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Abstract 
Syftet med denna kvalitativa undersökning var att ta reda på vad ljudteknikern har för 

roll och påverkan i en operaproduktion samt även att undersöka hur ljudteknikern 

samverkar med övriga funktioner i operahuset. Detta ämne är som forskningsområde 

fortfarande relativt ogenomlyst, därför kan denna studie bidra ny kunskap i ämnet. 

Undersökningen kan i viss mån även ge ökad kunskap om hur samspel och samverkan 

ser ut mellan olika yrkesgrupper i svenska operahus. Som grund för uppsatsens analys 

fungerade fyra stycken ljudtekniskt verksamma personer från Sveriges tre största 

operahus som intervjuades. Svaren från respondenterna har analyserats utifrån Pierre 

Bourdieus teorier (symboliskt kapital, fält och habitus) och annan tidigare forskning. 

Studien visar att ljudteknikerns roll är komplex, mångfasetterad och kräver utöver 

ljudteknisk kunskap även stor social kompetens för att kunna samverka väl med de 

konstnärliga ledarna och övriga funktioner. Vidare framgår det att tre av de fyra 

respondenterna anser att ljudteknikern påverkar det konstnärliga scenuttrycket. 

Respondenterna var eniga om att ljudteknikerns roll i en operaproduktion har blivit mer 

betydande på senare år tack vare den tekniska utvecklingen. Svagheten med denna 

studie är att den endast byggts på kunskap inhämtade genom intervjuer. Som förslag på 

vidare forskning är att utvidga och säkerställa dessa resultat genom att genomföra 

undersökningen med andra metoder t.ex. observationsstudier. 
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1 Inledning 

Intresset för musik och musikteater har alltid funnits och det grundar sig förmodligen i att jag 

tidigt blev introducerad. Den första gången jag själv fascinerad upplevde en operaföreställning 

var jag bara fem år och med pappa i en av rollerna i en uppsättning av Giani Schicchi på 

Norrlandsoperan. Trots att det nu gått många år så har jag fortfarande starka minnen från detta 

tillfälle. Efter utbildning i ljudteknik och med tilltagande intresse för ljudsättning i en akustisk 

ljudmiljö ser jag en spännande utmaning att försöka fånga hur ljudtekniker arbetar och 

samverkar med andra yrkesgrupper på en musikteater. För att beskriva detta unika samspel 

just vid operaproduktion har jag valt att vända mig till de tre största operahusen i Sverige. I 

studien vill jag undersöka hur det ljudtekniska teamets arbetsprocess ser ut och hur de samverkar 

med andra centrala funktioner vid en operauppsättning. Ljudförstärkning vid uppsättning av 

opera har ingen lång tradition enligt vad jag fångat upp i litteraturen. Det här är extra intressant 

eftersom det förmodligen finns en förhållandevis stor utveckling som skett inom en kort 

tidsrymd. Min förhoppning med uppsatsen är att den ska belysa och ge ny kunskap inom dessa 

områden. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kvalitativa undersökning är dels att ta reda på ljudteknikerns påverkan och 

arbetsprocess vid operaproduktioner för att identifiera den specifika yrkesrollen dels att även 

undersöka hur samarbetet ser ut mellan ljudtekniker och ansvariga för det scenkonstnärliga 

framförandet och uttrycket (exempelvis regissör, scenograf och dirigent). Detta kan bidra till 

kunskap och förståelse för hur ljudteknikern arbetar och vilken ”roll” ljudteknikern har 

specifikt i en operaproduktion. Undersökningen kan även bidra med ökad kunskap om hur 

samspel och samverkan ser ut mellan olika yrkesgrupper. 
 
 
För att uppnå uppsatsens syfte har jag utgått från följande tre frågeställningar: 

I. Hur ser ljudteknikerns roll ut vid svenska operahus? 

II. Hur samverkar ljudteknikern med ansvariga för det konstnärliga uttrycket (ex. 

regissör, dirigent, inspicient och scenograf)? 

III. Vilken påverkan har ljudteknikern i en operaproduktion?
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1.3 Begrepp 

Kollationering, första repetitionen av ett teaterstycke, vanligen med genomgång av pjästexten, 

fördelning av rollerna, tolkningsdiskussioner m.m. 
 
 
Inspicient: en person som ansvarar för t.ex. teknik på scenen, belysning och skådespelares 

entréer under teater- eller operaföreställningar. 
 
 
Ljuddesigner: arbetar ofta vid teatrar eller andra scener med att med hjälp av ljudeffekter, 

ljudlandskap och musik gestalta ett sceniskt verk. 
 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen har koncentrerats till att få fram ljudteknikerns upplevelser och åsikter om sitt arbete 

och sin roll vid operaproduktioner. Undersökningen berör därför inga specifika operaupp-

sättningar utan syftar till att ge en generell bild av vilken betydelse ljudteknikern har och hur 

arbetet ser ut vid operor och operaproduktioner. Författaren har också valt avgränsningen att 

fokusera på de tre största operahusen i Sverige. Uppsatsen har även av utrymmesskäl 

begränsats till att huvudsakligen ge en bild av hur ljudteknikerna arbetar, samverkar och 

påverkar idag utan att närmare beröra den förändring som av naturliga skäl skett inom 

ljudteknik och ljudteknikerns roll över tid. Vidare har de vetenskapliga teorier som 

presenterats om samspel och samverkan berörts och applicerats på en förhållandevis grund 

nivå av utrymmesskäl. 

2 Tidigare forskning 

Tyvärr har det varit mycket svårt att hitta forskning om ljudteknikerns roll vid ljudsättning av 

specifikt opera. Det finns inte heller annan forskning om samverkan eller olika yrkesrollers 

påverkan vid musikteatrar. Sannolikt beror bristen på forskning inom området på en kombina- 

tion av såväl att ljudsättning av opera är en förhållandevis ny företeelse som att ljud- och 

musikproduktion är ett ungt forskningsområde. För att förankra undersökningen i något har 

angränsande vetenskapliga undersökningar och litteratur sökts som kan anknyta till denna 

studie. I litteraturen finns exempelvis en nyskriven bok (2016) av Deena Kaye och James 
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LeBrecht som är två erfarna amerikaner verksamma inom ljud och ljuddesign. Boken har varit 

värdefull och intressant eftersom den ger en aktuell inblick i arbetet för ljuddesigners vid 

teaterscener samt behandlar de olika ljudtekniska yrkesrollerna vid teatrar. Vidare i detta 

avsnitt kommer även forskning om samarbete i grupper och samverkan i kreativa projekt att 

beskrivas. 

2.1 Ljudteknikern på teatern 

Deena Kaye och James LeBrecht har i sin bok Sound and music for the theatre: the art & 

technique of design (2016) bl.a. beskrivit ljuddesignerns arbete vid teaterscener. Beroende på 

teaterns, konserthusets eller operahusets storlek ser enligt författarna yrkesrollerna lite olika ut 

när det kommer till ljud. Där beskrivs att ”ljudpersonalen” vid större scener delas i flera olika 

roller såsom sound supervisor, ljudingenjör, ljudingenjörassistent, sound operator och the 

production sound mixer. 
 
 
The sound supervisor (“ljudteknikansvarig”) är den som författarna beskriver har huvud- 

ansvar för ljudteknikavdelningen. Detta är en funktion som inte finns på alla teatrar (särskilt 

inte de små) men den beskrivs som att ha blivit allt vanligare. Oftast är det denne som sköter 

och underhåller tekniken och som även är den som har ansvaret när teatern besöks av “till- 

fälliga” ljuddesigners som behöver handledning för att kunna sköta tekniken. Om en teater inte 

har en “ljudteknikansvarig” är det ljudingenjören som är den som har motsvarande roll samt 

även har ansvar för sådant som själva installationen av ljudsystemet. 

 
Ljudingenjörassistenten eller “A2” fungerar som en assistent till ljudingenjören och dennes 

uppgifter kan enligt författarna variera beroende på vad som behöver göras vilket i sin tur är 

relaterat till storleken på teatern. 

 
The sound operator (ljudteknikern), är den som ”sköter spakarna” under själva föreställningen 

och ska alltså förmedla det ljuddesignern har gjort. Ljudteknikern har även ansvar för sound 

check, mikrofoner, playback och effekter. Författarna lyfter fram att det av ljudteknikern 

krävs en fingertoppskänsla och att rollen liknar musikerns, dvs. som att spela ett instrument 

eftersom det kräver ”timing och stil”. De menar vidare att det är viktigt att ljudteknikern blir 

involverad redan från starten av ett projekt så att de kan delta tidigt i den kreativa processen. 

Genom deltagande från start kommer en ökad förståelse för hur de olika ”cuesen” passar in i 

föreställningen (ur ljuddesignerns perspektiv). 
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The production sound mixer, är också en typ av ljudtekniker, men specialiserad på att få själva 
 

”musiken att låta bra”, dvs. få en fin balans mellan orkester och sång. Detta fodrar musikalitet för 

att resultatet ska bli bra. I rollen krävs att man ska kunna ta direktiv från såväl ljuddesignern som 

den “musikaliska ledaren” och få en bra samverkan mellan dessa. Vid mindre musikteatrar anger 

författarna att en ljudingenjör kan vara den som även utför detta arbete (Kaye & LeBrecht, 2016: 

80-82). 

 
Den teknik som numera finns på teatrar utvecklas alltmer vilket också skapar större möjlig- 

heter för t.ex. ljuddesigners att vara mer kreativa och detta har i sin tur skapat förutsättningar 

för scenkonstindustrin att utvidgas och bli större (ibid 2016:8). 

 

2.2 Ljudteknik vid operauppsättningar 

Det finns en intressant vetenskaplig artikel publicerad i tidningen Opera som är en nedtecknad 

version av en föreläsning som den internationellt erfarne Brittiska operasångaren John 

Tomlinson höll för Royal Philharmonic Sociaty 21 mars 2000. Tomlinson har valt att göra en 

indelning i fem olika ”kategorier” för att beskriva användning av ljudsättning och ljudteknik vid 

operaproduktioner. Något att ha i åtanke är att denna artikel är hela 16 år gammal. De fem 

kategorierna sammanfattas här nedan i korthet. 
 

• Kategori 1 som är vanligast innebär sparsamt med ljudteknik och ljudförstärkning. Det 

är enbart förstärkning om sångare eller musiker är ”off-stage” eller om någon ljudeffekt 

ska användas. Om scenen är stor kan det behövas högtalare på scenen så att sångarna 

får medhörning. Andra tillfällen då mikrofoner är på plats är naturligtvis vid inspelning 

eller direktsändning. 

•  Kategori 2 är när artificiell rumsklang/efterklang används. Det sker när akustiken är 

dålig och behöver förbättras. Detta skapas med hjälp av små högtalare och mikrofoner 

som är noggrant placerade och kalkylerade. Allt för uppnå en mer tillfredställande 

akustik för både publik och sångare/musiker. 

• Kategori 3 innebär att det enbart sker förstärkning vid talad dialog under en föreställ- 

ning. 

• Kategori 4 innebär att vissa sångare i ensemblen förstärks av olika skäl. Den främsta 

orsaken är att få mer kontroll över ljudbalansen. Ett exempel som Tomlinson lyfter 

fram är då sångaren i fråga kanske är perfekt för rollen men behöver lite hjälp för att 

nå ut i förhållande till orkestern. 
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• Kategori 5, här används ljudförstärkning fullt ut på alla som framträder, dvs. 

sångare och musiker. 
 

2.3 Samarbete mellan människor 

Som på alla arbetsplatser där man jobbar med projekt eller produktioner finns anledning att anta 

att ett riktigt effektivt och tillfredsställande resultat bäst uppnås vid bra samarbete mellan individerna i den 

grupp som ska åstadkomma bra resultat, i detta fall vid operaproduktion.  Därför är det också 

intressant att som förutsättning för undersökningen kort beröra vad som generellt gäller om 

gruppdynamik och samarbete mellan individer. Psykologen Björn Nilsson (1993) har beskrivit 

viktiga förutsättningar för bra resultat för en grupp. Beskrivningen är ett utdrag och utgör 

naturligtvis en begränsad del av ett större arbete. I den här nedan återgivna delen av boken 

lyfts specifikt just att gruppen ska vara överens för att fördelar som effektivitet och 

sammanhållning ska uppnås. Man kan anta att det också finns såväl studier som prövade 

teorier som är exempel på sammanhang där resultat som effektivitet uppnås på annat sätt, 

exempelvis genom att det finns extremt tydlighet beträffande vad som ska uträttas av en grupp 

och vem som ska utföra vad. Att bra sammanhållning och samarbetsförmåga är viktiga 

faktorer kan ändå om än något förenklat lyftas fram som viktig förutsättning för god 

gruppdynamik. 
 
I boken Individ och grupp (Nilsson, 1993) står det om det gemensamma målet för en grupp 

och hur viktigt det är att gruppen är överens om vad som ska uppnås och vilka vägar som ska 

tas för att uppnå dem. Dessa faktorer är avgörande för graden av effektivitet och 

sammanhållning i gruppen. Vidare skriver han om vikten att kunna samarbeta och hur det 

gynnar gruppen eftersom det kan ge stöd, bättre självkänsla för enskilda personer, 

sammanhållning och en effektiv kommunikation. Samarbete kräver också att det finns en viss 

öppenhet, förmåga att kompromissa och ha tillit till andra personer i gruppen (vilket kan vara 

något som kan ta tid) beskriver Nilsson (ibid. 30-31, 39-41).  
 

2.4 Samarbete i kreativa projekt och scenkonst 

Ulrika Florin har skrivit en avhandling som heter Konstnärskap i samspel: om skapande 

arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt (2015). Där berör hon att det kan det 

vara bra att hitta ett “meningsbärande kitt” som kan ge stöd för samverkan och kommun- 

ikation mellan personer med olika kunnande och kompetenser från olika yrkesgrupper.  
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I Florins avhandling skriver hon vidare om hur skisser, modeller eller konceptbeskrivningar 

kan underlätta och fungera som “kittet” ett s.k. boundery object, i en arbetsprocess och som 

involverar personer från flera yrkesområden. Ett boundery object kan också vara en plats, 

manual eller instruktioner. Helt enkelt något som binder samman projektgruppen och hjälper 

till att underlätta med kommunikationen, något som alla kan relatera till (ibid. s.40, 63). 
 

Författare Bengt Molander skriver också om skisser i sin bok Kunskap i Handling (1996). I 

boken tar han också upp hur skisser kan användas till stöd för konversation i arbets-

processer och han menar också att en skiss i vissa verksamheter kan ske i ord eller andra 

lämpliga medium (Molander, 1996:147). Med hjälp av skisser kan man konkretisera och 

förklara något som annars kanske är praktisk eller tyst kunskap, alltså kunskap som inte 

fullständigt kan formuleras (Molander, 1996:35-36)(Florin, U. 2015:63). 

 

Åter till Kaye och LeBrecht bok, där intervjuer från sex stycken erfarna och etablerade ljud- 

tekniker beskriver vad som gör ett bra samarbete med scenmästaren. Flera av dem svarar att 

en bra relation bygger på respekt och tillit till varandra vilket stämmer bra överens med det 

Nilsson skriver om hur man uppnår ett bra samarbete. Författarna skriver även att 

teater/scenkonst är en konstform som kräver samarbete, ingen jobbar isolerat. Idealt så är alla 

är beroende av varandras insatser och att alla samverkar på ett stödjande sätt (2016:71). 
 
 
I den vetenskapliga artikeln Authenticity and Respect: Leading Creative Teams in the Perfor- 

ming Arts från 2013 skriver Dagmar Abfalters också om att visa respekt för varandra i 

arbetet inom scenkonst. T.ex. står det att grunden för en bra och framgångsrik arbetsmiljö får 

man genom att visa respekt för dem man arbetar med. Och om ledaren inom en kreativ 

process är dålig på att visa respekt eller tacksamhet så kan det hämma och försämra arbetet 

och därmed också “slutprodukten”. Det står också om att inom teatern så måste man lita på 

de man jobbar med eftersom alla kompetenser är nödvändiga för att kunna skapa och nå det 

gemensamma målet. 
 
Den vetenskapliga artikeln Collaboration in creative work från 1994 av psykologiprofessorn 

Jock Abra handlar bl.a. om olika typer av samarbeten i kreativa arbeten och hur de kan se ut. 

Han tar upp några exempel på ”tvådelning” av samarbete där han ställer upp horisontellt 

jämfört mot hierarkiskt samarbete. I ett horisontellt samarbete har alla deltagare ungefär 

samma ansvar och beslutsfattandet är jämt fördelat och det är jämförelsevis högre i tak för 
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olika åsikter. Dock kan det vara mindre effektivt med beslutsfattandet om konsensus visar sig 

onåbart. Om däremot alla har samma vision kan ett sådant arbete uppnå mycket mer än vad en 

person hade kunnat. Ett effektivt samarbete karaktäriseras av ömsesidighet, att deltagarna 

stärker varandra. I ett hierarkiskt samarbete däremot är vissa mer jämlika än andra och 

innebär dominans- och maktöverväganden. Om en grupp besitter motstridiga visioner måste 

någon kliva in och bestämma vilket beslut som ska tas. Abra drar här paralleller till teatern 

och musikaler som ”kollektiv konst” där den starkaste bestämmer. Även balettakademier 

beskriver han också som ofta varande hierarkiska, nästan militäriskt. Han menar dock att när 

sådana mer avhumaniserade alternativ används blir ofta kvalitén sämre (Abra, 1994). 
 
I musikprofessor Margaret S. Baretts bok Collaborative creative thought and practice in 

music kategoriseras olika sorters samarbeten och det diskuteras om skillnaden mellan 

konstnärliga och vetenskapliga samarbeten. I konstnärliga samarbeten ligger det mer tyngd 

på individualitet för att bibehålla en “igenkännande stil”. Dock så menar hon att detta 

kanske inte stämmer i exempelvis ett samarbete mellan en hel musikensemble och en 

kompositör där tanken är att alla ska stäva efter att bli en “homogen” grupp för att kunna 

framföra kompositörens verk (2014:19). 
 
 
Kaye och LeBrecht slår fast att teatern är en konstform som kräver samarbete, idealt så är alla 

beroende av varandra för att kunna uppnå målet. Där beskrivs kort hur arbetsprocessen och 

samarbetet ser ut mellan en ljuddesigner och regissör vid en teater och lyfter även här vikten 

av tydlig kommunikation. Om det är första gången som ett samarbete sker mellan en regissör 

och ljuddesigner så kommer det ännu inte att finnas ett gemensamt “språk” mellan dem, 

vilket kan göra det svårare att uttrycka det man vill åstadkomma i produktionen på ett 

effektivt sätt. De lyfter fram att det naturligtvis är särskilt viktigt att tänka på att försöka 

uttrycka sig på ett sätt som regissören förstår om denne inte har jobbat med kompositörer 

eller ljuddesigners tidigare. Då kan det även krävas att ljuddesignern måste hjälpa eller guida 

regissören med t.ex. olika designval om denne är ovan vid sådan. Detta kan göras genom att 

ha förberett olika exempel eller förslag på, i det här fallet, ljud (2016:71). Vidare beskrivs att 

samarbetet för ljuddesignern innebär att hen får anpassa sig mycket efter hur regissören vill 

arbeta och därför vara mycket flexibel (ibid. 43-44). 

 
Samarbete och samskapande är ett stort och brett begrepp som hanterats i vetenskaplig 

litteratur med olika perspektiv. I det konstnärliga arbetet vid en musikteater kan man 
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förmodligen anta att tradition, konvention och ljudteknikerns specifika kompetens avgränsas 

och begränsas till att huvudsakligen handla om just samarbete snarare än samskapande. Först 

när samarbetet är så utvecklat att själva samarbetet i sig leder till positiva effekter utöver att 

arbetet löper på så att det som är ska utföras blir utfört, finns anledning att anta att det också 

sker en positiv påverkan vad avser det rent konstnärliga även från ljudteknikerns sida. Det är 

svårt att fånga och slå fast på vilken nivå svensk musikteater idag befinner sig i detta 

avseende. Någon forskning inom området finns inte. I denna uppsats vill författaren ändå 

relatera till vetenskap för att föra en diskussion om hur samarbetet tycks fungera och 

påverka.   
 

3 Teori 

För att i denna undersökning kunna analysera och tolka det empiriska materialet samt besvara 

frågeställningarna, främst de som berör samarbetet och vilken påverkan ljudteknikern har på 

det konstnärliga resultatet, har den franska forskaren och sociologiprofessorn Pierre 

Bourdieus kultursociologiska teorier använts. Bourdieus teorier ger en relevant vinkel på 

relationer inom sociala nätverk och hans begrepp kan ge förklaringar t.ex. till varför sam-

arbete uppkommer eller varför människor i vissa sammanhang handlar på ett visst sätt. Dessa 

teorier är intressanta att försöka applicera för att förstå den maktbalans som av olika orsaker 

råder mellan ljudteknikern och de andra olika funktionerna inom en operaproduktion och 

även för att den bidrar till att förstå själva samarbetet. Tre viktiga begrepp som Bourdieu 

myntade och byggde sina teorier kring var symboliskt kapital, fält och habitus. Dessa begrepp 

är svåra att rakt av översätta till svenska förhållanden och traditioner, men Bourdieus arbete 

har påvisat vikten av empirisk forskning och den har lyckats belysa intressanta ting i 

samhället (Bourdieu, 1997: 9-10). I denna undersökning är syftet bland annat att ta reda på 

vilken påverkan ljudteknikern har på de operaproduktioner som musikteatern sätter upp. 

Med hänsyn till de olika roller som samverkar i det konstnärliga arbetet är det av intresse att 

något pröva Bourdieus teorier om maktbalans (påverkan) mot ljudteknikerns roll och 

funktion. 
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3.1 Bourdieus teori - Symboliskt kapital 

I boken Kultur och Kritik beskriver Bourdieu det symboliska kapitalet som något som sociala 

grupper anser ha ett värde och som är värdefullt (symboliska tillgångar). Men detta är först 

och främst inte av ekonomiskt värde utan ett symboliskt värde och kan vara t.ex. kulturellt 

kapital eller socialt kapital. Det finns flera “arter” av symboliska kapital, men endast de ovan 

nämnda exemplen är aktuella för att behandlas här (1997:10). 
 
 
Kulturellt kapital kan t.ex. bestå av tillgångar såsom en examen från respekterad läroanstalt, 

erfarenheter, ingående kännedom om klassisk musik eller förmåga att uttrycka sig kultiverat i 

tal eller skrift (Broady, 1991:169). Det kulturella kapitalet kan bytas mot andra tillgångar så 

som makt, prestige eller pengar. Alltså kan det kulturella kapitalet kopplas till en marknad 

(Bourdieu, 1997:10-11). 
 
 
Det sociala kapitalet skiljer sig från det symboliska kapitalet genom att det har att göra med 

sociala nätverk som människor befinner sig i och eftersom det är direkt kopplat till sociala 

relationer och därmed också till personer (ibid. 1997:10). Det kan vara förbindelser som t.ex. 

vänskapsband eller släktrelationer. Genom att individer i en grupp kan dra nytta av varan-

dras kulturella eller ekonomiska kapital kan deras relation bli en viktig tillgång och resurs 

inom olika nätverk, vilket ger ett socialt kapital (Broady, 1991:177). 
 

3.2 Bourdieus teori - Fält 

Begreppet fält förklaras som ett relationssystem eller “ett system av kraftrelationer”. Bourdieu 

menar att en konstnärs agerande kan förklaras genom en anknytning till maktfältet vilket är ett 

rum av styrkeförhållanden mellan agenter (individer) och institutioner. Det som de har ge- 

mensamt att de har dominerande positioner inom de olika fälten tack vare att de äger de ka- 

pital som krävs (Bourdieu, 2000:313-314). Det sociala fältet existerar när en avgränsad grupp 

människor och institutioner kämpar för något som är gemensamt för dem. I Kultur och Kritik 

blir det litterära fältet ett exempel på ett socialt fält inom vilket författare, kritiker, redaktörer, 

läsare o.s.v. arbetar mot samma mål som är att skapa ett gemensamt värdesystem för att sträva 

mot “god” litteratur och “goda” författare (Bourdieu, 1997:11-12). 
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3.3 Bourdieus teori - Habitus 

Habitus kan förklaras som system av dispositioner som är resultat av sociala erfarenheter, 

kollektiva minnen, sätt att tänka och röra sig osv. Bourdieus habitusteori vilar på tanken om 

hur vi människor beter oss och att sättet vi handlar på är styrt av hur vi formats av det liv vi 

hittills har levt. Var och en av oss har ett habitus och vissa medborgares habitus värderas 

högre än andras, men är det då ett kapital? Det beror på, det är marknaden som avgör vilka 

komponenter och vilken följd av denna habitus som kan fungera som kapital (Broady, 

1991:225-226). 

4 Metod 

Denna studie beskriver hur ljudteknikern arbetar vid musikteatrar och dennes samarbete och 

påverkan, dvs. något om hur de värderar sin rolls betydelse. Utgångspunkten är att ljudtek- 

nikerns uppdrag vid musikteater är ett förhållandevis ogenomlyst område och därför lämpat 

för en utforskande eller explorativ metod för att frågeställningarna ska kunna besvaras. 

Därför är också en kvalitativ metod lämplig för undersökningen då den ger möjlighet att nå 

djupt inom ett avgränsat empiriskt fält (Harboe, 2013:35-36). Genom kvalitativa intervjuer 

är målet att lyckas få fram beskrivningar genom respondenternas egna kunskaper, 

upplevelser och erfarenheter. Detta ska sedan ge data som kan bidra med ökad kunskap och 

förståelse för dessa intervjuade yrkesmänniskors subjektiva erfarenheter. 
 

4.1 Intervjumetod 

Intervjumetoden semistrukturerad intervju är bäst lämpad i denna undersökning, dvs. att ett 

antal huvudfrågor är på förhand definierade, men med utrymme för att komma in på sidospår 

om respondenten skulle ta upp något oväntat men intressant. Detta är en fördel eftersom 

undersökningen ska ringa in ett outforskat område och där bristen på bakgrundskunskap från 

tidigare forskning måste mötas genom en lyhördhet för sidospår som måste ses som 

naturliga inslag i intervjun. Genom att det i en semistrukturerad intervju ställs samma öppna 

frågor (alltså ”vad- och hur-frågor”) till alla intervjupersoner i undersökningen kommer en 

någorlunda tydlig bild att kunna ges av hur det ljudtekniska arbetet bedrivs vid de svenska 

musik- teatrarna. Bilden ges eftersom målet i intervjumetoden är att alla som intervjuas ska 
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få reflektera över samma öppna frågor (Lantz, A. 2013:49). En stor fördel med en viss 

standardisering av frågor är ju också att det blir möjligt att jämföra svaren, vilket är viktigt 

om man som fallet är i denna undersökning att använda flera respondenter för datainsamling 

(Johannessen, A., Tufte, P. A., & Johansson, G. 2003:97). Semistrukturerade intervjuer är 

dessutom även explorativ och lämpar sig också när man vill få fram ny kunskap om ett visst 

fenomen (Justesen & Mik-Meyer, 2012:47). 

 

4.2 Urval 

 
Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att urvalet av respondenter är adekvat för att 

säkert få svar på frågeställningarna. Därför har metoden med kvoturval valts, dvs. en 

metod som innebär att urvalet ska fylla vissa kvoter där forskaren själv väljer ut vilka 

egenskaper eller faktorer som är betydande för att få fram det som krävs för 

undersökningens fråge- ställningar (Lantz, 2013:19). I studien behövde respondenterna 

uppfylla dessa kriterier: 

1.   De ska arbeta som ljudtekniker, ljudingenjör eller ljudchef i operaproduktioner. 
 

2.   De ska vara anställda vid något av de större operahusen i Sverige. 
 
 
Utifrån dessa kriterier kontaktades Malmö Opera, Göteborgsoperan, Kungliga Operan, 

Folkoperan och Norrlandsoperan. Varvid de tre förstnämnda bekräftade sitt deltagande. 

Eftersom Malmö Opera bidrog med såväl ett skriftligt besvarande på intervjufrågorna från en 

ljudtekniker som ett deltagande i den muntliga intervjun från den ljudtekniska chefen, deltog 

totalt fyra stycken ljudtekniker/ljudingenjör i undersökningen. Eftersom det finns få operahus 

i Sverige och dessvärre inte samtliga deltog är urvalet litet. Det lilla urvalet innebär att gene-

raliserbarheten kan diskuteras. Men eftersom hela populationen av ljudtekniker och 

ljudchefer vid svenska operahus är så pass liten finns skäl utgå från att respondenterna kan 

ge en bra representativitet för området (ibid). 
 

4.3 Reliabilitet  

Studien har sin utgångspunkt i att forska ur ett realistiskt perspektiv, vilket syftar till att 

minimera subjektiva och kontextuella element och därmed också sträva efter det objektiv- 

istiska forskaridealet (Justesen & Mik-Meyer, 2012:12-13). Ett vanligt problem som beskrivs 

kunna uppstå vid öppnare intervjuer är att intervjuaren tolkar det respondenten säger utifrån 
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det egna sammanhanget och inte utifrån respondentens (Lantz, 2013:17). Det som eftersträvas 

är naturligtvis tillförlitliga resultat i studien och reliabilitet handlar just om pålitligheten. I detta 

sammanhang där så mycket av slutsatserna dras utifrån några få respondenter svar och 

resonemang ur frågeställningarna för undersökningen krävs en hög grad av medvetenhet och 

reflektion kring detta faktum. Därför eftersträvas i denna studie ett hermeneutiskt synsätt och 

medvetenhet om att jag som forskare aldrig kommer att kunna vara helt objektiv i mina 

tolkningar pga. att jag inte kan lösgöra mig från min förförståelse eller bakgrund (René 

Kieffer, i.d.). Det innebär att jag i denna kvalitativa undersökning arbetat med ”tolkning” av 

respondenternas beskrivningar, resonemang och svar som en del av min valda metod. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Under studiens gång har grundläggande forskningsetiska principer följts noggrant. Respon- 

denterna fick först veta syftet med uppsatsen och kunde välja själva om de ville delta eller inte 

(enligt informations- och samtyckesprincipen). Deltagarna blev tillfrågade efter intervjun om 

de ville vara anonyma för att ha möjlighet till konfidentialitetsprincipen, dock valde samtliga 

att de ville vara officiella med sina namn. Respondenterna fick även möjlighet att läsa och 

godkänna citat och övrig redovisning av det insamlade materialet innan publicering. Det 

insamlade materialet har endast används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

4.5 Resultatets giltighet 

Intervjuer är på många sätt en mycket bra metod för att få in flera personers reflektioner från 

deras synvinkel och ur deras perspektiv. Eftersom en intervju kan återspegla upplevelser, 

språkbruk, normer och emotioner. Dock finns svagheten att det kan bli en begränsad bild av 

det fenomen som undersöks. Ett annat problem är att det aldrig går att ta för givet att 

människor gör vad de säger (Ahrne, G., & Svensson, P., 2011:56). 
 
 
Eftersom jag inte har tidigare erfarenhet av att intervjua i vetenskapligt syfte kan detta möj- 

ligen ha påverkat datainsamlingen. Det finns alltid en ömsesidig påverkansprocess under 

samspelet vid en intervju s.k. intervjuareffekten (Lantz, 2013:84). Men eftersom jag hade 

detta i åtanke under intervjuerna samt då jag var väl förberedd och påläst om metoden så 

bedömer jag att detta inte har påverkat resultatet negativt. 
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Av de fyra respondenterna var det en (Svante Axbacke) som svarade på intervjufrågorna 

skriftligt. Nackdelen är att själva interaktionen mellan intervjuare och respondent i detta fall 

uteblev. Vilket i sin tur kan ha inneburit att de utsvävningar, som kan innehålla relevant in- 

formation, som kan uppstå vid muntliga intervjuer gått förlorad. Andra problem med ett 

skriftligt svar på öppna frågor kan vara att om respondenten känner sig osäker på vad som ska 

svaras finns en risk att denne inte skriver någonting alls (Trost, J., & Hultåker, O. 2016:74). 

Dock har följdfrågor ställts via mail när jag har ansett att svaren behövde utvecklas. Svaren 

har på så sätt blivit uttömmande. I litteraturen beskrivs att skriftliga svar med öppna frågor 

fortfarande kan ge goda möjligheter för respondenten att komma till tals och utveckla sina 

svar som kan ge fler dimensioner (Eliasson, A., 2013:37). 

5 Resultat 

För att på ett tydligt sätt redovisa den data som samlats in så har det empiriska materialet 

tematiserats enligt denna uppsats formulerade syfte och vägledande forskningsfrågor. Här har 

kodningen efter en inledande presentation av respondenternas bakgrund och nuvarande arbete 

reducerats ner till de centrala temarubrikerna; Ljudteknikerns roll, Ljudteknikerns påverkan 

och Samverkan. Under varje temarubrik och för varje deltagare redogörs utfallet av intervju- 

frågorna. 

5.1 Presentation av respondenternas bakgrund 

Per Hansson kom in på området scenkonst redan under gymnasiet när hans klasskamrats 

pappa, som var regissör, frågade om han ville jobba som statist i en produktion vid Stora 

Teatern i Göteborg. Hansson hade ingen tidigare erfarenhet av ”teatervärlden” och vad den 

innebar, men han tyckte det verkade roligt och samtidigt kunde han tjäna lite pengar. Parallellt 

med gymnasiestudierna jobbade han vidare där och fick senare en halvtidstjänst som orkester- 

vaktmästare. Därefter blev han mer och mer inblandad vid Stora Teatern och i slutet av 70- 

talet sökte han och fick ett vikariat som inspicient. Hansson har jobbat vid Göteborgsoperan 

från att den öppnade 1994 där han nu är ljud- och inspicientchef sedan 3-4 år tillbaka. 
 
 
Bengt Frienholt som är ljudchef vid Malmö Opera har jobbat där sedan 1974 och det var 

även det första och enda jobbet han har sökt i hela sitt liv. På gymnasiet gick han en teknisk 
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linje och när han kom till Malmö Opera hade han ingen erfarenhet av ljudteknik utan fick lära 

sig allt från början. När Frienholt började arbeta vid operan så fanns det inte mycket som 

kunde kallas ljudteknik, därför behövdes det byggas och installeras en ljudanläggning vilket 

Frien- holt var med och startade. 

 

Svante Axbacke har jobbat mer eller mindre hela sitt yrkesliv som ljudtekniker med ett 

undantag under 90-talet då han jobbade i IT-branschen i fem år. Han har arbetat med radio, 

TV och alla former av livemusik och sedan 7-8 år tillbaka har han jobbat som ljudtekniker vid 
 

Malmö Opera. 
 
 

Lars-Göran Ehn är ljudingenjör vid Kungliga Operan i Stockholm och har jobbat där sedan 

1997. Ehn gick ut Ljudingenjörprogrammet vid Piteå Universitet 1995 och i utbildningen fick 

han praktik vid Göteborgsoperan (1994) vilket väckte ett intresse till musikteater. Innan han 

blev anställd vid Kungliga Operan gjorde han frilansjobb bl.a. på P2 vid Sveriges Radio och 

parallellt arbetade han med en fri teatergrupp som han var mer involverad i själva 

produktionen än ljudtekniken. Under ett drygt halvår var han även heltidsanställd vid 

Dramaten. 

 

5.2 Beskrivning av respondenternas nuvarande arbete 

Per Hansson beskriver sitt arbete som ljud- och inspicientchef som att har planerar långsiktigt 

i alla produktioner, både ekonomiskt och personellt och genom att se till att allt fungerar och 

rullar på. Han har även ansvar för att utrustningen fungerar och om inte är det han som ser 

till att det blir lagat eller köps in nytt vilket kräver framförhållning eftersom det också är 

kostsamt. 
 

Bengt Frienholt beskriver sitt yrke som att han och de andra ansvariga vid de olika 

avdelningarna har möten i början av produktionerna som sätts upp där de samlar på sig 

information och feedback vad producenterna vill ha, samt budget. Därefter delegerar han det 

vidare till den som är ansvarig för ljudet under den aktuella produktionen. 
 

Svante Axbacke berättar att i hans jobb ingår det att ta fram ljudlösningar för föreställningar 

och att sköta ljudbordet och ljudutrustningen för specifika produktioner. Han gör även 

inspelningar av orkester och kör för internt och externt bruk. 
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Lars-Görans Ehn arbete innefattar att han har ett större ansvar och kunskap om all utrustning 

och ska ha koll på utvecklingen av den och kunna bedöma vad av det nya som ska ”komma 

in” eller inte. Men på senare år har man vid operan tyckt att Ehns kunskaper ska fokuseras 

till att göra bra ljud istället för projekterings- och ingenjörsdelen. Ehn berättar: 

 
Men mer och mer har det blivit fokus på att verkligen göra bra ljud och spela min roll i 

uppsättningar och produktioner och det handlar ju också om att inte bara leverera bra 

ljud utan att leverera förtroende och tillit till konstnärerna. 

 

5.3 Ljudteknikerns roll 

Beskrivning av ljudteknikerns arbete vid operorna 
 

Per Hansson vid Göteborgsoperan berättar att alla ljudtekniker gör samma jobb, alltså det är 

inte någon uppdelning utan ”alla gör allt”. Det är mycket ljudteknik vid uppsättningar av mu-

sikaler och dansföreställningar och delvis ljudförstärkning vid operor. Sedan är även ljudte-

knikerna med när t.ex. premiärer av alla föreställningar ska dokumenteras eller om det ska 

skapas en ”trailer” för marknadsföring. Andra tillfällen då ljudteknikerna jobbar är när 

instuderingsmaterial ska produceras. Ljudteknikerna är de som ska lösa tekniska situati- 

oner/problem som uppstår. T.ex. kan det behövas ljudförstärkning vid kollationeringen att 

det behöver höras ut till alla om det är mycket folk. 
 
 
Svante Axbacke som är ljudtekniker vid Malmö Opera berättar att arbetsuppgifterna bl.a. är 

att arbeta fram tekniska lösningar för produktionen tillsammans med det kreativa teamet. Det 

kan handla om att göra inspelningar till bakgrundssång och musik samt pressmaterial, ljud- 

effekter, rigga specialutrustning eller köpa in utrustning som passar bäst för att lösa ett visst 

problem eller uppgift. Det ingår även att vara tekniskt stöd för externa tekniker som kommer 

på besök för gästspel. Andra arbetsuppgifter är att stödja orkester, kör och övriga avdel-

ningar i huset med ljudutrustning som kan behövas i restaurang eller övningslokaler. I 

föreställningar med mycket trådlösa mikrofoner har de också B-ljud som ansvarar för de 

trådlösa mikrofonerna och sätta fast dem på rätt sätt på sångare och musiker. 
 
 
Ehn beskriver arbetet för ljudteknikern och att det generellt är att serva scenerna, 

repetitionsrummen och danssalar med audiovisuella hjälpmedel. På scenerna är deras 

uppgift att säkra att det fungerar med dirigentbild, medhörning och signaler och vidare 
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ansvaret för all talad föreställningskommunikation. I övrigt ska de sköta ljud under 

föreställningar samt lösa tekniska problem som uppstår. 
 
 
Ställs det särskilda krav på en ljudtekniker vid en på en opera jämfört med 
produktioner inom t.ex. populärmusik? 
Hansson tror inte det är några speciella krav i själva arbetet utan man måste vara en god 

hantverkare och ha social fingertoppskänsla eftersom man jobbar med så många människor 

som man inte får ”trampa på tårna” samt att man måste klara av det höga tempot. Men det 

menar han också kan gälla även i andra sammanhang och produktioner som inte har med 

opera eller musikteatrar att göra. 
 

Frienholt och Axbacke svarar ungefär lika med att de anser båda att det är en helt annan typ 

av jobb än liveproduktioner inom populärmusik. ”Mixmässigt” så är allt större på Malmö 

Opera, alltså fler sångare och fler instrument. En annan skillnad är att man arbetar med 

mikrofonerna (myggorna) på ett annat sätt eftersom sångarna springer av och på scenen hela 

tiden så måste mikrofonerna vara på vid rätt tillfälle jämfört med hur det är på en rockkonsert 

då sångmikrofonen kan vara på hela tiden. Ett annat krav är att ljudteknikern måste kunna läsa 

noter. Axbacke berättar att man jobbar med mycket människor som också har mycket åsikter 

om ens arbete vilket gör att man måste kunna kommunicera med dessa. 
 
 
Ehn anser att det i grunden ställs samma krav för ljudtekniker oavsett vad man än jobbar med 

för produktioner/musik. Han menar att man alltid ska ha höga krav på det man jobbar med. 

Men att det kan skilja på andra sätt genom att det exempelvis krävs att man kan interagera och 

kommunicera med övriga konstgrupper och människor inom den här konstformen samt 

övriga yrkes- kategorier i operahuset. Något som Ehn lyfte fram var att en operaföreställning 

har sin unika särart med konventioner och sin egen problematik som måste hanteras med 

känslighet och respekt. Man måste vidare ha kunskap om hur instrument fungerar, hur en röst 

fungerar och hur man musicerar och kommunicerar i musik. Han menar att ljudteknikern 

måste i princip vara lika musikalisk och musicera på samma nivå som de i orkesterdiket. 

Dock kan de ta hjälp av slagverkare, repetitör eller pianist när det är väldigt noga med det 

musikaliska. Både på scen, i salongen och under repetitioner. Ett annat krav han tog upp som 

skiljer sig är att man måste kunna fokusera på en uppgift i en föreställning, som han kallade 

det ”föreställningsfokus” eller ”showmanship”. Att man förstår att det är publikens 

upplevelse som är det viktiga. 
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Hur väl behöver en ljudtekniker vara insatt i det verk som sätts upp? 
 

Hansson beskriver det som att ju mer insatt du är desto bättre är det eftersom det gör att du 

har en bättre uppfattning om produktionen samt att du då signalerar mer tillit och trygghet. 
 
Frienholt anser att det självklart alltid är bra att vara insatt men att inte är jättenödvändigt ef- 

tersom det ändå bygger på en dialog mellan dirigent och regissör om hur de vill ha det. Men 

sen är det alltid mer spännande om man kan verket. Axbacke har ungefär samma uppfattning 

och menar att det inte skadar att ha en ”grov uppfattning” om vad verket handlar om. Men att 

ljudteknikern jobbar med text och noter under repetitionsperioden och då lär de sig 

samtidigt. 
 
Ehn berättar: 
 

Ja jag skulle säga att det är jätteviktigt, men jag kan ju också erkänna att det inte alltid jag 

har varit så insatt i verk som jag borde ha varit och det har ändå gått ganska bra. Det är också 

det här med nog bra. Det gäller att vara så insatt i musiken så att du kan förstå vad du ska göra 

musikaliskt. Det gäller att vara så insatt i dramat så att du förstår det innebär när du gör ditt 

jobb för det totala intrycket för publiken. Och jag tror att ju djupare du kan verket desto 

bättre kan du göra ditt jobb, men det går inte att komma så djupt i alla verk, så det handlar 

om bedömningsförmåga. 
 
 
Ehn beskriver att om t.ex. en opera ska direktsändas så är det mycket viktigt att man kan 

hela verket för att kunna mixa det rätt (dramaturgiskt). Men då är man oftast två så att en 

person läser partituret och berättar vad som kommer till den som sköter mixen. 
 
 
Tycker du att ljudteknikerrollen har blivit mer betydelsefull än för 10 år sedan?  

Hansson tycker absolut att den är mer betydelsefull idag och att detta med ljudteknik bara 

blir större och större. Han menar att det både handlar om en utveckling på den tekniska 

sidan och allt det som det bidrar med. Men Hansson lyfter också fram att ljudteknik blir allt 

större rent ”intellektuellt”. Inom ljudtekniken görs arbete för att i fler sammanhang där man 

idag inte ljudsätter ska vänja sig vid tanken att man kan göra mer ljudförstärkning och att 

detta är en utveckling som kan lyckas om man bara gör det på ett ”kärleksfullt” sätt. Detta 

beskriver han som en pedagogisk uppgift. Hansson anser också att en succesiv modern-

isering (inom ljud) av opera skulle vara bra. Dock att det måste göras med respekt eftersom 

han anser att opera fortfarande står för något gammeldags och är känsligt. Det är känsligt på 

så vis att man jobbar med så mycket människor och levande musik som inte får köras över. 
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Frienholt anser att den absolut har blivit mer betydelsefull och ljudteknikern har också 

mer ansvar nu. Kanske inte jättemycket just inom opera men att det för bara 6-7 år sedan 

skulle man aldrig kunna tänka sig att sätta myggor på operasångare men med dagens 

teknik som finns på Malmö Opera så kan man göra det och enligt honom få ett 

fantastiskt resultat. 
 
Axbacke menar på att eftersom tekniken går framåt och föreställningarna blir mer och mer 

avancerade så ser teknikerrollen annorlunda ut och den är mer betydelsefull nu. Han 

berättar: 
 

Förr kunde nästan vem som helst här i huset gå in och köra ljud på en opera men nu är det 

mer som ska riggas och effekter som andra är beroende av för att kunna agera rätt på scenen. 

 
Ehn tycker att rollen har blivit mer betydande och han tror att det beror på att fler har en 

ökad insikt om yrket och hur krävande det är och hur mycket förutsättningar det behövs för 

att klara av det. Detta menar han vidare har gjort att ljudteknikerrollen har fått ökad respekt 

och värde. Ehn tror att i framtiden kommer det bli ännu högre ljudtekniska krav pga. att det 

kommer att bli fler sändningar (live) som ska visas i andra miljöer parallellt med själva 

scenframträdandet. 
 
5.4 Ljudteknikerns påverkan 

 
Anser du att ljudteknikern kan bidra till det konstnärliga uttrycket? 

 

Hansson anser att det är en svår och känslig fråga att beskriva hur ljudteknikern bidrar till 

det konstnärliga uttrycket. Personligen menar han att ljudteknikern inte gör det. Men att det 

beror lite på vem man frågar. Han spekulerar om att vissa i operavärlden hävdar att de gör 

det, medan han menar att det inte är deras uppgift och att det inte ska ”lägga sig i”, utan att 

ljudteknikerns uppgift är att ge redskap och hjälpa till. 
 
 
Frienholt anser att alla som är delaktiga i en operaproduktion automatiskt också är konst- 

närligt delaktiga. Axbacke tycker också att ljudteknikern har möjlighet att påverka det 

konstnärliga uttrycket. T.ex. genom att skapa en ljudbild eller en ljudeffekt som används i 

föreställningen. Ibland är det väldigt fritt spelrum och ibland kan deras idéer bli bortvalda 

av det konstnärliga teamet. Han anser vidare att det är bundet till teknikern eftersom vissa 

är mer renodlade tekniker som föredrar att följa andras konstnärliga beslut. 
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Ehn tycker verkligen att ljudteknikerna påverkar det konstnärliga uttrycket i den mån de är 

med under skapandet och i själva föreställningen. Han menar att man kan genom att bidra 

med sin person också bidrar till det konstnärliga uttrycket genom att man är med och 

realiserar själva föreställningen. Men eftersom opera är så känsligt så kan man också 

förstöra det konstnärliga uttrycket med all teknik som nu finns. Ehn menar att man måste se 

till att de inte gör för mycket. Allt detta påverkar det konstnärliga arbetet. Ehn berättar: 
 

Jag har alltid haft en jättehög ambitionsnivå, och det har ibland straffat sig för att det blir för 

hög komplexitet i realiseringen och då kanske det är någonting som har pajat och då kan ju 

det ha sabbat all den ambitionen. För då strular det för föreställningen och för uttrycket. 

 
 
Hur ser arbetsprocessen ut för en ljudtekniker vid en operaproduktion? 

 

Hansson berättar att arbetsprocessen kan se lite olika ut för ljudteknikern beroende på vad 

det är för produktion som sätts upp, men på Göteborgsoperan är det alltid en ljudtekniker 

dedike- rad till en produktion. Denna ljudtekniker är då med på produktionsmötena 

(månader innan premiär) för att få en uppfattning av det som ska sättas upp. T.ex. om det 

ska vara ljudeffekter eller något annat speciellt som berör ljudavdelningen. Om det visar sig 

att det inte ska vara något ljud i själva föreställningen så är ljudtekniker ändå alltid med 

under premiärveckan då genrepet spelas in och dokumenteras.  

 
Frienholt och Axbacke beskriver att ljudteknikerna är med tidigt i produktionen, redan ca 10 

månader innan premiär då det är TM 3 (tekniskt möte nr 3), där koordinatorerna för bl.a. 

rekvisita och ljud. Då är även s.k. modellvisning som innebär att scenografen, regissören, 

kostymdesignern m.fl. presenterar hur allt ska se ut (med en modell av scenen och dekoren) 

och vad det är för verk eller föreställning som sätts upp. Frienholt berättar: 
 
 

Alla chefer från de olika avdelningarna är de första som är med i processen när man tar fram  

en produktion då om det är i detta fall en opera. Då börjar man med att ha förmöte, man har 

det tekniska mötet där man går igenom hur scenografi och allting ska se ut. Sedan går mera in 

på att regissörer osv kommer med och har specifika önskemål i en opera. Det kanske ska 

byggas in någon högtalare eller något ”effektaktigt” i scenografin så man är med redan på tåget 

från början. 

 
Axbacke tog upp ett exempel från förra året då de gjorde Verdioperan Maskeradbalen och han 

beskriver hur de blev inblandade innan kollationeringen för att spela in scenmusik som skulle 

mixas och redigeras innan repetitionerna började. Under repetitionsperioden jobbade teknik- 
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erna med att finjustera ljudbilden för att alla skulle bli nöjda. Dirigenten kom också med 

åsikter även efter premiären. 
 
 
Ehn berättar att det är väldigt olika. Om det exempelvis är en akustisk opera som sätts upp 

och balansen i ljudbilden inte fungerar så kan ljudteknikerna bli involverade väldigt sent i 

produktionen och det kan vara stora uppgifter som då ska lösas. Detta kan bli aktuellt vid 

pianorepetitionerna som infaller ca 2-3 veckor innan premiär. Dock har detta blivit bättre med 

åren tack vare att det är mer välkänt att man kan vända sig till ljudteknikerna och på så sätt 

har det blivit bättre med framförhållningen. Patrik Becker som är chef för ljud, ljus och video 

är dock med tidigt i planeringen och kan vända sig tidigare till dem med kompetens om mer 

specifika grejer så som akustikproblem eller dekor. Han fortsätter: 
 

Det händer ändå att det inte funkar när orkester och kör och sångare kommer ihop på scenen. 

Och då måste man hitta på lösningar, då är det mickar som gäller. Och då gör vi det. Det kan vara 

på ett pianogenrep eller ett förberedandegenrep. 

 
Ehn tar också upp modellvisningen som en punkt där man kan se åt vilket håll det barkar iväg 

och som alltid minst en av ljudteknikerna är närvarande vid. Han berättar att det är vid 

modellvisningarna som han får en idé om hur det ser ut och han har då också ett ansvar att 

stämma av med scenografen så att de har förstått varandra. Detta kan vara viktigt om t.ex. en 

högtalare ska byggas in i dekoren eller om en högtalare ska hängas upp. 
 

 
Hur frekvent används ljudteknik och förstärkning vid operaproduktioner?  

Hansson berättar att det till viss del är det alltid förstärkning vid operaproduktioner. Ett 

exempel är att under pianorepetitioner (sker innan orkestern är med på repetitionerna) av 

operor så behöver pianot förstärkas och ”läggas ut” i högtalare på scenen så att alla agerande 

hör. Det kan också vara så att regissören vill sitta ner i salongen och regissera och då 

underlättar det om vederbörande har en mikrofon som går ut på scenen så att det hörs till 

sångarna. Under själva operaföreställningen är det dock sällan förstärkning men alltid 

medhörning på scenen till alla sångare pga. att scenen är så stor och det därför blir därför 

svårt för dem att höra orkestern annars. Hansson anser dock att det, med tanke på att det finns 

så bra teknik nu för tiden, skulle kunna användas mer förstärkning i operor som ett rent 

hjälpmedel. Alltså inga stora förändringar. Enligt honom skulle publiken inte märka att det är 

förstärkt. Men han menar att det fortfarande är ett känsligt ”territorium” som gör att det är 

svårt att göra det ännu. Han nämner dock specifikt ett exempel på en modernare opera som 
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heter A flowering tree skriven av John Adams där det är inskrivet att sångare och orkester ska 

vara förstärkta, inte som i en musikal men litegrann vilket Hansson tyckte var väldigt intres- 

sant. 
 
 
Axbacke och Frienholt berättar att vid operauppsättningar vid Malmö Operan förstärks inte 

vare sig sångare eller orkester. Förr i tiden fanns det scenorkestrar eller körer som stod 

bakom scenen som sjöng och spelade vissa partier (s.k. banda). Då är dagens lösning ibland 

av tekniska eller ekonomiska skäl att inspelad kör och/eller orkester spelas upp i högtalare på 

scenen istället. Sångare förstärks (med myggor) vid ”familjeoperor” för att barnen ska höra 

vad som sjungs ordentligt så att de inte tappar intresset. I övrigt används ljudeffekter 

regelbundet vid operaföreställningar. 
 
 
Ehn förklarar att när det t.ex. görs en Mozart- eller Wagneropera som är akustiska operor 

så förlitar sig man på att sångarna når ut utan förstärkning eftersom det är stor del av deras 

utbildning att forma sin röst till att göra just det. Ehn berättar: 

När vi gör traditionell operakonst då försöker vi, tycker jag med ljudet göra vårt bästa 

(i den mån vi använde ljud) inte vara i vägen för intrycket av att ”det här är traditionell 

opera”. Så då försöker vi vara osynliga. 

 
 
Ehn menar att det är helt annorlunda med modernare operor där kompositörerna ibland skriver 

in i verket att instrument och sångare ska vara förstärkta, t.ex. i Nixon in China av John 

Adams. Han berättar att det i princip alltid är ljudteknik ”i huset” vid en föreställning men att 

det är ganska vanligt också att när just klassisk opera framförs så är det vanligast att sångarna 

inte bär mikrofon. Vid sådana operor så riktas ljudteknikernas insatser på annat som behöver 

göras med ljud t.ex. ljudeffekter eller sångare som måste förstärkas som står ”off stage”. 
 
 
Vilka ljudideal finns och hur uppnås de? 
 

Hansson berättar att ljudidealet vid tillfällen där operor förstärks kommer man fram till i 

samverkan med regissör och dirigent. Men som grund är inställningen att det ska låta 

naturligt. Men han anser att man ska ha ett syfte när det ljudförstärks så att man inte bara 

använder teknik för teknikens egen skull. Dock menar Hansson att han gärna skulle se 

mer teknik på opera för att den är så pass utvecklad numera. Det skulle kunna lyfta det 

hela lite och ge högre briljans och närvaro. 
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Frienholt berättar att idealet är att man inte ska höra att det är förstärkt. Man ska endast märka 

att det är förstärkt om man skulle stänga av det. Axbacke säger liknande som Frienholt att 

operor eller orkestermusik ska låta som att det inte är förstärkt. Vilket han vidare menar är 

nästintill omöjligt. Men för att uppnå detta och för att få det att låta så naturligt som möjligt så 

arbetar de med utrustning av högsta kvalitet som färgar ljudet så lite som möjligt vilket i sin 

tur tillåter att man kommer närmare det ”naturliga ljudet”. 
 
 
Ehn berättar att ljudidealet på Kungliga Operan styrs mycket av vad deras uppdragsgivare vill 

ha. Han beskriver med ett exempel att han ofta kan ha en dialog med chefsdirigenten Law- 

rence Renes om hur och var ifrån scenen det ska låta ifrån. Dock så är det alltid operachefen 

Birgitta Svendén som har det sista ordet om det, men det finns alltid utrymme för en öppen 

diskussion eller motivation med henne så att de kommer fram till det som fungerar bäst. Ehn 

menar att ljudidealet är beroende på vad det är för slags repertoar. Men att själva operorna har 

ett akustiskt ideal vilket han menar kan vara svårt i sig att definiera. Han beskriver vidare att 

som publik ska man komma in i salongen och känna en närkontakt från varje instrument och 

sångare. 

 
Ehn nämner även det psykologiska med ljud. Han berättar att publiken inte märker att det är 

förstärkt ljud så länge det inte t.ex. sprakar i högtalarna eller liknande. En annan ”psykologisk 

aspekt” kan ibland också vara att sångarna påverkas av att ha myggor på sig. T.ex. att de 

sjunger lite svagare men även tryggare och att de då kan jobba bättre med sin röst. Men det 

kan också vara negativt för vissa för att de inte känner sig bekväma med att det sitter något på 

kroppen vilket kan göra att de spänner sig. Men Ehn menar att numera är sångarna oftast 

vana och har förtroende för ljudteknikerna vilket gör att det inte blir så jättestor skillnad. 

Hans förhoppning är att det inte blir så mycket förändring med ljudförstärkningen utan att 

sångaren ”kör på” som att den inte hade en mikrofon på sig. 

 
Vi är ju här för att det är levande musik. Så att den närkontakten måste finnas, även när vi gör 

Nixon in China så måste det vara någon[...]proportion på det. Nyanser och proportioner får inte 

vara helt off. Så det är ett ideal i opera. 
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5.5 Samverkan 
 
Hur ser samarbetet ut mellan alla yrkesroller? 
 

Hansson beskriver att det är väldigt olika och det är bara beroende på personer. Vissa 

klickar man bättre eller sämre med. Men för att det ska fungera så måste man vara 

professionell och inte konkurrera med varandra utan man jobbar alltid tillsammans. Han 

menar dock att det är viktigt att ljudteknikern är lyhörd för önskemål och tankar som teamet 

har (bl.a. regissör och dirigent) i en produktion. Eftersom att ljudteknik är en relativt ny 

teknikgren inom scenkonst jämfört med t.ex. ljusteknik så behöver man göra det med en viss 

ödmjukhet. Hansson berättar att det finns en del fördomar om att ljudteknik är ett 

”nödvändigt ont” av musiker/sångare och därför är det viktigt att ljudtekniken tar ett kliv 

framåt och blir en aktiv del av utförandet (visa tydligt vad de vill) men med stor ödmjukhet. 

Han hoppas då på att detta ska resultera i att sångare och musiker ska förstå det positiva med 

ljudteknik och då också få mer respekt både av publik och medverkande. Vidare förklarar 

han att det kan bli friktioner mellan de olika disciplinerna under en produktion som ofta 

beror på tidsbrist och bristande detaljkunskap inom planering och upplägg. 
 
Frienholt berättar att de sista sex veckorna innan premiär så är det produktionsmöten varje 

vecka där samtliga är med så som regissör, dirigent och alla koordinatorer från olika 

avdelningar. Där diskuteras problem som uppstår och det brukar vara en bra lösning. Han 

berättar också att kantinen på operan är ett ställe där man kan på ett mer informellt men 

effektivt sett diskutera och reda ut saker med alla inblandade samtidigt som man äter lunch. 
 
Axbacke förklarar att i en opera är oftast ljudteknikern där för att realisera det konstnärliga 

teamets önskan. Detta görs genom en kontinuerlig dialog under produktionens gång 

mellan regissör och ljudtekniker. 

 
Ehn beskriver samarbetet att han och hans ljudkollegor ska vara en resurs till de 

inblandade som t.ex. regissör och dirigent. Dock finns det alltid utrymme för att presentera 

tankar och idéer. De som ljudteknikern jobbar mest eller ”närmast” med är producent, 

biträdande regissör och inspicient. 
 

Vad är viktigt för ett väl fungerande samarbete? 
 

Hansson anser att det bygger helt och hållet på tillit. Att regissören eller dirigenten har 

tillit till ljudteknikern och vise versa. Att man visar varandra respekt och vet att man inte 

konkurrerar utan att man gemensamt försöker förädla någonting. 
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Frienholt anser att produktionerna går som smidigast och samarbetet blir som bäst om regissör 

och scenografen är samspelta och väl förberedda. Om detta samarbete inte fungerar så 

kommer det påverka hela produktionsteamet negativt. Han berättar också att det kan bero lite 

på hur regissören är. Om det exempelvis är en regissör med ”sträng” framtoning så kan det 

hämma resten av teamet. Det kan skapa rädsla som leder till att de medverkande kanske inte 

ens vågar fråga om de har funderingar. Om regissören istället är lätt och prata med o.s.v. 

underlättas kommunikationen. I stort sett anser han att det är viktigt att alla som är med är 

glada. Som ett exempel på en miljö som berikar samarbetet nämner Frienholt att operahusets 

kantin är en viktig plats för spontana sociala möten där avstämning och förankring av 

arbetsrelaterade frågor äger rum. 

 
Axbacke tycker det viktigaste för ett väl fungerande samarbete är att visa respekt för varan- 

dras kompetenser. Ljudteknikern ska lyssna på regissören och dirigenten men att det är en 

fördel om de också förstår sig på vad deras jobb innebär och förstår deras beslut. 
 
Ehn anser att tålamod, öppenhet, ödmjukhet och insikt och fokus om vad de egentligen 

håller på med skapar förutsättningar för ett bra samarbete. Det handlar om att göra någonting 

tillsammans som ska beröra en publik. Men att kunna kommunicera med andra människor 

och att leverera förtroende och tillit till konstnärerna. Det sistnämnda menar han är en av de 

absolut viktigaste uppgifterna i hans jobb. Men det är framför allt att vara närvarande skapar 

fungerande kommunikation. 

6 Analys 

I detta avsnitt presenteras undersökningens frågeställningar kopplade till de empiriska resultat 

som fångats och med reflektioner samt anknytning till de teorier och resonemang som finns i 

tidigare forskning och litteratur. 

6.1 Ljudteknikerns roll 

Ljudteknikerns roll är komplex och mångfasetterad men skiljer sig något i beskrivningarna 

från intervjuerna mellan de tre operahus som undersökts. För rollen som tjänsteman i ljud- 
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teknik har exempelvis Malmö Opera redan i sin funktionsbeskrivning angett specifika kompe- 

tenskrav. Det krävs bl.a. högskoleutbildning eller motsvarande, ljudteknisk kompetens, kun- 

skap i engelska, notläsningsförmåga och social kompetens. 
 
 
Ehn beskriver exempelvis sin roll som att han själv är en resurs till dirigent och regissör. 

Utifrån Bourdieus teorier så är Ehn en resurs i denna bemärkelse för Kungliga Operan 

samtidigt som han också utgör ett högt kulturellt kapital dels genom sin utbildning från Piteå 

Universitet dels genom den tidigare yrkeserfarenhet han har. Detta kulturella kapital i form 

av en relevant formell utbildning och stor erfarenhet ger enligt Bourdieus teori ett utbyte i 

form av makt, d.v.s. en påverkan i kraftrelationen, fältet. Ehn i sin roll kan också beskrivas 

utgöra ett socialt kapital eftersom den relation som bildas mellan exempelvis funktionerna 

ljudingenjör (Ehn), dirigent och regissör också utgör ett socialt nätverk eftersom dessa tre 

både har yrkesmässiga sociala relationer men också i produktionen påverkas av varandras 

kulturella kapital(Bourdieus, 1997).  

 

Även Hansson menar att ljudteknikern i sin roll ska ”ge redskap” till de konstnärliga 

ledarna. Samtliga fyra respondenter nämner vid upprepade tillfällen att ljudteknikerns roll är 

att vara den som ger service till resten av det konstnärliga teamet samt vara på plats för dem 

för att exempelvis kunna ta fram tekniska lösningar på problem som uppstår. Denna 

uppfattning skulle tala för att det kulturella kapitalet ljudteknikern har inte byts mot särskilt 

hög makt och position i kraftrelationen (fältet) utifrån Bourdieus teori. Men genom att 

respondenterna i intervjuerna ändå på olika sätt uttrycker hur de är lyssnade till och hur de 

deltar i det konstnärliga arbetet, har de sannolikt ett habitus som utgör ett sådant kulturellt 

kapital som utgör makt eller påverkan vid operaproduktion, dvs. ett ”kraftfält” av betydelse. 

 
En av intervjufrågorna hade till syfte att identifiera om det finns några unika krav på en 

ljudtekniker som specifikt arbetar just med operaproduktion. Här fanns spridning på svaren. 

Hansson ansåg att det egentligen inte ställs några särskilda krav utan att mycket av det som 

fordras av en ljudtekniker vid ett operahus är samma kompetens som man även måste besitta 

vid andra typer av liveproduktioner. Axbacke och Frienholt vid Malmö Opera beskrev 

däremot att ett par specifika krav är att ljudteknikern måste kunna läsa klaverutdrag/noter 

samt att det finns en viss skillnad på hur man jobbar med mikrofoner vid en opera jämfört 

med annat framförande av levande musik. Ehn menade att ett par krav som ställs är att 

ljudteknikern måste kunna fokusera på en uppgift (”showmanship”) och att ljudteknikern 
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måste ha kunskap om hur instrumenten och röster fungerar samt hur man kommunicerar med 

musik. Han menar t.o.m. att ljudteknikern i princip måste kunna musicera och vara lika musi- 

kalisk som personerna i orkesterdiket. Ehn menar också att det är viktigt att ha i åtanke att 

arbeta med opera innebär problematik och konventioner vilket är känsligt och måste hanteras 

med respekt. 

 
På frågan om hur ljudteknikerns roll har utvecklats under de senaste tio åren så har samtliga 

respondenter uttryckt men på olika sätt, att den har blivit alltmer betydelsefull och även mer 

respekterad. Orsaken anser de vara att ljudtekniken utvecklats vilket har gett möjlighet att 

skapa mer ”naturtrogna” resultat. Ehn menade exempelvis att ljudteknikern möts med mer 

respekt nu i och med att det finns en ökad förståelse från allt fler utomstående för vad yrket 

innebär. Axbacke och Ehn antyder också att ljudteknikeryrket har blivit mer avancerat på 

senare år. Hansson uttrycker att han skulle vilja modernisera operan och strävar efter att få 

utomstående personer att förstå mer vad som kan göras med den teknik vi numera har och hur 

den kan förbättra upplevelsen. Här finns en intressant koppling till beskrivningen i avsnitt 3.2 

om det sociala fältet (Bourdieu, 1997).  

 

Den påverkan och makt ljudteknikern har och som succesivt tycks öka med stöd av att teknisk 

utrustning utvecklas och kan hanteras av välutbildade och erfarna ljudtekniker ger ett allt högre 

kulturellt kapital. Rollen tycks bli viktigare och kan alltmer sättas i ett sammanhang där 

operakonst utövas och utvecklas. Kanske kan man säga att ljudteknikern kan bidra till ett 

”gott framförande av opera” och i och med det bekräftas ett habitus som ger högt kulturellt 

kapital och en anknytning med hög position i det sociala fältet. Detta kan antas innebära ett 

arbete för ljudtekniker med att försöka förbättra och skapa mer förståelse för vad hen kan 

tillföra genom sitt yrkeskunnande och den moderna teknik som finns tillgänglig. Vilket ytterst 

kan leda till en bättre upplevelse för publik och produktionsteamet. 

 
I avsnitt 2.1 beskrivs från litteraturen att det vid större teatrar och scener finns olika 

”smalare” roller för ljudteknikerna. Denna beskrivning av ljudteknikerns roll stämmer inte 

alls överens med det arbetssätt Hansson berättar om angående ljudteknikerna på Göteborgs-

operan, där han tvärtom beskriver att alla ljudtekniker gör allt slags arbete (Kaye & LeBrecht, 

2016). Arbetets fördelning och organisatoriska upplägg mellan de ljudtekniker som är 

verksamma vid de olika operahusen kan antas se något olika ut. Sannolikt kan skillnaderna 
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både ha sin orsak i att man valt olika organisationsformer och att de verksamma 

ljudteknikerna har olika unika kompetenser. 

 

6.2 Ljudteknikerns påverkan 

Samtliga respondenter förutom Hansson anser att ljudteknikern påverkar det konstnärliga 

uttrycket genom att de är med och skapar själva operaproduktionen. Hansson menar att 

eftersom ljudteknikerna (vid Göteborgsoperan) egentligen bara gör vad de blir tillsagda från 

de konstnärliga ledarna så är det inte de som gör det ”konstnärliga” i produktionen. Denna 

beskrivning är ett tydligt exempel på ett hierarkiskt samarbete (Abra, 1994). Medan t.ex. 

Ehn anser att de kan ha stor påverkan och i sällsynta fall så kan de t.o.m. ha så stor påverkan 

att det kan slå över och bli negativt för arbetet med produktionen, genom att det blir för 

komplext och tillkrånglat vilket kan göra att slutprodukten inte blir riktigt som det var tänkt 

från början. Även om Ehn beskriver förhållandet att slutprodukten med för stor påverkan från 

ljudteknikern riskerar att inte blir som det var tänkt från början som något negativt, kan man 

naturligtvis spekulera i om detta verkligen behöver vara negativt. I konstnärligt skapande kan 

säkert oväntade och överraskande resultat under förberedelsearbetet vara positiva. Om Ehns bild 

av ljudteknikerns möjlighet till påverkan delvis är en följd av horisontellt samarbete är dock 

oklart. Oavsett samarbetsform har ljudteknikern en funktion och en roll att fylla. Det är svårt 

att av respondenternas resonemang dra slutsatser om det är i den hierarkiska eller 

horisontella samarbetsformen de bäst når fram.  
 

Modellvisningen som Ehn och Frienholt beskriver är ett tydligt exempel på ett s.k. 

”boundery object” eller ”kitt” (Florin, 2015) som tas upp i avsnitt 2.4 som kan användas till 

stöd för kommunikation i arbetsprocesser och projekt där många olika yrkesroller är 

involverade. De båda beskriver i intervjun att användande av modellvisning bidrar till en 

större förståelse och bättre bild av vad de konstnärliga ledarna (ex regissör, producent och 

dirigent) vill åt. 

 

En iakttagelse är att det är gemensamt för de tre operahusen att ljudteknikerna vanligtvis blir 

involverade tidigt i processen främst för att kunna samverka med de funktioner som bygger 

scen och dekor. Detta arbetssätt leder också till en tidig involvering i den kreativa processen 

vilket är i linje med vad tidigare forskning visar, nämligen att det är viktigt med tidig 

involvering för att få en förståelse för den kreativa processen. Denna arbetsprocess skilde sig 
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dock något vid Kungliga Operan (Lars-Göran Ehn) där ljudteknikerna i vissa fall beskrevs 

bli sent indragna i produktionen för att lösa oväntade problem som uppstått. 
 
 
När respondenterna fick frågan om ljudideal gavs det lite olika svar. Ehn och Hansson 

berättar att det är uppdragsgivarna och/eller dirigent och regissör och även operachef (vid 

Kungliga Operan) som bestämmer hur det ska låta. Medan Frienholt och Axbacke uttrycker 

det som att de har ett ”bestämt” ideal som är att det ska låta naturligt och att publiken inte ska 

märka att det är förstärkt. Som uppnås med högkvalitativ teknik och utrustning. Även om det 

är skrivet för ljudförstärkning så är verkar alltid idealet vara att det inte ska låta förstärkt utan 

man ska behålla det ”naturliga” och att det ska kännas akustiskt. 

 
Angående hur frekvent ljudteknik används skiljer det sig lite mellan de olika operahusen som 

undersökts i denna uppsats. Utifrån avsnitt 2.1 i tidigare forskning från artikeln av Tomlinson 

(2000) så ges intrycket att de flesta operauppsättningar vid samtliga operahus strävar efter 

kategori 1 som innebär sparsamt med ljudteknik, men att det ibland kombineras med kategori 

4, dvs. att ljudförstärkning huvudsakligen tillgås när det är problem med balans i ljudbilden 

eller akustiken. Medan modernare operor där ljudförstärkning på både orkester och sångare 

är inskrivet kan placeras i kategori 5. Samafattningsvis kan man slå fast att det idag oftast 

inte förstärks ljud (ut till publiken) under klassiska operor men att det alltid till viss del 

tillförs ljudteknik på ett eller annat sätt. Exempelvis genom att det spelas upp ljudeffekter 

eller att musiker eller sångare som står bakom scenen eller liknande förstärks. Men 

ljudteknikerna finns även med under repetitioner och vid produktionsmöten för tekniska 

lösningar. 

 

6.3 Ljudteknikern i samverkan 

 
I operahuset samverkar många olika yrkesroller. För att uppnå bästa resultat krävs naturligtvis 

ett bra samarbete och en god samverkan. Såväl Hansson som Ehn och Axbacke beskriver 

också vikten av att kunna jobba med många människor och att det fordras en känslighet dvs. 

en ”fingertoppskänsla” och en förmåga att agera utan att "trampa någon på tårna”. Den 

sociala kompetensen och förmågan att kunna samarbeta med många människor och med olika 

yrkesroller beskrivs vara en mycket viktig del av yrket. Som det är identifierat i tidigare 

forskning som återges i avsnitt 2.3 ovan så är det sociala samspelet och samarbete av stor vikt 
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för resultat och förmågan att nå gemensamma mål. Detta visar att det sociala kapitalet blir en 

viktig tillgång i en operaproduktion. Hela operahuset, dess verksamhet och alla som arbetar 

där kan teoretisk betraktas som ett socialt fält där alla i operaproduktionen strävar efter att 

skapa god scenkonst. Inom detta sociala fält ingår en samling individer med olika habitus som 

i sin tur påverkar produktionen genom sina val utifrån tycke och smak för det som skapas. 

 
Hansson och Ehn lyfter båda fram vikten av tillit till varandra och förhållandet att alla jobbar 

mot ett gemensamt mål som något centralt för ett bra samarbete. Det de uttrycker stämmer väl 

överens med det som belyses i avsnittet tidigare forskning (avsnitt 2.3, 2.4). Att bra relation 

bygger tillit beskriver även de sex ljudtekniker som Kaye och LeBrecht (2016) relaterar till i 

sin bok. Det Frienholt beskriver om samarbetets påverkan och beroenden av regissörens 

ledarskap och framtoning slås också fast i Dagmar Abfalters (2013) forskning angående hur 

ledarens beteende i ett konstnärligt projekt påverkar gruppen. Det kan även dras en parallell 

till resonemanget i Abras (1994) artikel om att ett ”hårt” hierarkiskt samarbete kan göra att 

kvalitén på produktionen blir negativt påverkad. 
 
 
Respondenterna beskriver hierarkiskt samarbete på ett eller annat sätt i sina svar, då de 

berättar att det är de konstnärliga ledarna som har sista ordet. Dock verkar det finnas 

ett ”horisontellt samarbetstänk” genom att de inte konkurrera utan stärker varandra. 

Det verkar alltså som att en kombination mellan horisontellt och hierarkiskt samarbete 

är det bäst fungerande i operaproduktioner. 

 

6.1 Sammanfattning och slutsats 

Vad har då ljudteknikern för roll i en operaproduktion? Hur ser samverkan ut och vilken 

påverkan har ljudteknikern vad gäller det konstnärliga uttrycket? Utifrån resultatet och 

analysen kan man sammanfatta det med att ljudteknikern har funktionen att lösa tekniska 

problem och ta fram lösningar vid behov i syfte att optimera scenuttrycket. Ljudteknikerns 

roll innefattar också att ordna praktiska lösningar vid andra tillfällen när ljudteknik behövs, 

t.ex. vid inspelning till marknadsföring eller för att skapa repetitionsmaterial eller ljudför- 

stärkning vid repetitioner eller modellvisningar. I yrkesrollen krävs det, förutom själva 

”hantverket”, en god social kompetens, en förmåga att samverka genom att vara med och 

bidra till bra stämning för att skapa en bra arbetsmiljö. Beträffande vilken konstnärlig påver- 

kan ljudteknikern bidrar med ges det vid denna undersökning ingen entydig bild eller 
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uppfattning via respondenterna. Dock tycks modellvisningen vara en plattform där ljud- 

teknikerns kunskap kan innebära en påverkan av det konstnärliga uttrycket. Respondenterna 

har uttryckt att det är viktigt med tillit och respekt för alla inblandade i produktionen eftersom 

det beskrivs leda till bättre resultat. Ljudteknikerns roll har beskrivits som att den blivit mer 

betydelsefull de senaste tio åren. Och den antas komma att bli alltmer betydelsefull i 

framtiden mycket tack vare den tekniska utvecklingen. 

7 Diskussion 

Denna uppsats yttersta syfte var att bidra till kunskap och förståelse för ljudteknikerns roll 

och hur ljudteknikern samverkar och påverkar i operaproduktioner. Eftersom det har visat sig 

saknas tidigare forskning, åtminstone vad gäller svenska operahus, blir området omfattande 

att försöka täcka. Den här undersökningen kanske kan ses som ett första bidrag inom området. 
 

För att nå långt i undersökningen trots ett förhållandevis litet urval respondenter valdes 

metoden kvalitativ intervju. Denna intervjuform ger en djupare förståelse av ett fenomen i 

deras kontext enligt Lantz (2013), se avsnitt 4.1. Även om metoden är lämplig för under- 

sökningen finns dilemmat med att i princip enbart tre individers sätt att beskriva förhållandena 

riskerar att ge en alltför subjektivt färgat resultat. Respondenterna har naturligtvis ansträngt 

sig för att ge en sann bild men den är påverkad av deras personliga uppfattning m.m. (se 

avsnitt 3.3. om Bourdieus habitusteori). Möjligen hade respondenterna svarat annorlunda om 

förutsättningen i förväg hade varit att respondenten var informerad om att svaren skulle hanteras 

anonymt.   

 

 Det skulle vara intressant att förstärka resultatet av den här undersökningen med t.ex. 

observationsstudier på samma operahus. En annan undersökningsmetod skulle kunna vara att 

genomföra intervjuer med de konstnärliga ledarna (regissör, dirigent och producent) och höra 

deras syn på vad de anser att ljudteknikern har för roll i produktionen. Det hade även varit 

intressant att jämföra med operahus i andra länder för att se om det finns skillnader. 
 
 
Mitt antagande inför den här undersökningen var att operaproduktioner är sparsamt ljudför- 

stärkta. Efter genomförda djupintervjuer har bilden delvis ändrats, men det helt dominerande 
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tycks ändå vara att ljudteknik och ljudförstärkning används sparsamt. För att återkoppla till 

Tomlinsons (2000) nivåtrappa (se avsnitt 2.2) tycks fortfarande kategori 1 vara den vanlig- 

aste. Intrycket jag fått är att respondenternas bild i mycket beror på konventioner och oro och 

kanske även respekt för risken att förstöra den ”klassiska operan” som av tradition alltid 

framförts helt akustiskt. 
 

Ljudteknikerrollen tycks kräva god social kompetens och en stor förmåga att samverka med 

de andra funktionerna. Vid produktionen av en opera finns ljudteknikern med redan från start 

och genom användande av modellvisning har det skapats en naturlig plattform för 

kommunikation mellan funktionerna. Genom modellvisningen som arbetsform skapas 

sannolikt en möjlighet till jämställd kommunikation om det konstnärliga uttrycket som i sin 

tur ger ljudteknikern och kanske även andra funktioner en möjlighet till påverkan.  

 

Respondenterna är samstämmiga och tycks ha en gemensam bild av den samverkan som 

sker. Vid en operaproduktion är målet för alla medverkande extremt tydligt, man vill 

åstadkomma ett optimalt framförande av verket. I dag är det säkert i hög grad ett framförande 

där exempelvis dirigent och regissör blir uttolkaren av och den som visar vad som ska vara det 

optimala framförandet. Denna tydlighet är säkert i sin tur är en idealisk förutsättning för bra 

samverkan. I boken Individ och grupp: En introduktion till gruppsykologi lyfter författaren 

fram just att det finns tydliga mål som en viktig förutsättning för ett bra samarbete (Nilsson, 

1993:30-31). Jämfört med andra sammanhang när grupper ska prestera tillsammans har 

operascenen en fördel. Varje föreställning blir till ett tydligt samarbetsmål som innebär ett 

agerande i skarpt läge för alla funktioner som är berörda. 
 

Ljudteknikern betydelse och direkta påverkan på det konstnärliga har som tidigare nämnts 

blivit viktigare och mer omfattande. Mycket tack vare att operahusen har blivit mer öppna för 

att ta in ljudteknik på olika sätt och att fler och fler av de samverkande funktionerna fått 

förståelse och kunskap om ljudteknik och yrket. Respondenterna i denna undersökning är inte 

eniga om vilken konstnärlig påverkan ljudteknikern utövar. Hanssons bild är att 

ljudteknikern verkställer det konstnärliga uttryck som andra funktioner beslutat. De övriga 

respondenterna ser sin funktion som påverkande. Eftersom resultatet inte är helt 

samstämmigt kan säkerligen den konstnärliga påverkan se något olika ut. 
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Regissörer, producenter och dirigenter kan bli ”gästanställda” för en specifik produktion. 

Detta innebär alltså en omsättning på personal med olika ledarstilar som sannolikt påverkar 

samverkan och samarbetet mellan de fast anställda funktionerna. Eftersom ledaren för en 

grupp påverkar hur samarbetet fungerar beroende på hur denne beter sig och behandlar 

gruppen och att de konstnärliga ledarna kan ha olika sätt att styra en produktion ser sannolikt 

även resultaten olika ut (Abfalter, 2013).  

 

För att åter knyta an till den vetenskapliga artikeln Collaboration in creative work av Jock 

Abra (1994) som bl.a. jämfört olika typer av kreativa samarbeten i en modell där han ställer 

upp horisontellt samarbete mot hierarkiskt. Man kan nog utgå ifrån att båda varianterna på 

samarbete förekommer vid de svenska operahusen. Möjligen kan man dra en försiktig slutsats 

att åtminstone respondenterna vid Malmö Operan och Kungliga Operan uppfattar sin 

arbetsmiljö som mer präglad av horisontellt samarbete. Eftersom ljudteknikerna tycks få vara 

bärare av att introducera fördelen med modern ljudteknik kan man anta att i ett mer 

horisontellt samarbete kommer detta inflytande att lättare nå fram. Ett alternativ är 

naturligtvis att det i en hierarkisk miljö finns en högste konstnärlig ledare med stort intresse 

och kunskap inom ljudteknik som bär fram detta uttrycksmedel. 
 

Respondenterna är eniga om att ljudteknikerrollen har blivit viktigare över tid. En av orsak- 

erna är utvecklingen inom ljudteknik, exempelvis bättre mikrofoner och ökad digitalisering. 

Därutöver har även modern opera ett inflytande på ljudteknikens betydelse. Det finns kom- 

positörer som skriver nya operor med ljudförstärkning direkt anvisat i verket. Ett exempel är 

John Adams opera Nixon in China som framförts på Kungliga Operan i år. Kanske kan dessa 

nyare produktioner öppna ögonen för de möjligheter modern ljudteknik ger och visa att det 

inte nödvändigtvis fördärvar med förstärkt ljud utan att det kan hjälpa att förhöja upplevelsen. 

Vidare kan man anta att med ökad förekomst av ljudteknik kommer ljudteknikerrollerna att 

bli flera och mer specifika. Ett antagande är att den direkta påverkan på det konstnärliga 

uttrycket därmed blir större. 
 

Det ska bli intressant att följa hur det blir i framtiden med ljudförstärkning inom opera. Kan- 

ske går det att dra paralleller och göra en jämförelse med t.ex. hur dekor, ljus och kostym 

används. Likaväl som det konstnärliga uttrycket kan variera stort vad gäller kostym (mini- 

malistiskt kontra storslaget) kan man tänka sig en mer utvecklad variation i det konstnärliga 

uttrycket med stöd av ljudteknik. Även utveckling av andra och nya samarbetsformer kan 
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säkerligen ha positiv påverkan på det konstnärliga resultatet. Kanske tonsättningar för akustiska 

instrument och röster i högre grad också skrivs med inslag av ljuddesign och med ljudförstärkning i 

framtiden. Ett nytt anslag där maktfälten och beroendet av yrkesroller kopplade till ljudteknik är 

kanske på gång och kommer att påverka framförandet även av traditionella uppsättningar. Det hade 

varit mycket häftigt att få uppleva en modern och experimentell uppsättning av exempelvis en 

Wagner- eller Mozartopera. Men för att citera Per Hansson behöver förmodligen en 

tillvänjning ske vad gäller ljudförstärkning och den bör ske ”på ett kärleksfullt sätt”. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 

 
Bakgrund 

• Berätta lite kort om din yrkesbakgrund (karriär) och hur länge du haft din nuvarande 
roll. 

• Beskriv rent övergripande vad du gör i ditt arbete. 
 
 
Initiering 

• Vilka olika arbetsuppgifter har en ljudtekniker som arbetar på XX? 
o Om det finns flera ljudteknikerroller ber jag dig beskriva dessa. 

 
• Är det din uppfattning att det ställs särskilda krav på en ljudtekniker vid en 

musikteaterscen jämfört med en ljudtekniker som arbetar exempelvis med 
produktioner inom pop- eller rock? 
o Vilka är dessa krav i så fall? 
 

• Kan du beskriva hur frekvent och i vilken omfattning som ljudförstärkning (vid 
operaproduktioner) används på XX? 
o Vad är orsaken när ljudförstärkning används? 
 

• Anser du att ljudteknikern genom sitt arbete påverkar det konstnärliga uttrycket? 
o Om det är så är det personbundet eller ingår det naturligt i rollen? 
 

•   Kan du beskriva om det finns specifika ljudideal vid ljudsättning av musikdramatiska 
uppsättningar? 

             o I så fall hur arbetar du/ni för att uppnå dem? 
 

• Ljudteknisk utrustning och placering? 
 

• Kan du beskriva hur arbetsprocessen ser ut vid en operaproduktion i tidsföljd? 
Exempelvis från när blir ljudteknikern involverad. Finns en koppling redan från 
kollationeringen? Ge gärna ett exempel genom att beskriva hur det fungerat vid en 
speciell produktion. 

 
• Hur ser samarbetet ut mellan ljudtekniker och exempelvis regissör, scenograf och 

dirigent vid en operaproduktion?  Beskriv gärna med exempel. Hur ser 
kommunikationen ut? 

 



 

 38 

• Vad tycker du är särskilt viktigt för ett riktigt bra (idealiskt) fungerande samarbete 
mellan alla inblandade? 

 
• Hur väl anser du att man behöver vara insatt i det verk (den opera) som ska framföras 

för att ljudteknikern ska göra ett professionellt och bra arbete gör? 
 

• Tycker du att ljudteknikerrollen (vid operaproduktioner) har blivit betydelsefullare 
idag än vad den var för 10 år sedan? 
 

• Är det något mer du tycker att jag borde ta upp eller beskriva som vi inte redan berört?  

 

 

 


