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Abstract 

Syftet med denna kvalitativa undersökning är att bidra med kunskap om hur scenografiska 

projekt organiseras, i första hand inom operakonsten. Resultatet är användbart för forskning 

inom organisation samt användbart för branschen. Huvudfrågan är: hur ser arbetsprocessen ut 

för konstnärliga projektgrupper verksamma inom operakonst? Delfrågorna är: vilka faktorer 

påverkar vilka kriterium videoscenografer har för skapande? Vilka faktorer är viktigast för 

gott styrande av konstnärliga projektgrupper verksamma inom operakonst? Analysprocessen 

består av sammankopplingar mellan respondenternas svar och Pierre Bourdieus teorier om det 

kulturproducerande fältet samt jämförelse med tidigare forskning. Intervjuer med tre 

videoscenografer har legat till grund för analysen om hur vi organiserar oss i konstnärliga 

projekt på operascenen. Resultatet av den kvalitativa undersökningen är att den verksammes 

bakgrund, intressen och utbildning har påverkan på de arbetsmässiga val som tas. Ett gott 

ledarskap av en konstnärlig grupp som skapar videoscenografi innebär att visa på tydlighet 

och respekt till alla medarbetare. Diskussionen handlar om studiens styrkor, svagheter och 

förslag till fortsatt forskning. Styrkan i undersökningen är respondenternas karakteristiska 

svar som med tydlighet kunde förklaras med hjälp av Bourdieus teorier samt tidigare 

forskning. Svagheten i undersökningen är att den endast byggs på den empiri som samlats in 

genom intervjuer. Förslag till fortsatt forskning är således att undersöka om samma resultat 

kan erhållas med en annan metod. 
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Förord 
 

Denna kandidatuppsats är en förstudie inför det arbete jag kommer göra på Norrlandsoperan i 

Umeå sommaren och hösten 2016. Där ska jag, tillsammans med två medarbetare, skapa 

videoscenografi till uppsättningen av Staden Mahagonnys uppgång och fall. Librettot är 

skrivet av Bertolt Brecht och musiken skriven av Kurt Weill och urpremiären uppfördes 1930 

i Leipzig (Christiansen 2015). Det är ett modernistiskt verk som kritiserar dåtidens sätt att 

framföra opera. Musikaliskt blandas alla möjliga olika operastilar, allt från barock till 1900-tal 

och med inslag av 1920-talets populärmusik. Brecht var en cynisk opportunist, fascinerad av 

moralisk korruption och rasande över de härskande klasserna och deras ohederliga knep. 

Verket är politiskt-satiriskt och med föreställningen ville Brecht kritisera kapitalismen (ibid).  

 

I originalmanuset från slutet av 1920-talet står det inskrivet användandet av projektioner 

(Rühle 1979), vilket gör denna föreställning mycket intressant för mig som audiovisuell 

producent. Av denna anledning initierades ett samarbete mellan mig och mina två 

kurskamrater Una Boskovic och Carl-Jonathan Szyber. Vi ska på egen hand men i ett 

samarbete med den konstnärliga projektgruppen som skapar scenljus och scenografi designa 

videoscenografin, under ledning av två regissörer. Med denna studie i bagaget har jag lärt mig 

mycket om hur och varför vi organiserar oss på särskilda sätt i en scenkonstnärlig 

projektgrupp. Förhoppningsvis leder detta till att jag kan hantera mitt kommande arbete på ett 

mer lyckosamt vis. 

 

Den konstnärliga projektgruppen som ska skapa videoscenografi för Staden Mahagonnys 

uppgång och fall har även under arbetet av denna kandidatuppsats agerat som en 

forskargrupp. Med olika perspektiv har vi alla studerat videoscenografi inom scenkonsten. Vi 

har etablerat gemensamma begrepp, formulerat gemensamma intervjufrågor och fått ta del av 

varandras empiri. På så sätt kan vårt arbete täcka ett större forskningsområde och studien bli 

mer omfattande, vilket berikar oss med kunskap och förhoppningsvis gör oss väl förberedda 

på vårt första stora videoscenografiska arbete. Om inte annat har vi åtminstone lärt oss 

samarbeta med varandra på bästa sätt, vilket är en enorm fördel inför det kommande arbetet. 
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1 Inledning 

”Vad jobbar man med sen då?” är den ständigt återkommande följdfrågan jag får när jag 

berättar att jag studerar audiovisuell produktion. Det är en fråga jag ofta även ställer mig själv, 

men framför allt funderar jag på hur man jobbar. Vem är det som kommer ta alla beslut? Vart 

kommer min lön komma ifrån? Kommer jag stå på helt egna ben eller kommer jag ha en stab 

runt omkring mig? Kommer jag besluta själv över konstnärliga värden? Vem kommer ansvara 

för de ekonomiska värdena? Kommer det uppstå konflikter och hur kan jag hantera de sociala 

interaktionerna på bästa sätt? Vart jag än vänder mig verkar ingen riktigt ha ett enhetligt svar 

på hur processen ser ut i konstnärliga projekt. Jag kommer i denna uppsats redogöra för 

dagens kunskapsläge inom det rådande området, teorier som är användbara för att förklara 

företeelserna, metoden som använts för att samla in de empiriska data, sammanställning av 

resultatet följt av en analys samt en avslutande diskussion.  

1.1 Problembakgrund 

Tidigare forskning visar på ett växande medvetande om att ledarskap är kontextuellt vilket lett 

till att man lagt ned sökandet efter ett allmängiltigt och lyckosamt recept för styrande 

(Abfalter 2013). Ett gott ledarskap spelar roll för produktionen av kreativitet och innovation 

och vi ser en uppluckring i hur vi föreställer oss organisationen bakom konstföretag 

respektive ”vanliga” företag (Rickards och Moger 2006, Stenström 2000). Det finns således 

en angelägenhet att studera närmre hur vi organiserar oss i konstföretag. Dels för att bidra till 

ökad förståelse och utveckling, dels för att sprida kunskap till andra branscher.  

 

Vi vet idag relativt väl hur olika typer av kreativa projekt initieras, utvecklas, styrs och hur 

olika aktörer knyts till projekt (Florén 2010, Portnoff 2007,  Simon 2006, Murphy & Ensher 

2008). Men det handlar framför allt om de mer kommersiella delarna av konstvärlden, den 

som har benämnts i termer av industri (Adorno & Horkheimer 1981). Vi vet mindre om hur 

processen i scenkonstnärliga projekt går till. I denna uppsats studeras hur ett audiovisuellt 

projekt styrs på en betydligt mindre kommersiell scen och del av musikvärlden; operascenen. 

Fokus ligger på arbetet bakom videoscenografin, men även hur samspelet fungerar med 
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aktörer inom den klassiska scenografin, scenljuset och de övriga roller som medverkar vid 

produktionen av en operaföreställning.  

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva och förstå hur scenografiska projekt inom den 

dramatiska scenen organiseras och hur arbetsprocessen ser ut för en verksam videoscenograf. 

Genom att analysera ledarskapet för den scenkonstnärliga projektgruppen kan de 

komponenter som är viktiga för konstnärlig produktion identifieras. Detta kan bidra till ökad 

förståelse och kunskap i hur sociala interaktioner och dess nätverk fungerar i ett 

scenkonstnärligt projekt. Den ökade förståelsen kan leda till bättre resultat på grund av mer 

lyckosamma samarbeten och är därför intressant för branschen. Det är även intressant för 

övrig organisationsforskning, då denna studies resultat kan bidra till att styrka det nuvarande 

kunskapsläget.   

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå det angivna syftet har en huvudfråga samt två delfrågor formulerats: 

 

• Hur ser arbetsprocessen ut för scenkonstnärliga projektgrupper verksamma inom 

operakonst?  

I. Vilka faktorer påverkar vilka kriterium videoscenografer har för skapande? 

II. Vilka faktorer är viktigast för gott styrande av scenkonstnärliga projektgrupper 

verksamma inom operakonst? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen ämnar inte ge en generell bild över hur alla olika sorters befattningar organiserar 

sig inom operakonsten, utan avgränsar sig särskilt till de som skapar videoscenografi. Detta på 

grund av författarens intresse som berörs i förordet. Uppsatsen behandlar grupparbeten vid 

operaföreställningar, men undersökningen görs inte på hela den samverkande gruppen. Istället 

har tre enskilda videoscenografer valts ut, som alltid arbetar ihop med andra i 

scenkonstnärliga projekt. Undersökningen behandlar inte några specifika operauppsättningar, 

utan fokus ligger på att få en generell bild av hur arbetsprocessen ser ut för videoscenografer 

verksamma inom operakonst.  
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1.5 Begrepp 

Videoscenografi avser den virtuella miljön som skapas på scen genom olika medier. 

Videoscenografin kan bestå av datorgenererad grafik, filmat material eller stillbilder. Detta 

sänds sedan ut på scenen genom exempelvis en projektor, LED-skärm eller hologram.  

 

En videoscenograf är en person som skapar de virtuella miljöerna på scenen. Arbetsuppgiften 

kan vara att producera den datorgenererade grafiken samt formge hur detta ska sändas ut. 
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2 Tidigare forskning 

Syftet med detta avsnitt är att redogöra för det nuvarande forskningsläget. Detta för att kunna 

redogöra för vad vi redan vet samt vad denna studie kan bidra med kunskapsmässigt. Stor del 

av den tidigare forskningen på området har ett renodlat fokus på antingen ekonomi eller 

ledarskap. Jag ämnar inte ha något av dessa perspektiv som utgångspunkt, utan vill skapa en 

helhetsbild av organisationen och processen som genomgås från etablering till färdig produkt. 

Därför har jag valt tidigare forskningsstudier av olika karaktär och med olika perspektiv. 

Flertalet av de tidigare studierna har förklarat sina resultat med hjälp av Pierre Bourdieus 

teorier, som jag kommer att gå igenom i nästa avsnitt. Urvalet har gjorts på detta sätt för att 

kunna med hjälp av samma teoretiska grund få förståelse för olika fenomen inom olika 

kreativa projektprocesser.  

2.1 Konstnärliga och ekonomiska värden 

Adorno och Horkheimer kritiserade tidigt kulturindustrin i Upplysningens dialektik (1944) 

och ansåg att den kommersiella konsten var: ”En drömlös konst för folket i vilken man väljer 

att cyniskt upprepa det verkliga” (ur Wiggershaus 1987, s. 84). De var de första som talade 

om konstens industrialisering, där de ansåg att kulturen blev mer och mer lik produktionen 

som skedde i andra industrier. De menade att ju mer kommersialiserad kulturen blev, desto 

mindre konstnärligt värde skapades och dess personliga särprägel förintades i och med 

massproduktionens framtågande.  

 

Konsten har länge ansetts vara ett uttryck för det fria, ett utlopp för det personliga och något 

som är fyllt av oorganiserat vågspel utan tydliga mål eller strategier. Men i vårt moderna 

samhälle är konsten styrd av flertalet faktorer som gjort konstutövare tvingade till att agera 

företagsledare som ska kunna räkna, samarbeta med näringslivet, skapa evenemang, vara 

entreprenörer och göra sig själva till varumärken. Samtidigt har företagsledaren blivit 

konstnär och ska kunna skapa visioner, vara kreativ, inspirerande och fantasifull, lita på sin 

intuition och kunna iscensätta sig själv och sitt företag. En uppluckring har skett i gränsen 

mellan konstföretag och ”vanliga” företag, och något gemensamt tycks ha växt dem två 

mellan (Stenström 2000).  
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Det finns alltså ett ökat behov av att förstå hur de organisatoriska processerna går till i 

konstnärliga verksamheter. Konstutövaren beter sig allt mer som en företagsledare och det 

finns många som menar att detta beteende tenderar att överspela de konstnärliga faktorerna, 

och på så sätt sätts de konstnärliga resurserna som är avgörande för produktionen i fara. I 

konstvärlden sker en ständig balansgång mellan l’art pour l’art och 

marknadskommersialiseringen. Eikhof och Haunschild (2007) menar att teatrar och 

skådespelare i organisationerna måste utveckla nya rutiner och säkerhetsåtgärder för att de 

ekonomiska intressena inte ska ta över och för att kunna bevara det konstnärliga värdet. Trots 

detta visar deras studie att inga organisatoriska rutiner finns för att åtgärda detta paradoxala 

problem. 

 

Linda Portnoff (2007) studerar styrningsproblematiken i musikbranschen och klarlägger att 

det är delvis kontrakt som bestämmer fördelningen av förluster eller vinster i en relation 

mellan musiker och skivbolag. Den andra delen som styr är sociala och mer subtila 

kontrollmekanismer. Musikproduktionen sker i ömsesidiga relationer och i samarbeten som 

bygger på förtroenden och beroenden mellan flertalet organisationer, företag och enskilda 

individer. Problematik påträffas i balansgången mellan kulturellt och ekonomiskt 

värdeskapande, och resultatet visar på att dessa även kan stå i motsats till varandra. Om en 

artist uppfattas som alltför kommersiell och inte hänförd till musiken kan det kulturella värdet 

förloras. Skapandet av kulturella värden kostar ofta både tid och pengar och är förknippat med 

stor osäkerhet om och när det kommer leda till finansiellt resultat.  

 

Även Thomas Florén (2010) menar att det finns en spänning mellan konsten och 

kommersialismen. Hans studie visar att ett konstföretag drivs av dubbla drivkrafter i form av 

en ekonomisk logik och en konstnärlig logik. För att konstnären ska kunna sprida sin konst 

krävs kommersiella krafter. Men i motsats till andra studier framstår detta möte mellan de två 

logikerna även som något positivt som skapar en grund för kreativitet, där idéer kan födas och 

utvecklas ur den friktion som uppstår. 

 

 



 

 6 

2.2 Styrande av kreativa projekt 

Med ett ökat intresse för att förstå arbetsprocesser i kulturella verksamheter blir det naturligt 

att se på organisationen genom ledarskapet, då detta kan spegla vilka komponenter som är 

viktigast i den kreativa produktionen. I målsökande kreativa projekt måste den kollektiva 

kreativiteten orienteras, ledas och vårdas. Laurent Simon (2005) presenterar projektledares 

aktioner i kreativa projekt. Genom fyra etnografiska studier på kreativa produktioner av tv-

spel, multimedia, reklam och cirkus identifieras fyra olika kategorier av styrande. Sense-

makers spenderar sin tid och kraft på att upprätta en gemensam grund för kollektiva 

handlingar, för att skapa en plattform för förståelse som är driven av samfällda viljor. Web-

weavers fokuserar på att utveckla en infrastruktur för kommunikationen och att skapa en 

social kontext där anställda gladeligen delar med sig av sitt individuella lärande. Game-

masters försöker skapa en gemensam ”lekplats” och skapar ett mål, förhandlar över reglerna 

och tillhandahåller med materialet för spelet. Varje individ är involverad och utmanas utifrån 

personens egen talang. Flow-balancers balanserar mellan restriktioner och frihet för att stödja 

den inre motivationen och skapa flow i en god arbetsmiljö. En anställd lär sig som bäst när 

denne kan handskas med utmaningen och tycker den är meningsfull. Studien är endast 

beskrivande, och ämnar för framtida forskning att tillämpa en teoretisering av dessa 

iakttagelser. I min undersökning är det intressant om någon eller några av dessa 

ledarskapskaraktärer känns igen, och om i så fall det kan förklaras med hjälp av studiens 

utvalda teori.  

 

Ledarskapet för TV-produktionsteam har studerats av Susan Elaine Murphy och Ellen A. 

Ensher (2008) med ett syfte att skapa förståelse för arbetsprocessen i en annan typ av kreativ 

grupp. Detta görs genom kvalitativa studier och med en tillämpning av teorier som behandlar 

karismatiskt ledarskap. Resultatet visar att det teoretiska ramverket för karismatisk auktoritet 

kan vara viktigt för att skapa förståelse för ledarskapsrollen i TV-produktion.  Regissörerna 

påvisade flertalet olika karismatiska beteenden. En tydlig vision, idealbild och framtidsmål 

var viktiga komponenter för att föra organisationen i en strategisk och motiverande riktning. 

Majoriteten av regissörerna tillämpade ett okonventionellt beteende för att öka lojaliteten 

inom gruppen. De var även skickliga på att upptäcka nya trender och förutspå förändringar i 

den rådande miljön. Ledarskapsrollen innefattar ofta att ta risker genom att avvika från status 

quo, även om det kan äventyra karriären i framtiden. Ett viktigt element för att kvarhålla ett 
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fungerande team är att visa stor lyhördhet och respekt till individerna i produktionsteamet 

(Murphy & Ensher 2008).  

 

En studie som också visar att det är viktigt att visa respekt är Dagmar Abfalters undersökning 

från 2013 som studerar samma verksamheter som denna uppsats, scenkonsten. En scenograf 

intervjuas, och argumenterar för att ett gott ledarskap innebär att visa respekt för alla sina 

medarbetare, då alla har en stor variation av specialisering på institutionen. Att förakta eller 

degradera andra leder till problem då allas kompetenser är nödvändiga för att skapa en helhet. 

Studien visar även att överordnade ska ha god social kompetens och möjligheten att 

tillhandahålla både självbestämmanderätt och vägledning till de anställdas behov, för att på så 

sätt positivt påverka ledare-följare relationen. Dysfunktionellt ledarskap skadar framgången.  

 

Det som redovisats i detta avsnitt visar således på att vi har en del kunskap om hur vi 

organiserar oss i olika sorters kreativa och konstnärliga projekt. Det finns en tydlig spänning 

mellan ekonomiskt och konstnärligt värde och där sker en ständig balansgång beroende på 

vilket värde som anses vara viktigast. Det finns flertalet faktorer som är viktiga för ett gott 

ledarskap av en kreativ grupp. Att visa lyhördhet och respekt för alla medarbetare är något av 

de viktigaste faktorerna. Jag ska med denna studie sträva efter att redogöra för hur vi väljer att 

arbeta i och leda andra specifika kreativa projekt; konstnärliga projekt inom operascenen.  
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3 Teori 

Ett teoretiskt ramverk är nödvändigt för att förstå det empiriska materialet. I detta avsnitt 

kommer jag redogöra för tolkningar av verklighetens praktiker som uppstår när 

kulturorganisationer ska styra det som är viktigt för produktionen. För att kunna besvara 

frågeställningen krävs en teori som förklarar människors bakgrund och den tankevärld som 

sätter människors handlande i ett sammanhang. Därför har jag valt Pierre Bourdieus teorier 

om det kulturproducerande fältet. Bourdieu är en fransk forskare inom sociologi som myntade 

begrepp så som det sociala rummet, kulturellt och ekonomiskt kapital samt habitus.  

3.1 Bourdieus fältteori 

Bourdieu beskriver att en konstnärs agerande kan förklaras genom en hänvisning till 

maktfältets rum (Bourdieu 2000). I detta rum pågår en maktkamp kring definitioner av vad 

som förutsätter legitimitet och vad som är av värde. Här handlar agenter och institutioner vars 

gemensamma nämnare är att de äger det kapital som krävs för att ha dominerande positioner 

inom de olika fälten. Inte bara teater- eller operainstitutionernas stab påverkar detta fält, utan 

även utomstående aktörer såsom recensenter och konsumenter har en inverkan. Det kulturella 

fältet har ett intresse av osjälvisk hållning, och anses stå som en bakvänd ekonomisk värld. 

Det betyder inte att det inte finns en ekonomisk logik bakom det rådande fältet, men det finns 

en strävan till att behålla sin position inom fältet genom att värdera de konstnärliga intressena 

högre än de ekonomiska. Han menar även att de kulturella vinsterna i sinom tid kan 

omvandlas till ekonomiska vinster. 

3.2 Kulturellt kapital 

Kapital är värden, tillgångar eller resurser, inte bara ur en ekonomisk synpunkt utan även i en 

symbolisk mening. Ett symboliskt kapital är det som uppfattas som värdefullt av ett socialt 

fält. Ett kulturellt kapital utgörs av smak, stil och kunskap och kan vara tillgångar såsom en 

ingående kännedom om finkultur, en akademisk titel eller ett kultiverat språkbruk (Broady 

1991). Icke erkända, men betydelsefulla som man kan tala väl och förstående om, är kulturer 

så som arbetarklass- eller invandrarkulturer. Enligt Bourdieu är dessa typer av kulturer sådana 

som i praktiken inte har någonting att göra med utslaget av vem som når sociala positioner av 

betydelse (Broady 1988). Eftersom ett kulturellt värde i förlängningen kan skiftas mot ett 
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ekonomiskt kapital, kan företag som verkar inom det kulturella fältet såsom en 

operainstitution få en ekonomisk utdelning. Men som regel gäller att det måste finnas ett 

kulturellt värde innan ett finansiellt värde kan utvinnas.  

3.3 Habitus 

Habitus är benämningen för människors placering i de olika fälten. Det organiserar 

människors praktiska handlande och förkroppsligar individens disposition i ett socialt fält 

(Bourdieu 1993). Dessa subjektiva dispositioner är en produkt av en historisk process där 

individen formats av egna erfarenheter såsom smak, livsstil och social situation (Bourdieu 

2000). Habitusbegreppet hänger nära samman begreppet kapital, då habitus är ett 

förkroppsligat kapital. Det är marknaden och det omgivande fältet som anger huruvida habitus 

kan fungera som kapital, då en individs habitus kan värderas högre än andras i en specifik 

grupp. Omvänt kan det förklaras att vårt habitus styr hur vi investerar vårt kapital (Broady 

1991).  
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4 Metod 

För att undersökningen ska tolkas och bedömas på ett trovärdigt sätt är det viktigt att vara väl 

medveten om den valda metoden för insamlingen av data. Det är även viktigt för att kunna 

strukturera den data som samlas in (Hjerm och Lindgren 2010). Studien ska sträva efter att 

samla in objektiv data med fakta om arbetsförhållandena i scenkonstnärliga projekt. För att 

kunskap ska bildas måste insamlad fakta genomgå ett antal steg. Fakta övergår i information 

genom att organiseras och på så sätt få relevans och mening. När informationen därefter 

tolkas och bedöms av läsare skapas kunskap (Lundahl och Skärvad 1999).  

4.1 Hermeneutistiskt synsätt 

Studien följer ett hermeneutistiskt forskarideal med ett syfte att tolka och förstå individernas 

subjektiva upplevelser (Lundahl och Skärvad 1999). En kvalitativ undersökning lämpar sig 

bäst för att hitta mönster i och förstå de komplexa arbetsprocesser som sker i ett 

scenkonstnärligt projekt. I en kvalitativ undersökning är syftet att fånga upp livsnära och 

nyanserade informationer i det avgränsade forskningsområdet, för att få en fördjupad 

förståelse i det specifika fallet. Insamlade data tolkas i förhållande till deras kontexter och 

relevant teori används som hjälpmedel till förståelse av processerna. Till skillnad mot 

kvantitativa undersökningar används endast ett fåtal respondenter, vilket gör 

generaliseringsbarheten limiterad. Istället ligger fokus på att förstå kärnan av det specifika 

fallet (Harboe 2010). 

4.2 Intervjumetod 

Jag har valt att intervjua verksamma inom videoscenografi och scenljus som förväntas ha den 

relevanta erfarenhet jag söker. Intervjuformen som valts är flexibel och med öppna frågor 

utan fasta svarskategorier. Svaren överlåts på så sätt till respondenten med avsikt att motverka 

de slutna frågornas reduktion av relevant data. Jag vill få ett intryck av respondentens 

universum utan att influera med mina egna kunskaper och attityder (Harboe 2010). Vid 

explorativa och teoribaserade undersökningar passar icke-standardiserade intervjuer för att 

kunna samla in mjuka data om kvalitativa förhållanden (Lundahl och Skärvad 1999). För att 

få en nyansrikedom och djup inom det valda området har jag valt denna form av intervju. 

Intervjuerna med respondenterna är enskilda för att motverka grupptryck och ge möjlighet att 
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diskutera privata ämnen. Nackdelar med enskild intervju är att det kräver mer tid, det kan 

uppfattas som en onaturlig situation och det finns en risk till misslyckade då jag inte är en 

rutinerad intervjuare (Harboe 2010). Då jag är inläst på metoden och har förberett intervjuerna 

väl bör dessa nackdelar inte komma att påverka resultatet.  

 

Intervjufrågorna har formulerats utifrån den valda teorin så att det empiriska resultatet lättare 

ska kunna bidra till förståelse. Det är delvis respondenten som styrt vad som ska belysas i 

situationen och i det avgränsade området och jag har som intervjuare haft till uppgift att följa 

respondentens tänkande (Lantz 2007). Målet för en semistrukturerad intervju är att få alla 

intervjupersoner att reflektera över samma frågor och därför har vikt lagts på att ha en väl 

utarbetad intervjuguide med definierade teman och huvudfrågor. Jag som intervjuare har varit 

lyhörd och ställt delfrågor i de fall där respondenten gett otillräckliga svar (Justesen och Mik-

Meyer 2010). När inga inre motsättningar uppdagas och ett tydligt och begripligt mönster 

uppstått kan datainsamlingen avslutas (Lantz 2007), vilket jag haft som riktlinje vid 

intervjutillfällena.  

 

Då denna studie är en del av ett större forskningsprojekt med tre författare, så har vi haft ett 

gemensamt frågeformulär för att effektivisera och få en mer omfattande bild och mer data. Då 

hela gruppen har fått ta del av varandras insamlade information har en av intervjuerna denna 

uppsats behandlar inte gjorts av mig personligen. Detta arbetssätt har bidragit med flertalet 

fördelar, då arbetet kunnat effektiviserats både tids- och resursmässigt. Vi har kunnat få en 

ansenlig mängd information som hade varit svår att uppnå vid enskilt arbete inom ramen för 

arbetet av denna uppsats. Detta arbetssätt har dock även nackdelar, då jag som författare av 

uppsatsen inte kunnat kontrollera exakt hur intervjuerna gått till. Jag kan ha gått miste om 

information som förmedlats vid det personliga mötet.  

4.3 Urval 
Att göra ett medvetet urval är viktigt för att generera överförbar kunskap. I en kvalitativ 

undersökning är det viktigare med ett adekvat urval än att komma fram till ett bestämt antal 

informanter (Johanessen och Tufte 2003). Därför har jag varit strategisk i mina val av 

intervjupersoner, för att vara försäkrad om att den jag intervjuar kan svara på de frågor jag 

önskar ha svar på. Vid intervjuerna använder jag mig av en så kallad snöbollsmetod, där den 

intervjuade kan hänvisa mig till någon annan som arbetar i ett scenkonstnärligt projekt och 

som anses ha relevans i min studie (ibid).  
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Jag har utgått ifrån tre intervjuer, där alla respondenter har olikartad bakgrund och kulturellt 

kapital. Detta för att se om det kulturella kapitalet styr arbetssättet i enlighet med Pierre 

Bourdieus teorier. Gemensamt för de tre respondenterna är att de alla är anställda i företag 

som agerar som konstnärliga kollektiv, där företaget i sig frilansar mot de olika 

operainstitutionerna.  

4.4 Etiska överväganden 
Jag har varit noggrann med att ta hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer som 

vetenskapsrådet tagit fram (2002). Jag har meddelat alla deltagare om forskningens syfte. 

Deltagarna har själva fått bestämma över sin medverkan, jag har behandlat uppgifter om de 

medverkande konfidentiellt och jag har endast använt det insamlade materialet i 

forskningssyfte.  

4.5 Resultatets giltighet 
Jag har lagt stor vikt vid att studien ska ha relevans och alla faser ska vara giltliga i 

förhållande till min frågeställning. Giltigheten för studien har ökat då irrelevant information 

plockats bort (Harboe 2010). Det centrala med en kvalitativ undersökning är kontextfaktorer 

och mångfald, inte stabilitet och standardisering som en kvantitativ metod baseras på. Således 

går det inte att tillämpa en mätningsprocedur för validiteten (Hjerm och Lindgren 2010). 

Samma sak gäller för reliabilitetskravet som syftar till att stabilisera data och dess procedurer, 

eftersom kvalitativa metoder inte bygger på entydiga kategorier och upprepade och säkrade 

mätningar (ibid).   

 

En av intervjuerna är gjorda över telefon, på grund av att det inte funnits möjlighet till 

personligt möte då respondenten var på resande fot. Det finns en risk att trovärdigheten 

minskar då en del av kommunikationen sker genom kroppsspråk, något som går förlorat över 

telefon (Jacobsen Krag, 1993). Att inte ha ett personligt möte med respondenten gör 

interaktionen mer abstrakt, och den främmande personen gör så att jag som intervjuare skapar 

en bild utifrån min fantasi. Därmed kan jag som tolkare göra en bedömning utefter den bild 

jag själv skapat (ibid). Med detta i åtanke har jag tolkat det insamlade materialet så objektivt 

som möjligt, och endast gått efter det respondenten uttalat sig om i min analys. Jag har inte 

tagit med min egen uppfattning av respondenten som en del i resultatet.  
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5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras det empiriska material som lagt grund för undersökningen. 

Respondenterna är numrerade för att behålla den anonymitet som önskats av de deltagande; 

R1 (respondent 1), R2 (respondent 2) samt R3 (respondent 3). 

5.1 Respondenternas bakgrund och kulturella kapital 

Avsnittet behandlar respondenternas bakgrund, intressen och utbildning. Informationen har 

valts ut efter den givna teori som förklarar vilka faktorer som påverkar respondentens sätt att 

agera i arbetslivet.  

 

R1 har en lång både konstnärlig och teknisk utbildning specialiserad på scenkonst. 

Utbildningen som varit teaterteknik och scenljus är akademiskt högt ansedd. R1 har en 

multikompetens och visar på kunskap och praktisk erfarenhet inom ett brett område då 

personen är både ljusdesigner, scenograf och videoscenograf.  I ca tio år har respondenten 

varit verksam och visat på stor framgång i karriären. R1 berättar att alla personliga mål i 

karriären redan är uppnådda, förhoppningen ligger i att det framtida arbetet ska fortgå på 

samma sätt som det gör idag.  

 

R2 har studerat TV-produktion på gymnasiet och på folkhögskola. Tidigare arbeten har varit 

som animatör, grafiker och klippare för TV. Kunskaperna för arbetet med videoscenografi är 

självlärda och personen har drivits av ett stort personligt intresse. R2 tar sig an många olika 

typer av projekt, allt ifrån operaföreställningar till kommersiella projekt för exempelvis 

butiker. R2 har varit verksam i ca fyra år och har tagit stora kliv karriärmässigt på dessa år. 

Framgången och starten på karriären beskriver R2 som en kombination av eget intresse och 

tur: 

Jag hade en kompis som jobbade som regissör på en liten sommarteater i Hälsingland. Varje 

sommar var jag där, det är härligt att bo i en båtstuga utan ström och jobba på en liten teater, så 

där gulligt liksom. Så jag gjorde det tre somrar i rad, och använde Powerpoint efter bästa 

förmåga och en liten projektor som dom hade köpt in. Så hade jag sådan tur att chefen för 

småscenerna på Dramaten hade sommarstuga där uppe, så hon hade sett det jag gjorde. Efter 

tredje sommaren ringde hon upp mig: ’det är en tjej som ska göra en monolog med projicerad 

scenografi, bara en vit duk som bakgrund, vill du göra det?’ Direkt in i finrummet liksom. Så 
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gjorde jag det och det gick jättebra, det blev en succé och den spelade över ett år. Då fick jag 

smak för det. Sen visste jag ju inte alls hur jag skulle gå därifrån. (Respondent 2, Stockholm, 3 

december 2015) 

 

R3 har en filosofie kandidatexamen i audiovisuell produktion, en både teoretisk, teknisk och 

konstnärlig utbildning. Dessförinnan har R3 även studerat serieteckning. Är nyligen 

examinerad och har varit verksam ca två år. Besitter flertalet kompetenser då R3 arbetar både 

som videoscenograf och audiovisuell artist. R3 har tagit sig fram i arbetslivet på grund av stor 

konstnärlig och teknisk visad kompetens, samt genom arbetsgivares uppskattning av de 

produktioner R3 gjort.  

5.2 Respondenternas habitus och kriterier för skapande 

Här redovisas respondenternas personliga relation till konstformen de alla jobbar för, och vad 

de anser om operakonst som medium. Deras olika ståndpunkter i frågan kopplas till vilka 

olika projekt de väljer att ta sig an, och vad de har för kriterier för att tacka ja eller nej till ett 

projekt.  

 

R1 känner stor begivenhet till opera som konstform, både musikaliskt och visuellt. Den 

personliga relationen till opera beskriver R1 som väldigt varm. Dock upplever R1 ett problem 

med att konstformen är så föråldrad:  

Ofta när man jobbar med opera så måste man acceptera massa gammalt mög som finns kvar i 

texten. Musiken innehåller ju väldigt sällan sådant men librettot innehåller ju ofta mycket 

gammalt trams. Och det är inte alla som tycker att det finns ett värde i att ta bort. Ibland är det 

som att man bara ska framföra allt. Det är inte alltid jag håller med om att man ska återupprepa 

alla historier alla gånger. […] jag vill jobba med projekt som sätter konsten i sin samtid. 

(Respondent 1, telefonintervju, 30 november 2015) 

Kriterierna för att ta sig an ett projekt är strikta då R1 vill känna att arbetet är intressant och 

det måste vara inspirerande. R1 nämner även som viktigt kriterier vilka medarbetarna är, men 

att en stor del även är att det ska finnas tid och möjlighet att vara närvarande under hela 

projektperioden. Generellt måste det vara någonting som intresserar och ger utdelning i form 

av nya erfarenheter eller inspirerande medarbetare: 

Det har hänt att jag tar mig an projekt som jag inte helt kan stå och känna för, men jag försöker 

göra det så lite som möjligt just för att det är så svårt att bli inspirerad i sådana projekt och svårt 

att göra ett bra jobb. Man vill ha kul på jobbet liksom, det är kul när man kan känna sig 
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involverad i innehållet. Jag tar ju inte jobb som jag tycker är förkastliga. Och inte heller jobb 

som jag tycker är uppenbart ointressanta. Om inte manuset är jättespännande så kanske det är en 

scen jag har längtat efter att jobba på. Eller så har jag fått möjligheter som jag längtat efter. Eller 

så är det en regissör som jag tycker mycket om, trots att den personen har valt ett material som 

jag kanske inte klickat på. Men det bli alltid bäst om man både gillar sina medarbetare och det 

material man ska jobba med. (Respondent 1, telefonintervju, 30 november 2015) 

 

R2 känner ingen direkt glädje för opera. Han berättar att han inte är någon operafantast, men 

anser att man inte behöver vara det för att skapa videoscenografi. Dock kan det uppstå 

kommunikativa problem eftersom R2 inte är insatt i operakonstens begreppsvärld eller 

besitter kunskaper så som att läsa partitur. Men R2 menar att alla oftast är väldigt förstående, 

och att det tas fram ett arbetssätt som passar alla. Det är viktigt att vara tydlig från början med 

att redogöra för det arbetssätt som kommer användas under produktionstiden. R2 anger inga 

särskilda kriterier för att ta sig an ett projekt, förutom att det ska finnas tid. Dock tycker R2 att 

jobbet är roligt just för att det är så mångfacetterat och varierande.  

Förr var det mer så vi säger ja först, och så löser vi resten sen. Nu handlar det ju lite om att vi har 

mer erfarenhet och känner oss lite bekväma med att det kommer att komma fler jobb. Det finns 

ju två bitar, antingen är det hjärteprojekt eller så är det pengaprojekt. Och något av det måste ju 

finnas. (Respondent 2, Stockholm, 3 december 2015) 

 

R3 tycker om storheten och den höga nivån på konstnärlig kvalitet som opera har, och berättar 

att det musikaliskt ”växer på en”.  

Jag gillar att det är stort och svulstigt. Det finns så mycket yta att jobba med jämfört med alla 

andra produktioner, en arena som skulle vara det närmaste du kan komma. Det finns en sådan 

hög grad av konstnärlig kvalitet, och musikaliskt så växer det på en när man jobbar. (Respondent 

3, Stockholm, 3 december 2015) 

För att ta sig an ett projekt vill R3 att det ska vara konstnärligt intressant. Om det redan finns 

en ekonomisk säkerhet och det inte är ett intressant arbete så är det kriterier för att tacka nej. 

Om det saknas förståelse för vad man kan klara av på den budget uppdragsgivaren ger är även 

det en anledning till att tacka nej.  
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5.3 Konstnärliga och ekonomiska värden 

Här redogörs för hur respondenten upplever att ekonomiska faktorer påverkar det konstnärliga 

värdet i arbetet, och vice versa.  

 

R1 anser att det alltid är en balansgång mellan ekonomin för projektet och de konstnärliga 

värdena i arbetet som görs.  
Den bästa konstnären är den som kan göra mycket på lite pengar. Man ska kunna vända på 

slantarna och kunna göra smarta och billiga lösningar, det är en del av att vara proffs. 

(Respondent 1, telefonintervju, 30 november 2015) 

 

R2 har en lite motsatt bild gentemot R1 av hur ekonomiska och konstnärliga värden spelar 

mot varandra, och menar att ju större budget som finns för ett projekt, desto mer kan man 

åstadkomma. 

Ja absolut, jag önskar ju att det alltid skulle finnas en obegränsad budget som ger en frihet att ta 

till de medel som behövs för att göra det man vill. Men så är ju aldrig fallet. […] Det är en dyr 

sport vi håller på med och det behövs en stor budget för att hyra in kraftfulla projektorer. Och 

ändå får man nästan alltid kompromissa och lägga sig ett snäpp under det man egentligen 

behöver teknikmässigt. Det är ju därför det ofta är stora bolag som ligger bakom och stöttar stora 

projekt, och lite utan att tänka på det hamnar man i reklambranschen. (Respondent 2, Stockholm, 

3 december 2015) 

 

R3 förklarar det stressmoment som uppstår när målet är att behålla ett högt konstnärligt värde 

och samtidigt behöva anpassa sig till uppdragsgivarens värden och de ekonomiska resurser 

som erbjuds:  

Det bästa vore såklart att endast arbeta med människor och projekt som jag delar värderingar 

med och tycker är intressanta. Men om jag skulle sälja mig så behöver jag oundvikligen anpassa 

mig till uppdragsgivarens värden eftersom du som anställd vill göra ett bra arbete. Och eftersom 

jag förr eller senare har mer behov av lönsamma uppdrag så finns risken att jag tummar på mina 

egna konstnärliga värden för att i gengäld få ekonomiskt trygghet. Om budgeten däremot är för 

liten i ett projekt, så riskerar den konstnärliga kvaliteten bli sämre. Därför upplever jag en stress 

av att inte ha råd tidsmässigt att lägga ner min själ i projektet. Så för att ha råd att arbeta med 

ekonomiskt lönsam konst måste jag sälja en liten bit av mig själv för att behålla integriteten; det 

blir ett lite märkligt upplägg. (Respondent 3, Stockholm, 3 december 2015)  

R3 anser således att det finns ett paradoxalt problem, där R3 som anställd måste 

anpassa sig till en arbetsgivares värden för att erhålla ekonomisk trygghet. Finns det 
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ett projekt med högt konstnärligt värde men låg ekonomisk ersättning går det inte att 

lägga lika mycket tid på projektet. Därmed känner sig R3 tvingad att ibland arbeta i 

projekt som inte samstämmer med de egna visionerna.  

5.4 Styrande av scenkonstnärliga projekt 

I detta avsnitt redogörs för vad respondenterna anser är kriterier för gott styrande.  

 

R1 talar om att det är viktigt att ledaren för en produktion ser till att alla känner sig som 

medskapare. Scenkonsten är ett grupparbete där alla är med och bidrar till slutresultatet, och 

alla är lika viktiga i processen. Det är därför viktigt att alla känner att de är med och skapar 

föreställningen, det leder till ett bättre slutresultat tycker R1.  

Det finns ju någon slags myt om teatern där det ska lösa sig genom lidande och ilska, jag tror 

inte på det. Jag tror att man jobbar bäst när man känner sig sedd, uppmärksammad och hörd, då 

jobbar alla människor bäst. (Respondent 1, telefonintervju, 30 november 2015) 

R1 konstaterar även att eftersom det är ett grupparbete är allas input och idéer viktiga. För att 

kunna behandla och ta till vara på alla de infall som kommer från var och en under 

skapandeprocessen, är det betydelsefullt att ha en person som ansvarar över det och sållar bort 

och väljer bland alla idéer. Dåligt ledarskap är något R1 har stött på, och menar att detta inte 

är något man behöver arbeta med egentligen. Det kännetecknas av ledare som inte kan hantera 

stress, blir elaka eller pennalistiska när de känner sig osäkra. Men framför allt menar R1 att 

det finns regissörer som är kaotiska och inte kommer någon vart. Gott styrande ska bidra med 

tydlighet.  

 

R2 har främst tekniska kriterier för vad som kännetecknar en god ledare eller beslutsfattare. 

Där menar R2 att för att en regissör ska leda arbetsgruppen på ett bra sätt är det bra att 

personen har kunskap om det tekniska arbetet bakom videoscenografin. Det finns en allmän 

okunskap om vad det innebär att arbeta med video, vilket var ett återkommande ämne under 

hela intervjun. Få har vetskap om att det tar lång tid att generera rörlig bild. Även R2 anger 

tydlighet som en viktig faktor för gott styrande. Regissören får gärna ha konkreta önskningar, 

istället för att testa sig fram till ett resultat.  

Ja men när man har haft ett möte, så kommer den här personen om några dagar inte komma ihåg 

vad som har sagts, utan har helt nya idéer. Det gör det väldigt svårt att jobba. Då får man bara 
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göra, göra, göra, och då gör man också så mycket i onödan. (Respondent 2, Stockholm, 3 

december 2015) 

 

R3 menar att arbetsledaren måste ha en tydlig bild av vad kompetensen ska användas till, och 

att arbetsuppgiften ska vara tydlig. Det ska finnas en medvetenhet hos arbetsledaren om vad 

som tidsmässigt och arbetsmässigt går att kräva inom projektets ramar. Även R3 talar här om 

att arbetsledaren måste värdera samarbetet och se varje medarbetares kompetens som viktig 

och en bidragande faktor till helhet och gott slutresultat.  

En bra arbetsledare är någon som vet ungefär vad den vill ha ut av min kompetens och sedan kan 

samarbeta genom projektet. Känner jag mig oviktig eller att arbetsprocessen är för spretande så 

tappar jag lusten. […] Eller att arbetsledaren tror att den är viktigast i projektet och gör sig själv 

till en enmansshow. Resultatet blir att den egna kreativa initiativförmågan och arbetslusten stryps 

hos oss andra inblandade. Då känns det som man står på sidan om med armarna i kors och surar 

som på ett riktigt trist och stöddigt skivomslag, fast skillnaden är att musiken har stannat. 

(Respondent 3, Stockholm, 3 december 2015) 
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6 Analys 

I avsnittet för analys länkas teori och empiri samman. För att förstå varför respondenterna gör 

vissa arbetsmässiga val tillämpas Bourdieus teorier. Respondenternas kriterier för gott 

styrande jämförs med tidigare forskningsresultat av ledarskap av kreativa projektgrupper.  

6.1 Placering i fält 

De tre respondenterna med olika bakgrund visar på en skillnad i agerande beroende på vilket 

kapital de besitter. I enlighet med Bourdieus teori om det kulturella kapitalet visar R1 på ett 

högt kulturellt kapital (Bourdieu 1993). R1:s långvariga konstnärliga utbildning och goda 

kännedom om konstvärlden visar på det höga kapitalet och placeringen i konstens fält. R1 

säger som nämnt i avsnittet för resultat; ”Den bästa konstnären är den som kan göra mycket 

på lite pengar” (Respondent 1, telefonintervju, 30 november 2015). R1 talar aldrig om en 

strävan till ekonomisk vinning, utan R1:s fokus ligger på konstnärlig kvalitet. Genom att 

värdera de konstnärliga intressena högre än de ekonomiska visar R1 på en strävan att behålla 

sin placering i det rådande fältet. Även det kultiverade språkbruket i jämförelse med de andra 

respondenterna visar på ett högt kulturellt kapital (Broady 1988). Den stora begivenheten till 

operakonst och det personliga engagemanget i konstarten visar på R1:s habitus. Detta habitus 

påverkar hur R1 väljer att investera sitt kapital (ibid), då R1 endast väljer att arbeta i projekt 

som inspirerar och som R1 personligen kan stå för och känna sig engagerad i.  

 

R2 har en annan bakgrund och har erfarenheter från en mer kommersiell bransch, Tv-

branschen. Utan en akademisk titel och mindre kännedom om ”finkulturen” och dess 

språkvärld, visar R2 i enlighet med Bourdieus teorier på ett lägre kulturellt kapital (Broady 

1991). Då R2 inte visar sig ha lika höga konstnärliga ambitioner i sitt arbete jämfört med 

exempelvis R1 placeras R2 i ett annat fält. R2 tar sig an alla olika sorters projekt, både projekt 

i ”finrummet” och projekt som genererar mer ekonomiskt värde och har en mer kommersiell 

framtoning. Det konstnärliga värdet prioriteras inte lika högt av R2, då respondenten inte har 

lika strikta konstnärliga kriterier för arbetet som ska utföras. Så länge det finns tid för 

engagemang i ett projekt så spelar det mindre roll för R2 vad för sorts arbete det är. Även 

avsaknaden av samma språkbruk som den hängivne operafantasten använder sig av påvisar ett 

lägre kulturellt kapital enligt Bourdieus teorier (ibid). Att R2 inte är en anhängare till 
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konstformen opera tyder på ett annat habitus jämfört med exempelvis R1. R2 tar sig an 

arbeten med alla sorters värden, även projekt med lägre konstnärligt värde. Då R2 investerar 

sitt kapital efter sitt habitus, visar det på att R2 har ett habitus med större bredd och således 

investeras R2:s kulturella kapital inom ett bredare område.  

 

R3 har en akademisk titel och höga konstnärliga ambitioner, vilket tyder på ett högt kulturellt 

kapital i enlighet med Bourdieus teorier (Bourdieu 1993). R3 visar på ett kulturellt kapital 

som mer liknar R1 än R2. Ett projekt måste kännas konstnärligt intressant och det ekonomiska 

värdet är ingenting som nämns som en faktor till avgörande beslut i arbetet R3 gör. Eftersom 

R3 är nyutexaminerad och ännu inte besitter stor praktisk erfarenhet, har R3 ingen säkrad 

plats på arbetsmarknaden, vilket gör att det finns en osäkerhet till inkomst. I de situationer när 

ekonomisk säkerhet saknas, kompenserar R3 med att anta projekt med lägre konstnärligt 

värde. Det har således inte med R3:s ambitioner att göra, då R3 värderar det konstnärliga 

värdet högre än mer kommersiella projekt. Detta har istället att göra med att R3 ännu inte är 

fullt etablerad på arbetsmarknaden. Det habitus R3 har visar även här att det styr hur kapitalet 

investeras. R3 tycker om vissa kvaliteter i opera, så som storheten och den höga nivån på 

konstnärlig kvalitet. Betagenheten till det musikaliska är något som ökar succesivt. Det går i 

enlighet med R3:s kulturella kapital och placering i det sociala fältet, och där R3 formats 

utifrån bakgrund och skolning (ibid). Därför påvisar det varför R3 har särskilda konstnärliga 

kriterier för att välja vilket projekt som ska antas. Kapitalet investeras utifrån R3:s habitus.  

6.2 Konstnärliga och ekonomiska värden 

Som redovisat i resultat, är det tydligt att konstnärliga och ekonomiska värden ständigt står i 

spel mot varandra. Det finns en möjlighet för den verksamme att välja vilket värde som ska 

prioriteras. Hur dessa val görs styrs av individens habitus och placering i fält.  

 

R1 har en strävan efter att stötta det konstnärliga värdet i sitt arbete, vilket förklaras genom 

R1:s habitus och placering i konstens fält. För R1 spelar inte ekonomin någon större roll, då 

R1 anser att det ska gå att hålla en hög konstnärlig kvalitet även genom små medel.  

 

R2 däremot anser motsatsen, och värderar teknikmässiga faktorer som bidragande faktor till 

slutresultat. En större budget leder till bättre teknik att arbeta med vilket i sin tur leder till 

bättre resultat enligt R2. I jämförelse med R1 har R2 större fokus på de ekonomiska 
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faktorerna, och återigen kan Bourdieus teorier förklara varför. R2:s bakgrund har format de 

arbetsmässiga val som tas och påverkar vilka faktorer R2 väljer att värdera högst (Broady 

1991).  

 

R3 ser ett stort problem i att kompromissa den konstnärliga kvalitén med den ekonomiska 

vinningen. Som anställd behöver R3 anpassa sig efter en uppdragsgivares värdesättning, och 

eftersom R3 ska kunna få en ekonomisk tilldelning måste dessa värden uppfyllas även om det 

inte är av samma konstnärliga kvalitet som R3 vill ha. Samtidigt finns det en risk att den 

konstnärliga kvaliteten inte kan uppnås vid en för liten budget. Detta leder till att R3 inte har 

råd tidsmässigt att lägga ner så mycket engagemang som egentligen hade önskats, för att 

uppnå det konstnärliga värdet som R3 identifierar sig med. Anledningen varför R3 har detta 

resonemang och ser det som att ”sälja en bit av sig själv” är på grund av det habitus R3 

förfogar över. R3 värderar det kulturella kapitalet högt, att behöva tumma på konstnärliga 

kvaliteter för att få ekonomisk tilldelning är något R3 anser vara negativt men som ändå måste 

göras. 

6.3 Styrande av scenkonstnärliga projekt 
Forskning som tidigare gjorts om ledarskap av kreativa projekt och som behandlas i tidigare 

forskning (avsnitt 2.2) pekar på två viktiga kriterier för att skapa en god arbetsmiljö och föra 

ett gott ledarskap. Dels vikten av att visa tydlighet (Murphy & Ensher 2008,  Simon 2006) 

samt visa respekt för medarbetare (Abfalter 2013, Murphy & Ensher 2008). Dessa två faktorer 

visar även resultatet av denna undersökning på. I denna fråga är alla tre respondenterna 

relativt samstämmiga.  

 

R1 talar om att alla måste känna sig sedda, vilket innebär att visa respekt till alla i 

arbetsgruppen. Alla har olika kunskaper och alla är lika viktiga för att skapa den helhet som 

blir slutresultatet i en föreställning. R2 förklarar vikten av att komma in i arbetsprocessen 

tidigt, just för att kunna få vara en del av helheten och inte bara en ”effekt” som adderas i 

slutskedet. Även att regissören visar en förståelse för de tekniska aspekterna videoscenografi 

kräver menar R2 är viktigt, något som innebär att visa respekt för andra medarbetares 

arbetsuppgifter. R3 förklarar att arbetslusten stryps om arbetsledaren inte bedömer värdet av 

gruppens samarbete.  
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Tidigare forskning visar att det krävs att en ledare visar lyhördhet och respekt till alla 

individer i projektgruppen för att få ett fungerande team (Murphy & Ensher, 2008). Dagmar 

Abfalter studie (2013) redovisar ett resultat där nyckeln till gott ledarskap innebär att visa 

vördnad för sina medarbetare, då alla har en specialisering på insitutionen. Den scenograf som 

intervjuas i Abfalters studie talar om att allas kompetenser är viktiga för att skapa en helhet 

och att förakta andra och deras arbetsuppgifter leder till problem.  

 
Laurent Simon (2005) kategoriserar gott ledarskap utifrån fyra kategorier och identifierar fyra 

olika sorters ledare. Den ledare R1, R2 och R3 talar om i denna studie är vad Simon kallar 

sense-makers. Den sortens ledare prioriterar de kollektiva handingarna och satsar på förståelse 

hos medarbetarna. En sådan typ av ledare strävar efter att upprätta en gemenskap där alla 

inblandade har ett unisont mål och känner att alla har en samfälld vilja. 

 
R1 berättar om dåligt ledarskap med regissörer som är kaotiska och inte kommer någon vart i 

produktionen. R2 menar att regissören ska ha tydliga mål, och inte nå fram till ett resultat 

genom att testa sig fram. R3 talar om spretighet och att om arbetsuppgiften inte är tydlig 

tappas lusten till gott arbete. Murphy och Ensher (2008) kommer i sin studie fram till att ett 

gott styrande visar på tydliga visioner, idealbilder och framtidsmål som viktiga komponenter 

för att motivera medarbetare och för att effektivisera arbetet.  

6.4 Slutsats 
Hur ser då arbetsprocessen ut för videoscenografer som tar sig an projekt inom operakonsten? 

Vi ser tydligt att respondenterna styrs av sin bakgrund. Personliga intressen och smak har styrt 

hur videoscenografen väljer att placera sitt kapital. Detta har påverkat valet av utbildning 

(eller självutbildning), vilket i sin tur fortsatt forma respondenten. Beroende på var i det 

kulturproducerande fältet respondenten formats och placerats i, påverkar de arbetsmässiga val 

som tas och vilka sorters projekt den verksamme väljer att anta. Placeringen i fältet och 

habitus påverkar även hur ekonomiska respektive konstnärliga faktorer värderas.  

 
De faktorer som är viktigast för god styrning av konstnärliga projekt på operascenen är att 

visa lyhördhet och tydlighet gentemot alla medarbetare. Tidigare forskning visar att dessa 

faktorer för gott styrande är överensstämmande även för konstnärliga projektgrupper på 

operascenen. En ledare ska visa respekt och få gruppen att känna att alla är medskapare. 

Denne ska också vara tydlig i sitt arbete och vid tilldelning av arbetsuppgifter. Som Laurent 

Simon (2005) identifierar det; en sense-maker.  
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7 Diskussion 

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur konstnärliga projekt inom operascenen 

fungerar och hur arbetsprocessen ser ut för den verksamme videoscenografen. Genom att 

analysera ledarskapet för den scenkonstnärliga projektgruppen kan de komponenter som är 

viktig för kreativ produktion identifieras.  

 

Resultatet visar att den verksamme videoscenografen tydligt styrs av sin bakgrund i de 

arbetsmässiga val som görs. Genom Pierres Bourdieus teorier har respondenternas aktioner 

kunnat tydas, då placering i fält påvisar hur den verksamme agerar i sitt arbete. Utbildning, 

språkbruk och personliga ståndpunkter är exempel på faktorer som styr hur en videoscenograf 

väljer att organisera sig och investera sitt kapital. Ju högre kulturellt kapital personen besitter, 

desto mindre fokus på ekonomiska värden har personen i sitt arbete. En god ledare av 

arbetsgrupper som skapar videoscenografi eller scenljus för operakonst visar på tydlighet och 

lyhördhet till alla medarbetare. Dessa attribut identifieras även som viktiga i andra studier 

som gjorts på ledarskap av andra kreativa projektgrupper.  

 

Den nya kunskap studien bidragit med ger ett tillskott till organisationsforskningsfältet då 

teorier och tidigare forskningsresultat här har tillämpats på operascenen och arbetet bakom 

denna konstform. Denna nya kunskap kan leda till bättre samarbeten i projekt som jobbar med 

operakonst, eftersom faktorer som förklarar varför den verksamme agerar på ett visst sätt har 

identifierats. Med dessa nya insikter på området kan jag själv som audiovisuell producent och 

blivande verksam i branschen veta hur jag ska förhålla mig för att uppnå ett lyckosammare 

samarbete. 

 

Styrkan i undersökningen är respondenternas karakteristiska svar som med tydlighet kunde 

förklaras med hjälp av Bourdieus teorier samt genom jämförelse med tidigare forskning. Det 

ger studien tyngd vid genomgång av analysen, eftersom det identifierades ett påtagligt 

mönster i resultatet.  

 

En begränsning denna studie har är att den endast stöder på det data som samlats in genom tre 

intervjuer. Detta kan vara problematiskt då det kan finnas svårigheter att fastställa att det 

insamlade materialet är adekvat i och med att respondenten kan ha valt att inte anförtro sig 
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helt till intervjuaren. En ytterligare riskfaktor är att en av intervjuerna gjorts per telefon, där 

information kan ha gått förlorad i form av exempelvis kroppsspråk. Samma sak gäller den 

intervju som inte gjorts av mig personligen. Det skulle därför i framtiden vara intressant att se 

om samma resultat kan uppnås genom en annan metod, exempelvis fallstudie och deltagande 

observation.  

 

Då studien är tvärvetenskaplig finns det flertalet vägar för fortsatt forskning att gå. Möjlig väg 

skulle kunna vara att studera likheter eller skillnader bakom arbetet av en annan konstform, 

exempelvis den fria konsten. Det skulle även vara intressant att utforska hur den ensamme 

konstnären organiserar sig, där det inte sker ett grupparbete på samma sätt. Även ett rent 

ekonomiskt perspektiv skulle vara intressant att forska vidare i.  

 

I författandet av denna uppsats har jag som audiovisuell producent fått ta del av ett 

forskningsfält som för mig tidigare varit främmande. De nya kunskaperna har öppnat upp för 

nya tankesätt och gett förståelse för hur och varför vi agerar på särskilda sätt i det kulturella 

arbetslivet. Detta kommer leda till att jag i min kommande yrkesverksamhet kan identifiera 

uppsatsens behandlade mönster, och med ett öppet sinne förstå kollegor som agerar 

annorlunda än mig själv. Om jag någon gång i framtiden ska leda en grupp vet jag vilka 

egenskaper jag ska fokusera på för att lyckas. När jag och mina projektkollegor går in i 

perioden för skapandet av videoscenografi till Staden Mahagonnys uppgång och fall kommer 

jag kunna göra det med nya, pålästa ögon. Det har varit oerhört intressant och nyttigt för mig 

att få ta del av andras studier på ämnet, Bourdieus förklarande teorier och prata med erfarna 

videoscenografer. Att därefter få koppla samman dessa delar till en helhet och författa en 

uppsats som för mig agerat research till det kommande jobbet på Norrlandsoperan har gett 

mig en enorm självisk vinst. Det skulle kunna gå att säga att jag agerat i Bertolt Brechts 

opportunistiska anda.  
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Bilaga 1 

Frågeguide vid intervjuer 

 

Bakgrund 

-‐ Berätta om vad du gör i ditt arbete 
-‐ Karriär, hur lång? 
-‐ Utbildning 
-‐ Anställningsform 
-‐ Har du något mål i din karriär? 
-‐ Hurdan är din relation till opera? 

 

Initiering 

-‐ Hur startas ett projekt upp? 
-‐ Vem startar ett projekt? 
-‐ Hur väljer du vilka projekt ni ska ta er an? 
-‐ Finns det projekt du tackar nej till? Vad beror det i så fall av? 

 

Finansiering 

-‐ Vem finansierar ett projekt? 
-‐ Vem bestämmer över ekonomiska beslut? 
-‐ Påverkar de ekonomiska besluten de konstnärliga värdena? Hur i så fall? 

 

Ledarskap 

-‐ Vem tar beslut? 
-‐ Vad kännetecknar en bra ledare? Har du erfarenheter av en dålig ledare? 
-‐ Uppstår det konflikter? Hur hanteras dessa i så fall?  
-‐ Vem beslutar över det konstnärliga arbetet? 
 

 

 

 


