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Tack! 

 

Vi vill börja med att tacka alla som har möjliggjort denna uppsats. Framförallt önskar vi rikta ett 

stort tack till vår handledare Lars Vigerland som har hjälpt oss under uppsatsens gång och då 

vi alltid har kunnat vända oss till honom för att bolla idéer på ett förutsättningslöst sätt. Vi vill 

även tacka våra kära vänner samt våra fantastiska familjer som har stöttat oss under hela 

uppsatsskrivandet då studieprocessen inte alla dagar har gått som vi önskat. Eftersom att vi 

har skrivit om uppsatsen gång på gång har vi ofta blivit blinda för diverse små korrigeringar, 

språkfel, meningsbyggnader m.m., men detta har vi ständigt fått hjälp med från utomstående 

ögon. Därför vill vi även skänka ett speciellt tack till Zuher Rajpar, student på Södertörns 

högskola, som har ställt upp och ägnat sin tid åt att flertalet gånger läsa igenom vår uppsats. 

Slutligen vill vi tacka de operahus i Sverige som valde att ställa upp på intervjuer, vilka i sin tur 

har möjliggort hela uppsatsen. 
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Sammanfattning  
 

Titel:   Operans tillgänglighet för allmänheten 

 

Ämne:   Företagsekonomi C, marknadsföring, kandidatuppsats  

 

Författare:   Isabella Faruque och Meriam Khalil 

 

Handledare:   Lars Vigerland  

 

Examinator:   Erik Borg  

 

Nyckelord:  Kultur, konst, finkultur, sociala grupper, marknadssegment, 

marknadsföringsstrategi.  

 

Bakgrund:  Eftersom att operakonsten är präglad av en viss grupp människor kommer 

denna uppsats att grunda sig på analys kring hur Sveriges operahus 

marknadsförs samt vilka kundgrupper de lyckas nå ut till.  

  

Syfte:  Syftet med studien är att analysera och kartlägga operakonst. Genom Pierre 

Bourdieus centrala teorier om de olika kapitalen ska vi förklara varför 

konsumentföreteelser är kopplade till vissa etablerade grupper. 

 

Metod:  Studien innefattar både kvalitativ och kvantitativ undersökning. Den 

kvalitativa undersökningen består av sju intervjuer och den kvantitativa 

undersökningen består av en enkätundersökning som består av 100 

respondenter. För att kunna besvara syftet och våra frågeställningar 

kommer befintliga teorier att användas. 

 

Teorier:   Pierre Bourdieus centrala begrepp, GAP-modellen och POP- & POD. 

 

Slutsats:  Operahusen når inte ut till ett bredare markndassegment då 

vanföreställningar existerar om att operakonsten är urgammal samt för 

främmande. Detta avskräcker potentiella konsumenter att besöka operan. 

Dessutom krävs det mer pengar till marknadsföring för att nå de potentiella 

kunderna. 
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Abstract  

 

Title:   The public's accessability to the opera 

 

Course:   Business administration C, marketing, bachelor essay  

 

Authors:   Isabella Faruque and Meriam Khalil 

 

Tutors:   Lars Vigerland  

 

Examiner:   Erik Borg  

 

Key Words:  Culture, art, high culture, social groups, market segments, marketing 

strategy.  

 

Background:  Since the art of opera is characterized by a certain group of people this 

paper will be based on an analysis of how the Swedish opera house is 

marketed and which client groups they manage to reach. 

 

Purpose: The purpose of this study is to analyze and clarify the opera art. By Pierre 

Bourdieu’s key theories, we will explain why consumer phenomena are 

linked to certain established groups. 

  

Work method:  This study is based on both qualitative and quantitative methods. The 

qualitative survey consists of seven interviews and a quantitative survey of 

100 respondents. In order to answer questions and purpose, existing 

theories will be used. 

 

Theory:  Pierre Bourdieu's key concepts, the GAP model and POP & POD. 

 

Conclusion: Opera houses do not reach out to a wider marketing segment due to the fact 

that prejudices exist about the art of opera, that it is ancient as well as 

foreign. This discourages potential consumers to visit the opera. In addition 

it also requires more money for marketing to be able to reach potential 

customers. 
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1. Inledning 
 

Kapitel 1 

I detta kapitel ger vi läsaren en bakgrund till det ämne som vi kommer att undersöka. Vi ger läsaren en 

bakgrund med både historiskt och aktuellt perspektiv av ämnet. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Frågan om vad konst egentligen innebär menar Ernst Billgren är ett språkligt problem. Han anser att 

konstbegreppets definition kontinuerligt ändras. Den viktiga aspekten i det som han betonar är att 

konstbegreppet dök upp under 1700-talet och försvann egentligen under 1960-talet men att vi ännu inte 

har vant oss vid det. Den diffusa definitionen av konstbegreppet ledde i sin tur till kulturens uppkomst.
1
 

Kulturbegreppet är ett problematiskt begrepp som nästan alla är medvetna om, hävdar idéhistoriker My 

Klockar Linder. Hon menar att samtidigt som kulturbegreppet omfattar allt som rör människan som 

samhällsvarelse, finns det även en betydelse där kultur är en fråga om konst.
2
 Utgångspunkten i det som 

Linder skriver om är att kulturbegreppet förändras parallellt med samhällsdebatten då den utökas. Både 

kulturbegreppet och samhällsdebattens utveckling påverkar och driver på varandra. Linder menar att 

kulturbegreppet ständigt kommer att få nya betydelser oavsett om de etablerade kulturinstitutionerna och 

”finkulturen” ifrågasätts.
3
 Det finns bland annat kopplingar till kulturbegreppet som binder samman 

frågor om identitet, sociala strukturer och makt. Det som Linder understryker är att kulturbegreppet 

egentligen inte är ett begrepp som låter sig definieras, men att man kan närma sig betydelsen.
4
  

 

Det går att uttrycka kulturbegreppet som ett smalt och värderande begrepp där det även relaterar till 

konstbegreppet. Kulturbegreppets förändring uppger bland annat att kulturen har blivit en fråga om 

konstens roll i samhället där både konst och konstbegreppet vidgas mot slutet av 1600-talet. 

Konstbegreppet utökades från att kultur handlade om det individuella till att det började handla om de 

sociala förhållandena i grupper.
5
 Vidare utvecklades konstbegreppet under 1700-talet i det europeiska 

samhället efter den drivande förändringen som handlade om både den sociala och ekonomiska 

betydelsen i borgarklassen.
6
 Redan här uppstod den sociala klasskillnaden där man delade upp städer 

mellan de bildade och obildade, samt de kultiverade och okultiverade, där kultiveringen skulle ske 

                                                 
1
 Billgren, (2010), S. 65 

2
 DiK-det kreativa facket.  http://www.dik.se/artikel/10121/hon-tar-grepp-om-kulturbegreppet. Hämtad 2013-05-05. 

3
 Ibid. 

4
 Klockar Linder, (2007), S. 4  

5
 Klockar Linder, (2007), S. 5 

6
 Klockar Linder, (2007), S. 15 

http://www.dik.se/artikel/10121/hon-tar-grepp-om-kulturbegreppet


   

- 7 - 

 

genom konst och vetenskap.
7
 Så småningom började man använda konsten och de kulturella 

preferenserna för social markör. Dessa markörer användes för att särskilja de högre klasserna från de 

lägre, samt för att påvisa njutningen som de sköna konsterna kunde erbjuda. Detta ledde i sin tur till det 

som kom att klassas som ”finkultur”.
8
 Finkulturen kom sedan att kopplas ihop med uttrycket "den goda 

smaken", vilket Pierre Bourdieu menar har effekten av att vara dominerande, auktoriserad och legitim.
9
 

Bourdieu påstår även att begreppen ”folkkultur” och ”arbetarkultur” kom att skapas som en kontrast för 

att legitimera "finkulturen" och "den goda smaken" som den dominerande kulturen.
10

  

 

Än idag existerar olika subkulturer som erhåller olika mycket legitimitet av samhället. Precis som allt 

annat behöver varje typ av kultur en viss del marknadsföring för att på så sätt uppmärksammas av 

publiken.
11

 Man kan inte köpa en produkt om man inte vet att den existerar, varpå marknadsföring anses 

som väldigt viktigt.
12

 Det räcker inte att endast ha en produkt utan den måste säljas, marknadsföras och 

vidareutvecklas.
13

 Detta är extremt akutellt inom kultursektorn idag då det första kriteriet för att någon 

ska delta i en kulturföreställning är att man behöver känna till dess existens. Statliga Kulturrådet menar 

att man generellt sett inte kan nå sin målgrupp och publik om man inte vet vad produkten erbjuder. 

Detta i sin tur kallas för marknadsföring.
14

 Det är inte många som tycker att konst kan marknadsföras, 

detta styrker Elisabeth Lindfors som citerar regissören Robert Wilson och hävdar att ”Ingen kan styra 

vad man ska känna!”. Hon menar att konstverk uppfattas olika och att inom konstvärlden tolkar varje 

individ varje konstverk fritt. På så sätt blir det problematiskt att marknadsföra för konstföretag, då 

svårigheter uppstår för sändaren gällande att hitta rätt budskap att kommunicera ut.
15

  

 

Frankelius som är doktorand inom ekonomi och docent vid Örebros Universitet hävdar att Sverige ännu 

inte har förstått betydelsen av marknadsföring.
16

 Han redogör för att hans studenter genom åren fått i 

uppgift att ställa frågan ”vad är marknadsföring?” till privatpersoner och att de ständigt fått samma svar 

från de tillfrågade: ”att göra reklam för produkter så att kunder köper dem”.
17

 Han menar att detta är ett 

missförstånd då marknadsföring främst handlar om att förstå samt tillgodose kunders behov. Frankelius 

                                                 
7
 Klockar Linder, (2007), S. 15 

8
 Ibid. 

9
 Axelsson, (2007), S. 223 

10
 Ibid 

11
 Statens kulturråd, (1991), S. 21-30 

12
 Folkpariet. http://www.folkpartiet.se/folkpartiet-nara-dig/varmlands-lan/lansprogram/kultur-och-turism/. Hämtad 2013-05-

07 
13

 Ibid. 
14

 Statens kulturråd, (1991), S. 18 
15

 Lindfors, (2005), S. 34  
16

 Frankelius, (2010), S.5, internet källa. 
17

 Frankelius, (2010), S.5, internet källa. 

http://www.folkpartiet.se/folkpartiet-nara-dig/varmlands-lan/lansprogram/kultur-och-turism/
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nämner även American Marketing Associations (AMA) definition av marknadsföring från 1960, där 

även (AMA) hade missuppfattat innebörden av marknadsföring då de hävdade att det enbart handlar om 

att göra givna produkter till kunderna.
18

 När man väl har förstått innebörden av marknadsföring 

förekommer oftast begreppet marknad eller marknadssegment.  

 

Richard Wahlberg beskriver i sin studie om konst och marknad att begreppet marknad i konstområdet 

innebär en marknad med potentiella kunder. Han menar att konstmarknader skall vända sig till både 

potentiella kunder samt till de som ännu inte fattat intresse för kultur.
19

 Han hävdar även att det finns en 

konflikt i konstmarknad då kunderna inte är en del av den valda repertoaren. Detta leder till att 

allmänheten inte får välja det utbud de önskar, men att konstmarknaden ändå utformar sitt utbud för 

både befintliga och potentiella kunder. Detta styrker han genom fyra fall som han har studerat.
20

 Till 

skillnad från Wahlbergs slutsats påvisar Frankelius att marknadsföring genom tiderna har handlat om att 

tillgodose kundens behov och inte enbart om att nå ut med produkterna till kunderna. Han beskriver hur 

marknadsföring moderniserats genom att relatera till marknadsföringstänkaren och grundaren till 

marknadssegmentering Wendell R. Smiths studie om produktdifferentiering och marknadssegmentering. 

Redan vid 1956 hävdade Smith i tidningen Journal of Marketing att marknadsföringens innebörd 

handlar om de företag som utgår från sina egna produkter och betraktar det som sitt uppdrag att skapa 

behov hos kunderna. Företagen som istället utgår från behovet hos kunderna ser sitt uppdrag som att 

erbjuda behovstillfredsställelse till dessa grupper av människor.
21

 Smith introducerade alltså 

segmentering sammankopplat med produktdifferentiering.
22

 Han förklarade produktdifferentiering som 

”giving the marketer a horizontal share of a broad and generalized market”
23

 och 

marknadssegmentering med ett nytt angreppssätt: ”tends to produce depth of market position in the 

segments that are effectively defined and penetrated”.
24

  

Problematiken uppstår då man jämför den marknadsföring som Smith pratar om med konstvärldens 

marknadsföring. Detta eftersom att Smiths marknadsföringssyn utgår från att tillverka och anpassa 

produkten efter kundens behov till skillnad från konstvärldens marknadsföring där behovsskapandet 

sker först när kunden och konstverket möter varandra.
25

 Skillnaden mellan ett konstverk i motsats till en 

annan produkts möte med en kund är förväntningar i kombination med förutsägbarhet. Lindfors menar 

                                                 
18

 Frankelius, (2010), S.5, internet källa. 
19

 Wahlberg, (2001), S. 14                                                                      
20

 Wahlberg, (2001), S. 297 
21

 Frankelius, (2010), S.5, internet källa. 
22

 Smith, (1956), S. 3-8 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Lindfors, (2005), S. 35 
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att konstföretag bör sträva efter att inte enbart informera, utan även kommunicera med sina kunder. 

Kommunikationen menar hon bör utgå från att ge utrymme för publiken att känna och tolka fritt.
26

  

Förr i tiden var kulturformen opera främst riktad mot en viss målgrupp då det fanns ett flertal faktorer 

som styrde vilka som var delaktiga samt vilka som hade intresset för det. Operan betraktades som ett 

privilegium för de högre klasserna i samhället. I allmänhet är konst och kultur väldigt viktigt för varje 

individ i dagens samhälle oavsett ålder, kön, etnicitet och position.
27

 Genom att kunna delta i konst och 

kultur utvecklas personens tillfredsställelse och kreativitet.
28

 I dag strävar man mer mot att kultur ska 

vara tillgänglig för alla samt att alla skall kunna ha möjlighet att få ta del av kulturen.
29

 Tillgänglig i en 

ekonomisk bemärkelse, men även tillgänglig på så sätt att man kan ta sig till kulturen geografiskt sett.  

 

Redan under 1570-talet utvecklades operan med syftet att återuppliva det antika dramat. Detta invigdes 

inom den Florentinska Camerata
30

, vilket var en grupp poeter, musiker och musikvänner som under 

slutet av 1500-talet och början på 1600-talet var medlemmar i Camerata i staden Florens.
31

 År 1652 

uppträdde operasångaren Vincenzo Albricis i Sverige och för första gången fick Sveriges befolkning 

uppleva opera.
32

 Därefter har olika typer av opera blivit mer vanligt i Sverige då operahus runt om i hela 

landet startat upp.
33

 De flesta i Sverige tycker fortfarande att opera tillhör ”finkulturen” och därför 

menar Martin Nyström att vi idag behöver nya operahus med konstnärligt innehåll som passar dagens 

moderna människor.
34

 Redan vid den första epoken i Sverige då den Gustavianska operan byggdes sågs 

den som en symbol i den Kungliga Teaterns historia
35

 där Gustav III själv deltog i teaterns utveckling 

samt eftersträvade att teatern skulle återspegla monarkens idéer.
36

 Förr i tiden deltog och engagerade 

kungen sig för opera, något som kan ha påverkat och bidragit till dess plats i samhället idag. De flesta 

operahus i Sverige är inte enbart inriktade på operasång, utan framför även balett och teaterutställningar.  

 

Under 1800-talets senare hälft menar Simon Lindgren att viss kultur plockades upp av samhällets 

elitgrupper och etiketterades därmed som högt stående, varav opera var en kulturaspekt.
37

 Han menar 

                                                 
26

 Lindfors, (2005), S. 36 
27

 Handisam. http://www.handisam.se/Uppfoljning-och-statistik/hur-ar-laget/Kultur/. Hämtad 2013-03-13 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
30

 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/opera. Hämtad 2013-03-12 
31

 Törnblom, (1984), S. 9 
32

 Ibid. 
33

 Tidskriften. http://www.tidskriftenopera.nu/lankar_main.html Hämtad 2013-05-20 
34

 Dagens nyheter – opera. http://www.dn.se/kultur-noje/musik/darfor-behover-stockholm-en-ny-opera--nu Hämtad 2013-05-

20  
35

 Ralf, (1973), S.7 
36

 Ralf, (1973), S.7 
37

 Lindgren, (2005), S. 33 

http://www.handisam.se/Uppfoljning-och-statistik/hur-ar-laget/Kultur/
http://www.ne.se/lang/opera
http://www.tidskriftenopera.nu/lankar_main.html
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/darfor-behover-stockholm-en-ny-opera--nu
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sedan att definitionerna för olika subkulturer byggdes på att värdeomdömen skapades för att sortera in 

olika kulturella uttryck, såsom finkultur och folkkultur. Han fortsätter sedan diskutera Bourdieus studie 

av smakkulturer och påvisar att kulturella åtskillnader och bedömningar fyller en viktig funktion i 

klassamhällets maktordning samt att de ”legitimerar distinktioner mellan olika grupper av 

människor”.
38

 Dessutom kan de som har förmåga att förstå ”finkulturen” upprätthålla en distinktion 

gentemot de som saknar den.
39

  

1.2 Problemdiskussion 
 

Leighton Jones försökte i en studie undersöka och utforska de potentiella fördelarna kring frågor som är 

förknippade med att vara verksam på en viss slags marknad och dess miljö. Studien utfördes genom att 

undersöka tre operahus och kom fram till att det fanns ett samband mellan opera och marknaden samt 

dess omgivande miljö. Därefter hävdade han att konkurrensorientering för operaföretag är svårare att 

behandla än för andra företag, då distinktionen mellan konkurrens och mängden av samarbete mellan 

operaföretag är svårt att definiera.
40

 Dessutom påstår Jones att marknadsföringsmiljön är mer komplex i 

ett operahus än andra slags vinstdrivande organisationer då åtgärderna för framgång bygger på 

överlevnadsmål istället för mål i vinst, samt att produkten i slutändan är viktigare än kunden. 

 

Vidare har Bo Kyung Kim och Michael Jensen undersökt hur utbudet av opera påverkar 

operamarknadens identiteter. De studerade hur organisationerna samverkar på den upplevda marknaden 

samt på vilket sätt organisationer påverkas av de produkter och funktioner som operamarknaden 

erbjuder.
41

 Kim och Jensen fokuserade på flexibiliteten av operamarknadens identiteter och kom fram 

till hur priserna påverkades av funktionerna och utbudet. Fortsättningsvis har andra forskare så som 

Klaus Weber & M. Tina Dacin
42

 och Chad A. Hartnell, Amy Yi Ou & Angelo Kinicki
43

 undersökt 

studier om kulturens roll i organisationens liv där bland annat operaorganisationer ingår.  Weber och 

Dacin visar i studien vikten av att förstå organisationens innehåll samt samspel i motsats till mer 

allmänna strukturella variabler eller processer. De identifierade grundläggande dimensioner såsom 

nationella kulturer och personlighetsfaktorer på individnivå. Under forskningens gång såg forskarna hur 

två konceptuella förändringar skedde gällande kultur i organisationer, där den första förändringen 

handlade om hur individer och organisationer använder sig av kulturellt material som en möjlighet, 

                                                 
38

 Lindgren, (2005), S. 34 
39

 Lindgren, (2005), S. 35 
40

 Jones, (2000) 
41

 Kim & Jensen, (2011) 
42

 Weber & Dacin, (2011) 
43

 Hartnell, Yi Ou &  Kinicki, (2011) 
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medan den andra är en kulturanalys angående privatkulturen och den offentliga kulturen. Den privata 

kulturen motsvarar det symboliska samspelet mellan olika medlemmar, medan den offentliga kulturen 

motsvarar kulturella processer med externa målgrupper som inte direkt deltar i kulturen. Weber och 

Dacin kom slutligen fram till att mer förståelse av arv, tradition och ritual i organisationer samt 

marknader behövs.  

 

Hartnell, Yi Ou & Kinicki har till skillnad från Weber och Dacin studerat organisationskultur och 

organisatorisk effektivitet genom att behandla förhållandet mellan tre kulturtyper för organisatorisk 

effektivitet. Medarbetarnas inställning, operativ prestanda och ekonomiskt resultat var det som 

behandlades. Slutsatsen blev sedan att det fanns olika förhållanden mellan de tre kulturtyperna och mått 

på effektivitet. Den ena kulturen förknippas med de anställdas attityd, produkt och servicekvalitet, vilket 

innebär att personal på kulturella organisationer spelar stor roll. Resultatet visar även att det är viktigt att 

verkställa ledare som är duktiga på att fatta beslut angående strategiska initiativ och organisationsfrågor. 

En organisations kultur och strategi kompletterar varandra så att de stöder samma uppdrag och därmed 

förstärker varandra för att uppnå en hållbar konkurrensfördel. 

  

Miranda Boorsma har till skillnad från tidigare nämnda författare studerat konstmarknadsföring med 

fokus på kundvärde och konstnärliga mål. Hon menar att synen på konstfilosofin har flyttats längre och 

längre bort från konceptet om att tillhöra den självständiga konsten. Nutida konst ses ofta som en 

naturlig del av människans vardag och det relationella perspektivet på konst har stor betydelse för 

framtida utveckling av konstmarknadsföring. Boorsma hävdar att konstmarknadsföring främst bör syfta 

till att stödja och förstärka den konstnärliga funktionen för konstverk. Hon föreslår sedan att 

konstkonsumenterna bör ses som samproducenter i den totala konstprocessen och förespråkar att 

konstmarknadsföring bör fokusera på den konstnärliga upplevelsen som kärnan i kundvärde.
44

 Vidare 

menar forskaren Alan Bradshaw att uppdelningen mellan konst och marknadsföring är problematisk. 

Detta påvisar han genom att presentera fyra olika kategorier av konstmarknadsföring: förbrukning av 

konst, marknadsföring som konst, konsten som marknadsföring och marknadsföringens tolkning av 

konst. Han menar att istället för att konst och marknadsföring ska vara som totala motsatser så borde 

dess spänning leda till att konstnärer själva kan vara kreativa och produktiva. Därefter betonar Bradshaw 

att studier ska kunna genomföras inom konst och marknadsföring på separata håll. För att kunna göra 

det krävs det att de erhåller en slags genetisk frånvaro från varandra, vilket betyder att konst och 
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marknadsföring inte ska komma nära varandra om studier skall kunna genomföras inom ämnena 

ifråga.
45

  

  

Till skillnad från andra forskare har Hye Kyung Lee undersökt kulturmarknadsföring och kultursektorn i 

den romantiska tron på det generella värdet av konst. Hans studie påvisade att marknadsföring inom 

kultursektorn försöker behålla den romantiska tron genom allmänna marknadsföringskoncept, 

relationsmarknadsföringsstrategi, utökad definition av kunden samt produkten, och minskning av 

marknadsföring. Anledningen till det är att den romantiska synen på marknadsföring klassas som 

konstnärlig produktion.
46

 Den romantiska synen innebär att helhetsbilden förskönas, heltheten 

romantiseras och bristerna bortses från. 

 

Tidigare konsumentforskning har gjorts för att öka förståelsen av symbolisk konsumtion i människans 

vardag. Janice Brace-Govan och Hélène de Burgh-Woodman menar att det skulle vara betydelsefullt för 

konsumentforsning att öka förståelsen av marginaliserade grupper och deras erfarenhet samt upplevelse 

av konsumtion. Forskarnas utgångspunkt i studien var sneakers-skor och meningen var att förklara hur 

dessa skor kom att ge kulturen en känsla av både individuell och kollektiv identitet samt hur dessa har 

erbjudit individerna kontrollen över produktionen av sina varor. Det är ett sätt att tolka symbolisk 

konsumtion, meningsskapande och identitetuttryck i dessa grupper.
47

 De försökte påvisa hur 

konsumenter köper sin identitet då vissa märken/produkter/tjänster är starkt kopplade till olika statusar i 

samhället. Likaväl som märket på skor kan påvisa ens ekonmiska tillgångar, så kan musikstilar spegla 

ens personlighet. 

1.2.1 Sammanfattning av tidigare studier 
 

I tidigare studier har forskare undersökt hur utbud av okonventionella operaföreställningar påverkar 

försäljning samt hur opera samspelar annorlunda på sin marknad än de andra sektorerna. De har även 

undersökt hur olika miljöer och marknader påverkar operahus, hur utbudet av opera påverkar 

operamarknadens identiteter, hur konst och marknad påverkar varandra samt studier om kulturens roll i 

organisationer. Studier har även gjorts om marknadsföring med fokus på kundvärde och konstnärliga 

mål samt problemen mellan uppdelningen av konst och marknadsföring. Kulturmarknadsföring och 

kultursektorn i den romantiska tron med det generella värdet av konst har även forskats fram, utöver det 

behandlas även konsumentforskning för ökad förståelse av symbolisk konsumtion. 
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Det som inte härleds från tidigare forskningar är hur operan når ut till sina kunder.  För att vi skall kunna 

utföra vår studie kommer vi blicka tillbaka till nämnda studier för att klargöra vårt syfte i studien. 

Utgångspunkten med vår studie är att vi ska bidra till mer underlag och förståelse till varför 

operakonsten inte når ut till alla i samhället. Louise Stehn, kommunikatör på Kungliga Operan, 

klargjorde för oss att det inte är enkelt att göra operakonsten lättillgänglig för alla samt att det är svårt att 

nå ut till alla även om de använder sig av viss marknadsföring. Därför tycker vi att forskning krävs för 

att klargöra vilka marknadsföringsstrategier som behövs i operakonsten för att nå ut till ett bredare 

marknadssegment.  

1.3 Frågeställningar  
 

Som underlag för problemdiskussionen lyder våra frågeställningar som följande: 

 Når operahusen i Sverige ett bredare marknadssegment? 

 Vilka marknadsföringsstrategier använder sig operahusen av?  

 Varför är operakonsten förknippad med en viss kundgrupp? 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att analysera och kartlägga operakonst genom Pierre Bourdieus centrala teorier för 

att förklara varför konsumentföreteelser är kopplade till vissa etablerade grupper, samt att analysera 

operahusens marknadsföringsstrategier.   

1.5 Hypotes  
 

Hypotesen är att operahusen i Sverige enbart når ut till sina historiska kundgrupper och är för präglat av 

att tillhöra ”finkultur” för att nå ut till ett bredare kundsegment. Som en följd av detta konkurrerar 

Sveriges operahus om samma kunder, vilket leder till att de får förlita sig på marknadsföringsstrategier, 

vilket i det här fallet handlar om differentiering för att locka till sig kunder. 

1.6 Avgränsning  
   

Studien kommer att avgränsas till verksamma operahus i Sverige som har haft möjlighet att ställa upp på 

en kvalitativ intervju. Från varje operahus intervjuades en representant. De aktuella operahusen finns 

nämnda under 3.3 Operahus.  
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1.7 Definitioner 
 

Under uppsatsens gång har vi använt oss av vissa begrepp som är allmänna och behöver definieras. 

Nedan beskrivs dessa begrepp med hjälp av andra författare som har diskuterat kring dessa ämnen. 

1.7.1 Finkultur som begrepp 
 

Tony Bennetts definition av populärkultur som begrepp är att den egentligen är värdelös.
48

 Bennetts 

menar att begreppet får olika innebörder beroende på om den jämförs med finkultur eller folkkultur. 

Med finkultur menar han den exklusiva kulturen som inte alla har möjlighet att ta del av. Simon 

Lindgren hävdar även att finkultur har fungerat som en referenspunkt i relation till hur andra 

kulturformer definierats historiskt sett.
49

 Finkultur har definierats som en term och även använts för att 

definiera andra kulturbegrepp. Denna term har dock luckrats upp då fler kulturbegrepp kommit in i 

bilden. Det framkommer även att genom att jämföra finkultur mot finkulturens motsatser går det att få 

en översiktlig bild över vad finkultur innefattar. Senare tar Lindgren även upp hur finkultur i motsats till 

populärkultur har uppluckrats under de senaste åren.
50

 Trots att den hierarkiska ordningen mellan 

populär- och finkultur upplöses finns det ändå olikheter, vilket Lindgren påvisar.
51

 Vidare har även My 

Klockar Linder diskuterat begreppet finkultur där hon betonar att skillnaden mellan finkultur och 

folkkultur handlar om konstnärliga uttrycksformer.
52

 Linder uppmärksammar att finkultur antingen kan 

vara konst som har en viss standard och/eller som uppnår en viss intellektuell nivå, alltså konst med 

kvalitet. Hon menar att det även kan vara kultur som konsumeras av en definition som har en mer 

antropologisk eller sociologisk innebörd.
53

 Finkultur, folkkultur, populärkultur och fulkultur 

sammanfattas som subkulturer i denna studie.  

1.7.2 Svenska klassamhället och klasser 
 

”Skiljer sig de svenska klassmönstren från dem man befinner i andra länder, och vad kan man i så fall 

förklara detta? Var inte klasser något som hörde det gamla industrisamhället till?”
54 Svallfors börjar 

med att introducera sin bok med dessa frågor och fortsätter med att ställa dessa intressanta frågor: ”Vad 

kan klassanalys tillföra förståelsen av ett samhälle där allt färre tillverkar saker? Är det inte 

intressantare att studera människors livsstilar, sexualiteter eller flytande nätidentiteter?”
55

 Som 
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underlag mot dessa frågor hävdar Svallfors att klass är byggd mer på förhoppningar och tvivel än på 

systematisk forskning och dessutom menar han att klass är löst prat utan grund.
56

 När man diskuterar 

samhällsklass kan det uppfattas på olika sätt. Begreppet samhälle kan också vara vilseledande. Att hävda 

att klass är centralt för att förstå samhället behöver inte betyda att man tror att klass och dess företrädare 

skulle vara historiens motorer. Med det menas att den klassanalys som presenteras bygger på mer 

blygsamma gissningar. Dessa analyser bygger istället på föreställningar om att det finns en så kallad 

”moralisk ekonomi” i samhället där de gemensamma rättigheter och skyldigheter sammanfattas.
57 

 

När det gäller definitionerna för klass och samhälle finns det ett antal aspekter som spelar in. En viktig 

aspekt är att fokusera på åsikter och värderingars betydelser. Arbetslivet och samhällsstrukturen har gått 

igenom betydande förändringar under de senaste decennierna. Dessa förändringar är i form av nya 

organisations- och ledningsformer inom arbetslivet, nya skiljelinjer i samhället som till exempel 

invandrare och infödda eller mellan olika livscykelfaser, förändrade köns- och familjerelationer samt 

nya former för politik. Dessa kan vara några av de viktiga faktorerna som har stor betydelse för 

förändringar i samhället. I vissa avseenden kan de skära tvärs över de etablerade klassgränserna och 

förväntas introducera ökad variation inom klasserna.
58

 

1.7.3 Socialgruppering 
 

Weber och Parson diskuterar mycket om den sociala klassen. Deras likheter är att båda använder sig av 

överlappande kriterier för att lokalisera klassförhållanden, som består av en kombination av makt- och 

resursförhållanden på marknaden samt den sociala statusen.
59 

 

”Socialgruppsindelningen kan tyckas vara ett relativt vagt mått för att fånga den sociala skiktningen i 

samhället. Den innebär att man transformerar en diffus, kontinuerlig variabel till en diskret variabel, 

vilken kan framstå som ett övergrepp på verkligheten. Socialgruppstillhörigheten indikerar individens 

position på en mångfald betydelsefulla variabler, såsom ekonomisk och politisk makt, utbildning etc.”
60
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Socialgrupp;
61

 

I      Ekonomisk  Skol- 

II makt Inkomst  utbildning         Status 

III  

Figur 1: En kort beskrivning om samhällets socialgruppering. Individernas klasskillnader beroende på ekonomisk 

makt, inkomst, skolutbildning och status. Det är de faktorer som påverkar klasskillnader i samhället.  

 

Denna figur förtydligar klasskillnader i samhället. Samhället grupperar individer utefter deras ekonomi, 

utbildning och status. Dessa faktorer orsakar de klasskillnader som uppstår i samhället. Vi kommer att 

utgå från denna bas men bygga vidare på Bourdieus tankar om att samhället har en bred uppbyggnad. 

Detta innebär att det inte enbart existerar en över -, medel- och underklass utan att det sociala rummet av 

positioner är mångdimensionellt och utgörs av olika kapital som personer erhåller. 
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2. Teoretisk referensram 

 

Kapitel 2 

I detta kapitel beskrivs de teorier som kommer att användas i studien.  

 

Pierre Bourdieus syn är att den sociala världen inte enbart är strukturerad, utan även hierarkisk.
62

 

Utgångspunkten i uppsatsen kommer vara att med hjälp av Bourdieus centrala begrepp få en uppfattning 

om varför bara vissa personer konsumerar operakonst.  

2.1 Kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital 
 

Kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital (SKA DET INTE VA TVÅ ORD?) är huvudbegreppen för 

Bourdieu. Inom dessa tre begrepp existerar även symboliskt kapital, vilket är en tillgång som tillskrivs 

värde. Samma tillgång kan ge olika värden i olika kontexter. Symboliskt kapital kan påvisa legitimitet. 

”Symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.”
63

 

Det kulturella kapitalet är enligt Bourdieu den kultur som räknas som legitim, alltså den som är 

dominerande i att erhålla symboliskt kapital. Denna slags kultur kopplas i Sverige till finkulturen. 

Kulturellt kapital innefattar både bra språkbruk samt en relation till finkulturen och det anses även 

tillhöra ”den goda smaken”.
64

 Med bra språkbruk menas att personen i fråga ska kunna uttrycka sig 

kultiverat och väl i både tal och skrift, men även ha en relation till det som anses vara finkultur. Högre 

utbildning har ansetts skapa ett grundläggande kulturellt kapital. Det är ett sätt att legitimera ens 

kulturella kapital för att få symbolisk makt, som exempelvis en titel som bland annat läkare.
65

 

Allmänbildning, verbala färdigheter samt att vara välinformerad kan leda till att man vet hur man bör 

uppföra sig i olika situationer, samt anpassning inom vissa miljöer.
66

 Det kulturella kapitalet kan både 

uppnås genom ens sociala kapital genom att den kan ärvas från generation till generation, eller uppnås 

genom bland annat utbildning. Till skillnad från det kulturella kapitalet avser ekonomiskt kapital 

materiella tillgångar såsom pengar, egendom samt andra tillgångar. Eftersom det ekonomiska kapitalet 

dominerar över det symboliska, dominerar det i sin tur även över det kulturella och det sociala.
67

  

 

                                                 
62

 Broady, (2000), S. 23 
63

 Broady, (1991), S. 169 
64

Skeggs, (1999),  S. 21 
65

 Ibid. 
66

 Broady, (1991),  S. 126 
67

 Broady, (1991), S. 209  



   

- 18 - 

 

Bourdieu menar att politiker och byråkrater därför erhåller stor makt, då de kan påverka medel- och 

resursfördelning.
68

 Staten har makten för hur mycket resurser de ska lägga och dela ut till de olika 

sektorerna men de har inte makten över hur dessa resurser sedan fördelas inom varje sektor. Detta 

skapar i sin tur olika förutsättningar och leder till att de måste klara sig genom bland annat 

differentiering och marknadsföring. Socialt kapital innebär att kontakter används som tillgångar.
69

 Det 

kan avse bland annat släkt och vänner, men även mindre nära relationer såsom bekantskaper. Detta 

kapital kan leda till många möjligheter och status då socialt kapital kan utnyttjas till att förbättra och öka 

andra kapital som till exmepel det ekonomiska.
70

 

2.2 Kapital, fält och sociala positioner/rummet 
 

Bourdieu undviker att prata om det sociala rummet utan kallar det istället för fält. Fält är en del av det 

sociala rummet och gör det möjligt att urskilja personers sociala position. Ett socialt fält kan ses som en 

slags ”mötesplats” för människor med gemensamma intressen. Mötesplats innebär i detta fall inte en 

fysisk plattform att träffas på utan symboliserar på vilket sätt folk med gemensamma intressen lyckas 

skapa en avskild värld, med unika krav.
71

 I detta fält existerar ens egen logik som bestämmer de 

egenskaper och smaker som är användbara eller mest populära. Inom fältet domineras klassens 

egenskaper och smaker, och detta har företrädet i det som kallas sociala rummet. Det som bestäms av 

personernas position är det tillgängliga kapitalet där logiken avgör om det är ekonomiskt kapital, alltså 

pengar och materiella tillgångar, eller kulturellt kapital i form av bildning och utbildning.
72

 

 

Det sociala rummet av positioner analyserar människors positioner i det sociala rummet. Rummet som 

Bourdieu pratar om kan motsvara världen eller samhället och betecknar det sociala relationella 

samspelet mellan olika aktörer. De aspekter som tas in i beräkningen för att kunna placera ens position i 

det sociala rummet är sammankopplingar av olika kapital.
73

 Rummet består även av tre dimensioner, 

dessa är kapitalvolym, kapitalstruktur och utvecklingen över tid.
74

 Det sociala rummet är huvudsakligen 

uppdelat och organiserat enligt två differentieringsprinciper där den första utgörs av mängden kapital 

hos aktörer och den andra av aktörer som innehar kulturellt kapital. I den första ingår aktörer med stor 
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kapitalvolym som utgör den dominerande klassen samt de med mindre kapitalbehov som utgör den 

dominerande klassen. I den andra differentieringsprincipen ingår mobilisering av ekonomiskt kapital.
75

 

 

Rummet består inte enbart av underklass, medelklass och överklass, utan beroende på olika kapital så 

kan man i sådana fall tillhöra flera klasser samtidigt. Inom överklassen går att urskilja det kulturella 

produktionsfältet och den ekonomiska maktens fält. De är indelade i olika grupper baserat på deras 

tillgång till antingen kulturellt eller ekonomiskt kapital.
76

 Exempelvis kan en ekonomichef ha högre 

ekonomiskt kapital, men lägre kulturellt kapital om man jämför med en konstlärare. Bourdieu har med 

hjälp av en schematisk figur delat in olika yrkeskategoriers differentieringar som han nämner i det 

sociala rummet.
77

  

 
Figur 2: Figuren visar yrkesgrupper och kapital. Den visar professorns långa utbildning med hans relativt höga inkomst 

samt företagsledarens relativt höga utbildning med hans höga inkomst. Bådas befattningar förknippas med en stor mängd 

totalt kapital men med olika ekonomiska och kulturella kapital.  

 

En kort beskrivning av figur 2 är att både professorn och företagsledaren är högt utbildade och därför 

har relativt hög inkomst. Båda sysselsättningarna har en stor mängd av kapital men med olika syner på 

det ekonomiska och kulturella kapitalet. De övriga yrkeskategorierna kan jämföras på motsvarande sätt. 

2.3 Habitus 
 

Habitus är praktiker som blivit naturliga för en person och att den även utförs i framtiden. Sambandet 

mellan en persons position i det sociala rummet och praktiken kallar Bourdieu för habitus. Habitus kan 

även ses som ett resultat av historien som leder till individuella samt kollektiva vanor, samt att de består 
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av en historisk upprepning.
78

 Habitus påverkar även preferenser för olika aspekter i livet, såsom bland 

annat mat, dryck och musik, och den kan ändras med tiden så att det kulturella kapitalet förändras.
79

  

2.4 Smak 
 

Då rummet av livsstilar kopplas samman med det sociala rummet kan man urskilja hur social mobilitet 

påverkar smakpreferenser.
80

 Smak speglar alltså olika gruppers livsstilar, det är ett sätt att visa upp vilka 

olika kapital som en person har stor del av. Samtidigt som smak speglar olika gruppers livsstilar betyder 

det inte att smaken är individuell. I och med att smakstilen påverkas av rutiner, vanor samt sättet vi 

tänker på som vi har socialiserat in i menar Bourdieu att det inte finns något om den individuella smaken 

utan att det handlar om just att smaken uppstår som ett resultat av att andra individer bildar olika 

grupper. Den bildade gruppidentiteten skapar då smaken.
81

 Bourdieu hävdar även att eftersom smaken 

ligger till grund för livsstilen är habitus länken som ombildar kapital via sociala positionen till smak, 

egenskaper samt livsstilar.
82

 Fortsättningsvis beskriver Anthony Giddens att livsstil inte är något man 

ärver utan något som man förvärvar, där livsstilen blir med flexibel och går att förändra med tiden. Han 

menar även att valet av livsstil är ett resultat genom påverkan av grupptryck och förebilder.
83

 Gidden 

lägger tonvikten på det ekonomiska kapitalet och Bourdieu lägger tonvikten på det kulturella kapitalet. 

 

Anledningen till att vi har valt Bourdieus teorier samt hans centrala begrepp är för att de kommer att 

hjälpa oss att föra diskussioner både kring studiens resultat samt kring slutsatsen. Dessa huvudbegrepp 

såsom ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital kommer vara användbara när vi diskuterar kulturella 

vanor hos individerna i samhället, vilket i det här fallet blir operan. Utifrån vår empiri kommer vi att 

analysera hur Bourdieus kapitalbegrepp påverkar operamarknadens kunder, både de potentiella och 

befintliga kunderna. Vi kommer inrikta oss på kundernas vilja att gå på opera och ha det kulturella 

intresset samt att kartlägga olika positioner och status i livet som påverkar kundernas vilja att gå på 

opera. Fältet eller det sociala rummet är de centrala begreppen som vi kommer att använda oss av vid 

analys av kunders positionering i samhället. Sambandet mellan den sociala positioneringen och olika 

klasskillnader i fältet kommer att klargöra vilka egenskaper och smak dessa kunder har i det existerande 

fältet. Begreppen kommer vara till hjälp för att beskriva om kunders sociala position i samhället har 

någon påverkan på operamarknaden. Habitus och smakbegreppet kommer att användas för att beskriva 

det historiska resultatet i kundernas liv samt hur habitus påverkar preferenser för kunderna. Smaken är 
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också ett av de centrala begreppen som är väldigt relevant för vår studie. Utifrån smaken kan det gå att 

observera kundernas livsstilar samt vilka olika kapital kunden har mycket av.  

2.5 POP & POD 
 

Inom marknadsföring finns två begrepp kända som Point of Difference (POD) och Points of Parity 

(POP). 
84

 Dessa två teorier handlar om hur positionering på marknaden sker genom marknadsföring. 

POD handlar om hur man särskiljer sig från konkurrenterna där det främsta kriteriet är att det ska vara 

en meningsfull differentiering. Den behandlar alltså om de attribut hos ett produkterbjudande som 

konsumenterna starkt förknippar med ett varumärke. Att skapa unika associationer kan vara en riktig 

utmaning, men samtidigt en fråga om konkurrenskraftig varumärkes positionering. POP står däremot för 

de likheter som finns hos konkurrenterna samt vilken ”kategori” man tillhör på marknaden. Det handlar 

de delar av produkterbjudandet som till stor del liknar utbudet hos liknande konkurrenter.
85

  

 

POD & POP kommer att användas i uppsatsen för att analysera hur operahusen i Sverige särskiljer sig 

från sina konkurrenter i landet.  

2.6 GAP-modellen 
 

Philip Kotler har utvecklat en service-kvalitetsmodell som bygger på skillnader (gap) mellan olika 

begrepp. Dessa fem begrepp är: 

1. Ledningens uppfattning 

2. Kvalitetsspecifikationer 

3. Tjänsteleverans 

4. Marknadskommunikation 

5. Den upplevda tjänstekvalitén 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84

 Kotler, Keller & Lane, (2009), S. 312 - 314 
85

 Kotler, Keller & Lane, (2009), S. 363-364 



   

- 22 - 

 

Gapmodellen:
86

 

 

Figur 3: Modellen används för att analysera kundernas uppfattning och förväntningar mot företaget och vice versa. Den 

förtydliggör även ”gapet” mellan den externa kommunikationen med kunden och tjänsteleveransen, ”gapet” mellan den 

förväntade tjänsten och ledningens uppfattaning om kundens förväntningar, ”gapet” mellan översättning av upplevelser till 

specifikationer av tjänstekvalitet och tjänsteleveransen.  

 

Denna modell kommer att användas för att kunna förklara vad som orsakar missnöje hos kunder som 

väljer att inte delta i operakonsten. Med hjälp av GAP-modellen kommer vi att kunna visa vilka ”gap” 

som uppstår. I modellen tydliggörs alla ”gap” eller missnöjen som kan uppstå hos kunden. Det är väldigt 

lätt hänt att kunden inte upplever tjänsten på samma sätt som den marknadsförts inom kultursektorn.  

Därför uppstår ett ”gap” då kundens personliga behov inte tillfredssställs på grund av misstolkande 

marknadsföring eller ledningens misstolkning av hur tjänsen kan upplevas.  
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3. Metod 

Kapitel 3 

I detta kapitel beskriver vi tillvägagångssättet för hur studien kommer att genomföras. 

 

3.1 Datainsamling 
 

Vi har samlat in relevant data i form av intervjuer och enkätundersökningar för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Det som spelade en stor roll inför datainsamlingen var vilken form av information det 

var som kunde ge våra frågeställningar det bästa möjliga svaren. I uppsatsen använde vi oss av både 

primär och sekundärdata.
87

 Anledningen till att vi valde både primär och sekundär data är för att de kan 

styrka resultatet genom att de ger varandra stöd när det gäller datan som vi tagit fram.  

3.1.1 Kvalitativ- & kvantitativ studie 
 

Studiens syfte har undersökts genom både kvalitativa och kvantitativa metoder eftersom vi eftersträvade 

att få en djupare förståelse.
88

 Anledningen till att vi även valde kvantitativa metoden var för att samla in 

data genom enkätundersökningar.
89

 Primärdata som har samlats in är i form av intervjuer för att få 

tillgång till aktuell information av välinsatta medarbetare på vardera operahus i Sverige. Sekundärdatan 

som används är i form av externa källor såsom skriftliga källor och tillgänglig information via internet. 

3.1.2 Primärdata 
 

Sju intervjuer genomfördes av de planerade åtta varav en klassificeras som bortfall. Intervjuerna bestod 

av öppna frågor där respondenten fick en stor frihet att besvara varje fråga efter egen erfarenhet.
90

 Då 

intervjufrågorna bestod av samma frågeställningar vid intervjutillfällena underlättade detta för oss att 

kunna dra generella slutsatser. Då vi har använt oss av enkätundersökningar valde vi att inte begränsa 

oss till enbart en specifik målgrupp då det inte skulle gett en lika bred helhetsbild. Vi valde att ha hundra 

respondenter i undersökningen för att få så brett underlag som möjligt. För att få ett grepp om vilka de 

grundläggande faktorerna är som kan påverka deras beslut om att besöka opera, så såg vi till att ha med 

respondenterna med olika operavanor. 

 

Enkäterna har delats ut till personer av olika åldrar, etnicitet, bakgrund samt kön för att få representativa 

svar som har hjälpt oss att analysera i diskussionen och resultatet. Dessa personer valdes ut slumpvis när 
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vi vandradde runt i Stockholm. Hälften av enkäterna delades ut i närheten av Kungliga Operan, 

Kulturhuset, Gallerian i Stockholm City samt Kista galleria. Andra halvan delades sedan ut genom det 

sociala mediet Facebook. Motivet till varför vi valde desssa platser är för att vi eftersträvade att komma 

åt respondenter som kan ha besökt opera tidigare eller haft intresset för det, eftersom vi upptäckte i 

efterhand att majoriteten av respondenterna vi hade bestod av de som aldrig besökt opera därför valde vi 

att komma åt fler respondenter som faktiskt har besökt opera och även har intresset. En fördel med att 

använda Facebook som mellanhand för att hitta respondenter var att urvalet inte behövde ske slumpvis, 

utan vi kunde hitta personer med varierande operavanor för en sådant brett informationsunderlag som 

möjligt.  

3.1.3 Sekundärdata 
 

Sekundärdatan har varit i form av litteratur, elektroniska källor samt tidigare studier. De tidigare 

forskningarna har haft stor inverkan på denna studie då de har bidragit som basinformation för 

forskningens utgångspunkt. Då artiklarna har haft fokus på olika faktorer som påverkar opera så har det 

underlättat med förståelse för oss att bygga vidare på ny forskning.  

3.2 Urval 
 

För att se vad olika operahus i Sverige har som mål gällande kundgrupper, så kontaktades alla operahus 

i Sverige. På grund av tidsbrist så skedde urvalet genom att intervjua de operahus som haft tid att ställa 

upp. När det gäller enkäter har vi endast valt att dela ut i Stockholm på grund av tidsbrist. Dock har 

vissa respondenter som är långt lokaliserade från Stockholm också kommit med i enkätundersökningen 

då dessa respondenter deltagit genom Facebook.  

3.3 Operahus 
 

De personer vi valde att intervjua som är verksamma inom de utvalda operahusen är: 

 

 Kungliga Opera – Louise Stehn  

 Folkoperan – Elenor Wolgers  

 Malmö Operan - Torgny Nilsson  

 Opera på skäret – Sten Johannisson  

 Dalhalla opera – Camilla Collett 

 Ystad Operan – Richard Bark  

 Läckö slottsopera – Catarina Gnosspelius  

 Göteborg Opera – Marianne (bortfall) 
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Kungliga Operan och Folkoperan har blivit intervjuade på sina respektive operahus. Resterande 

operahus har intervjuats via mejl och telefon beroende på deras önskemål. Anledningen till att vi har 

intervjuat dem via mejl och telefon beror på att vi inte har haft tid och inte haft resurser att åka runt i 

Sverige.   

3.4 Bortfall  
 

Göteborgs Opera valde att inte delta i en kortare intervju med anledning av tidsbrist. Därför klassificeras 

detta som bortfall i vår undersökning. Enkätundersökningens respondenter som har deltagit och besvarat 

enkäten består av 100 personer. Då enkäterna bestod av många öppna frågor så har detta resulterat i att 

en del av respondenterna inte besvarat alla, 40 respondenter klassificeras som bortfall på vissa frågor. 

3.5 Metod- och källkritik 
 

”De kvalitativa metoderna innebär alltså ett försök att överskrida det subjekt-objekt-förhållande som 

utmärker naturvetenskapen. Detta uppnår man som forskare genom att man försöker sätta sig in i den 

undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv”
91

 

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang beskriver i boken forskningsmetodik om vad kvalitativ 

forskning innebär. Förutsättningen ligger i att få en bättre förståelse då det finns en större närhet till det 

som studeras. Då informationen är svårtillgänglig försvårar det processen att få så giltig information 

som möjligt. 
92

 För att öka sannolikheten för en korrekt bedömning har vi utgått från sju intervjuer.  

Jämför man detta med den kvantitativa forskningen gäller det att analysera och kartlägga ett problem 

vilket i vårt fall är att analysera operahusens marknadsföringsstrategier och hur den når ut till 

allmänheten, med hjälp av enkäter.
93

 Den här typen av informationsinhämtning försvårar bearbetning då 

frågorna består av både öppna och slutna svar.  

 

Problematiken i studien uppstår i samband med att vissa respondenter vinklar information till sin egen 

fördel. Enkätundersökningen valdes att göras anonymt för att få så hög validitet som möjligt. 

Enkätundersökningen bestod ändå av personliga frågor såsom exempelvis inkomster och 

personbeskrivningar vilket kan ha lett till att några respondenter blivit avskräckta från att besvara 

frågorna samt blivit lockade att böja på sanningen. Detta öppnar upp för en viss felmarginal när det 

gäller resultatet.  
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De källor som studien använt sig av är främst litteratur då de vetenskapliga teorierna beskrivs mer 

ordagrant i litteraturen, samtidigt som de vetenskapliga artiklarna stödjer resonemanget. Dessutom hade 

det varit bra med fler vetenskapliga artiklar, eftersom att detta är en vetenskaplig uppsats. Olyckligtvis 

hittades ingen liknande forskning inom ämnet och ämnet verkar vara nytt inom forskningsområdet.  

3.6 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig den insamlade datan är samt hur den används och bearbetas i 

studien.
94

 För att kunna genomföra studiens syfte har vi intervjuat sju välinsatta personer på vardera 

operahus i Sverige samt delat ut enkäter till 100 respondenter i olika åldrar, kön och etniciteter. De 

respondenter vi intervjuat har varit välinsatta inom sitt område och verksamma inom sitt yrke i flera år. 

Därför kan vi uttala oss om att de data vi fått fram genom de kvalitativa intervjuerna är trovärdiga och 

och tillförlitiga.  

 

Eftersom ingen tidigare forskning kring operans tillgänglighet för allmänheten har genomförts valde vi 

att stärka de kvalitativa intervjuerna med öppna frågor. Detta för att få en fördjupad kunskap om 

operahusens verksamhet samt deras uppfattning om konsumenterna i övrigt. Deras öppna svar gjorde det 

möjligt för oss att förstå hur konsumenterna agerade mot operahusen samt hur operahusen agerar.  

 

Förutom de kvalitativa intervjuerna med operahusen har vi även genomfört en enkätundersökning med 

100 heterogena respondenter, med olika kön, åldrar och etnicitet. Anledningen till det är för att kunna få 

en helhetsbild av så många som möjligt. Majoriteten av den kvantitativa undersökningens frågor bestod 

av öppna frågor för att få en ökad och fördjupad kunskap om konsumenternas agerande kring 

operakonsten. Eftersom ingen tidigare forskning har gjorts kring ämnet kan vi inte uttala oss generellt, 

då de respondenter som deltagit i undersökningen inte ensamma kan vara representativa för alla inom en 

större population. Det vi endast kan uttala oss för är respondenternas uppfattning och motiv till varför de 

agerar på det sättet de gör och urskilja tendenser inom området där ingen tidigare forskning gjorts.  

 

Validiteten som handlar om hur mycket de data som används i studien överrensstämmer med det 

fenomenet som har undersökts. Det vill säga att mäta det man har som mål att mäta.
95

 När det gäller de 

kvalitativa intervjuerna uppfattades de två sista frågorna som svårtolkade och känsliga. Frågorna 

avskräckte några av respondenterna vilket ledde till att de inte besvarade alls. Den ursprungliga tanken 
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bakom dessa två frågor var att kunna mäta hur Sveriges operahus definierar finkultur samt om opera i 

övrigt tillhör den goda smaken, alltså den fina kulturen eller om den tillhör fulkulturen. Detta kan ha lett 

till snedvridning av resultat på dessa frågor. De två frågorna hittar ni under kapitel 9 i denna uppsats.  

Den teoretiska referensramen av Beaurdieus begrepp, GAP-modellen samt POP & POD har under 

analysen diskuterats i samband med studiens resultat.  
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4. Empiri/Resultat 

 

Kapitel 4 

I detta kapitel presenteras empiri och resultat i form av text och diagram. Eftersom att studien har data 

både i form av enkäter och intervjuer har vi valt att först presentera empirin för enkäterna och sedan för 

intervjuerna. 

 

4.1 Enkäter  
 

Eftersom att enkäterna både består av öppna och slutna frågor erhöll vi stora mängder material till vårt 

förfogande. För att göra arbetet lättöverskådligt har vi valt att endast presentera diagram över de resultat 

som är av vikt för studiens syfte. Svaren på de öppna frågorna kommer både att presenteras genom text 

och diagram för att åter göra studien så pass lättöverskådlig som möjlig. 

4.1.1 Respondenternas kön respektive ålder 
Cirkeldiagramen nedan visar vilka åldrar deltagande i denna studie har haft. Empirin skulle kunnat ha varierat 

en del, speciellt då det i detta fall finns bortfall på kvinnor i två ålderskategorier, men vi tror ändå att slutsvaret 

hade varit detsamma. 100 respondenter deltog varav 60 var kvinnor och 40 var män. Diagrammen nedan visar 

andel respondenter inom varje ålderskategori. 

 

 Diagram 1.1 Kvinnornas åldrar  Diagram 1.2 Männens åldrar 

 
 

Som påvisas i diagrammet bestod majoriteten av respondenterna av kvinnor i 21-30-årsåldern samt 51-

60-årsåldern. Bland männen deltog även här främst personer i 21-30-årsåldern. 
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Diagram 1.3 De kategorier som har flest operabesökare  Diagram 1.4 De kategorier som har minst operabesökare 

 

 
 

Triangeldiagramen visar vilka som oftast besöker operan samt vilka som aldrig eller sällan besökt operan. Som 

påvisas i diagrammen är det flest äldre kvinnor som besöker operan. Även äldre män hör till kategorin frekventa 

besökare. Yngre kvinnor och yngre män besöker sällan eller aldrig operan. En ålderskillnad påvisas alltså. 

4.1.2 Vilken kategori anser du att opera tillhör? 
 

60 respondenter har deltagit i denna undersökning på grund av att 40 svar klassificeras som bortfall, då 

de inte svarade på frågan. Av de 60 som svarade på enkätundersökningen var 20 stycken vana 

operabesökare, 20 stycken har aldrig gått på opera och 20 stycken har varit på opera färre än 4 gånger 

under sin livsstid. Respondenterna fick möjligheten att välja fler än ett svarsalternativ, trots detta var alla 

60 respondenter eniga om att opera inte specifikt tillhörde fulkultur. Hur begreppsdefinitionerna 

fulkultur, populärkultur, folkkultur och finkultur definieras framgick inte i undersökningen, utan 

respondenterna fick tolka fritt kring dessa begrepp. Nedan presenteras sammanställningen av 

respondenternas svar.  

 

 



   

- 30 - 

 

 

Diagram 2: Alla respondenter som flitigt besökt operan ansåg att opera tillhör folkkultur varav en person valde 

att tillägga att den även tillhör finkulturen. Däremot har de tjugo respondenter som aldrig besökt opera som åsikt 

att den tillhör finkulturen varav endast en respondent ansåg att opera tillhörde folkkulturen. Den sista kategorin 

som innefattade respondenter som besökt opera 1-3 gånger fanns det en relativt delad syn om vilken kategori 

opera tillhör. 7 av 20 respondenter kryssade i att opera både tillhör fin- samt folkkultur. De resetrande 

respondenterna placerade operan som finkultur där en av personerna ansåg att den begränsar sig till 

populärkultur. 

 

4.1.3 Anser du att opera är exklusivt eller tillgängligt för alla? 
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Diagram 3: Diagrammet visar hur tillgänglig opera är för allmänheten, samt hur exklusiv den är. Cirka en 

tredjedel av respondenterna fann opera tillgänglig för alla, medan nästan samma mängd människor fann att 

opera bör vara det, men på så sätt motsade sig att opera faktiskt var tillgängligt för alla. 

 

Av 100 respondenter så fann 74 procent att opera var tillgängligt för alla, 39 procent som ingår i den 

gruppen gav ändå ett följdsvar som implicerade att det inte var fullständigt. Exempel på respondenternas 

svar var att ”tekniskt sett är den tillgänglig för alla”, ”tillgänglig för alla som gillar det” och 

”tillgänglig för alla, dock inte för alla”. En respondent skrev till svar att opera är ”tillgänglig för alla 

men inte så intressant för alla” vilket handlar om preferensordningar och att trots att opera finns i 

samhället så finns det de som inte tar del av den enbart på grund av att de inte tycker om opera. En 

annan respondent hävdade ”tycker opera ska vara tillgänglig för alla” men menar alltså att den kanske 

inte är det, utan bara att personens egen åsikt är att den bör vara det. Avvikande från de flesta svaren var 

”Opera är till sin natur inte menat för vem som helst, även om det finns hipsters utanför borgerligheten 

och adeln som vill leka sofistikerade och tvingar sig uppskatta opera.”  

 

4.1.4 Vad för slags föreställningar föredrar du? 
 

 

 

Diagram 4: Av de respondenter som aldrig besökt operan är det ingen som valde opera som förstahandsval att 

föredra från de olika föreställningarna. I och med detta föredrog 50 procent av de teaterpjäser och 50 procent 

annan konstform. När det kommer till vana operabesökare tyckte majoriteten om balettföreställningar men även 
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teaterpjäser. Endast 20 procent föredrar opera och annan konstform. De som sällan besökte operan föredrog att 

se teaterpjäser och balettföreställningar framför opera. 

4.1.5 Öppna frågor 
 

Från respondenterna framgick även de öppna frågorna att kvinnor värdesätter symboliskt kapital mer än 

män, där männen prioriterar det ekonomiska kapitalet. En markant skillnad mellan kvinnor och mäns 

kulturella vanor var att männen föredrog sportevenemang samt att kvinnorna gav konst, design och 

inredningsprodukter högt uppskattningsvärde medan männen inte gjorde detta. Angående teknik och 

andra vanor var män högt intresserade med kvinnorna strax inpå. Många uppgav att detta berodde på 

vad för slags teknikvaror det handlar om. Det framgick även hur människorna ärver kulturella vanor från 

sina föräldrar.  

 

Hur människorna först kommit i kontakt med operan varierade. Det visade sig att ekonomiskt kapital 

inte innebar att personerna hade stort kulturellt kapital. De med stort ekonomiskt kapital värderade 

materiella tillgångar högre än kulturella upplevelser. Enbart 20 respondenter av totalt 100 har kommit i 

kontakt med opera genom skolan. Därefter har enbart en tredjedel fortsatt att gå på operabesök till 

skillnad från de som ärvt eller förvärvat opera genom sina föräldrar. Av respondenterna framgick det att 

alla de som aldrig besökt ett operahus inte heller hade föräldrar som brukar besöka operan. Dessa 40 

personer var också osäkra på om deras föräldrar någonsin besökt något operahus. Därefter visade det sig 

att respondenter med utländsk bakgrund inte hade besökt operan med undantag från en respondent.  

4.2 Sammanfattning av intervjuer  
 

De flesta operahusen i Sverige håller med om att de inte är konkurrenter till varandra utan snarare 

samarbetspartner. Många av operahusen är långt lokaliserade ifrån varandra och tävlar alltså inte om 

samma kunder. Även de som har samma lokala kundgrupper strävar efter samma mål, vilket är att få 

människorna att besöka opera oftare samt att göra det till en vana och ser därför inte på varandra som 

konkurrenter. Operahusen strävar efter att bryta ner klyftan som hindrar potentiella kundgrupper att 

besöka dem med det gemensamma målet skapas inte konkurrens utan istället skapas ett sambarbete.  

 

Louise Stehn på Kungliga Operan i Stockholm förklarar samarbetet genom att operahusen bland annat 

kompletterar varandra då varje operahus får olika mycket pengar i bidrag beroende på de olika kraven 

staten kräver att de uppfyller. Kungliga Operan får mer bidrag än till exempel Folkoperan då de är en 

nationalscen och därför har fler krav på sig. De har som mål att nå ut till hela Sveriges befolkning, inte 

enbart staden de befinner sig. De har även som mål att nå ut till turister. Kungliga Operan hävdade under 
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intervjun att inriktningen på turister främst var från Ryssland, Vitryssland och de baltiska länderna. 

Motiveringen till detta var att de ryska turisterna var de som främst sökte sig till operakonserter.   

 

Fortsättningsvis menar även Torgny Nilsson på Malmö Operan att då alla operahus har olika krav och 

mål att uppfylla klassas de inte som konkurrenter. Utöver detta menar de flesta operahus, så som Opera 

på Skäret, Kungliga Operan och Dalhalla Operan, att det snarare är andra konstformer som är deras 

största konkurrenter. Det som utmärker Kungliga Operan och Folkoperan är att båda har även andra 

föreställningar så som balettföreställning, teater och andra speciella event. Elenor Wolgers på 

Folkoperan hävdar att de har ett projekt åt gången men att den är långvarig i flera månader. Medan 

Stehn på Kungliga Operan menar att de är verksamma under hela året eftersom de har flera projekt 

samtidigt. Detta görs för att de har fler föreställningar att marknadsföra, vilket kan vara hektiskt då de 

måste nå flera olika kundgrupper. Genom bredare utbud av opera och olika specialisernar av oika 

kundgrupper, så når de fler kundgrupper och bredare marknadssegment. För att Kungliga Operan ska nå 

fler kunder har de som strategi att inrikta olika pjäser till olika kundgrupper. De menar att det är 

effektivt men samtidigt kostsamt. 

 

De har sedan tidigare genomfört en marknadsundersökning där de fick fram att deras stamkunder som 

besöker operan är i genomsnitt kvinnor över medelåldern med svensk bakgrund. Wolgers på Folkoperan 

däremot instämde att deras stamkunder består av kulturintresserade och högutbildade kvinnor i 

Stockholmsområdet som är kring 50 år och uppåt. Även Nilsson på Malmö Opera hävdar att deras 

stamkunder är människor i medelålder och förklarar det genom: ”Det är också tydligt att den 

genomsnittliga besökaren på Malmö Opera är medelålders. Vi har en omfattande och framgångsrik 

verksamhet riktad till barn och unga, men det är uppenbart att folk blir regelbundna besökare först 

sedan de fyllt 30. Vi blir alternativet när jobb och familj gör klubbliv och kroghäng ointressant.” 

 

Kungliga Operan strävar efter att sänka trösklarna gällande synen på opera i det svenska samhället, med 

trösklar så menar de att opera känns exklusivt och därför skrämmande att ta del av om det är 

främmande. De vill att det ska vara lättare att köpa biljetter samt att alla ska våga delta i opera. Därför 

försöker de förmedla allmänheten att det är acceptabelt att besöka operahus i enbart jeans och t-shirt och 

att man inte behöver vara uppklädd med finkostym som förr i tiden. Men något som kan hindra att dessa 

trösklar sänks är stampubliken enligt Kungliga Operan. De menar att stampubliken vill att det ska vara 

en speciell publik exempelvis att det ska vara vana operabesökare, vilket utgör ett stort problem. Stehn 

på Kungliga Operan menar att det är svårt att nå ut till alla, men hon hävdar även att den stora 

problematiken uppstår i samband med att alla inte vill bli nådda. Det hon menar är att opera egentligen 
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kan vara billigare än bio ibland men att det är få som är medvetna om det och därför anses det som dyr 

och exklusiv. 

 

Gällande operahus runt om i Stockholm och deras förmåga att se på varandra som konkurrenter så 

stämmer bland annat Dalhallas Opera in på påståendet. I en telefonintervju hävdar Camilla Collett 

att”Ingen är våra konkurrenter. Andra operahus såsom exempelvis Kungliga Operan är våra kollegor. 

Vi har olika evenemang och har säsonger under olika perioder. Vi på Dalhalla har säsong under 

sommartider. Alla operahus kompletterar varandra och vi på Dalhalla har planer på att samarbeta och 

öka möjligheterna med andra operahus då vi bara har opera inte teater och balett.”  

Alla operahus i Sverige som intervjuats för denna studie strävar efter en bredare publik, även Dalhalla 

som är relativt nya på marknaden strävar efter att nå ut till så många som möjligt. Detta gör de i form av 

olika anpassade marknadsföringsstrategier. Richard Bark på Ystad Operan menar att de inte når ut 

till”alla” i samhället men att de hela tiden strävar efter att nå nya publikgrupper. För att nå ut till en 

bredare kundgrupp satsar olika operahus på olika strategier. Det som Kungliga Operan fann vara mest 

effektivt var att gå ut och möta publiken. Collett på Dalhallas operahus menar att för att nå ut till ett 

bredare marknadssegment så krävs det att ”Man ska ha roligare evenemang där man bjuder på 

exempelvis gratis evenemang som sker ute på gatan. Att ta del av kulturen i öppna rum är effektivt där 

man lockar de för att ta del av opera”.  

Ystad Opera menar som många andra att mer pengar krävs till marknadsföring, dock att marknadsföring 

inte består av allt. Kungliga Operan som strävar efter att göra flera event för att gå ut och möta kunderna 

instämmer på att det är väldigt kostsamt och därför kan de inte utföra denna strategi i den mån så som de 

önskat. Sten Johannisson på Opera Skäret menar att det som är unikt med deras kundgrupp är de 

internationella storstjärnorna som står i kö för att besöka dem. Han menar att med sin unika miljö samt 

den höga kvalitén gällande bemötandet av kunder får de att komma dit oftare. Johannisson förklarar 

varför de ändå inte kan nå ut till alla: ”Vi försöker naturligtvis med de begränsade resurser vi har att nå 

ut till så många vi bara kan. Men vi vet också att det finns en huvudmålgrupp av operafans som vi inte 

kan förbise. Den vana operapubliken finns trots allt i storstäderna där närheten till operascener också 

är störst varför en del av marknadsföringen måste rikta sig speciellt till dessa marknader. Av det skälet 

har vi även specialtåg från Stockholm direkt till Opera på Skäret.” 

Wolgers på Folkoperan bekräftar som många andra operahus hur de anpassar sin marknadsföring 

beroende på uppsättningar: ”Vi försöker anpassa marknadsföringen till olika målgrupper beroende på 
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uppsättning. Viss opera uppsättningar lämpar sig bättre för en yngre målgrupp än andra och vice 

versa.” Samtidigt som de flesta operahusen arbetar på detta sätt så vill de även stärka sitt varumärke. 

Hon fortsätter förklara detta: ”Genom att noga göra utarbetade marknadsföringskampanjer för varje 

operaproduktion som är signifikanta för varumärket Folkoperan gör att vi särskiljer oss från 

konkurrenterna.” Catarina Gnosspelius på Läckö slottsopera gav en utförlig förklaring till varför 

operahus inte agerar som konkurrenter samt hur deras samspel påverkar för opera positivt som vardaglig 

konsumtion: ”Vi har absolut inget behov av att överträffa någon eller något. Om publiken ska lära sig 

tycka om opera där (öronen måste tränas, själen tycker om att känna igen) behöver vi skapa opera 

överallt. I varje hörn, på varje ort och vi tycket inte att vi har konkurrenter. Tänk på hur mer 

kommersiella verksamheter arbetar: ju fler McDonald’s det finns (=snart i varje ort!) ju mer ser 

allmänheten/publiken att det finns McDonald’s och tänker att "det finns ju överallt – det måste vara 

bra, vi går dit". Hade vi en operaverksamhet i varje tätort hade vi förmedlat att "det här är ju något 

som måste finnas och som vi måste ta del av”. Skillnaden med McDonald’s och operaverksamheterna är 

att McDonald’s tillhör samma kedja och har konkurrenter såsom Max och Burger King.”  

När det gäller finkultur jämfört med fulkultur gällande opera tycker nästan alla operahus att begreppet 

finkultur borde reduceras från det svenska samhället. Wolgers på Folkoperan menar att ”det kommer 

nog att ta tid att tvätta bort finkulturstämpeln från operan i Sverige och det hänger nog samman med 

vår kultur. Sverige är och har alltid varit ett litet land.  Operaformen fördes in till Sverige från 

kontinenten och då främst till hovet. Sedan har operakonsten verkat i huvudstaden och sedan i de större 

städerna och inte hittat sin plats på landsbygden. I och med Tv:ns inträde i svenska hemmen svepte 

samtidigt en våg in från USA med populärmusik. Underhållning i TV har sedan dess präglats av just 

”populärkulturen” (vilket också är ett uttryck att fundera över!). Normen har blivit minsta 

gemensamma nämnaren – enkel schlagermusik, rock och pop. Svenskarna har ingen vana av att gå på 

klassiska konserter och opera på samma sätt som på kontinenten där det är en mer naturlig del av folks 

vardag och bildning. I Sverige anses det t o m negativt att vara bildad och kulturell!”  

Wolgers stödjer det Gnosspelius på Läckö slottsopera nämnde tidigare, vilket är att opera inte fått fäste i 

Sverige som en naturlig del av vardagen och är en ytterligare anledning till att människorna inte besöker 

operan lika ofta som de skulle kunna. Gnosspelius menar att det tyvärr finns begreppen finkultur och 

fulkultur i Sverige men att de lyckligtvis håller på att reduceras. Johannisson på Opera på skäret menar 

att däremot ”hurvida något tillhör den "goda smaken" beror på framförandet och inte formenet. Det 

finns bra och dåligt av alla sorter…” Kvalité finns inom alla genrer, dock finns det en bild av att vissa 

konstformer är mer folkliga.  
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Wolgers på Folkoperan menar att tyvärr så används begreppen finkultur och fulkultur fortfarande och 

opera anses fortfarande tillföra finkulturen, dock menar hon att opera kan vara fult också! ”Om opera 

görs oengagerat och med medioker tolkning så är den hemsk. Om allt sitter på plats är den däremot 

oslagbar som konstform.”Nilssons personliga åsikt på Malmö Opera är att opera snarare är en 

spännande subkultur istället för finkultur. Vare sig finkultur eller fulkultur existerar, menar han att det 

snarare är olika subkulturer än rankningskulturer. Han hävdar även att vissa slags musikstilar får mer 

medialt utrymme i media än andra. Vidare tycker Collett på Dalhalla att finkultur och fulkultur är 

främmande begrepp att diskutera. Hon anser att finkultur är som kulturrasism. Ingen kultur ska anses 

som finare än den andra och alla skall kunna delta i allt. Även Bark på Ystad operan har en liknande 

inställning gentemot begreppen ful- och finkultur. Han menar att det är allt för luddiga begrepp och att i 

dagens läge har ”finkultur blivit ett skällsord, vilket det inte borde vara.” Det som han dessutom menar 

är att istället för fulkultur ska det vara populärkultur.  
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5. Analys 

 

Kapitel 5 

I detta kapitel analyseras resultatet som presenterades under empiri-kapitlet. Jämförelser kommer att 

dras från resultatet av empirin till teorierna och tidigare studier. 

 

Undersökningen baserades på intervjuer och enkätundersökningar. Deltagande i enkätundersökningen 

bestod av ett varierat antal män och kvinnor i olika åldrar. Från diagram 1 går att avläsa hur majoriteten 

som deltagande respondenter var kvinnor och att de i åldrarna 51-60 dominerade. Vidare framkommer i 

diagrammet att den dominanta åldern bland män är 21-30 år.  

5.1 Analys – Enkäter  
 

Diagram 2 tydliggör i vilken kategori respondenterna tycker att opera tillhör. Det man kan konstatera är 

att folkkultur och finkultur är de dominanta kategorierna, vare sig respondenten är en van 

operabesökare, besökt opera 1-3 gånger eller om respondenten aldrig varit på opera. En orsak till detta 

kan vara kopplingen mellan det kulturella- samt symboliska kapitalet som Bourdieu tar upp. Nämligen 

att det kulturella kapitalet räknas som legitim och dominerande i att erhålla det symboliska kapitalet. 

Därför kan man konstatera att denna slags kultur kopplas till finkultur i Sverige där den även kopplas till 

”den goda smaken”.  Den slutsatsen som även kan dras från diagram 2 är att ingen av respondenterna 

anser att opera tillhör fulkultur. Anledningen kring detta kan vara kopplingen till det ekonomiska- och 

sociala kapitalet som Bourdieu förutsätter. Ovana operabesökare hade idén om att opera var exklusivt 

och inte tillgängligt för alla då det var dyrt, då de kände till att opera enbart besöktes av de borgerliga 

förr i tiden. Det innebär att en idé kretsar om opera vilket gör att det ekonomiska dominerar över det 

symboliska kapitalet just för att operan är så starkt förknippat med människor som erhåller status och 

ekonomiskt kapital. Detta dominerar i sin tur även det sociala kapitalet, vilket i sin tur innebär de 

kontakter människan har relaterat till tillgångarna så som relationer och bekantskaper.  

 

Bo Kyun Kim och Michael Jensen har forskat vidare kring hur opera påverkar operamarknadens 

identiteter. Deras slutsats grundas i att priset påverkas av funktionerna och utbudet vilket tenderar i att 

endast människor som erhåller stort ekonomiskt kapital kan delta i ett evenemang så som opera.  Om 

man jämför denna forskning med Klaus Weber och M. Tina Dacin så grundas deras undersökning på 

personlighetsfaktorer på individnivå. Denna forskning kan kopplas samman med vår studie då även den 

behandlar personlighetsfaktorer som är avgörande om man deltar i operakonst eller inte.  
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När det kommer till operans exklusivitet så har diagram 3 i denna studie visat att 35 procent tycker att 

opera är tillgänglig för alla. Denna siffra visar en relativ högt värde då det sociala rummet förespråkar 

om fältet som Bourdieu kallar det för. Detta innebär att det skapas en fysisk plattform för människor 

med gemensamma intressen. Alltså dessa 35 procenten som tycker att det är tillgängligt kan bero på 

personernas position och status i fältet. Det som bestäms av personernas position är det tillgängliga 

kapitalet där logiken har en avgörande roll vad gäller operans exklusivitet. Däremot anser 39 procent att 

operan inte är tillgänglig för alla men att den borde vara det med hänsyn till habitus teorin som 

förespråkar att habitus är praktiker, det vill säga sambandet mellan personens position i det sociala 

rummet samt praktiken. Exempel på respondenternas svar var att ”tekniskt sett är den tillgänglig för 

alla”, ”tillgänglig för alla som gillar det” och ”tillgänglig för alla, dock inte för alla”. Det sista citatet 

är motstridande då respondenten först hävdar att opera är tillgänglig för alla, men ändå inte och skriver 

dessutom inte ut sin definition av alla. En annan respondent besvarade att opera är ”tillgänglig för alla 

men inte så intressant för alla”, detta handlar om preferensordningar vilket innebär att opera finns 

tillgängligt i samhället men att det finns de som inte tar del av den. Med andra ord kan det kopplas till 

smakpreferenser som Bourdieu talar om, där smak speglar olika gruppers livsstilar och är ett sätt att visa 

upp hur olika kapital en person har mycket av, men även att det handlar om vilka vanor och rutiner man 

har i livet.  

 

Fortsättningsvis presenterar diagram 4 vilken slags föreställningar respondenterna föredrar. Av de som 

aldrig besökt opera, fanns ingen som valde opera som förstahandsval att föredra av olika föreställningar. 

Detta kan vara förståeligt då de aldrig besökt ett operahus och inte känner till konsten. Av dem 

respondenterna föredrog 50 procent andra slags konstformer. Det de främst föredrar är filmer och 

konserter. Vidare brukar ingen av respondenterna att lyssna på operamusik eller klassisk musik i sin 

vardag.  Däremot är Hip Hop och rap det mest populära. Gällande deras kulturella vanor var biobesök, 

konserter med deras favoritartister och sportevenemang. Leighton Jones försökte i sin studie utforska 

potentiella fördelar kring frågor som är förknippade med en marknad i en orienterad miljö. Han kom 

fram till att det finns ett samband mellan opera och dess orienterade miljö. Den miljö man lever i präglar 

de val man gör gällande kulturella vanor, i det här fallet är opera.   

 

Det ovan nämnda påvisar hur många som inte har opera som vana i sitt liv, möjligtvis att de inte besöker 

operan på grund av att de har andra musikpreferenser. Nästintill alla respondenter i kategorin gav 

motivering till varför de aldrig gick till operan då majoriteten ansåg att det är tråkigt. Hela 45 procent av 

alla respondenter beskrev hur deras bild av opera var baserad den klassiska synen som getts från filmer. 

”Allt är i guld och rött, sen så är det en tjock tant uppe på scenen som sjunger väldigt högt”. 50 procent 
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av de som aldrig besökt operahus föredrog ändå teaterpjäser. För de som sällan besökte operapjäser så 

var även teater dominerande som mest populärt. Teater verkar locka kunderna i första hand. Av de som 

sedan går på opera ofta är balettshower mest uppskattat. Möjligheten finns att de som aldrig besökt 

opera eller enbart varit på något enstaka besök inte sett en balettföreställning.  Vilket kan vara en 

anledning till varför de har en annan preferensordning gällande framträdanden. De som däremot föredrar 

andra slags konstformer, föredrog dansuppvisningar. Anledningen till varför dansuppträdanden var så 

populärt framkom inte, men motivering till varför opera inte föredrog fick motiveringen att det var 

relativt händelselöst. Opera inkluderar mycket teater och balett, variateten gällande dans inkluderat i 

operaförställningar är väldigt stirkt riktad till balett. Undersökningen visar att ifall att operahus hade 

breddat deras framträdanden från operapjäser till att inkludera framträdanden med inslag av andra 

dansstilar, så hade de kunnat nå ut till ytterligare kunder. Möjligtvis skulle kunderna finna att opera hade 

mer spännande och intressanta framträdanden där mer hände, jämförelsevis mot enbart en 

operaorkesters framträdanden.  

5.2 Analys - intervjuer 
 

De operahus som anses vara konkurrenter till varandra, då de är verksamma i samma stad, är bland 

annat Kungliga Operan och Folkoperan i Stockholm. Då de är verksamma i samma stad så tävlar de om 

samma potentiella kunder. Med tanke på att Kungliga Operan hävdar att problematiken består i att det är 

stamkunder som enbart vill ha speciell publik så kan det leda till att marknadsföringen inte når ut genom 

kunder och rekommendationer utan stannar inom samma kungruppskretsar. Detta leder då till att andra 

marknadsföringsstrategier krävs. Enligt GAP-modellen i den teoretiska referensramen kan den externa 

kommunikationen med kunden, det vill säga marknadsföringen medverka för att potentiella kunder ska 

vilja besöka operan trots att stamkunder försöker avskräcka dem. Kungliga Operans ledning har en klar 

uppfattning om kundernas förväntningar genom undersökningar som gjorts tidigare. För att alla andra 

operahus skall kunna fylla i sina gap som orsakar missnöjen hos kunderna borde de titta tillbaka i 

kundens personliga behov till deras förväntningar på produkten, vilket i detta fall är förställningarna. 

Därefter bör de vidare se hur kunderna upplevde förställningen i jämförelse till förväntningarna som 

existerade innan. Utöver det försöka anpassa sin marknadsföring till att skapa så realistiska 

förväntningar som möjligt, samtidigt som de ändå når ut till målgruppen så att de får besökare. Det 

framkom tydligt hur alla operahus jobbade utefter gap-modellen, då de försökte hitta vart missnöjet 

uppstod vilket främst var hos de som aldrig besökt operan. För att åtgärda missnöjet behövde de nå ut 

till de kundgrupper som fann opera främmande.   
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Trots att alla intervjuade operahus instämde om att de enbart verkade som medlare för att informera om 

opera samt göra operakonsten mer vardagligt i människors liv fanns det ändå särskiljande attribut hos de 

olika organisationerna.  Johannisson på Opera på Skäret menade att de inte vill agera som konkurrenter 

till andra operahus för att de särskiljer sig och står ut ur mängden med en annorlunda miljö. Även om 

Johannisson hävdar att de vill nå ut till alla så inriktar de sig på den redan operaälskade publiken. 

Johannisson påpekar starkt att det som är unikt med deras kundgrupp är de internationella storstjärnorna 

som står i kö för att besöka deras shower. Han menar att med sin unika miljö samt den höga kvalitén 

gällande bemötandet av kunder får de att komma dit oftare. Likaså som Johanissons syn på att de 

anställdas initiativ i organisationen är viktig har även tidigare forskare såsom Hartnell, Yi Ou & Kinicki 

undersökt organisationskultur och organisatorisk effektivitet, där bland annat medarbetarnas inställning 

har behandlats. Studien påvisada att attityder från anställda, produkt och servicekvalité spelar stor roll i 

de kulturella organisationerna. Studien kom även fram till att det är viktigt med skickliga ledare som kan 

fatta beslut inom organisationer, så att åtgärder tas så fort ett problem uppstår. Detta kan kopplas till 

GAP-modellen då ledningen måste kunna titta tillbaka i kundernas förväntaningar och den upplevda 

tjänsten/produktionen.  

 

De flesta har förutfattade meningar om att opera tillhör de högre klasserna i samhället och att de som 

besöker opera har både gott om kulturellt kapital samt ekonomiskt kapital. Detta avskräcker många från 

att besöka operan. ”Många vågar inte ens komma och besöka oss här på operan, så stora är 

barriärerna” berättar Stehn på Kungliga Operan. Kungliga Operan har många gånger anordnat gratis 

operaföreställningar för att minska klyftan av främmandeskap inför operakonsten. Utöver gratisshower 

har de även konstant familjedagar där de försöker locka till sig unga och barn då de är framtidens 

potentiella operaälskare och operakonsumenter. Man vill förmodligen få dagens barn och ungdomar att 

se konst som en naturlig del av sin vardag. Miranda Boorsma som har undersökt konstmarknadsföring 

med fokus på kundvärde och konstnärliga mål. Hon hävdar att nutida konst anses som en naturlig del av 

vardagen, vilket även operahusen i Sverige strävar efter. Att få opera som en naturlig konstform i 

människans vardag och liv.  Det finns en strävan att inrikta sig på att marknadsföra operaproduktion, för 

att locka rätt kundgrupp till rätt produktion så att kunderna blir så nöjda som möjligt. Boorsma anser 

även att konstkonsumenterna bör ses som samproducenter i den totala konstprocessen. Detta säger hon 

för att fokus ska ligga på den konstnärliga upplevelsen som kärnan i kundvärde. Andra forskare såsom 

Alan Bradshaw menar att det är problematiskt att dela upp konst och marknadsföring därför att konst 

och marknadsföring borde själva vara kreativa och produktiva. Detta stämmer inte överrens med de 

operahus som har intervjuats eftersom utan marknadsföring av deras utbud hade inte operakonsten nått 

ut till flera. Operahusen är eniga om att de inte marknadsför sig så att de blir ihågkommna genom sitt 
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varumärke, de menar att de på grund av bergränsade resurser och för att nå ut till nya kundgrupper 

måste lägga fokus på att marknadsföra produktioner. Folkoperan menade att i efterhand så stärkts 

varumärket av att rätt kundgrupp besöker rätt produktion, då de blir nöjda med utbudet samt nöjda med 

förställningen. Nöjda kunder i sin tur får en positiv betingelse till operahuset, så på lång sikt leder 

makrnadsföring av produktionen till ett starkare varumärke. Alla operahus höll dessutom med att inom 

varje konst, vare sig den tillhör fin-eller fulkultur så finns det kvalité, att opera kan framföras både dåligt 

och bra. De menar att de strävar efter att hålla så hög kvalité på sina produktioner, med de begränsade 

resurser de har för att få nöjda kunder. 

 

Nöjda kunder kan leda till att operahusens varumärken stärks. Till skillnad från Folkoperan har 

Kungliga Operan flera produktioner på gång samtidigt. Deras tidigare marknadsundersökning som de 

gjorde har visat att unga föredrar de mer klassiska uppsättningarna som är kända. Medan de mer vana 

kunderna, som är lite äldre, redan sett alla dem och föredrar därför mer nyskapande produktioner som 

sticker ut ur mängden. För att få slutsålt på alla sina olika produktioner och säkerställa att vissa platser 

kommer fyllas i förväg erbjuder Kungliga Operan paketpris där kunden får ett biljettblock med cirka tio 

pjäser, varav hälften må vara till de mest populära pjäserna för att kunden ska få en säkrad plats. Man 

kan se det här som en positiv marknadsföringsstrategi då kunden blir erbjuden plats till de mest populära 

föreställningarna samtidigt som de mer svårutsålda pjsäerna får mer säkert utstålda biljetter. Detta gör 

att operahusen slipper spendera extra mycket resurser såsom pengar och tid på marknadsföring för att 

sälja ut platser till de mindre populära föreställningarna. Alla operahus menar att begränsade resurser 

såsom brist av pengar, tid och personal påverkar marknadsföringen, dessutom att olika föreställningar 

kräver olika mycket uppmärksamhet och reklam. Operahusen menar att det blir enormt kostsamt då 

varje produktion kräver separat markandsföring.”Vilken strategi man behöver beror naturligtvis på 

vilka förutsättningar och resurser man har” sa Sten Johannisson från Opera på Skäret.  Johannisson 

fortsatte sedan att bekräfta det som Folkoperan menade, nämligen att för att få verksamheten att gå runt 

måste de främst sälja biljetter för en inkomst trots att de får bidrag av staten, det blir därför deras främsta 

mål. Därefter måste de dessutom stärka sitt varumärke så att de kan särskiljas från andra operahus. På 

svar om vad Opera på Skärets mål var svarade Johannisson: ”Dels att sälja biljetter kortsiktigt, det vill 

säga fylla salongen, dels att stärka Opera på Skäret som varumärke. I tredje hand att sprida opera som 

konstart.”  

 

Det verkar då som att operahus inte riktigt kan börja konkurrera med varandra ordentlig eftersom de 

först och främst måste locka människor att gå på operan. Möjligtvis om opera får ett starkare fäste i 

människors preferensordning i framtiden så kommer alla operahus börja använda sig av POD och POP 
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för att stå ut ur mängden och satsa på att vara det operahus som folk först tänker på. Gnosspelius på 

Läckö slottsoperan åsyftar hur vardagligt det är för människorna att ta del av matkulturen, samt hur 

vanligt det hade varit att ta del av opera om operaverksamheterna expanderade. Människorna hade tänkt 

på opera i första hand när de till exempel sökte efter att göra någon aktivitet på sin vardag. Såsom 

Kungliga Operan menar att de strävar att göra opera så vardagligt för samhället så att de blir en 

deltagare i fredagskvällsaktiviteter. Där bland annat bio, krogen och fredagsmys är aktuellt. Wolgers på 

Folkoperan stödjer detta genom att säga att opera ännu inte fått fäste i Sverige som en naturlig del av 

vardagen. Detta är en ytterligare anledning till att människor inte besöker operan lika ofta som de 

egentligen skulle kunna gjort. Catarina Gnosspelius på Läckö slottsopera hävdade att opera inte blivit 

mer vardagligt då opera inte finns överallt så har folk inte lärt sig ta del av det. Vilket kan påvisa hur 

hon menar att fler operahus måste öppnas upp för att folk lättare ska kunna ta del av det och känna att de 

kan lätt ta del av det. 

 

Gnosspelius menar att trots dess borgerliga bakgrund försvinner den smala ”finkulturstämpeln” bland 

annat på grund av Folkoperan, Operaimprovisatörerna, Spagettioperan och en mängd frigrupper samt 

reklamer som speglar en mindre exklusiv bild av opera. Enligt Pierre Bourdieus teorier tillhör 

finkulturen ”den goda smaken”, något som bland annat Johannison sätter sig emot. Gnosspelius hävdar 

att det inte finns värdering i ordet smak och säger att ”människor måste få vara olika och ha olika 

passioner”. Sedan ger hon en beskrivning till varför opera inte ligger högt upp i människors 

smakpreferenser. ”Jag anser att opera kräver mycket av sin åhörare – liksom den kräver mycket av den 

som utövar. Det är som en sport; hårt tekniskt och mental arbete (som att hoppa höjd) som när det 

fungerar imponerar på publiken ("wow – kan han hoppa så högt!"). Men vi måste på alla sätt och vis 

arbeta för att opera blir mer tillgänglig och begriplig, såsom sport redan är, så att fler upptäcker hur 

spännande och imponerande och berikande det kan vara. Här kan marknadsföring, men framför allt 

information hjälpa till”  

 

Johannisson på Opera på Skäret menar däremot att”hur vida något tillhör den "goda smaken" beror på 

framförandet och inte formen. Det finns bra och dåligt av alla sorter…” Kvalitét finns inom alla genrer, 

dock finns det en bild av att vissa konstformer är mer folkliga. Han menar även att det inte direkt finns 

någon slags fin- och fulkultur att prata om men håller med om att opera inte ses som lika folkligt som 

bland annat spelmansstämmor eller revyer. Han hävdar att detta ändå inte handlar om fin- och fulkultur 

utan om olika uttrycksformer. Wolgers på Folkoperan menar däremot att begreppet fin- och fulkultur 

fortfarande används, och opera än idag anses tillföra finkulturen. Hon menar dessutom att opera kan 

vara fult. ”Om opera görs oengagerat och med medioker tolkning så är den hemsk. Om allt sitter på 
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plats är den däremot oslagbar som konstform.” 

 

Torgny Nilsson på Malmö Opera menar att ”opera är ju bara musikteater, men oftast med äldre 

musiktradition.” Han stärker det genom att påstå att det snarare är olika uttrycksformer det handlar om 

istället för olika slags rankningar av kulturer. Vidare påvisar Richard Bark hur begreppet fulkultur kan 

tolkas olika och att begreppet finkultur inte har något med ”den goda smaken” att göra. Operakonsten, 

när den är som bäst, tillhör både fin- och populärkulturen och påstår att ”allra bäst vore det om vi hade 

kulturpolitiker som hade denna inställning till kulturutövande; brett, ovärderat, okategoriserat, 

mänskligt och fullkomligt nödvändigt.” 
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6. Diskussion 

 

Kapitel 6 

I detta kapitel diskuteras resultatet.  

 

 

I empirin framgår att vana operabesökare ansåg att opera tillhörde folkkultur, medan ovana besökare 

klassificerade opera att tillhörafinkultur. Svaren kan vara vinklade, då vana operabesökare kan vilja visa 

upp en bild av att de inte är snobbiga och anser att deras självbild och image de strävar efter att ha på ett 

visst sätt. Likaväl kan ovana operabesökare med hjälp av sina svar försök avskärma sig från att tillhöra 

den nervärderande kulturen som alltså är finkulturen.  

 

De flesta operascener verkar känna att deras största konkurrent är teater. Det finns teater i opera samt 

teaterpjäser som är musikaler och som går hand i hand gällande produktioner. Varför är de ändå största 

konkurrenten? Tilltalar teater mer populärkultur? Hur har det kommit sig att bli så? Har teater genom 

drastiska ändringar och ”subkulturer” hjälpt att krossa distinktionen gällande teater som finkultur? Till 

exempel parkteater, har det dragit ner värdet? Enligt Kungliga Operan så är det bästa sättet att nå 

kunderna på ett effektivt sätt genom att gå ut till folket och möta dem, alltså att ha gratis förställningar 

ute i parker, så att samhällsinvånarna blir en van operapublik. Drar det ner värdet på opera som kvalité 

eller krossar det synen på opera som exklusivt och förstör på så sätt synen på ifall det tillhör finkultur? 

På så sätt då det börjar anses tillhöra allmänheten mer, kommer det börja anses vara populärkultur då, 

och vad kan då konsekvenserna bli för operahusen? Kommer förväntningar bli att man bör få ta del av 

opera gratis, och kommer stamkunderna välja att sluta besöka opera då de andra potentiella kunderna 

inte anser att det tillför finkultur längre? 

 

Gällande Opera på Skäret som var unikt bland annat på grund av att storstjärnor står i kö för att komma 

till dem, så kan det ses som exklusivt. Opera på Skäret menar även att de erbjuder en annan miljö, då de 

befinner sig ute på skäret såsom framår i deras namn. Då det inte ligger i allas vardag att åka ut till 

skärgården, kan det faktum stärka främmandefaktorn och bidra till att skapa en slags avskärmad kultur 

som potentiella kunder inte vågar ta sig an? Deras miljö kan vara härlig och bidra till en unik känsla 

men likaväl vara främmande för folk som inte brukar åka ut till skärgården och på så sätt avskräcka folk 

från att besöka dem. Leder det då till att de måste inrikta sig extra mycket på den vana operapubliken? 

Det finns inget rätt eller fel, men det står klart att opera har begränsat med resurser vilket gör att många 

operahus måste satsa på den klassiska publiken för att lyckas sälja alla platser. 
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Kungliga Operan använder sig av ett paket som kunderna kan ta del av. På så sätt får stampubliken en 

garanterad plats till vissa populära uppträdanden. Från vår enkätundersökning fick vi fram att många 

som aldrig varit på opera inte gick för att de hade förutfattade meningar om att det är tråkigt. En stor del 

av den kundgruppen fann ändå att teater verkade vara intressant och att de föredrog det istället. Då de 

flesta operahusen såg på teater som en stor konkurrent, är det inte då rimligt att omvandla även denna 

konkurrent till en samarbetspartner? Operahus med teaterpjäser eller dansuppträdanden inblandade 

skulle kunna gå ihop med något teaterhus och erbjuda paketerbjudande som innefattar en blandning av 

musikaler hos teatern och de mest händelsefyllda operashowerna från operahusen. Dessutom föredrog 

några kunder dansuppvisanden trots att några operaföreställningar har balett i förställningarna. Kan 

andra dansstilar inom operan vara något som väcker upp allmänhetens ögon för opera? De kunder som 

ansåg att opera är tråkigt skulle få mer utbud av spännande dansstilar samtidigt som de blev vana med 

musikstilen.  

6.1 Hypotesprövning  
 

Hypotesen finns nämnda under rubriken 1.5 i denna uppsats. 

 

Enligt den empiri som vi fått fram under studiens gång stämmer hypotesen svagt överens med studiens 

resultat. Operahusen arbetar med olika strategier för att nå ut till nya kungrupper där de lyckas i viss 

utstäckning att nå ut till den yngre kundgruppen samt de som inte riktigt är vana vid att gå på opera.  

Men det är till sådan liten utsträckning att det ändå kan klassas, i dagsläget, som att de enbart når ut till 

sina ”klassiska kunder”. Som följd av att det finns en kundgrupp som består av stamkunder leder det till 

att operahusen strävar om samma kunder, när svårsålda platser måste säljas. Fenomenet gäller inte då 

operahusen inte är nära lokaliserade, eller är verksamma under samma period. I operavärlden så är 

väldigt få operahus nära lokaliserade, och väldigt sällan verksamma under samma period och därför så 

är det inte mycket konkurrens om stamkundgruppen. Därför existerar ingen stark konkurrens. 

 

Från operahusens perspektiv så är de inte konkurrenter till varandra, utan samarbetspartners som arbetar 

för att opera ska bli mer populärt. Gällande att nå ut till nya kundgrupper så kompletterar operahusen 

varandra snarare än att konkurerra, då de alla strävar efter att göra opera mer vardaligt och tillgängligt. 

De olika operahusen håller med om att andra konstformer är deras största konkurrenter och att än så 

länge måste operahusen samarbeta för att öka intresset för opera.  
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7. Slutsats 

 

Kapitel 7 

I detta kapitel presenteras slutsatser som dras utifrån resultat och analysdelen. Avslutningsvis kommer 

förslag för fortsatta studier att ges.  

 

 Når operahusen i Sverige ett bredare marknadssegment? 

 Vilka marknadsföringsstrategier använder sig operahusen av?  

 Varför är operakonsten förknippad med en viss kundgrupp? 

Som det framgår i analys och diskussion är det väldigt svårt för operahusen i Sverige att nå ut till alla i 

samhället. Operahusen har begränsade resurser och pengar att lägga på marknadsföring för att nå 

potentiella nya kunder. Förutom svårt att nå ut till alla i samhället står operahusen inför problematiken 

att alla inte vill bli nådda. Det existerar fördomar mot operaföreställningar, bland annat att de är tråkiga. 

Den traditionella synen på operan är fortfarande aktuell för många omedvetna och det har lett till brist 

på intresse inför konstformen. Än idag känner många i samhället att opera tillhör finkultur, är exklusivt 

och inte tillgängligt för dem. Främsta anledningen till varför operan inte fått ett ordentligt fäste i 

samhället och nått ut till allmänheten är på grund av okunskap om själva konsten. De som aldrig besökt 

operan har bara fått idéer om hur det är där utifrån till exempel filmer och de finner själva miljön 

främmande och därför skrämmande. De vågar inte bege sig dit då de inte riktigt vet vad de ska förvänta 

sig samt har de har fördomar om att det är tråkigt. 

 

Pierre Bourdieus teorier om kapital kunde appliceras för att visa hur man till stor del ärver det kulturella 

kapitalet och kulturella vanor av sina föräldrar. De som haft föräldrar som gått på operan har följt med 

redan som unga och utvecklat ett intresse för opera eller åtminstone utvecklat ett medvetande om hur det 

är. Sedan har det även funnits en del respondenter som på egen hand förvärvat denna kunskap och haft 

intresset, men denna målgrupp är inte den som är dominerande. Den dominerande gruppen som besöker 

operan är medelålders med bakomliggande faktorer framkommer i figur 1
96

 där bland annat den 

ekonomiska makten, inkomsten, utbildning och status påverkar denna målgrupps val. Däremot har den 

teoretiska referensramen i figur 2
97

 tillsammans med resultatet påvisat att det inte behöver vara så att 

alla med hög utbildning och mycket av samma kapital har samma intresse. Från studiens data visas även 

att de som besökte operan hade väldigt högt kulturellt kapital, men att det är en myt att de även erhåller 

hög ekonomisk kapital.  

                                                 
96

 Figur 1 (denna uppsats) S. 17 
97

 Figur 2 (denna uppsats) S. 20 
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Främsta anledningen till varför ungdomar inte besökte operahusen visade sig vara att de inte kände till 

operakonsten. Denna grupp är de som allra sällan besöker operahus. Detta beror troligtvis på att 

operahusen i Sverige inte marknadsför sig tillräckligt, vilket de själva är medvetna om, samt att 

majoriteten av ungdomarna hade fördomen att opera är tråkig med motiveringen att en ”stor tjock tant 

som står på scenen och sjunger högt och länge”. Resultatet från intervjuerna visade att på exempelvis 

Kungliga Operan var de medvetna om det eftersom de hade genomfört en undersökning. I denna 

undersökning kom det även fram att om de besöker opera så föredrar ungdomarna att se de klassiska 

pjäserna då det känns som ett säkert ställe att starta på. Det är även så att denna målgrupp förväntar sig 

att se mycket av operans inredning, att den ska vara gjord av guld, röd ridå och att allt ska vara ståtligt. 

Denna image som flera fått från bland annat filmer, gör att opera känns mer exklusivt och att de inte 

vågar besöka operan. 

 

Andra anledningen, som vi tidigare nämnt, till att opera inte når ut till ett sådant stort marknadssegment 

är brist på pengar. Effektiv samt gratis marknadsföring kan bland annat ske då kunder rekommenderar 

en produkt eller tjänst till vänner och bekanta. Men problemet med operamarknadens kunder är att de 

umgås i liknande kretsar och når därför inte ett bredare segment. Några av Sveriges operahus har 

upptäckt att det som de finner mest effektivt gällande att få nya kunders intresse är att ta sig ut och 

bemöta kunderna. Detta gör de bland annat genom gratiskonserter ute i parker samt genom 

marknadsföringsevent ute i allmänheten. Till exempel då några operasångare går ut och sjunger i olika 

butiker så kan det väcka uppmärksamhet och intresse för opera.  Det är ett effektivt sätt att bemöta 

kunden och erbjuda operakonst gratis för att få kunden att delta. Alla operahus strävar också efter att 

göra opera till en deltagare i tävlingen för vad allmänheten gör på sin vardag. Bland annat på fredagar då 

människorna främst tänker på bio eller fredagsmys med film och snacks. Eftersom alla operahus 

bekräftar detta fenomen ser de inte varandra som konkurrenter vilken även framgick i vårt resultat. Men 

det de däremot måste göra är att generellt använda sig av mer marknadsföring, där de bland annat kan nå 

potentiella kunder mer som bland annat ungdomar. Förslag på det kan vara att de åker runt till olika 

skolor och bemöter ungdomarna där.  

 

Tillsammans måste operahusen försöka ändra människors preferenser och skapa ett ökat behov för att 

bredda operans kundgrupp. Problemet som hindrar operahusen från att använda sig av denna form av 

marknadsföring är brist på pengar, då liknande event och marknadsföringsknep är väldigt kostsamma. 

Varje operahus måste dessutom nå ut till sina nuvarande kunder då det är de som utgör en del av deras 

inkomst.   
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7.1 Vårt forskningsbidrag 
 

Denna studie har haft som syfte att få bidragande kunskap om varför operakonsten enbart når ett sådant 

smalt marknadssegment. Med denna forskning har vi bidragit med mer empiri kring vilka som faktiskt 

går på opera osamtch bakomliggande faktorer till det, mot de som inte går på opera och dessas 

bakomliggande faktorer.  

7.2 Förslag till vidare forskning  
 

Eftersom det fortfarande finns ytterst lite forskning inom detta område uppmuntrar och hoppas vi att 

andra forskare tar till sig intresset och genomför fler mätningar och forskning med denna metod. Med 

hjälp av mer empiri och tid kan de lyckas med fler bakomliggande faktorer som styr allmänhetens val att 

delta i operakonsten, men även att framtida forskare ger sig an detta fenomen från ett praktikerorienterat 

synsätt för att söka svaret om hur man kan ändra konsumenters preferenser.  

 

För att få en djupare förståelse rekommenderar vi framtida forskare att inriktar sig på att genomföra mer 

ingående intervjuer med olika målgruppsrespondenter. Dessutom att fokus bör läggas på att analysera 

olika målgrupper utifrån flera olika faktorer och svar för att på så sätt ge sig an att hitta mönster gällande 

kön, ålder och intressen. Det skulle kunna bidra till mer förståelse, samt kunskap om hur man kan ändra 

på operasynen i Sverige och göra den mer vardaglig och populär.   
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Enkätmall  
 

1. Kön? 

 Man 

 Kvinna 

2. Ålder? 

 > 10-15      > 16-20      > 21-30      > 31-40     > 41-50      > 51-60      > 61-70    > 71-80  

>81-90 

3. Var bodde du under din uppväxt?  

4. Var bor du idag?  

5. Vad har du för sysselsättning idag? 

 Studerar (Vad studerar du?) 

 Jobbar (Vad jobbar du med?) 

 Annat:  

6. Hur stor inkomst har du i genomsnitt per månad? 

7. Hur stor är dina föräldrars inkomst? 

8. Vad har dina föräldrar för utbildning och utbildningsinriktning? 

 Mamma:  

 Pappa: 

9. Har dina föräldrar andra tillgångar? om Ja; vad för tillgångar? 

10. Har du andra tillgångar? om Ja; vad för tillgångar? 

11. Värdesätter du ”symbolisk kapital”? EX. dyrbara ägodelar såsom konst, tavlor och annat 

tillbehör. 

 Ja 

 Nej 

Motivera varför? 

12. Hur ser dina konsumtionsmönster ut? 

13. Vad brukar du köpa för varor? 

14. Om du hade oändligt med pengar och fick köpa vad du ville, vad hade du köpt och varför? 

15. Vad kollar du på och prioriterar när du köper produkter/tjänster? *Pris – status – mm. 

16. Vad för slags marknadsföring dras du till/ tror du fungerar bäst på dig? 

17. Har du kulturella intressen? Såsom teater, balett, musik, Opera mm.? 
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 Ja 

 Nej 

18. Vilken musikgenre föredrar du att lyssna på? 

19. Har du gått på Opera? 

 Ja (om ja, hur ofta går du på opera?) 

 Nej (om nej, motivera varför? Och hoppa över fråga 15-16) 

20. Hur kom du i kontakt med Opera? 

21. Vilka föreställningar föredrar du? 

 Balettföreställningar 

 Teaterpjäser 

 Opera 

 Annat: 

22. Har dina föräldrar gått på Opera? 

 Ja 

 Nej (om nej, motivera varför du tror att de inte har gått?) 

23. Är det någon annan i din omgivning som går på opera? 

 Ja 

 Nej  

24. Tycker du att Opera är exklusiv eller tillgänglig för alla? 

 Exklusiv 

 Tillgänglig för alla 

25. Vilken kategori känner du att Opera tillhör? 

 Finkultur 

 Populärkultur 

 Folkkultur 

 Fulkultur 

 Vet inte 

26. Tycker du att Operahusen i Sverige når allmänheten med sin marknadsföring? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 
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Bilaga 2 - Intervjumall  
 

 

1. Vilka marknadsföringsstrategier använder ni er av? 

 

2. Vad har ni för mål att uppnå med er marknadsföring? 

 

3. Opera anses än idag vara väldigt exklusiv samt inriktad mot en viss målgrupp. Är det något ni 

vill ändra på? Med det menar vi att ni ändrar uppfattningen hos individerna i samhället. 

 

4. Tycker ni att ni når ut till alla i samhället eller strävar ni enbart efter en viss målgrupp? 

 

5. Vilka marknadsföringsstrategier behövs det i operakonsten och i kulturmarknaden i sig för att 

kunna nå ut till ett bredare marknadssegment? 

 

6. Hur står ni ut på marknaden? Anser ni att ni är de som är dominanta i marknaden jämfört med 

andra operahus i Sverige? 

 

7. Vilka känner ni är er största konkurrent och vad gör ni för att överträffa dem? 

 

8. Tycker ni att vi i Sverige idag har något som definieras för ”finkultur” samt ”fulkultur”? 

 

9. Anser ni att opera tillhör finkulturen, alltså ”den goda smaken”? 

 

  

 


