på verksamheten hittills, då en stor del av 

Dramatens produktionsresurser har prioriterats för Unga Dramaten och en lång rad 

föreställningar har getts på Elverket. Teaterhuset har också setts som en plats för 

sidoverksamhet. Dessutom har flera av föreställningarna turnerat, bland annat som ”uppsökande 

klassrumsteater”. Samarbeten och utbyten har också utvecklats både nationellt och 

internationellt. Dessutom har ett intensivt arbete skett för att fånga upp regissörer och andra 

scenkonstnärer för föreställningarna, vilket man menar gör att flera verksamma inom området nu 

aktivt söker sig till Unga Dramaten. Utöver detta har man kraftigt reducerat pris för barn och 

ungdomar till föreställningar på Stora scen.   

Den konstnärliga utgångspunkten för Unga Dramaten är ”att skapa teater som vänder sig till barn 

och unga från förskoleåldern och uppåt utifrån deras perspektiv och behov. Det betyder att 

professionella scenkonstnärer arbetar för den unga publiken med samma ambition och 

konstnärliga medvetenhet som i övriga föreställningar. (...) Dramaten ser det som en självklarhet 

att en stor ung publik ska få möta teaterkonst på hög nivå. Alla ska känna sig inbjudna och 

genom skolorna finns en möjlighet att nå även dem som inte upplever det som självklart att 

Dramaten är en teater som tillhör alla. (...) Centralt för Unga Dramaten är också att ha en 

repertoar som till sitt innehåll gestaltar den unga publikens situation och erfarenheter – med 

teman som politik, moral, utanförskap och sexualitet.”
138

   

I avsnittet Strategisk inriktning skriver man att Unga Dramatens målgrupp ska sträcka sig från 

fem års ålder upp till unga vuxna, och att verksamheten även ska vända sig till föräldrar, lärare 

och andra vuxna som finns i unga personers närhet. Nedan följer, något förkortade, de punkter 

som Dramaten anger som del av strategin: 

 Dramatiker, regissörer scenografer och skådespelare ska rikta sig till de unga med 

samma konstnärliga ambitionskraft som till den vuxna publiken. 
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 Unga Dramaten ska ha en egen ledning för fastställande av repertoar samt utvecklande 

av verksamheten. 

 Repertoaren ska till stor del bestå av nyskriven dramatik som belyser vår samtid och som 

ger genus- och mångfaldsperspektiv. Barn, ungdomar och unga vuxna ska kunna 

identifiera sig med det som framförs på scenen.  

 Samarbeten med andra aktörer ska bygga på en gemensam konstnärlig 

utvecklingsmöjlighet. Internationella samarbeten ska bedrivas för att öka teaterns 

omvärldskunskap och tillföra nya konstnärliga perspektiv.  

 Relationen till publiken ska utvecklas med referensgrupper, inspirationssamtal, 

handledning och fördjupning. Unga Dramaten ska vara en arena där man kan diskutera 

barn- och ungdomskultur. 

 Biljettpriserna ska hållas på en nivå som gör verksamheten tillgänglig för skolor och en 

ung publik. 

 Unga Dramaten ska utveckla koncept för samarbeten med skolor inom ramen för 

Skapande skola. 

 Unga Dramaten ska utöka sin närvaro i sociala medier. Man ska också närvara fysiskt 

vid och delta i forum, festivaler och mötesplatser som arrangeras av andra för barn och 

unga.  

 Unga Dramaten ska fortsätta att utveckla sitt publikarbete. Då barn och skolelever sällan 

köper sina egna biljetter ställer det särskilda krav på publikarbetet som ofta istället måste 

vända sig till vuxna i barn och ungas närhet. 

Slutligen diskuteras finansiering. Unga Dramatens produktionsresurser har genom 

omprioriteringar inom Dramatens verksamhet fördubblats från tiden före 2009. Flytten till 

Elverket har inneburit minskade intäkter för Dramaten som helhet; ca 18 % av Dramatens 

produktionskostnader går till Unga Dramaten samtidigt som dessa produktioner endast genererar 

6 % av biljettintäkterna (trots en beläggning på 95 % år 2010). Dramaten har fått ett ökat anslag 

för att driva Unga Dramaten på Elverket, men här menar man att det fortfarande behövs 

ytterligare finansiering för att bibehålla verksamheten på nuvarande nivå. Man skriver att det 

därför pågår ett aktivt arbete för att finna alternativa finansieringskällor för Unga Dramaten.  
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5.3 Unga Dramaten, intervjuer 
 

5.3.1 Organisationsstruktur 

 

Unga Dramatens producent förklarar organisationen på följande sätt: ”det har skett successiva 

förändringar till att få det till en egen verksamhet med allt vad det innebär. Det var inte dåligt förut 

heller men det har liksom blivit tydligare. Som det är nu så är vi en egen, vi är inte autonoma, men jag är 

utsedd som producent för Unga Dramaten och jag har bara produktionerna här uppe, vi har en egen 

budget, vi har personal avsatt för att bedriva verksamheten i det här huset. Sen så är det ju ett samarbete 

med stora huset, de besätter ju produktionen med personalen, allt ifrån verkstäder till administration och 

skådespelare. Hade vi varit helt autonoma med egen ekonomi och anställning så hade pengarna tagit slut 

nu är vi ju mer som en egen avdelning som utnyttjar den stora. (…) Sen har jag ju då ett större 

övergripande ansvar för en verksamhet till skillnad från mina kolleger som då är producenter per 

produktion. Jag har ju förvisso produktionsbudgetar men eftersom det är en total ekonomi så kan jag 

spara lite där och göra lite mer någon annanstans.”
139 

 

Unga Dramatens konstnärliga ledare Agneta Ehrensvärd har tidigare arbetat som både 

skådespelare och regissör. Hennes uppgift som konstnärlig ledare är dels att sitta med i 

ledningsgruppen och dels ta fram den repertoar som ska spelas, hon har både det konstnärliga 

ansvaret och mandatet för att driva verksamheten och är direkt underställd teaterchefen/VD. 

Teaterchefen/VD lägger sig inte i repertoarvalet och konstnärliga frågor vad gäller Unga 

Dramatens verksamhet.
140

 

Under föreställningarna arbetar två stycken publikvärdar, varav den ena är i foajén och den andra 

följer med in på föreställningen och sitter med publiken. Det kommenterar producent Felicia 

Moritz Malmcrona såhär: ”Vi har samma ambitionsnivå. Så om man nu pratar om synen på barn, så 

handlar det verkligen om att det är ingen skillnad på barn och vuxna, de ska bemötas på samma sätt, det 

är ju inte så att vi anställer ”jättegulliga” publikvärdar bara för att vi jobbar med barn och ungdom. Vi 

anställer dem inte heller, de rekryteras ur huset. De som tycker att det är roligt att jobba med Unga 

Dramaten, de söker sig ju hit, de ber ju att få de föreställningarna. Vi har ju 3 eller 4 stycken 
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publikvärdar som är helt fantastiska och det är klart att det märks skillnad om det är de som jobbar eller 

om det är någon som tycker att barn är det värsta som finns.”
141 

Här har marknads-/publikarbetaren Mia Hertler en önskan att förändra hur publikarbetet går till: 

” … vi har olika publikvärdar, alltid och man vet inte vem det är jag tror att de kanske tre dagar innan 

har fått ett schema ungefär och så är någon sjuk och så byter de så att det inte är samma människor. Och 

det var väl det som var tanken från början då kanske att jag skulle göra det men så upptäckte man då att 

nämen det går inte jag kan inte göra allt liksom. … Så vi fick inte mer resurser men det vore ju liksom 

drömmen om Unga Dramaten kunde ha sina egna publikvärdar. Nu har vi den mån det går haft samma 

gäng som har kommit. Men det har aldrig tagits något beslut det är aldrig någon som hardrivit det som 

att ”så här tycker jag att vi ska göra”. Och det kan jag tycka är synd.”
142 

 

Mia Hertler jobbade tidigare i biljettkassan på Dramaten och var ansvarig för kontakten med 

teaterombuden, ofta äldre personer med stark anknytning till teatern. 2009 flyttades hon i och 

med Unga Dramatens flytt till Elverket för att istället jobba mot skolorna. Kontakten med 

skolorna sker främst genom skolutskick, men just nu sker ett arbete med att kartlägga hur 

skolorna använder sig av Skapande skola pengen; hur de resonerar kring den och hur lång tid 

innan Unga Dramaten ska vara förberedd för att kunna hitta ett möjligt samarbete. Skolutskicken 

med information om verksamheten sker gemensamt med Dramatenhuset när det gäller äldre barn 

och ungdomar, men när man riktar sig mot den yngsta målgruppen gör Unga Dramaten egna 

utskick.  

 

Mia Hertler beskriver sin arbetssituation inom verksamheten såhär: ”vi tillhör ju stora huset också 

så att jag, nu har de gjort om det där nere så att nu är jag ansvarig för liksom allt som vänder sig skolor, 

till skolutskick och såna saker och jag tror att jag kommer börja arbeta på ett annat sätt. Annars har det 

ju varit så att det känns som att jag är här dygnet runt ibland, jag blir Unga Dramaten, jag är på plats 

liksom jämt och hamnar ju då i så mycket praktiska saker som ingen annan gör eller man vet inte riktigt 

vem som ska göra dem liksom. Så att i och med att vi inte så många här uppe då blir det ju på ett helt 

annat sätt än om man jobbar i stora huset.”
143

 Även konstnärliga ledaren Agneta Ehrensvärd anser 

att organisationen är liten; ”vi har ju hela tiden jobbat men en väldigt slimmad organisation verkligen, 

                                                           
141

 Ibid. 
142

 Intervju med marknads-/publikarbetaren Mia Hertler 2012-05-11 
143

 Ibid. 



42 
 

så vi är ju egentligen för få. Vi har ju till exempel bara en dramaturg på 50 % vilket är på tok för lite 

egentligen.”
144 

 

Unga Dramatens producent Felicia Moritz Malmcrona anser att dagens organisation har bidragit 

till verksamhetens framgång: ”Men i och med att det blev en konstnärlig ledare så blev det ju också ett 

”statement” på ett helt annat sätt. Så att under Agnetas tid så har det just varit otroligt framgångsrikt 

men det har just handlat om att hon har varit satt på att ta fram en repertoar och bestämma vilka team 

som ska göra produktionerna och casting och sådana saker, så det har funnits någon som har varit 

konstnärligt ansvarig för verksamheten helt enkelt.”
145 Även Mia Hertler är positiv; ”Jo men det blir 

ju bara bättre och bättre tycker jag så. Men det tar ju tid det gör ju det när man är, det var ju inte så att 

vi var ett nytt ställe men ingen av oss hade arbetat tillsammans innan, alla teknikerna som arbetade här 

uppe de hade ju varit här då när det var Stefan Larsson och Elverket och de var ju inte så jätteglada från 

början bara shit vi vill inte jobba med barn och ungdomsteater.”
146 

 

5.3.2 Verksamhet 

 

Unga Dramaten producerar 5-6 produktioner per spelår, som det också produceras 

lärarhandledningar till. Utöver dem ordnar man samarbeten, mindre arrangemang och projekt. 

Man åker på gästspel, har under påsklovet 2012 haft ett teaterkollo i samarbete med Tensta 

konsthall, där en av skådespelarna vid Unga Dramaten åkte till Tensta för att ha teaterworkshops, 

deltagit vid Ung 08-festivalen, och man har vid ett flertal tillfällen haft olika textprojekt. 

Dessutom har man arbetat med en fotograf, i ett fotoprojekt i samarbete med skolungdomar som 

sett pjäsen ”Säg att du är hungrig”. Samma fotograf gjorde sedan samma projekt på en teater i 

Belgrad som en del av ett samarbete. Man har också haft samarbeten med teater Accent där man 

har haft musiktävlingar.
147

 Syftet med dessa sidoprojekt är enligt konstnärliga ledaren Agneta 

Ehrensvärd att: ”Ja det är ju att folk så småningom, såklart det är ju vår stora förhoppning, att man 

också ska hitta hit till oss som teater, eftersom det är ju vårt huvuduppdrag att göra det. Men steget 

liksom att veta att det finns en teater till att vilja gå på teater är jättestort, där måste man, och det gäller 
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ju vuxna också, liksom ha hjälp”
148 Även producent Felicia menar att projekten kan vara en del av 

implementerandet av verksamheten: ”Ja för det har ju handlat också om hur får vi hit de här unga 

människorna som är fullständigt ointresserade av teater. Ja man kanske kan börja med det som de är 

intresserade av då. Musik, hitta platsen, hålla kontakt via Facebook. Det handlar om att bredda på något 

sätt och visa att man finns. Och även om vi för många är kända via lärare och kanske även föräldrar, 

men det är ju alltid problem med vår teater på det sättet att målgruppen, den primära målgruppen är inte 

de som köper. Och samarbetet med skolorna är jätteviktigt. I och med att vi fick en större kostym för inte 

så länge sen och vi har varit tvungna att förklara hur folk ska hitta hit. Det har stått folk utanför stora 

huset. Vi har fått hålla föreställningar. De hittar inte hit.”
149 När vi diskuterar vilka Unga Dramatens 

verksamhet når poängterar producent Felicia att man på Elverket inte spelar för jättestora 

salonger, ofta handlar det om ca 100 platser. Men för att nå ut i landet har man turnerat med 

Riksteatern. När man räknar statistik på Dramaten har man valt att slå samman alla scener; av 

221 998 personer i publiken under 2011 var 24 954 under 26 år. På frågan om utbudet är jämnt 

fördelat över åldrarna på Unga Dramaten svarar Producent Felicia Moritz Malmcrona; ”Om man 

slår ut det på ett par år så blir det det, men inte varje spelår, för det mäktar vi inte med.”
150 

Producent Felicia förklarar beslutsprocessen bakom produktioner på följande sätt: ”Formellt är 

det så att hon [Agneta] kommer till mig och säger att det här skulle jag vilja att vi gjorde. Så bestämmer 

vi att vi att vi ska ta det till produktionsförslag, så sammanställer vi ett produktionsförslag med tidsperiod 

etc. Då är det ingen ekonomisk uträkning utan det är mer som ett förslag liksom, det här vill vi ha upp 

den här perioden, skrivet av den här författaren och kanske med den här regissören, och så lämnar man 

in det och så tas det ett formellt produktionsförslag. Och då jobbar vi vidare med det förslaget då, och då 

tillkommer ekonomi och praktiska saker. Så tar ledningsgruppen då ett formellt produktionsbeslut. Så det 

ser precis ut som på stora Dramaten bara det att vi har en liten process här innan.”
151

 Agneta 

Ehrensvärd uttalar sig såhär om valet kring vad som ska spelas: ”Något som för mig har varit 

väldigt väldigt viktigt, att kunna beställa nyskriven, svensk dramatik, har vi satsat på, och att man då kan 

påverka roller så att det finns en jämlikhet, liksom på scenen, att är det fem skådespelare så måste det 

vara åtminstone två kvinnliga roller, och gärna då med en, vad ska man säga, i centrum då en flicka eller 

kvinna. Och gärna inte att den personen då blir ett offer. Det har varit min tanke från början att, och sen 

när vi var där att vi jobbade med väldigt många kvinnliga dramatiker, kvinnliga regissörer, kvinnliga 
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skådespelare, kvinnliga scenografer. Sen efter hand och efter tid så kan man ju, måste man ju lösa upp 

det där, för annars blir det tokigt åt andra hållet. (...) Alltså vi har ju då eftersom vi är en nationalteater 

så tycker vi ju då att vi måste värna om liksom konsten utan att det blir pretto, men att det ska vara bra 

hantverk från liksom ax till limpa, det är väldigt viktigt att man inte har ett bord som plötsligt liksom bara 

har tre ben förstår du, utan att det är viktigt med kvalitet i alla led. Det är viktigt för oss, sen naturligtvis 

så behöver ju inte det utesluta att man har ett pedagogiskt tänk vid sidan av det här.”
152

 

Mia Hertlers erfarenhet är att framförallt skolorna efterfrågar mer än att bara se en föreställning: 

”Och att de också vill ha så mycket mer – det är inte bara att de kommer hit och tittar på teater – de vill 

gärna att man ska komma ut innan och sen efteråt och gärna en gång mittemellan också, nä men det är 

liksom, det är mycket kringverksamhet, och det... Den grejen har vi nog inte hittat riktigt än men vi är på 

väg.”
153 

När vi pratar med Unga Dramatens producent om att fokuset i verksamheten verkar ligga helt på 

föreställningarna och att projekten också verkar vara kopplade till dem svarar hon: ”Absolut, men 

det har ju varit det som har varit vår framgång att genom föreställningar, det är det vi är bra på. Vi är 

inte, till skillnad från Unga på Operan, så är vi inte bra på pedagogiskt arbete. Men det ligger ju i våran, 

i sakens natur, att det är en sida vi vill utveckla, så att det är små steg framåt. Jag menar det här är en 

del i det samarbetet med gymnasiet och såna saker, att vi försöker liksom hitta en metod för hur vi ska 

kunna göra det på ett bra sätt och även den här fotoutställningen är ju också ett sånt. Så nu har vi 

omprioriterat lite resurser för att just komma vidare med de bitarna. Men det som vi är bra på primärt 

det är ju att göra teater. Det finns många andra som är bättre på det pedagogiska arbetet. Det är ju det vi 

har prioriterat också. Men sen tror jag i och med det här med skapande skola och så som även de 

kulturpolitiska målen är utformade om man tittar så är det ju lika mycket barns eget skapande och där 

gör man ingen skillnad på, och det kanske man inte ska göra heller, på att det har ett lika värde, och det 

ska det ju ha. Men för oss blir det jättekonstigt om man säger att barnens eget skapande det kan ni göra 

också här på Dramaten. Ja men det krävs ju spec-kompetens för det så att vi har valt att … För jag 

menar vi är ju ändå nationalteater så får vi se hur mycket vi mäktar med. Men då krävs det ju extra 

resurser...”
154
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I Dramatenhuset har man möjlighet att boka privat guidning av Dramatenhuset. Priset för skolor 

är 650kr.
155

 Denna bokning sker inte genom Mia, utan genom biljettkassan på Dramaten och 

guiderna är skilda från Unga Dramatens verksamhet. Mia önskar dock att det skulle kunna 

förändras: ”det önskar jag att det kunde komma igång lite här uppe. Det har vi haft några alltså 

studiebesök men det har ju mer liksom byggt på att jag har haft tid att jag har sagt ja det går jättebra 

kom hit jag är ingen guide men jag kan prata på liksom och visa runt er. Och det är ju alltså återigen det 

här med de vill nåt mer det räcker inte bara med att komma och det hör man också apropå operan, jag 

menar de gör ju sådana jätteprojekt där de åker ut i skolorna och gör nerslag och sjunger loss och 

dansar och klassen kommer in och guidade visningarna och guldfoajén och allt det här liksom. Och det 

där ja det gör vi ju inte riktigt.”
156

 En satsning på detta har redan gjorts: ”i och med Rövare här så 

försökte vi oss på något slags paket att man då kunde, för att det är många gånger så att om man då är en 

gymnasieklass ifrån landsorten som ska komma till Stockholm så vill man gå på stora scenen för man vill 

ha guldet.  Och där kommer ju vi då i kläm för att det ofta är nyskrivet också och det är ett nytt hus och 

man vet inte riktigt. Men då så spelade vi ju Rövare som ju ändå är en klassiker och då gjorde vi så att vi 

sa att ni kan få båda världarna, man kan få gå på en guidad tur nere i huset med skådespelare från Unga 

Dramaten och sen att man får en slags introduktion också då till kvällens föreställning. Men då fick vi 

bara ihop tre tillfällen men det ska vi utveckla nu till hösten. Det blev jätteuppskattat! För det var ju 

liksom kul att det var skådespelare som guidade, inte bara att det var de här som kan alla årtal och 

konsten liksom, och det var mera sådär som en liten vandring med roliga grejer från Strindberg och de 

visade upp lite kläder och peruker och såhär går det till på teatern så det var toppen verkligen. Så det 

hoppas jag verkligen att vi kommer att fortsätta med.”
157

 

Dessa visningar har haft samma pris som vanliga skolvisningar, det vill säga 650 kr. På frågan 

om det priset kan komma att sänkas, eller tas bort helt svarar Agneta Ehrensvärd: ”Jag tror inte 

egentligen att pengar är den stora superboven utan 650 spänn, det är inte mycket va, nej det är det inte, 

dela det på 25 vad kommer du fram till då, det blir ju lite 27 kr eller något sånt. Gratis, det tror jag kan 

vara lite farligt, därför att till slut så vill ingen betala någonting överhuvudtaget och Dramaten har ju 

krav på sig att spela in pengar. Barnteater blir ju ingen rik på så det har ju mera med en hållning från 

ledningens sida, hur man ser på barn och unga, som du sa Artikel 31 från barnkonventionen, barns rätt 

till kultur och fritid, så att… nej för om man då vänjer sig vid att allting är gratis dels så kan man ibland 
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känna att är det gratis så betyder det inte ett skit, då kan man strunta i att komma, det finns ingenting och 

det är ju någonting att… (…) sen tycker jag att man ska hålla en ok prissättning vad det gäller biljetter 

både för vuxna och barn, absolut, så att alla har möjlighet att gå på och titta på teatern.”
158

 

Angående Unga Dramatens konkurrens med andra kulturorganisationer säger producent Felicia 

Moritz Malmcrona: ”lärarna är ju hårt ansatta av, deras mailboxar sprängs ju av information från hit 

och dit. Hela samhällsutvecklingen påverkar snarare hur folk köper teater. Tidigare skulle man ha ett 

teaterbesök per halvår, för att uppnå den där kvoten av bildandet. Idag ser det ju inte ut så. Kan du välja 

mellan att gå på Cosmonova och Dramaten och ungarna är intresserade av dinosaurier, ja då - fine. För 

det handlar ju också om läroplanen, hur ser den ut, och nu är det ju en ny läroplan så att jag tror att ett 

av våra stora nötter att knäcka nu är hur kan vi malla in i läroplanen, vad kan vi tillföra, vad är vi unika 

på, det gäller ju all teater, som gör att lärare kan känna att ”det är klart att vi ska gå på teater”.  Jag 

menar bara titta på ungarna idag, de skaffar sig information på många olika sätt och det som är unikt 

med teater, ja absolut det måste vi värna om, men hur får vi dem att komma?”
159

 

Unga Dramatens konstnärliga ledare Agneta Ehrensvärd är den som är ytterst ansvarig för vad 

som ska spelas på Unga Dramaten. Hon uppger att man producerar fem-sex föreställningar per 

år. Idéerna till vad som ska spelas kommer ibland från henne själv och ibland utifrån. Agneta 

nämner som exempel att det kan komma in 80 förslag, men då måste man välja vad som känns 

mest intressant. Ibland blir det nyskrivet och ibland blir det klassiker, som till exempel succén 

Rövare, som kommer att sättas upp hösten 2012 igen på Lilla scenen.  Men även i 

Dramatenhuset gör man föreställningar som lockar en ung publik; ”Romeo och Julia var inte vår, 

även som den vänder sig till en ung publik, för att Romeo och Julia är en kärlekshistoria och så kan man 

vara cynisk och säga att det är jättebra för lärare för då slipper de göra någonting, Shakespeare måste 

man ta sig igenom, då är det bra, då kan man använda det som ett verktyg, i sin undervisning” säger 

Agneta Ehrensvärd.
160

 

När vi pratar om huruvida Dramaten och Unga Dramaten konkurrerar med varandra svarar 

Agneta Ehrensvärd: ”Ja, så kan det säkert va, det tror jag och Dramaten är ett väldigt starkt 

varumärke. Och Unga Dramaten eller Elverket har ju liksom, alltså Dramaten är ju, det är ju liksom en 
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gräddbakelse där nere på Nybroplan, som alla känner till, och kanske för att då ta sig hit upp, så krävs 

det någonting mer av publiken, och det måste vi ju kämpa med naturligtvis. Sen så, men det där är ju 

saker som vi talar med varandra om alltså, marknadsavdelningen och sådär, så att det är ju inte det att 

oj, nu sitter vi och jobbar i smyg på stora Dramaten och så ska vi försöka sno er publik, så är det ju inte. 

… Men det är klart att Dramaten är ett starkt varumärke, de är det och vi måste jobba för vårt 

varumärke, alltså unga Dramaten.”
161

 Publikarbetare Mia är inne på samma spår: ”Ja, oja. Ja och 

där krockar man ju jättemycket många gånger.  (…) Jag tror att det var kanske en grej med Lilla 

Sjöjungfrun, nu kommer jag inte ihåg vad vi spelade här uppe, men då tror jag att man tänkte till en 

aning i varje fall att ok ja men då spelar vi för femåringar och då kan de spela för 7-8åringar där nere 

liksom. Men i och med då att vi spelar för 15 år och uppåt det gör man ju egentligen alltså där nere, jag 

menar man kan ju egentligen se allt om det inte något jättekonstigt liksom så kan man ju göra det men 

som nu då när man flyttar rövare till exempel. Då kommer vi att spela Rövare som är en klassiker vi ska 

spela Ett dockhem som är en klassiker, det blir Den girige och då vet man ju så här på en gång, alla de 

här tre pjäserna kommer skolorna att kasta sig över liksom. Men då kan man ju hoppas att det blir lite 

bra fördelning mellan de här så att inte alla kastar sig över Ett dockhem till exempel för att det liksom, 

alla läser Ibsen precis just nu. Då blir det ju liksom att man ibland kan känna att det stjälps här uppe.”
162 

På frågan om dagens resurser räcker till verksamheten svara Agneta Ehrensvärd: ”Alltså generellt 

så, människor kostar pengar, så är det, och Dramaten då har inte en kader av unga människor som vi 

behöver, och det gäller Dramaten också, man kan inte liksom, man måste hela tiden ta in nytt blod utifrån 

för at man inte ska bli stel i organisationen, det är en självklarhet. Då människor kostar, och på det sättet 

man säga att nej det finns inte tillräckligt med resurser på det sättet och av det skälet, och man skulle, ska 

man göra allting som man önskar med det här strategidokumentet så finns det inte tillräckligt, för vi vill 

inte då dra ner och kanske göra en produktion, så har vi fem miljoner över till att hitta på liksom vad det 

nu kan vara, utan vi vill ju fortfarande hålla en hög konstnärlig kvalitet, det är vårt stora mål. Sen att 

kunna fortsätta men den här kringverksamheten och vara ute, det skulle behövas ytterligare medel.”
163

 

På frågan om hon saknar något i den nuvarande verksamheten svarar Mia Hertler: ”jag brinner ju 

väldigt mycket för barn och ungdomar överhuvudtaget så att jag skulle väl önska att huset kunde vara 

öppet ännu mer att vi kanske kunde göra liksom inte bara teater utan att det kanske liksom, man kanske 

skulle kunna ha små konserter med ungdomar på kvällarna eller liksom att det blir lite mer levande så 

men då kommer man ju tillbaka till det där igen, vi, det går ju inte liksom vi är ju inte tillräckligt 
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många.”
164

 Agneta Ehrensvärd uppger dock att ambitionerna för framtiden är: ”att fortfarande 

kunna göra det teater vi vill och att ta in intryck utifrån och omvandla det till scenkonst här och att 

fortsätta liksom att söka nya uttryck...” 

Under intervjun med en av Dramatens guider ställs frågan om guiden när hon guidar skolklasser 

känner sig kopplad till Unga Dramatens verksamhet. Guiden svarade: ”Nej inte alls. 

Guideverksamheten är skild och det är ju synd men det är ju också det att Elverket ligger längre bort men 

ibland kommer det skolklasser som först kommer på guidad tur och sen går de bort till Elverket det går ju 

att göra så men det är inte så utvecklat det samarbetet tror jag på något sätt.”
165

 Angående vilka åldrar 

som kommer på skolvisningarna och hur det fungerar uttalar sig guiden på följande sätt: ”det är 

mest gymnasiet, absolut mest gymnasiet, sen ibland kommer det nior och åttor. Ibland är det kopplat till 

att de ska se en föreställning på stora scenen , men det jag tycker är bättre är att de går till Elverket men 

det är ju det är föreställningen som går då på elverket ska passa åldern. Ofta är det ju gymnasiet och då 

kanske det går en föreställning för 12-åringar där, då går det ju inte. Men de är oftast de som är mest 

nöjda – de som har sett någonting på Elverket för jag tror att många blir lite uttröttade av att se 

föreställningar på Stora scen som är för vuxna och de är det mer intressant för dem att se föreställningar 

med ämnen som är riktade och mer aktuella för dem.”
166    

 

5.3.3 Syftet med verksamheten 

 

Agneta Ehrensvärd uppger att syftet med verksamheten är: ”teater för barn och unga, med en så 

hög angelägenhetsgrad som möjligt. Och där man då försöker hålla en väldigt hög konstnärlig nivå på 

alla plan, tekniskt, skådespelarmässigt, alltså att man tittar på en helhet. Och även textmässigt också 

naturligtvis. Att det liksom utmanar både oss själva och förhoppningsvis också publiken.”
167

 Angående 

vad Agneta Ehrensvärd menar med ”angelägen” teater svara hon: ”Jag tycker då till exempel att 

om man tittar på Rövare, den tar upp då frågor tycker jag på ett sånt sätt som gör att du kan diskutera 

med dig själv eller med den grupp du har varit med någonting som inte gör bara att det försvinner så fort 

du går utanför dörren, och det tycker jag det, som vi också har haft temat hela tiden alltså människans 
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utsatthet och utanförskapet kan ju ta sig väldigt många uttryck. Men just att återkomma till utanförskapet 

hela tiden fastän det är i olika skepnader kan man säga. ”
168

 

Producent Felicia Moritz Malmcrona svarar: ”Det ska göras specifikt för barn och unga. Vi ska 

spela klassikt och nyskrivet svenskt och utländskt också. Sen finns det inga pin-pointade att vi ska spela 

för den och den målgruppen utan de målen sätter vi upp själva. Och då har vi sagt att vi vill ha det här 

huset öppet, i de bästa världar skulle det vara öppet från tisdag morgon från 10 på morgonen till söndag 

kväll kl 10 på kvällen med föreställningar dygnet runt. Nu är det ju bara ett och samma rum som vi har 

delat upp i tre spelrum så att det går inte att bedriva verksamhet samtidigt och då blir det liksom lite så. 

Plus att många av skådespelarna är cross-castade också så att de är med i andra produktioner på stora 

huset. Men också som sagt från 5 år och uppåt och föräldrar och lärare och andra som rör sig i 

närheten.”
169 

Mia Hertler säger att det var ett stort steg för verksamheten när de flyttades till Elverket: ”ja, men 

det blev ju liksom en jättegrej när hon [Marie-Louise Ekman] liksom bara ”det är ju klart att vi satsa på 

barn och ungdom” – inte bara att man säger det, för att alla säger ju att man ska göra det liksom, men 

hon gav ju oss faktiskt ett helt hus, som vi då ska fylla och det tycker jag att vi gör med råge!”
170

 

 

5.3.4 Konsekvenser av strategierna 

 

Konstnärliga ledaren Agneta säger under intervju att strategierna inte var något nytt. Man hade 

strategier sedan tidigare och gick tillbaka till dem för att jämföra med dagsläget. ”naturligtvis 

utvecklas ju tiden, till exempel med sociala medier, det hade vi ju inte från början för det fanns inte på det 

sättet och det är något som vi håller på att utveckla, och också försöka jobba mer interaktivt och så 

vidare, att vara ute i skolor, att befinna sig där unga människor finns men det, man måste ju ha dels 

människor som tycker att det är roligt, som blir attraherade”
171 I övrigt tycker hon inte att direktiven 

om strategier påverkade hennes arbete eller Unga Dramatens verksamhet i stort; ”Alltså jag tycker 

inte det. Därför att det är ingenting som var sådär ”åh det är så nytt, det är så nytt för oss”, så jag kan 

inte riktigt se det på det sättet … att arbeta med skapande skola, och inte bara med skapande skola utan 
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att vara mer tillgänglig på olika sätt, det kan man väl säga, det försöker vi arbeta med verkligen.”
172 

Felicia Moritz Malmcrona säger: ”Det kommer väldigt lägligt det här uppdraget från regeringen och 

vi har ju jobbat med strategidokument tidigare internt, så det är inte något nytt på det sättet. Men jag tror 

till skillnad från Operan så de har ju jobbat precis tvärtom. De har ju jobbat med kringverksamheten och 

vill göra föreställningar. Medan vi har börjat i andra änden och så. Jag vet inte vilket som är bäst men 

det har väl varit olika behov.”
173 

Publikarbetaren Mia Hertler uppger att hon känner till att det har skrivits strategier men att hon 

inte tycker att det påverkat hennes arbete. ”Jag jobbar på som vanligt känns det som.”
174

 På frågan 

om hon känner till vad strategierna innehöll svarar hon: ”Jag tror ju, jo, för nu när jag tänker då vet 

jag ju att det handlade lite om det här med pedagogiskt arbete. Och där har vi ju inte haft några resurser 

på det sättet utan det är där, nu vet ju jag då att ja alltså stadsteatern och operan har väl någon pedagog 

knuten till sig och det har vi inte haft här. Som när vi till exempel gör lärarmaterial då lägger vi ut det på 

någon dramapedagog som är med i just den produktionen men drömmen vore väl att man hade en 

pedagog knuten till sig alltså hela tiden. Som är med i hela verksamheten och man kan ja men liksom 

hitta på grejer tillsammans med den människan för att i och med precis som jag säger, jag är mer än 

säljare jag har ju inte de pedagogiska erfarenheterna, det är klart att man kan sätta på ett papper och 

komma på att nu ska vi göra någon övning.”
175

  

Mia Hertler beskriver svårigheter med att det trots att satsningar görs är svårt att bryta redan 

invanda mönster hos skolor: ”Och det är ju samma skolor, typ från Skövde, som återkommer år ut och 

år in och har gjort det sedan 1953 ungefär och då åker man då med liksom den obligatoriska skolresan 

då till Stockholm och så är det Riksdagen och Dramaten och alltså alla de här grejerna som man ska 

göra. Och det mönstret är lite svårt att bryta, det är ju det. Och framförallt om vi gör någonting som är 

helt okänt alltså som är nyskrivet, vi har inga stora skådespelare, ja då är det tufft ibland, då gäller det 

liksom att övertyga dem.”
176 

Producent Felicia Moritz Malmcrona tycker inte att strategierna har lett till några speciella 

förändringar: ”Alltså det innebar egentligen inget nytt för oss. Vi har ju gjort de här sakerna tidigare så 

det som var skillnaden var att de (strategierna) var tvungna att bli ännu tydligare och vi satt i lite större 
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fora än vad vi gjorde när jag och Agneta har dragit de här sakerna och sa ”det har vill vi såhär ska vi 

jobba”, det var tvunget att bli tydligare formulerat eftersom det skulle publiceras på ett annat sätt . Det 

det har gjort för ledningsgrupp och styrelse, har tydliggjort ”såhär har vi jobbat och det här vill vi 

fortsätta med och det här behöver vi utveckla”, också kanske tydliggjort att det krävs om vi ska uppnå de 

där andra delarna som vi inte har idag så kräver det mer resurser. För verksamhetens del har det inte 

ändrat något. Däremot vet jag att för Unga på Operan där kom det lägligt, för de har ju verkligen varit 

tvungna att formulera sig på ett sätt för att bli synliggjorde internt, för det har inte vi behövt göra vi har 

varit så pass framgångsrika även internt. Det är ingen som ifrågasätter vår existens medan det har jag 

fått uppfattningen om att de har problem med på operan. ”
177

 

 

5.4 Unga på Operan, strategier 

 

Operan skriver i strategierna för sin barn- och ungdomsverksamhet
178

 att en övergripande 

utgångspunkt för verksamheten är FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessutom hänvisar 

man till gällande riktlinjebeslut, där det framgår att Operan ges i uppdrag att bedriva verksamhet 

för både vuxna, barn och unga, samt att integrera att barnperspektiv i verksamheten.  

Vidare beskrivs den övergripande målsättningen för barn- och ungdomsverksamheten på 

följande sätt: ”En övergripande målsättning är att Operan ska vara angelägen och inkluderande 

för många och tillgänglig för alla – barn och unga, deras anhöriga och skolan. Operan önskar 

genom sin verksamhet öka barns och ungas möjligheter att ta del av professionell kultur. Vidare 

ska Operans utbud för barn och unga ha både spets och bredd, alltid med högsta kvalitet såväl 

konstnärligt som pedagogiskt.”
179

 Som mål sätter man att ”Operan ska driva en verksamhet som 

gör att barn och unga på ett brett plan kan möta opera och balett i professionell form.”.  

Sedan beskrivs genom vilka aktiviteter dessa målsättningar ska uppnås. Inledningsvis lyfter man 

fram att Operan är ett allkonsthus där man möter fler konstarter än bara opera och balett, även 

musik framförd av orkestern, teater genom gestaltningen på scenen samt konst, bland annat 
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genom scenografin och kostymerna. Dessutom poängterar man att man också har en teknisk 

sektion med ateljéer där olika hantverk bedrivs. Förutom detta nämner man att operahuset också 

är en väg in i den svenska historien, både genom arkitekturen och det arkiv som huserar i huset. 

Först nämner man aktiviteter som kopplas till målsättningen ”Barns och ungas rätt att möta opera 

och balett”. Nedan följer korta beskrivningar av de konkreta aktiviteter Operan beskriver i 

strategierna. 

 Skolföreställningar varje säsong ur den ordinarie repertoaren, som ges på dagtid och till 

starkt reducerat pris, 100 kr per biljett. Till dessa ges också lärarhandledningar. 

 Barnproduktioner, både på stora scen och intimare föreställningar på Rotundan. 

Dessutom spelas kontinuerligt så kallade miniföreställningar i Operans Guldfoajé för 

skolklasser eller som skollovsföreställningar. Dessa kan också turnera. 

 Rabatterade priser för barn och unga, genom att alla under 26 år får 50 % rabatt på 

biljetterna i hela salongen. Heltidsstuderande med studentlegitimation, oavsett ålder, har 

50 % rabatt på biljetterna på tredje raden. Operan skriver att de i dagsläget säljer ca 10 % 

av biljetterna med ungdomsrabatt, men ämnar öka den andelen.  

 Skolbesök, det vill säga gratis visningar för skolklasser med efterföljande aktivitet. 

Dessutom erbjuds platserna på andra raden kostnadsfritt till klasser som tidigare kommit 

på visning, för genrep av en opera- eller balettföreställning.  

Dessutom beskrivs målsättningen ”Rätt för barn och unga att få delta”, där man ökar 

delaktigheten och ger barn och unga möjlighet att vara medskapande. För detta ämnar man 

bedriva följande aktiviteter: 

 Kollo, som bedrivs under somrarna, för barn mellan 8 och 13 år. Dels har man ett 

operakollo för 16 barn och ett balettkollo för 20 barn. Inga förkunskaper krävs för att 

delta. Kollots sista dag avslutas med ett uppspel för barnens anhöriga.  

 Blogg. Här skriver man att man i sin verksamhet utgår ifrån ”Den unga blicken”, 

genom att utforska de ungas perception av opera och balett. På bloggen får unga 

möjlighet att skriva recensioner av föreställningarna, och det händer också att unga 

personer gör intervjuer eller skriver texter om svåra ord i balettens och operans värld. 
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Man skriver ”genom detta arbete får barnen delta och barnperspektivet integreras 

konkret med Operans verksamhet”.
180

  

 Att utforska – ”Devising” opera och balett, workshops, föreställningar som under ett 

par dagar arbetas fram med en skolklass i samarbete med Operans pedagoger. Vid 

arbetets start finns inget annat än ett givet tema. 

 Medverkan vid Operans ordinarie produktioner. Ett stort antal barn och ungdomar 

medverkar årligen i Operans ordinarie produktioner på stora scen. Dessa barn 

kommer oftast från Kungliga svenska Balettskolan eller Adolfs Fredriks 

Musikklasser, som ett led i deras utbildning.  

Dessutom lyfter man fram så kallade fördjupande projekt, där produktionen ”Zemire och Azor” 

är ett exempel. Produktionen var ett samarbete mellan Operan, Operahögskolan och 

Elinsborgsskolan i Tensta. Arbetet med föreställningen integrerades i undervisningen i flera olika 

ämnen, som till exempel svenska och bild. Föreställningen filmades i 3D och ska spridas till 

landets biografer för andra barn och ungdomar att ta del av.  

Slutligen nämns målet att alla ska känna sig välkomna på Operan, vilket innebär att även barn 

med särskilda behov och funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ta del av opera och balett på 

ett högkvalitativt sätt. Här nämner man att man tar emot ett antal särskoleklasser genom 

visningsverksamheten och att man ämnar att fortsätta att utveckla det samarbetet med skolorna. 

Dessutom menar man att det vore givande att i framtiden ha ett kollo för barn med 

funktionsnedsättningar och i ett längre perspektiv skapa föreställningar utifrån 

funktionshindrades perspektiv.  

Vidare nämns målet samverkan. Dels genom samverkansprojekt med de konstnärliga 

utbildningarna, seminarier och workshops för konstnärlig utveckling, dels genom 

samarbetsprojekt med andra scenkonstnärer som till exempel Dockteater Tittut med vilka man 

skapade föreställningen ”Gossen och kärleken till tre apelsiner” och dels genom nätverk, där 

RESEO
181

 nämns som ett exempel. Här nämns också samverkan med skolor, både genom den 

verksamhet som erbjuds nu och genom andra projekt som skulle kunna möjliggöras genom 
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Skapande skola. I strategierna nämner man också problematiken med Operans lokalsituation.
182

 

Man menar att Operan inom en snar framtid behöver en ny mindre andra scen, då Rotundan 

egentligen är en repetitionslokal och inte är avsedd att ta emot publik. ”En ny andra scen skulle 

ge de nödvändiga förutsättningar som saknas för att kunna utveckla en barn- och 

ungdomsverksamhet och för att kunna möta fler barn. Verksamheten skulle t.ex. genom en egen 

scen få en kontinuitet och antalet barn- och ungdomsföreställningar skulle kunna öka. En mindre 

andra scen som ger nya möjligheter till närkontakt med publiken, gör det möjligt att parallellt 

upprätthålla verksamheten på stora scenen och att framföra barn- och ungdomsproduktioner i 

utbyte med andra institutioner och organisationer, mindre dansprogram, experiment och nya 

beställningsverk.”
183

  

Slutligen diskuteras finansieringen. Ovan nämnda aktiviteter ryms inom nuvarande budgetram, 

förutom målsättningen att öka verksamheten genom att driva en egen scen. Man nämner här 

möjligheter till sponsring samt utökade anslag. Man beräknar att ett tillskott på 10 mkr skulle 

omfatta hyra samt kostnader för verksamhet för en ny egen mindre andra scen. Ett tillskott på 1 

mkr skulle göra att man skulle kunna utöka antalet skolföreställningar på stora scen med 4 st per 

år. Ytterligare 3,5 mkr skulle möjliggöra en fullskalig barn- och ungdomsproduktion på stora 

scen. Om Operan tilldelades ökade resurser skulle också fler turnéer och gästspel kunna 

genomföras. Ett mindre gästspel utanför Stockholm har en beräknad kostnad på 0,5 mkr. 

 

5.5 Unga på Operan, intervjuer 
 

Som det beskrivits i kapitel 4. Empiri startades verksamheten som idag är Unga på Operan av två 

eldsjälar, utan påtryckningar från ledning eller från kulturpolitiskt håll. Avdelningschef Anna 

Karinsdotter uppger dock under intervju att hon är säker på att avdelningen skulle ha startats 

ändå, om än några år senare, då det ganska snart blev tydligt i Nationalscensuppdraget att 

Operans verksamhet ska innefatta utbud för barn och unga.
184
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5.5.1 Organisationsstruktur 

 

Unga på Operan var tidigare en verksamhet under marknadsavdelningen men är nu en egen 

avdelning direkt underställd Operans VD. Avdelningen har 2,5 tjänster
185

: en heltid med 

funktionstiteln Avdelningschef; Anna Karinsdotter, en heltid med den nya titeln Producent 

(ändrat från Projektadministratör april 2012); Charlotte Hylin och en halvtid 

Redaktör/Dramaturg; Sophie Helsing. Utöver dessa fasta tjänster har man ca 10 timanställda 

pedagoger som är inkallade efter behov under säsongen och främst arbetar med de guidade 

turerna för skolklasser men även med lovverksamhet, kollon och familjedagar. Dessutom har 

man fyra timanställda pedagoger som är utbildade inom devisningteknik, alltså när man skapar 

föreställningar tillsammans med barn. De är alla fyra artister i grunden.  

Unga på Operans avdelningschef Anna Karinsdotter uttalar sig på följande sätt angående hur 

man rekryterar personal: ”När vi söker pedagoger vill vi hitta rätt personer. Som kan våra konstformer 

eller också lär vi oss de konstformerna eftersom det behöver vara rätt människor som tar hand om barnen 

och att barnen möter entusiasm när de kommer hit. Så att de här personerna behöver vara en länk in i 

konstens värld. Så vi arbetar gärna då med skådespelare, vi har en mimare också, men även personer 

med universitetsutbildning som har just de här konstformerna i sitt bagage och som är lämpliga till att 

jobba med barn och vi har också flera stycken som kommer ifrån lärarhögskolan som jobbar här medan 

de studerar. Men det krävs att det är rätt människa. Får man inte kontakten med barnen så spelar det 

ingen roll hur mycket man kan om opera och balett, om de ändå inte tar till sig det.”
186

 

Pedagogerna själva säger såhär om deras uppgift/funktion inom verksamheten: ”Att förmedla ett 

intresse för dans och opera och för musik, på ett pedagogisk sätt som är lätt att förstå för olika 

ålderskategorier. Det kanske är att mitt intresse på något sätt ska smitta av sig och att man försöker 

inspirera till att det ska kännas kul att komma hit. Men kanske lite större också – allmänt till ett 

konstnärskap alltså till konstnärliga verksamheter överhuvudtaget och vad det innebär – vilka olika yrken 

det finns och vad olika människor jobbar med här. Presentera den världen.”
187
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 ” ... Inte att informera dem om alla fakta egentligen, det viktiga är nog mer att de får gå runt i huset och 

att det ska vara spännande.”
188

 

”Min uppgift är ju att förmedla det här till barnen och ungdomarna som kommer hit. Jag representerar 

ju huset och även dem som kommer hit, jag är den som förmedlar emellan huset och den unga 

publiken.”
189

 

”Att på olika nivåer, med olika förklaringsmedel, försöka att beskriva vår verksamhet på ett så intressant 

och kanske ibland så roligt sätt som möjligt också. Och framförallt att människor känner sig välkomna 

när de kommer till huset.”
190

 

”Förmedla ett budskap om kultur och vikten av kultur och introducera vad är opera, vad är balett? Men 

jag ser också som en viktig del att förändra bilden, som de ha kanske innan, då de ofta kommer hit med 

en idé om vad det här är. Och förhoppningsvis när de går härifrån så har jag ändrat det till någonting 

annat, mera positivt.”
191

 

Unga på Operans arbete leds av avdelningschefen Anna Karinsdotter. Hon har mandat att besluta 

kring skolverksamheten, familjedagar, kollon och så vidare. När det gäller större satsningar, som 

att producera en förställning, måste förslaget godkännas av VD och ledningsgrupp: ”När det 

gäller produktioner så tar Unga på Operan fram en idé, och vi för fram den till VD och om hon tycker att 

det är en bra idé så jobbar vi vidare med den och tar fram både det konstnärliga konceptet och en budget 

och sen så ska projektet presenteras i ledningsgruppen. Så ledningsgruppen ska stå bakom och vi måste 

också ha vd som står bakom.”
192 Anna Karinsdotter medger att de 2,5 fasta tjänster man har på 

avdelningen inte räcker till det arbetet som ska göras. Det krävs mer än de timmarna man får 

betalt för, för att få det att gå ihop, säger hon.
193

 

5.5.2 Verksamhet 

 

Unga på Operans verksamhet innefattar idag flera olika delar. Huvuddelen är gratis guidade 

visningar för skolklasser, vilket ger ca 10500 besökande kolbarn per år i åldrarna från 5 år upp 
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till och med gymnasiet
194

. I samband med visningarna får skolklasserna en aktivitet, anpassad 

efter barnens ålder och vad som kan erbjudas i huset just den dagen. Vanligt är att barnen har en 

stunds kostymprovning med kostymer, hattar och balettskor från nedlagda produktioner, har 

instrumentprövning med musiker från Operans orkester; Kungliga Hovkapellet, tittar på 

balettens “morgonskola” det vill säga träning, eller ser en stund av repetitionen på Stora scenen. 

Ibland arrangerar Unga på Operan också speciella konserter i Operans guldfoajé som aktivitet.
195

 

Efter aktiviteten får klassen äta medhavd matsäck och har sedan avslutning med pedagogen 

innan besöket är klart. På sport-, påsk- och höstlov har Unga på Operan verksamhet för familjer, 

ofta i form av föreställningar i guldfoajén eller visningar med kostymprovning för barnfamiljer. 

Vanligen har man en familjedag per termin då en av operans avdelningar står som värd; t.ex. 

baletten, orkestern, kören eller scenteknikerna. Varje sommar har man ett balettkollo och ett 

operakollo. Man har barnintroduktioner inför föreställningar som riktar sig till unga eller familjer 

och man anordnar också inspirationsdagar för lärare.
196

 

Dessutom producerar man föreställningar. ”Gossen och Kärleken till de tre apelsinerna” är en 

dockopera i samarbete med Dockteatern Tittut och har spelats på Rotundan för barn i åldern 2-5 

år. ”Zemire och Azor” uppfördes i samarbete med solister från Operahögskolan och två klasser i 

åk 6 från Elinsborgsskolan i Tensta, tillsammans med en del av Kungliga Hovkapellet. 

Föreställningen spelades för utsålda hus på Kulturhuset Tenstaträff i Tensta och filmades i 3D. 

Under våren 2012 visas den på bio för skolklasser i hela landet. Man har hittills sålt 6 400 

biljetter till biovisningarna (25 april 2012). Totalt uppger Unga på Operan att man har ca 25 000 

besökare inom sin verksamhet per år.
197

 

De guidade visningarna med aktivitet är gratis för skolklasser. Så har det varit redan från start 

och så kommer det troligen fortsätta att vara enligt Anna Karinsdotter; ”Vi tycker att det är ett 

väldigt viktigt uppdrag som operan har och vi vet att skolorna har väldigt lite pengar. Och det här gör att 

vi når väldigt många. Barnen som kommer hit är nöjda och glada och har fått ta del av operans utbud 

och ja det är viktigt att hålla det gratis. Ambitionen är i alla fall att vi ska fortsätta att ha det så.”
198 

Unga på Operans producent Charlotte Hylin fick frågan vilka det är som kommer på 
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skolvisningarna: ”Mest skolor från stockholmstrakten. Men det kommer mer och mer utifrån landet. Vi 

skulle förstås vilja nå flera men de reser långt. Ofta om de ska se föreställning på kvällen så får de 

visning innan eller om de stannar i Stockholm i flera dagar får de en förmiddag. Men måste också följa 

budget, vi kan inte ta in hur många klasser som helst. Kvoten är max 55 grupper per månad. Vissa 

månader mindre, jag har möjlighet att justera det lite. Det blir alltid fullbokat.” Charlotte Hylin säger 

angående utbudet av till exempel föreställningarna som ges i samband med visningarna, vilka 

åldrar de riktas till: ”De är mest för de lite yngre, förskola och lågstadium. Det är framförallt de som 

kommer.” Charlotte Hylin fick också frågan om det är samma skolor som återkommer eller om 

man lyckas nå nya: ”Det kommer nya skolor men har man varit här på visning så vill man komma 

tillbaka, så när de [lärarna] får en ny klass så ringer de igen och kollar. Det sprider sig mellan lärare. 

Många som ringer är sådana som varit här med andra klasser. Det vi gör är väldigt populärt!”
199 

Avdelningschef Anna Karinsdotter säger: ”Operan har ju ett nationellt uppdrag, så i första hand är 

det ju Storstockholms barn och ungdomar som vi når eftersom de har närmare att komma till oss men då 

måste vi tänka också hur kan vi nå övriga Sverige, och det har vi gjort, just nu, genom att Zemire och 

Azor, som vi gjorde förra våren spelades in i 3D och just nu visas den över hela Sverige, så att barn ifrån 

högst upp i norr till längst ner i Skåne har möjlighet att se den här produktionen på bio, till en kostnad av 

20 kr per biljett. Och vi har sålt 6 400 biljetter.”
200 

 

Budgeten är svår att sätta fingret på uppger Anna Karinsdotter. De siffror som syns utåt är 

missvisande då vissa delar projekten står i andra avdelningars budget, till exempel kostym och 

scenografi för föreställningar som produceras. Unga på Operan uppges dock ha under en procent 

av Kungliga Operans totala budget. Visningarna för skolklasser kostar ca 650 000 per år, och 

täcker då pedagogernas löner.
201

 Ibland söker man externa medel, genom stiftelser och fonder, 

för specifika projekt som till exempel en seminariedag. Operans resurser är begränsade och vissa 

saker ryms inte inom budget, om man ser en möjlighet att söka pengar utifrån så gör de det. 

Kulturrådet kan inte ge pengar direkt till Unga på Operan då de är statliga, men i exempelvis 

samarbetet med Tittut sökte och fick Tittut pengar från Kulturrådet för att göra 

samarbetsprojektet, så ibland kan annat statligt finansiellt stöd ändå komma verksamheten till 
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gagn. Det finns idag ingen huvudsponsor enskilt för Unga på Operans verksamhet, men det 

skulle finnas möjlighet för sponsorer att gå in om de vill stödja verksamheten. Sponsringsarbete 

ligger dock under sponsringsenheten i huset, och ingår inte i Anna Karinsdotters uppdrag. Men 

när det kommer till att söka pengar för enskilda projekt är det Anna Karinsdotter själv som gör 

det. 

På frågan hur valet om vad som ska spelas går till svarar Anna Karinsdotter: ”Vi får väldigt mycket 

förslag, externa förslag, och vi tar dem i beaktande. Och nu t.ex. på påsklovet så hade vi 

“Operaclownerna” och det är ju en extern föreställning som har gått på turné tidigare i Sverige och som 

vi tyckte var jättefin så att vi ville jättegärna ha den hos oss också så den vägen kan det absolut gå. Men 

oftast så är det jag och Sophie [Helsing, redaktör/dramaturg på Unga på Operan] som utvecklar idéer 

tillsammans, vi får uppslag som vi jobbar vidare på och vi har jobbat i ganska lång tid.”
202

 

Unga på Operans redaktör/dramaturg Sophie Helsing säger: ”Det har känts roligt att ta in de här 

som har varit proffs på barnteater, att samarbeta och ta del av deras kunskap. Inte alltid det är lätt att 

göra ett samarbete det måste klicka så att alla känner att de har en bra plats i det. (...) Det får ju aldrig 

kännas som man har ett samarbete bara för att ha ett samarbete bara för att någon säger det, även om 

det är så i vissa fall, så funkar, går det inte. Det måste bli bättre än om man hade gjort det ensam. Men 

det är ju roligt att samarbeta det är väldigt lärorikt.
203 

 

5.5.3 Syftet med verksamheten 

 

Avdelningschefen Anna Karinsdotter säger att: ”syftet är primärt att låta barn och unga komma i 

kontakt med de här konstformerna på sina egna villkor. De ska få möjlighet till att se om det här är 

någonting för mig. Det ska vara föreställningar som ska vara aktuella för barn och unga, med tematik 

som är aktuella för dem, det finns en väldig kraft i våra konstformer och att låta den yngre publiken ta del 

av det. Vi ser också att det är ett väldigt värde i att jobba pedagogiskt, att det händer mycket, kan hända 

mycket, med de här barnen och de här ungdomarna som vi jobbar med. Händer mycket i skolklasser som 

får jobba pedagogiskt i djupare projekt så ja, möjliggöra möten med konsten helt enkelt, bjuda på en 

konstupplevelse.”(...)  ”Små barn som kommer hit vet inte att man ska sitta stilla i salongen… Har man 

det synsättet så nedvärderar man barnen, vi tycker att man ska se barnen som det de är. Och då talar 
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man snarare om ett relationellt betraktelsesätt, “Gossen” är ingenting utan sin publik, den blir någonting 

först i mötet med barnen. ”
204

 

De fem intervjuade pedagogerna fick också frågan om vad de anser att syftet med verksamheten 

är, och svarade på följande sätt: ”Att introducera unga till opera och balett, alltså att de får en 

förståelse för vad det är och kanske och kanske just för att det inte är så lätt för barn att ta sig hit för det 

är ju inte så mycket barnverksamhet annars, inte inriktat till barn, föreställningar och så. Så då tänker 

jag att man introducerar det eftersom det är en ”Nationalopera”, den angår alla och alla betalar för 

den.”
205

 

”Det är väl att öppna upp huset för sådana som inte har tillgång till det. Sen vet jag inte hur mycket man 

verkligen kan lära t.ex. 6-åringar om operan och balett på den här korta tiden men det är ju bra att ge 

dem en känsla av vad det är och det är ju spännande helt enkelt att få vara på ett teaterhus. Det kanske 

ger dem ett intresse för det och i framtiden kanske börjar med det. Det är ju många av småttingarna som 

säger att de vill börja dansa och som tycker att det är jättehäftigt att de på scenen kan sjunga så högt. De 

flesta av de mindre har ju aldrig varit här förut.”
206

 

”Att kunna erbjuda barn och ungdomar kunskapen om opera och balett, sprida den kunskapen. Och så 

bjuder det ju in till en ny publik, vi öppnar ju upp Operan och bjuder in till opera och balett och den 

klassiska musiken. Öppna upp den världen, att alla är välkomna.”
207

 

”Att få ut Operans verksamhet till en bredare publik och kanske hitta en ny publik också för framtiden. 

”
208

 

”Syftet är att förmedla kultur till barn naturligtvis och att introducera opera och balett på liksom ett... så 

ett frö i barnens medvetande och öppna en lite dörr på glänt och också att, tycker jag är en viktig del, att 

nå ut till barn och ungdomar som vanligtvis inte skulle hitta hit. Den delen av arbetet tycker jag är bland 

det viktigaste, de som inte får det gratis hemma.”
209

 

Fyller Unga på Operan sitt syfte/uppdrag? Ja, säger samtliga pedagoger. Och pedagog E 

tillägger: ”Ja det tycker jag. Men utan att säga att vi är liksom framme vid målet, eller det är väl ett mål 
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som ständigt utvecklas och man kan alltid nå längre men jag tycker absolut att vi arbetar i linje med vad 

syftet är, det tycker jag.”
210 

Redaktör/dramaturg Sophie Helsing säger: ”Sen kan jag nog säga att Operan som institution, Operan 

i världen sådär, kanske önskar sig, eller säger att man önskar sig en yngre publik inne i salongen men 

man vill ju verkligen att den publiken ska bete sig precis som den publiken man redan har. Så det gäller 

ju att den publiken sakta slussas in och lär sig att bete sig som man ska. Man vill liksom eventuellt ha 

yngre kroppar men inte ett yngre manér, med popcorn eller sådär.”
211

 

 

5.5.4 Konsekvenser av strategierna 

 

Anna Karinsdotter säger angående mål i strategierna att: ”när man jobbar med barnteatern är det 

viktigt att det är en föreställning som är intressant för publiken, för att om de vill gå så tycker inte jag att 

det är bra, även om det funkar med storyn och regin och kostymerna - det spelar ingen roll om publiken 

inte är intresserad. Vi hade en seminariedag där en man sa att det är onödigt med högsta kvalitet för 

barn när det gäller kultur, för barn skiter i det… Hans dotter älskade en föreställning som han tyckte var 

skitdålig. Barn tycker om det de tycker om. Men jag tycker att det är vår skyldighet att erbjuda dem det 

som är bästa musiken bästa historierna, osv.”
212 Redaktör/Dramaturg Sophie Helsing säger: ”Jag 

har så svårt för kvalitetsbegreppet… det är klart att man alltid vill ha det bästa men det är ett konstigt 

nål. Det är klart att man, om alla gör sitt yttersta så kan det ändå floppa! För att kunna göra riktigt bra 

konst så tror jag att man måste vara ute på hal is."
213 

Anna Karinsdotter säger följande om hur man reagerade när man fått direktiven om att skriva 

strategier för barn- och ungdomsverksamheten: ”jag tycker att det var väldigt bra, för det gjorde att 

vi tvingades tänka till och att vi har en tydlig strategi nu som huset står bakom. Det har inte tidigare 

funnits såhär tydligt, inte såhär uttalat.” 

Anna Karinsdotter fick också frågan om det skett någon förändring i verksamheten i och med 

strategierna: ”vi har sett att behovet av en egen scen verkligen är det som vi måste jobba med och att det 
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kommer att dra pengar, vara dyrt, men om vi ska kunna utvecklas så måste vi få en spelplats. Eftersom vi 

känner behovet att få producera fler föreställningar så jobbar vi ju för det. Större kraft på den delen.”
214 

De fem intervjuade pedagogerna känner till mycket liten del till direktiven om strategierna för 

verksamheten. Endast en uppger att den känner till dem, och en annan uppger att den trodde att 

det redan fanns strategier. På frågan om de saknar något i verksamheten eller har några speciella 

förhoppningar för framtiden svarar pedagogerna: 

”En egen scen skulle ju vara jättekul, för det har ju Dramaten och andra scener har ju en egen 

verksamhet för barn och unga och det är det som jag tror ingår i uppdraget så det borde ju verkligen 

finnas. För det är ju en brist när barnen kommer och frågar vad kan vi se och då kanske det inte går 

något här då som de kan se och då får man säga ”till jul, då går nötknäpparen!” ”
215 

”De små föreställningarna [i Guldfoajén] har vi ju inte nu. Det är jättetråkigt. Nu blir det mer att de 

provar kostymer och det är klart att det är en rolig grej men det känns viktigare att bjuda dem på en 

upplevelse, klä ut sig skulle de ju kunna göra någon annanstans, i skolan t.ex. En egen scen borde ju 

finnas såklart, Stadsteatern och Dramaten har det så varför inte? Mer live! När de kommer hit tycker jag 

att de ska få en upplevelse som de inte kan få någon annan stans, något som är unikt för operan och det vi 

gör här!”
216

 

”Vi är ju under en utveckling vi är ju fortfarande ganska nya och har nog inte kommit fram till vart man 

vill. Nu börjar man ju märka mer och mer att vi inte behöver be om ursäkt för oss: ”ojoj här kommer jag 

med ett gäng barn, hoppas vi inte stör, typ”. Det behövs ju mycket mer och bör öppnas upp mer den här 

världen tycker jag. Det är klart att man ska värna om kulturen och de gamla traditionerna det är jättefint 

och det är ju en del av operan men sen måste man också acceptera att det finns en yngre publik – man vill 

väl ha en yngre publik!?”
217

 

”Ja, jag kan tycka... nu är ju inte jag med så mycket i den delen av verksamheten men nå ut mer i 

skolorna. Att inte bara barnen kommer hit utan av vi kommer till dem också, att utveckla den 

verksamheten tror jag skulle vara jättebra. Och också för eleverna att, eller ungdomarna att få känna på 

att vara, alltså sjunga saker själva, göra saker själva, att inte bara passivt lyssna, utan liksom hitta den 

här interaktiva delen där de själva får göra på ett eller annat sätt.”
218
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När avdelningschef Anna Karinsdotter får frågan om hur hon ser på framtiden säger hon: ”nästa steg 

blir att bli ännu mer implementerad i operahuset, det håller vi på att bli också så det är en process. Vi 

startade nästan som en gerillarörelse men har gått vägen till att bli mer och mer implementerade, och det 

blir vi så vi fortsätter den vägen. Att ta en större plats i Sveriges kulturliv helt enkelt, efter som vi är ju 

väldigt stockholmsbaserade men ”Zemire och Azor” var ju första steget att kunna nå ut, hur kan vi gå 

vidare därifrån? Att verkligen vara Sveriges nationalscen gällande opera och balett i produktioner för 

hittills har vi bara producerat två verk, vårt tredje kommer i höst, så att verkligen få fart för det och spela 

från de små barnen till de unga vuxna. Och allting går väldigt långsamt i ett operahus så att även om det 

inte syns så mycket så ännu så är det en boll som är i rullning och som blivit riktigt stor så även om den 

inte syns så har den växt på sig där ingen ser. Och fortsätter: ”Operan har inte fått mer pengar, även om 

vi ska göra barn och ungdomsverksamhet och resurserna är anpassade efter att man ska spela opera och 

balett på stora scenen, det gör att vi slåss, det blir ju att man liksom behöver tränga sig in för att få fysisk 

plats, för att replokalerna räcker ju inte till... Det handlar om att nu måste resurserna fördelas på 

ytterligare en avdelning, och det var tight redan som det var.” På följdfrågan om inte verksamheten 

borde ha en självklar plats, då det står med i Nationalscensuppdraget svarar Anna Karinsdotter: 

”Ja den förståelsen finns ju men samtidigt är det så att om du spelar en föreställning för den yngre 

publiken så måste du ta ett lägre biljettpris, du får in mindre pengar helt enkelt och budgeten är redan så 

tight, så det är ett problem, hur man ska lösa det. Men jag tycker att Unga på Operan är extremt 

kostnadseffektiva, vi får väldigt mycket verksamhet för de pengar vi har.”
219

 

6. Analys 
 

I betänkandet Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen menar man att det finns 

fyra styrdokument som styr barnkulturområdet; FN:s konvention om barnets rättigheter (kallad 

barnkonventionen), de nationella kulturpolitiska målen, bibliotekslagen samt läroplanerna.
220

 

Mot bakgrund av Röviks modell i kapitel 2. Teori kan vi se de här styrdokumenten som 

fastställandet av de övergripande målen av barnkulturen i Sverige. Christensen et al. menar på att 

offentliga organisationer arbetar mot kollektiva mål som uttrycks i abstrakta formuleringar i syfte 

att fungera som mer generella riktlinjer och ge organisationer större flexibilitet i hur de ska 
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uppfylla målen. Ett sådant mål inom dagens kulturpolitik är ”särskilt uppmärksamma barn och 

ungas rättigheter till kultur”. 

Regeringen hade därför sedan 2007 haft med följande punkt i regleringsbreven: ”Ett 

barnperspektiv skall integreras i Xs verksamhet bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet 

till inflytande och delaktighet ökar”. I regleringsbreven för 2011 står det redan i det inledande 

stycket att ”regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas 

rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.”
221

 

Genom detta har man valt att prioritera vissa aspekter av kulturpolitiken och på så sätt skapat en 

målhierarki, som Rövik menar är en del av målstyrningsprocessen.  

Regeringen har sedan 2006 vidtagit ytterligare åtgärder för att öka barn och ungdomars 

möjligheter till kultur.
222

 Bland dessa är den nationella satsningen Skapande skola samt att 

statliga institutioner har fått i uppdrag att utforma strategier för sina barn- och 

ungdomsverksamheter. Som en kartläggning av hur de berörda organisationerna integrerat 

barnperspektiv i sin verksamhet fick 26 av organisationerna i uppdrag att formulera strategier för 

sin barn- och ungdomsverksamhet för 2012-2014. Detta kan ses som det tredje steget i Röviks 

modell för målstyrningsprocesser. Genom att ge organisationerna själva ansvaret att formulera 

dessa strategier har man tilldelat dem valfrihet, dels i genomförandet och dels i fördelningen av 

resurser.  

Resultatet av åtgärderna presenteras i årsredovisningar. De fungerar som resultatindikatorer som 

regeringen använder som underlag för att mäta vilket utfall de givna direktiven har gett. Dessa 

ligger sedan som grund till det kommande budgetårets regleringsbrev. Årsredovisningarna visar 

huruvida de genomförda satsningarna har gett önskat resultat. I årsredovisningen hittar man 

nettoomsättning, antalet föreställningar, antalet besökare etc. En dialog förs mellan regeringen 

och organisationerna där båda parter har möjlighet att framföra upptäckta behov eller önskemål 

för att på ett bättre sätt kunna nå de uppsatta målen. Detta händelseförlopp illustreras i figur 1 i 

kap 2. Teori. Dialogen och det eventuella korrigerandet bidrar till en lärandeprocess som i 
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målstyrningsutopin leder till kontinuerlig förbättring.  Denna process kan ses som de två sista 

stegen i Röviks modell för målstyrning.  

Dramaten och Operan har skrivit strategier för sin barn- och ungdomsverksamhet, som en del av 

Kulturdepartementets direktiv för deras verksamheter. De kulturpolitiska målen är de 

övergripande målen som påverkar olika institutioners verksamhetsmål. Verksamhetsmålen måste 

överensstämma med de kulturpolitiska målen. Strategierna för barn- och 

ungdomsverksamheterna kan ses som ett steg för att överskrida avståndet mellan önskat mål och 

verklighet, så som det är beskrivet av Christensen et al., förklarat i kap 2. Teori.  

Inom ramen för syftet för studien ska vi jämföra Dramatens och Operans barn- och 

ungdomsverksamheter och analysera hur de arbetar för att leva upp till och fylla de krav som 

ställs genom de nya direktiven. För att göra detta ämnar vi först att svara på frågeställningarna 

för denna undersökning. Frågeställningarna handlar till stor del om att ge bakgrundsinformation 

om verksamheterna. Utan denna skildring kan det vara svårt för läsaren att följa 

undersökningsprocessen och förstå det fält inom vilken studien rör sig. Det skulle även vara svårt 

för författarna att till fullo uppfylla syftet med studien.  

         Hur är barn- och ungdomsverksamhetens organisation uppbyggd och hur förhåller den sig 

till institutionerna som helhet? 

De som arbetar med Unga Dramaten är alla anställda i Dramatens linjeorganisation, för att sedan 

bli placerade eller utlånade till Elverket för att arbeta med Unga Dramatens verksamhet. Den 

administrativa personalen består av en konstnärlig ledare, en producent, en marknads-

/publikarbetare och en kommunikatör och alla fyra arbetar enbart med Unga Dramaten. Utöver 

dessa finns scenansvarig personal och tekniker som arbetar med själva produktionerna. De som 

möter publiken/besökarna är inte specifikt utvalda för att arbeta med barn- och 

ungdomsverksamheten utan blir utlånade av Dramatenhuset. Även skådespelarna lånas ut från 

Dramatens ensemble.  

Unga på Operan drivs också av en administrativ enhet i form av en avdelningschef (som också 

skulle kunna ses som en konstnärlig ledare), en producent (som också har hand om kontakten 

med publiken, främst skolorna) och en redaktör/dramaturg (som arbetar med Unga på Operans 
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hemsida, likt en kommunikatör). När man gör föreställningar använder man den tekniska 

personal som finns till hands i Operahuset. Däremot är de som möter publiken/besökarna 

speciellt anställda av Unga på Operan, i form av pedagoger som har visningar och workshops.  

Unga Dramatens marknads-/publikarbetare verkar ha önskan om att det i framtiden ska finnas 

egna publikvärdar på Elverket som en del av organisationen: ”… det vore ju liksom drömmen om 

Unga Dramaten kunde ha sina egna publikvärdar. Nu har vi den mån det går haft samma gäng 

som har kommit.”
223

  

Produktioner för barn produceras inte uteslutande av Unga Dramaten och Unga på Operan, utan 

produceras även av de stora husen, Dramaten och Operan, och spelas på den stora scenen. 

Verksamheterna kan därför komma att konkurrera med varandra. Inte bara om resurser, utan 

även om publiken. Unga Dramatens målgrupp är från femåringar upp till unga vuxna. Det äldre 

segmentet av denna målgrupp kan också utan vidare se föreställningar på Dramatens stora scen. 

Skolklasser som ska gå på Dramaten kan alltså behöva besluta om till vilken scen man ska gå – 

Elverket, för att till exempel se Rövare, eller Stora scen, för att till exempel se Romeo och Julia. 

Unga Dramatens marknads-/publikarbetare, som arbetar med kontakten med skolorna, menar på 

att det ibland kan vara svårt att övertyga skolklasserna att hellre komma till Elverket. Skolorna 

har invanda mönster och vissa skolor har som tradition att åka till Dramaten, gå på en guidad 

visning och se en föreställning på Stora scen. Dramaten har ett starkt varumärke och det kan 

påverka skolornas beslut. När det kommer till föreställningar för yngre barn blir det mer naturligt 

att ta sig till Elverket, då det är Dramatens barn- och ungdomsscen.  

Unga på Operan har ännu inte hamnat i det läget. Än så länge har bara två föreställningar 

producerats i ett större format. Fler är dock på väg. Här återstår det att se om Operan kommer att 

få en mindre scen för till exempel föreställningar som riktar sig till barn och unga. Idag spelas så 

kallade familjeföreställningar på Stora scen, till exempel Nötknäpparen, men de produceras inte 

av Unga på Operan. 
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         Vad består barn- och ungdomsverksamheten av? 

Unga på Operan och Unga Dramaten har närmat sig sitt uppdrag från olika håll. Unga på Operan 

har en mer pedagogisk och interagerande verksamhet. En stor del av arbetet består av gratis 

guidade visningar med en aktivitet, för skolklasser. Innehållet i visningarna anpassas beroende på 

målgruppen. Dessutom har man skollovsverksamhet, dels i form av miniföreställningar i 

guldfoajén samt i form av ett balettkollo och ett operakollo under sommarloven. Det anordnas 

familjedagar då man arbetar med en av Operans avdelningar, som även står som värd. Utöver 

detta producerar Unga på Operan föreställningar, hittills har man gjort två produktioner och fler 

är på väg. Det finns också en blogg där unga personer bland annat skriver recensioner för en ung 

läsekrets. Till föreställningar på Stora scen som riktar sig till en ung publik anordnar Unga på 

Operan barnintroduktioner inför föreställningen. Dessutom producerar man lärarhandledningar. 

Totalt uppger Unga på Operan att man har ca 25 000 besökare inom sin verksamhet per år.
224

 

Utbudet riktar sig främst till barn i de lägre skolåldrarna, men grupper med barn i åldrarna från 

fem år upp till och med gymnasiet tillhör målgruppen. Unga på Operans producent Charlotte 

Hylin säger dock om utbudet att: ”De är mest för de lite yngre, förskola och lågstadium. Det är 

framförallt de som kommer.” Visningarna för skolklasser är gratis, avdelningschefen motiverar 

det på följande sätt: ”Vi tycker att det är ett väldigt viktigt uppdrag som operan har och vi vet att 

skolorna har väldigt lite pengar. Och det här gör att vi når väldigt många. Barnen som kommer 

hit är nöjda och glada och har fått ta del av operans utbud och ja det är viktigt att hålla det 

gratis. Ambitionen är i alla fall att vi ska fortsätta att ha det så.”
225

 Att visningsverksamheten är 

gratis kan ses som ett sätt att göra verksamheten tillgänglig för alla skolor oavsett skolans 

ekonomiska förutsättningar. 

Unga Dramaten producerar 5-6 produktioner per spelår, som det också produceras 

lärarhandledningar till. Teatern har även haft sidoverksamhet i form av fotoutställningar, 

musiktävlingar, skrivarprojekt osv. På frågan om utbudet är jämnt fördelat över åldrarna på Unga 

Dramaten svarar Producent Felicia Moritz Malmcrona; ”Om man slår ut det på ett par år så blir 

det det, men inte varje spelår, för det mäktar vi inte med.”
226

 Unga Dramatens kringverksamhet 
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är mycket liten jämfört med den primära verksamheten: att göra föreställningar. Unga Dramatens 

producent säger såhär om denna prioritering: ”Absolut, men det har ju varit det som har varit vår 

framgång att genom föreställningar, det är det vi är bra på. Vi är inte, till skillnad från Unga på 

Operan, så är vi inte bra på pedagogiskt arbete. (…) Men det som vi är bra på primärt det är ju 

att göra teater. Det finns många andra som är bättre på det pedagogiska arbetet. Det är ju det vi 

har prioriterat också. Men sen tror jag i och med det här med skapande skola och så som även 

de kulturpolitiska målen är utformade om man tittar så är det ju lika mycket barns eget skapande 

och där gör man ingen skillnad på, och det kanske man inte ska göra heller, på att det har ett 

lika värde, och det ska det ju ha. Men för oss blir det jättekonstigt om man säger att barnens eget 

skapande det kan ni göra också här på Dramaten. Ja men det krävs ju spec-kompetens för det. 

(…) För jag menar vi är ju ändå nationalteater så får vi se hur mycket vi mäktar med. Men då 

krävs det ju extra resurser..”
227

 Här ser vi en stor skillnad jämfört med hur Unga på Operan 

arbetar. Unga på Operan har en verksamhet som har en stark anknytning till pedagogik och 

deltagande kultur, medan Dramaten har större fokus på föreställningsverksamhet. Producent 

Felicia Moritz Malmcrona menar dock att det är pedagogiska arbetet är något som Unga 

Dramaten vill stärka: det ligger ju i våran, i sakens natur, att det är en sida vi vill utveckla, så att 

det är små steg framåt.
228

 Ibland har sidoverksamheterna verkat i ett pedagogiskt syfte. Ett 

exempel på detta är att vissa av de barnen som deltog i fotoutställningen aldrig tidigare hade varit 

på teater eller haft erfarenhet av att åka tunnelbana. Teatern kan alltså upplevas på olika sätt och 

verka pedagogiskt på flera vägar. Unga Dramatens producent säger att det finns andra som är 

bättre på pedagogiskt arbete och att den kompetensen i dagsläget inte finns inom Unga 

Dramatens organisation. Av intervjuerna går det också att utläsa att sidoverksamheten används 

som ett sätt att locka till sig publik och få dem att hitta till Elverket. Man använder 

sidoverksamheten som ett fönster in mot teatervärlden för att eventuellt väcka ett intresse för 

besökarna, som en slags marknadsföring av ordinarie verksamhet. 

Verksamheterna skiljer sig mycket från varandra, trots att de till de yttre omständigheterna ändå 

liknar varandra och att de verkar inom samma fält. Mia Hertlers erfarenhet är att framförallt 

skolorna efterfrågar mer än att bara se en föreställning när de ska besöka Unga Dramaten: ”Och 

att de också vill ha så mycket mer – det är inte bara att de kommer hit och tittar på teater – de 
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vill gärna att man ska komma ut innan och sen efteråt och gärna en gång mittemellan också nä 

men det är liksom, det är mycket kringverksamhet, och det... den grejen har vi nog inte hittat 

riktigt än men vi är på väg.”
229

 Det verkar alltså som att verksamheterna håller på att närma sig 

varandra i innehåll och utbud. Båda efterfrågar dock mer resurser för att nå dit. Unga Dramatens 

konstnärliga ledare säger: ”ska man göra allting som man önskar med det här 

strategidokumentet så finns det inte tillräckligt (...) vi vill ju fortfarande hålla en hög konstnärlig 

kvalitet, det är vårt stora mål. Sen att kunna fortsätta men den här kringverksamheten och vara 

ute, det skulle behövas ytterligare medel.”
230

 Unga Dramatens producent säger: om vi ska uppnå 

de där andra delarna som vi inte har idag så kräver det mer resurser.
231

  

Unga på Operans avdelningschef är inne på samma spår: ”Operan har inte fått mer pengar, även 

om vi ska göra barn och ungdomsverksamhet och resurserna är anpassade efter att man ska 

spela opera och balett på stora scenen, det gör att vi slåss, det blir ju att man liksom behöver 

tränga sig in för att få fysisk plats, för att replokalerna räcker ju inte till... Det handlar om att nu 

måste resurserna fördelas på ytterligare en avdelning, och det var tight redan som det var.” 

Varken Unga Dramaten eller Unga på Operan har i dagsläget någon egen huvudsponsor. Detta 

skulle dock kunna vara möjligt, och kan bli aktuellt i framtiden. För att kunna uppnå strategierna 

till fullo behövs mer resurser anser de båda verksamheterna. Dessa resurser finns inte idag, men 

skulle kunna bli möjliga genom omprioriteringar i Operans eller Dramatens totala budget, eller 

ökade medel från staten. Att öka intäkterna verkar inte vara aktuellt då ingen av verksamheterna 

vill höja priset på till exempel biljetter. Hur stor andel barn- och ungdomsverksamheterna har av 

den totala budgeten skiljer sig stort om man jämför Dramaten och Operan. Unga Dramaten 

uppger att man har 18 %
232

 av den totala produktionsbudgeten för sina föreställningar medan 

Unga på Operan uppger att man har under en procent av Operans totala budget.  

Unga Dramatens konstnärliga ledare Agneta Ehrensvärd har en annan uppfattning än Unga på 

Operans avdelningschef Anna Karinsdotter angående biljettkostnad för att ta del av 

verksamheten. ”Gratis, det tror jag kan vara lite farligt, därför att till slut så vill ingen betala 

någonting överhuvudtaget och Dramaten har ju krav på sig att spela in pengar. Barnteater blir 
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ju ingen rik på så det har ju mera med en hållning från ledningens sida, hur man ser på barn och 

unga, som du sa Artikel 31 från barnkonventionen, barns rätt till kultur och fritid, så att … nej 

för om man då vänjer sig vid att allting är gratis dels så kan man ibland känna att är det gratis 

så betyder det inte ett skit, då kan man strunta i att komma”
233

 Här syns en tydlig skillnad från 

Unga på Operan, där man ser ett stort värde i att man når många genom att hålla delar av 

verksamheten kostnadsfria. På Dramaten kostar en guidad visning 650 kr i dagsläget. Unga 

Dramaten anser att de guidade visningarna kommer att värderas högre genom att besökarna 

betalar för upplevelsen.  

När det kommer till rekrytering av kompetens menar Unga på Operans avdelningschef Anna 

Karinsdotter rekryteringen av kompetens som exempelvis pedagoger är en viktig del: ”det krävs 

att det är rätt människa. Får man inte kontakten med barnen så spelar det ingen roll hur mycket 

man kan om opera och balett, om de ändå inte tar till sig det.”
234

 Detta tyder på att Unga på 

Operan trycker på att de anställda som möter barnen ska ha kompetens för att möta och 

kommunicera med barnen. Det speglar deras syn på vilket fokus verksamheten har. Pedagogerna 

är verktyget genom vilka Unga på Operan kan förmedla sin verksamhet. Unga Dramaten har en 

annan syn: ”om man nu pratar om synen på barn, så handlar det verkligen om att det är ingen 

skillnad på barn och vuxna, de ska bemötas på samma sätt, det är ju inte så att vi anställer 

”jättegulliga” publikvärdar bara för att vi jobbar med barn och ungdom,”235 säger Unga 

Dramatens producent. Unga Dramaten kan inte själva anställa publikvärdar utan får låna 

publikvärdar från Dramatenshuset. Att se till att verksamheten får egna publikvärdar verkar det 

inte vara fokus på. Däremot kan de av Dramatens publikvärdar som själva är intresserade av att 

arbeta med Unga Dramaten be om att få göra det och därigenom bli placerade på Elverket.  

 

         Vad anser de verksamma inom barn- och ungdomsverksamheten själva är syftet med deras 

verksamhet? 

Unga Dramatens konstnärliga ledare Agneta Ehrensvärd uppger att syftet med verksamheten är: 

”teater för barn och unga, med en så hög angelägenhetsgrad som möjligt. Och där man då 
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försöker hålla en väldigt hög konstnärlig nivå på alla plan, tekniskt, skådespelarmässigt, alltså 

att man tittar på en helhet. Och även textmässigt också naturligtvis. Att det liksom utmanar både 

oss själva och förhoppningsvis också publiken.”
236

 Agneta Ehrensvärd säger också att man i och 

med att man är en ” … nationalteater så tycker vi ju då att vi måste värna om liksom konsten 

utan att det blir ’pretto’”. Producent Felicia Moritz Malmcrona svarar: ”Det ska göras specifikt 

för barn och unga. Vi ska spela klassiskt och nyskrivet svenskt och utländskt också. Sen finns det 

inga pin-pointade att vi ska spela för den och den målgruppen utan de målen sätter vi upp själva. 

(…) Men också som sagt från 5 år och uppåt och föräldrar och lärare och andra som rör sig i 

närheten.”
237

 Både Agneta Ehrensvärd och Felicia Moritz Malmcrona fokuserar alltså tydligt på 

föreställningarna och att Unga Dramaten ska vara tillgängliga. Syftet ligger på vad 

föreställningarna ska förmedla och vilka de ska nå. Agneta Ehrensvärd nämner också att hon 

strävar efter att i nyskrivna verk garantera jämställdhet samt att huvudkaraktären i en 

föreställning gärna ska vara en kvinna och inte framställas som ett offer.  

Unga på Operans avdelningschef Anna Karinsdotter säger att: ”syftet är primärt att låta barn och 

unga komma i kontakt med de här konstformerna på sina egna villkor. De ska få möjlighet till att 

se om det här är någonting för mig. Det ska vara föreställningar som ska vara aktuella för barn 

och unga, med tematik som är aktuella för dem, det finns en väldig kraft i våra konstformer och 

att låta den yngre publiken ta del av det. Vi ser också att det är ett väldigt värde i att jobba 

pedagogiskt, (…) möjliggöra möten med konsten helt enkelt, bjuda på en konstupplevelse.” Två 

av de intervjuade pedagogerna svarade på följande sätt: ”Att kunna erbjuda barn och ungdomar 

kunskapen om opera och balett, sprida den kunskapen. Och så bjuder det ju in till en ny publik, 

vi öppnar ju upp Operan och bjuder in till opera och balett och den klassiska musiken. Öppna 

upp den världen, att alla är välkomna.”
238

 och ”Syftet är att förmedla kultur till barn naturligtvis 

och att introducera opera och balett på liksom ett... så ett frö i barnens medvetande och öppna 

en lite dörr på glänt och också att, tycker jag är en viktig del, att nå ut till barn och ungdomar 

som vanligtvis inte skulle hitta hit. Den delen av arbetet tycker jag är bland det viktigaste, de 

som inte får det gratis hemma.”
239

 Unga på Operans avdelningschef och pedagoger verkar alltså 
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vara överens om att verksamheten har en tydligt pedagogisk inriktning, samt överens om att de 

erbjuder barn ett möte med konsten.  

         Hur arbetar organisationerna för att leva upp till strategierna och har det skett förändringar 

inom verksamheten till följd av dessa? 

De verksamheter som beskrivs i föregående stycken stämmer helt och hållet överens med vad 

som står i strategierna (se kap 5 Resultat). I intervjuerna med Unga Dramaten och Unga på 

Operan framkommer det att strategierna istället för att vara ett instrument för förändring snarare 

har fungerat som ett verktyg för förtydligande och nedtecknande av befintlig verksamhet. 

Strategierna har inte påverkat innehållet i verksamheten, men i vissa fall gett insikt i vad det bör 

satsas mer på inom den befintliga verksamheten.  

Unga Dramatens konstnärliga ledare tycker inte att direktiven om strategier påverkade hennes 

arbete eller Unga Dramatens verksamhet i stort; ”Alltså jag tycker inte det. Därför att det är 

ingenting som var sådär ”åh det är så nytt, det är så nytt för oss”, så jag kan inte riktigt se det 

på det sättet … att arbeta med skapande skola, och inte bara med skapande skola utan att vara 

mer tillgänglig på olika sätt, det kan man väl säga, det försöker vi arbeta med verkligen.”
240

 

Producent Felicia Moritz Malmcrona säger: ”Det kommer väldigt lägligt det här uppdraget från 

regeringen och vi har ju jobbat med strategi i dokument tidigare internt, så det är inte något nytt 

på det sättet.” Publikarbetaren Mia Hertler uppger att hon känner till att det har skrivits strategier 

men att hon inte tycker att det påverkat hennes arbete. ”Jag jobbar på som vanligt känns det 

som.”
241

 Hon nämner dock också att hon nu arbetar med att kartlägga hur samarbeten med skolor 

skulle kunna genomföras med Skapande skola-pengar.   

I intervjun med Unga på Operans avdelningschef framkommer det att strategierna har hjälpt till 

att klargöra ännu tydligare vart verksamheten är på väg: ”jag tycker att det var väldigt bra, för 

det gjorde att vi tvingades tänka till och att vi har en tydlig strategi nu som huset står bakom. 

Det har inte tidigare funnits såhär tydligt, inte såhär uttalat.” Strategierna visade även vilka 

behov som finns för att Unga på Operan ska kunna nå sina mål. ”vi har sett att behovet av en 

egen scen verkligen är det som vi måste jobba med och att det kommer att dra pengar, vara dyrt, 
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men om vi ska kunna utvecklas så måste vi få en spelplats. Eftersom vi känner behovet att få 

producera fler föreställningar så jobbar vi ju för det.”
242

 Att strategierna inte har påverkat 

verksamhetens utbud kan påvisas genom att endast en av de fem intervjuade pedagogerna på 

Unga på Operan kände till direktiven om att Unga på Operan skulle skriva strategier för sin 

Barn- och ungdomsverksamhet. De menar också att de inte har sett någon förändring i 

verksamheten. 

7. Slutdiskussion 
 

Unga Dramaten och Unga på Operan arbetar framförallt med det som man inom 

barnkulturområdet kallar Kultur för barn, som brukar definieras av att den är producerad av 

vuxna, och att den har hög konstnärlig kvalitet samt kan innehålla bildande och pedagogiska 

inslag. Organisationerna arbetar till viss del och med Kultur med barn, också tillhandahållen av 

vuxna men som kan ses som något som vuxna och barn gör tillsammans. 

I vår studie kan vi utläsa att Unga Dramaten och Unga på Operan har hanterat direktiven 

angående strategierna genom ett nedtecknande av de aktiviteter som redan finns i verksamheten 

och som organisationerna har intentioner att fortsätta med. Strategierna har till viss del resulterat 

i en insikt i vilka behov som finns för att bättre kunna förverkliga sitt uppdrag som barn- och 

ungdomsverksamhet. Strategierna har inte inneburit någon större förändring för deras 

verksamhet eller arbetssätt annat än att de har fått förtydliga sitt arbete för sig själva och 

gentemot ledningen. I vår kontakt med kulturdepartementet framgick det också att direktiven 

enligt Ulrika Linblad skulle ses som ett verktyg för verksamheterna själva; ”det här är ett 

verktyg för dem själva att tydliggöra vad man gör och hur man vill utveckla det man gör och 

planerar att göra, och vem som bär ansvar för detta”.
243

 Ulrika Lindblad menar vidare på att de 

flesta institutioner som har fått detta direktiv har uppfattat det just som ett sätt att tydliggöra 

verksamheten.  

Mot bakgrund av målstyrningsmodellen, framgår det av intervjuerna med kulturdepartementet 

samt de två barn- och ungdomsverksamheterna att strategierna hade i syfte att nedteckna 
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strategierna för befintlig verksamhet snarare än att verkställa något nytt. Däremot måste man 

komma ihåg att Unga Dramaten tidigare har arbetat utifrån interna strategidokument som har 

resulterat i handling och produktion: ”Det kommer väldigt lägligt det här uppdraget från 

regeringen och vi har ju jobbat med strategi i dokument tidigare internt, så det är inte något nytt 

på det sättet.”
244

 Anna Karinsdotter på Unga på Operan säger under intervjun att de inte tidigare 

har haft ett sådant här tydligt uttalat strategidokument. Nu har man skapat en strategi som 

operahuset som helhet står bakom.  

Unga på Operan arbetar fortfarande med att bli implementerade inom Operan. När Anna 

Karinsdotter talar om framtiden säger hon: ”nästa steg blir att bli ännu mer implementerad i 

operahuset, det håller vi på att bli också så det är en process. Vi startade nästan som en 

gerillarörelse men har gått vägen till att bli mer och mer implementerade, och det blir vi så vi 

fortsätter den vägen”
245

 Unga Daramaten däremot är implementerade men arbetar för att 

gentemot sin publik implementera Elverket som självklara barn- och ungdomsscenen. 

Efter att ha genomfört denna studie är vår uppfattning att strategierna dels är ett tydliggörande av 

verksamheterna men för kulturdepartementets del är det en kartläggning av verksamheterna på 

barnkulturområdet och en kontrollmekanism. Direktiven om strategier kan ses som en 

uppföljning av de direktiv som gavs 2007, att organisationerna skulle integrera ett barnperspektiv 

i sina verksamheter. Genom strategierna skrivits har man en nulägesanalys av verksamheterna på 

området, man får klarhet i vem som gör vad, hur det görs och vem som är ansvarig. 

Kulturdepartementet styrning sker med ett så kallat armlängds avstånd. Ulrika Lindblad menar 

på att: så nära kan vi inte vara i våra institutioners verksamhet. (…) vi kan inte säga såhär ska ni 

göra det, utan det är upp till var och en att utifrån sin verksamhet.
246

 Någon detaljstyrning 

förekommer inte. Vad strategierna i framtiden kommer att leda till kan vi idag inte utläsa.  

Kungliga Dramaten AB:s och Kungliga Operan AB:s årsredovisningar innehåller resultaten som 

ses som indikatorer på hur det har gått för verksamheten under föregående verksamhetsår. Här 

finns siffror som visar på antalet föreställningar, intäkter, publikantal etc. Något som kan vara 

svårare att mäta är hur upplevelsen på Dramaten eller Operan påverkar dess besökare. En 
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upplevelse är svår att mäta i siffror. Kulturupplevelser brukar räknas till ”mjuka värden”. Det är 

svårt att veta om, hur och när dessa upplevelser kommer att yttra sig i till exempel barnet som 

precis har sett på en föreställning. Hur mäter man att en besökare blivit berörd och vilken plats 

får det i en årsredovisning? Kulturen genererar svårmätbara värden som det är svårt att hitta en 

indikator för. I det fjärde steget i målstyrningsmodellen, där det handlar om resultatmätning, är 

modellen inte helt applicerbar i kulturella sammanhang. 

Unga Dramaten och Unga på Operan är två små verksamheter med höga ambitioner. De står 

båda inför en relativt oviss framtid. Unga Dramaten står snart inför ett chefsbyte vars följder 

ännu inte är kända. Kanske får man vara kvar på Elverket, kanske inte. Unga på Operan önskar 

en egen scen, där föreställningar för den yngre publiken ska kunna spelas. Vad verksamheterna i 

framtiden kommer att innehålla kan också komma att ändras.  

Synen på barn och deras rätt till kultur har förändrats och förstärkts de senaste tio åren. 

Barnkulturen tar allt mer plats inom kulturfältet. Hur barnkulturen ska se ut och hur den ska 

hanteras är fortfarande under utveckling är något som förändras över tid beroende på rådande 

perspektiv på kultur och barn. Strategier för barnkultur kan ses som ett sätt att leda denna 

utveckling vidare. 
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Bilaga 2. Riktlinjebeslut 2011, Kungliga Operan AB 
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Bilaga 3. Bakgrund till Operans lokalsituation 
 

Mellan åren 1972 och 1989 genomgick operahuset en genomgripande upprustning.
247

  Både 

scenutrymmet och de publika delarna renoverades. På 50-talet hade huset också byggts ut, mot 

Kungsträdgården. Där kan man på utsidan se en rundad glasvägg som täcker det rum som kallas 

Rotundan, och används som repetitionslokal. Med sina 12 eller 13 våningar (beroende på hur 

man räknar halvvåningarna) och över 1000 rum
248

 är Operan en blandning av kulturhistorisk 

byggnad och sjudande musikliv. Men huset har sina begränsningar, på grund av de höga krav 

som konstarterna ställer. Till exempel har balettdansarna helt andra önskemål om värme och luft 

än vad operasångarna har och ännu högre krav ställs på klimatet för dyrbara instrument.
249

 I och 

med at man spelar flera olika föreställningar i veckan och endast har en scen som man också 

behöver repetera på, byggs scenen om tre gånger varje dygn. De trånga utrymmena runt scenen 

medför att scenografierna måste skrivas isär helt och håller, vilket kräver tid och arbetskraft.
250

 

 

Trots de renoveringar som har gjorts har debatten om ett behov av ett nytt operahus under de 

senaste åren återuppstått. Nu tycker man att det nuvarande huset är för litet, för tekniskt 

omodernt, ganska brandfarligt och fyller inte kraven på en modern scen, samma argument som i 

diskussion kring det första operahuset. Det är främst utrymmena kring scenen samt dess teknik 

som man diskuterar kring, men också det faktum att Operan endast har en scen. Rotundan 

används ibland för mindre föreställningar, bland annat för barn, men är främst en repetitionslokal 

för orkestern och delas också med Operakällaren.  

Flera röster har höjts angående ett nytt Operahus. Många debattartiklar har publicerats. 

Madeleine Sjöstedt, Stockholms kulturborgarråd, skriver på sin blogg att arbetsmiljön i 

nuvarande  operahus ”är oacceptabel och riskfylld både för dem som uppträder och för 

publiken.” och att det ”... behövs ett operahus med moderna mått och modern teknik i Stockholm 

för att Sverige framöver ska kunna ligga i scenkonstens framkant”.
251

 Ofta verkar det som att en 

stor del av debatten också handlar om att man jämför sig med hur andra närliggande operahus 
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har det. Köpenhamn, Oslo, Göteborg och Helsingfors har alla nya, fina, moderna och väl 

fungerande Operahus. Frågan är förstås vem som ska betala för ett nytt operahus. Madeleine 

Sjöstedt skriver: 

”För att klara av den stora uppgiften att bygga ett nytt operahus är jag av den bestämda uppgiften att det 

måste ske i samarbete med näringslivet eller andra privata finansiärer. Precis som skedde då det 

nuvarande operahuset en gång i tiden kom till.  

Hanteringen, eller bristen på hantering, av behovet av ett nytt hus för nationalscenen är genant.”
252
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Bilaga 4. Finansiering av kultur 
 

Den del av kulturen som har offentligt stöd är ofta i hög grad också beroende av andra intäkter i 

form av till exempel biljettförsäljning eller entréavgifter, försäljning av varor, sponsorer och eller 

donatorer. Möjligheten att öka sådana intäkter beror av hur långt man redan utnyttjat dessa 

möjligheter, verksamhetens art och var i landet den bedrivs.
253

 Ett sponsorsamarbete kan till 

exempel vara beroende av rådande konjunktur. I Sverige har vi en skattelagstiftning som talar 

emot att sponsorstöd eller donationer kommer att öka i avsevärd omfattning. I Sverige finns en 

organisation med namnet Kultur och näringsliv som tagit sig an uppgiften att driva frågor kring 

huruvida privat kulturstöd – i form av gåvor eller i form av sponsring – ska vara avdragsgillt 

eller ej. Hittills har organisationen inte nått någon framgång i frågan. Vi har i Sverige valt att 

istället för skattelättnader som möjlig finansieringsväg ha en hög andel kollektiv finansiering.
254

 

Det har dock blivit mer och mer vanligt att kulturinstitutioner har sponsorer, framförallt musik- 

och operainstitutioner.  

Många kulturinstitutioner har byggt upp särskilda sponsoravdelningar med ansvar för dessa 

frågor. Om institutionen lyckas hitta en sponsor handlar det oftast bara om några ynka procent av 

en budget som i övrigt är offentligfinansierad. Men företaget som bidrar med det allra sista, den 

där extra lilla pengen ovanpå, kan ta åt sig en oproportionerligt stor del av äran, som David 

Karlsson uttrycker det.  Ändå är sponsringen av svenskt kulturliv blygsam.
255

 

Sponsring ska dock inte förväxlas med gåvor och bidrag. Sponsring är en affärsmässig relation, 

ett avtalsförhållande, mellan parter, där båda förväntar sig fördelar. För att betraktas som 

sponsring enligt svensk lag måste motprestationer existera.
256

  

David Karlsson skriver: ”Den som är konspiratoriskt lagd kan beskriva viljan till ”breddad 

finansiering” av kulturlivet som att staten (eller kommunen eller regionen) drar sig ur sina 

åtaganden och lämnar över kulturlivet till marknadskrafterna. Talet om ”konst och 

entreprenörskap” är i själva verket bara dimridåer som syftar till att dölja vad som verkligen 

pågår: en privatisering av det kulturpolitiska ansvaret.” 
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Bilaga 5. Dramatens strategier för barn- och ungdomsverksamheten 
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Bilaga 6. Operans strategier för barn och ungdomsverksamheten 
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