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Sammanfattning 
 
 

Den här uppsatsen beskriver arbetet bakom föreställningen Figaro. Figaro är en omarbetad 
och nedkortad version av Mozarts älskade opera Figaros bröllop. Föreställningen har arbetats 
fram utifrån ett genusperspektiv och har gemensamt skapats och formats av hela 
sångensemblen och dirigenten. Ambitionen har varit att behålla operans ursprungliga 
hierarkier och maktförhållande mellan rollfigurerna, men att göra en översättning av 
handlingen till modern tid. Ett stort arbete har gjorts med att försöka skapa situationer och 
rollfigurer som känns verklighetstrogna. I föreställningen vill vi synliggöra några av de 
strukturer och mönster som vi är vana att möta på operascenen, på våra arbetsplatser och på 
musikhögskolan. Central i handlingen står Rosina Almaviva och hennes förhållande till de 
övriga karaktärerna. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Figaros bröllop var min första stora kärlek till opera. Denna opera har följt mig under hela 
min sångutbildning – jag började med Barbarina, sjöng mig vidare till Susanna och idag är jag 
framme vid Grevinnan. Flera gånger har jag försökt lämna den här operan och gå vidare, men 
gång på gång återkommer jag, för jag tröttnar aldrig på musiken. Kanske är det för att jag fått 
se operan ur flera rollkaraktärers perspektiv, och på så sätt fått lära känna både personer och 
musik från flera håll, som mitt intresse inte avtar. I min mening har Figaros bröllop allt. 
Operan balanserar hela tiden mellan komedi och allvar och mellan storslagna ensemblescener 
och känslosamma arior. Inte heller har operan en självklar huvudrollsinnehavare, vilket 
öppnar upp för varierade tolkningar.   

En fråga som har växt sig allt starkare hos mig är varför Grevinnan förlåter Greven i operans 
sista scen. Inte minst med tanke på förra årets #metoo-upprop och skandalerna kring Svenska 
Akademien är detta en aktuell fråga. Hur högt pris är vi beredda att betala för att få vara del 
av samhällets norm gällande tvåsamhet? Att 1700-talets Rosina Almaviva stannar kvar är 
lättare att förstå – hon hade antagligen förlorat både social ställning och blivit ekonomiskt 
barskrapad om hon försökt lämna sin make. Idag skulle en skilsmässa vara fullt möjlig. Ändå 
fortsätter Grevinnan att porträtteras som kuvad och försmådd och vars enda möjlighet till 
livsglöd är via en man. Operascenen är en mästare på att behålla och befästa stereotyper. Den 
stereotypa kvinnan är en central del av genren – de kvinnliga rollerna är operans juveler och 
utsmyckningar, och som Catherine Clément skrev i sin bok Opera or the undoing of women: 
”ingen primadonna, ingen opera” (Clément, 1988, s. 5). De klassiska verken ska helst inte 
problematisera och utmana den traditionella bilden vi har av verket – en Susanna ska alltid 
låta som en Susanna. Opera ska vara ett glädjefyllt nöje och inte en plattform för diskussion 
(Brown-Montesano, 2007). På ett sätt har operan alltid levt under censur för att blidka sin 
publik. Till exempel blev Verdis La Traviata allt för realistisk och för närgången sin 
överklasspublik. Verdi tvingades därför vid premiären flytta handlingen 100 år tillbaka i 
tiden, till 1700-talet, för att få operan spelad (Svanholm Maniette, 2017). Vi, det vill säga 
operapubliken, ser gärna att rollfigurerna interpreteras så som vi är vana att höra dem. 
Susanna sjungs med lätt stämma och har ett graciöst rörelsemönster, ständigt redo att charma 
de i sin närhet. Figaro sjungs med en mera burdus framtoning och med en klang närliggande 
talet. Ifall intonationen blir lidande ibland så gör det inget – Figaro är ju en skojig kille ur 
arbetarklassen och lite smuts i hörnen kan därför accepteras. Grevinnan presenteras med en 
stram hållning, både röstligt och i sitt rörelsemönster, och utan att visa några större tecken på 
att driva handlingen framåt. Greven alltid med en självklar pondus och med en röst och ett 
rörelsemönster som fyller scenen (Tove Dahlberg, 2018–09–20, seminarium Mönster och 
möjligheter, Operahögskolan, Stockholm). Vad händer om vi utmanar de här mönstren? Är 
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det möjligt att göra en föreställning där Susanna uttrycker njutning för eget intresse och 
Grevinnan är så förbannad så att hon spräcker sin korsett med ett avgrundsvrål? Vad händer 
om Grevinnan är trött på sitt äktenskap, har en affär vid sidan om och på riktigt överväger att 
begära ut skilsmässa? Hur påverkar det Greven att hans misstänksamhet mot Grevinnan 
faktiskt är befogad – och att hotet är en yngre man som hotar hans ställning både privat och i 
arbetslivet? Vad händer med Figaro om han tror på vad Susanna säger och inte misstänkliggör 
henne i sista akten? Och vad händer med Susanna ifall hennes fästman faktiskt tror på henne 
när hon berättar om Grevens ovälkomna närmanden?  

Figaros bröllop skrevs under andra halvan av 1700-talet, och mycket har förändrats i världen 
sedan dess. Trots det, är det många av operans beröringspunkter i fråga om klass, hierarkier 
och relationer som fortfarande är aktuella. Den här uppsatsen beskriver arbetet bakom 
skapandet av en nutida och aktuell tolkning av operan. För att kunna göra en så genomarbetad 
tolkning som möjligt, inleds uppsatsen med ett avsnitt om den tiden när operan kom till.  

1.1 1700-talets Europa 
1700-talet var ett århundrade fyllt av förändringar och benämns ofta som upplysningstiden. 
Jordbruket utvecklades och nya grödor, som exempelvis potatisen, kom till Europa. 
Tillgången till mer och bättre mat medförde att Europas befolkning ökade kraftigt. Vägarna 
och transportmöjligheterna förbättrades, vilket i sin tur ledde till att postservicen 
effektiviserades. I takt med att Europa urbaniserades och industrialiserades växte en 
idealiserad bild av naturen fram och en lantlig idyll genomsyrade mycket av konsten. 
Läskunnigheten ökade och år 1800 kunde hälften av alla män i England och Frankrike läsa. I 
London började dagstidningar ges ut år 1702 och det blev populärt att läsa romaner, till 
exempel Robinson Crusoe av Defoe som kom ut år 1719 (Burkholder et al., 2010, s. 415). 
Musiklivet och det musikaliska landskapet förändrades under 1700-talet. Från att musiken i 
första hand varit knuten till kyrkan eller hoven runt om i Europa och varit funktionsbaserad, 
det vill säga musiken skrevs för ett visst tillfälle eller högtid, utvecklades den offentliga 
konserten. Konsertlokaler byggdes och musiken finansierades av biljettförsäljning. 
Konserterna var en social tillställning där publiken kunde strosa omkring, samtala och lyssna 
på den musik som föll dem i smaken. Konserter med sittande, aktiv lyssnande publik, kom 
först en bit in på 1800-talet (Burkholder et al., 2010, s. 472).  

1.1.1 Frihet, jämlikhet och broderskap 
1700-talets ideal och idéer byggde till stor del på nya naturvetenskapliga upptäcker. Isaac 
Newtons (1643–1727) forskning om tyngdlagen och gravitationslagen resulterade i boken 
Principia Mathematica, utgiven år 1687. Där förklarade han planeternas kretslopp. Detta verk 
förändrade hela sättet att se på världen och att det är naturlagar, inte gud, som styr universum. 
Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689–1755) var jurist och förespråkade en 
tredelning av makten – den lagstiftande, den dömande och den utövande makten skulle 
fördelas mellan olika instanser och personer. Utan denna åtgärd skulle samhällets medborgare 
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aldrig vara helt fria. Författaren François de Voltaire (1694–1778) ansåg att religion var en 
privatsak och att kyrka och stat därför skulle vara åtskilda. Filosofen Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778) kritiserade den franska monarkin och enväldet och förespråkade folkvalt styre 
och demokrati. Hans tankar låg som grund både för den franska revolutionen och den 
amerikanska konstitutionen. Gemensamt för den här tidens tänkare var övertygelsen om att 
endast via insikt och förnuft kan frihet och jämlikhet uppnås. Med det i åtanke började den 
tyske filosofen Immanuel Kant (1724–1804) att benämna tiden som upplysningstiden 
(Stampe, 2009).  

Med upplysningstidens tankar och ideal i ryggen började ett utbrett missnöje ta fasta bland 
Frankrikes befolkning. Frankrike deltog i det amerikanska självständighetskriget mot britterna 
1775–1783. De enorma kostnaderna för kriget i kombination med dåliga skördar, gjorde att 
Frankrikes ekonomi i mitten av 1780-talet var helt körd i botten och priset på bröd sköt i 
höjden (Overbye, 2008). I samband med kriget förlorade Frankrike även de flesta av sina 
kolonier i Amerika, och några intäkter därifrån var inte längre något att räkna med. Samtidigt 
levde kung Ludvig XVI och drottning Marie Antoinette i lyx och flärd utan att ha någon 
kontroll över landets kapsejsande ekonomi. År 1789 samlade kungen sina styrkor i Bastiljen, 
en borg i Paris. Parisarna fick nog och stormade Bastiljen. Oroligheterna och protesterna 
spred sig från Paris till resten av landet och den franska revolutionen var igång. Den 21 
januari 1793 avrättas kung Ludvig XVI (Thomas, 2006). 

1.2 Figaros bröllop eller den tokiga dagen 
Figaros bröllop skrevs år 1786 av Wolfgang Amadeus Mozart, med libretto av Lorenzo da 
Ponte och bygger på en pjäs från 1784 skriven av Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. 
Operans handling utspelar sig under en dag vid greve Almavivas slott utanför Sevilla. Figaro 
och Susanna ska gifta sig, och i operans först scen möter vi paret när de möblerar sitt nya rum. 
Susanna uttrycker missnöje med rummet då det ligger allt för nära Grevens sovrum och hon 
är rädd för att Greven ska göra ovälkomna närmande när Figaro inte är närvarande. Sedan 
tidigare är Figaro skyldig hushållerskan Marcellina pengar, och han har lovat att gifta sig med 
henne om han inte lyckas betala av sin skuld. Marcellina försöker med hjälp av advokaten 
Bartolo få Figaro att gifta sig med henne istället för med Susanna. Cherubino, som är page, 
kommer in till Susanna för att berätta att Greven är missnöjd med hans uppträdande. 
Cherubino avslöjar också att han har förälskat sig i Grevinnan.  
 
Grevinnan är i sin tur förkrossad över att hennes make inte älskar henne längre. Susanna och 
Figaro övertalar Grevinnan att de ska ge Greven en läxa som sätter stopp för hans förföriska 
uppträdande. Planen är att Greven ska luras till att tro att Grevinnan har en relation med 
Cherubino och Susanna ska i sin tur bjuda ut Greven på en träff – men, istället för Susanna är 
det Cherubino utklädd till flicka som ska gå på träffen med Greven. När de ska prova ut 
kläder till Cherubino dyker plötsligt Greven upp och Cherubino måste gömma sig i 
garderoben. Greven blir ytterst misstänksam och förstår att något är på gång och att någon är i 
garderoben. Susanna och Grevinnan lyckas ändå uppehålla honom så att Cherubino kan hoppa 
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ut genom fönstret och Susanna tar platsen i garderoben. Grevinnan och Susanna smider vidare 
på planen att lura Greven, och skriver ett brev för att bestämma tid och plats för träffen med 
”Susanna”. Planen har nu utvecklats till att det är Grevinnan som ska klä ut sig till Susanna. 
Greven börjar misstänka att något är på gång och han försöker hjälpa Marcellina så att hon 
kan gifta sig med Figaro.  
 
När Figaro och Marcellina väl träffas känner Marcellina plötsligt igen Figaro och inser att han 
är hennes och Bartolos försvunne son. Det firas dubbelbröllop mellan Marcellina och Bartolo 
och Figaro och Susanna. Under bröllopsfesten får Greven brevet där det står om inbjudan till 
träffen med Susanna. Figaro ser att Greven får ett brev, och misstänker att det är från Susanna. 
Figaro, som inte känner till den nya planen, blir rasande över Susannas svek. I själva verket är 
det Grevinnan utklädd i Susannas kläder som kommer till mötet. Susanna, som i sin tur är 
utklädd till Grevinnan ansluter också, och Greven tror att han ska bli ertappad av sin maka. 
Han skyndar att gömma sig och den han tror är Susanna. Nu känner Figaro igen Susanna, trots 
att hon är utklädd, och förstår att det är Grevinnan som Greven har gömt sig med. Figaro och 
den riktiga Susanna visar sig så att Greven ska se dem, och då tro att det är Grevinnan som är 
ute med Figaro. Greven ser dem och blir rasande, men när Susanna och Grevinnan avslöjar 
sitt skämt ber Greven dem alla om förlåtelse. Alla försonas och återgår till bröllopsfesten 
(Ekström, 1981, s. 96-100; Svanholm Maniette, 2016). 

Figaros bröllop är situationsbaserad – det vill säga situationen och händelserna är det som 
står i fokus och en självklar huvudrollsinnehavare saknas (Hildesheimer, 1977, s. 153). Detta 
öppnar och möjliggör för att tolka och se operan ur olika perspektiv. I många av operans arior 
får karaktärerna möjlighet att uttrycka en åsikt och visa vilka de är, medan operans många 
ensemblescener är de som för handlingen framåt (Osborne, 1978, s. 245).  

1.2.1 Författaren Beaumarchais 

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais föddes i Paris 1732. Hans liv var fyllt av svårigheter 
och problem – många av dem självförvållade och kopplade till ekonomi och 
äktenskapsproblem. Det var i sviterna efter sin andra skilsmässa som han började skriva 
Barberaren i Sevilla – den första delen av det som skulle bli trilogin om Figaro och 
Almaviva. Premiären blev en flopp. Beaumarchais omarbetade pjäsen och satte upp den på 
nytt. Denna gång blev pjäsen en stor succé och sedan dess har pjäsen tillhört den franska 
teaterns standardrepertoar. När Voltaire dog år 1778 köpte Beaumarchais rättigheterna till allt 
material som Voltaire lämnade efter sig. Beaumarchais startade ett eget bokförlag i Tyskland 
för att kunna ge ut allt som Voltaire producerat. Nu började han också skriva på den andra 
delen om Figaro och Almaviva och La Folle Journée, ou la Marriage de Figaro (sv. Den 
tokiga dagen, eller Figaros bröllop) hade premiär på Comédie Française år 1784. Pjäsen 
startade ett stort politiskt tumult, blev en succé och översattes både till engelska och tyska 
(Osborne, 1978, s. 235). I Beaumarchais pjäs visar Grevinnan tydligt att hon hyser känslor för 
Cherubino (Steptoe, 1988, s. 111).  
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Beaumarchais, som nu tillhörde Frankrikes överklass, var tvungen att fly landet när 
revolutionen bröt ut år 1789. Sju år senare kunde han återvända och trilogins sista del, La 
mère coupable (sv. Den skyldiga modern) hade premiär år 1796. I den sista delen har franska 
revolutionen passerat och greve och grevinna Almaviva har förlorat sina titlar och tilltalas 
”Monsieur et Madame Almaviva”. Greven och Grevinnan har fått två söner, varav den äldste 
har dött i en duell och den yngste visar sig vara ett kärleksbarn mellan Grevinnan och 
Cherubino (Osborne, 1978, s. 236). 

1.2.2 Mozart och da Ponte 

Figaros bröllop var det första samarbetet mellan Mozart och da Ponte. Det var Mozarts idé att 
välja en av Beaumarchais komedier. Habsburgkejsaren Joseph II ansåg att pjäsen var allt för 
kontroversiell och stötande och förbjöd därför att Beaumarchais pjäs spelades. Det var 
Mozarts framtida samarbetsparter i Trollflöjten, Emanuel Schikaneder, som var den som ville 
sätta upp Beaumarchais pjäs. När han fick nej av Joseph II gav han istället ut pjäsen i tryckt 
format så att pjäsen ändå fick spridning i de tysktalande länderna (Osborne, 1978, s. 225).  
 
Mozart och da Ponte var väl medvetna om att pjäsen nyligen förbjudits, men hoppades ändå 
att en rejält omarbetad version i form av en opera skulle godkännas. Detta lyckades och 
operan hade premiär 1786 i Wien. da Pontes ändringar innebar bland annat att antalet 
karaktärer minskade från sexton till elva, många av Beaumarchais skämt har tagits bort och 
allt som kunde anses uppviglande har tonats ner (Osborne, 1978, s. 237). För att kunna göra 
en opera av rimlig längd är operans libretto rejält nedkortat jämfört med den ursprungliga 
pjäsens fem akter (Osborne, 1978, s. 238). I da Pontes libretto är Grevinnans känslor för 
Cherubino nedtonande. Hon tillåts visa att hon blir smickrad av Cherubinos uppmärksamhet, 
men inte att det på något sätt handlar om riktig passion från hennes sida (Steptoe, 1988, s. 
111).  

1.2.3 Kärlek eller revolution?  

Figaros bröllop tillhör kategorin opera buffa – det vill säga en komedi. Karaktärerna hämtas 
från vardagslivet och karaktärerna kan dela mål och ambitioner, oavsett vilken klass de tillhör. 
Dessa tankar var helt i linje med upplysningstidens ideal (Steptoe, 1988, s. 105). 
Karaktäristiska kännetecken för genren buffa är ett högt tempo och snabba växlingar när det 
gäller känslor och ett lyckligt slut. Begreppet tid är tämligen böjbart inom buffagenren. Att 
vissa händelser går väldigt snabbt fram i handlingen ska ses som ett stilistiskt drag och inte 
som slarv av librettist eller kompositör (Steptoe, 1988, s. 106). Mozart och da Ponte bidrog 
till att utveckla genren genom att införa mer seriösa element och karaktärsdrag i handlingen 
och hos karaktärerna. Detta gör att det inte är helt enkelt att kategorisera deras operor, då det 
är komiska operor, men med allvarligare undertexter (Steptoe, 1988, s. 107).  
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Huruvida Figaros bröllop ska ses som en politisk opera eller inte är en ofta diskuterad fråga. 
Operan Figaros bröllop saknar mycket av satiren och den revolutionära vind som 
genomströmmar Beaumarchais pjäs. Även ämnen som var tillåtna att skämta om och som var 
vanliga ämnen för satir, ströks av da Ponte. Detta kan tolkas som att da Ponte var mer 
intresserad av att få fram en fungerande dramaturgisk linje, än att framföra ett politiskt verk 
(Steptoe, 1988, s. 113). Trots det blev både pjäsen och operan underlag för politiska 
diskussioner. Vad var det som ansågs så provocerande? Figaro och Greven känner varandra 
väl och stridigheterna dem i mellan behöver nödvändigtvis inte symbolisera en klasskamp, 
utan kan ses som ett svek två vänner emellan. På så sätt blev idén om alla människors lika 
värde tydlig, och idén om jämlikhet mellan alla människor, som var en av grundpelarna 
bakom den franska revolutionen, tillräcklig för att uppröra överklassen (Osborne, 1978, s. 
238).  
 
I operan får vi möta flera olika typer av kärlek. Mellan Susanna och Figaro ser vi den unga 
och ömsesidiga kärleken, hos Greven och Grevinnan den avstannade och stagnerade kärleken, 
hos Cherubin den nyfikna, unga, åtråfyllda kärleken och hos Bartolo och Marcellina den 
äldre, förstående kärleken (Svanholm Mainette, 2016).  
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2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att skapa en föreställning som så långt som möjligt är lik originalet, 
men är översatt till en situation i vår tid. Föreställningens rollfigurer ska upplevas som 
verklighetstrogna karaktärer och föreställningen ska ha ett innehåll som är aktuellt och 
relevant för idag. Förhoppningen är att föreställningen även ska tilltala en publik som normalt 
inte besöker operan.  

Frågeställningar som ska besvaras: 

- Hur kan operan sättas i en modern kontext men ändå förbli Mozarts opera Figaros 
bröllop?  

- Vad är det som gör Figaros bröllop till just Figaros bröllop? 

- Hur kan Grevinnan ta en mer central plats och drivande roll i handlingen? 

- Hur kan vi utmana de traditionella tolkningarna och gestaltningarna av operans 
rollfigurer? 

 

3 Metod 
 
Urvalet av musik och handling kommer att ske ur ett genusperspektiv, där framförallt 
rollfiguren grevinna Rosina Almaviva kommer att stå i centrum. 

3.1 Genusperspektiv 

Begreppet genus beskriver de sociala och kulturella förväntningar vi har på en viss 
könstillhörighet, det vill säga hur vi förväntar oss att någon av en viss könstillhörighet ska 
bete sig. De normer, egenskaper och förväntningar som tillskrivs män respektive kvinnor 
synliggörs när de analyseras ur ett genusperspektiv. För att beskriva dessa förväntningar och 
egenskaper används även begreppen maskulint och feminint. Vad som anses som maskulint 
eller feminint skapas socialt och kulturellt, och har förändrats genom tiden och skiljer sig 
mellan olika kulturer. Genusperspektivet belyser maktrelationer mellan kvinnor och män, och 
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kan även hjälpa till att synliggöra andra strukturer och maktbalanser i samhället så som till 
exempel sexualitet, etnicitet och generation. Begreppet genus kommer från engelskans 
gender, som på 1960-talet började användas för att skilja mellan biologiskt kön och 
könsidentitet (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016).  

På allt ifrån skolors verksamheter, tv-serier, reklam, forskning till opera går det att anlägga ett 
genusperspektiv. Grunden för ett genusperspektiv är att ha ett kritiskt och reflekterande 
förhållningssätt till det som möter oss, och att vi vågar ifrågasätta det som vi är vana vid. På 
så sätt ökar vi förståelsen för hur kön och genus ständigt formas och återskapas i samhället 
och vi kan utmana och påverka våra egna föreställningar och förväntningar på hur något ska 
vara (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

3.2 En kreativ arbetsprocess  

För att kunna göra en så genomarbetad tolkning av operan som möjligt har inspiration hämtats 
från flera olika källor. Eftersom att jag har begränsade kunskaper inom det italienska språket 
har Britt G. Hallqvists översättning från år 1979 och Aria – ord för ord (Nygren, 2012) varit 
till stor hjälp under arbetets gång. En mängd skriven litteratur där andra tolkar operan har 
gåtts igenom och använts som bakgrund för att bredda min förståelse för operan. Flertalet 
ljudinspelningar av operan har lyssnats igenom och jämförts.  

Efter att skelettet och grunden för operan lagts, kopplades dirigent och två andra sångare in i 
arbetet. Gemensamt arbetade vi fyra fram detaljerna kring text, regi, scenografi, övergångar 
och klipp i musiken samt planerade repetitionsarbetet. Resten av sångensemblen har hela 
tiden fått ta del av vårt arbete och haft möjlighet att komma med synpunkter och 
kommentarer. Valet föll på denna arbetsmetod dels för att vi ville skapa en så inkluderande 
och kreativ arbetsprocess som möjligt, men också för att vi ville att historien som berättas är 
en gemensamt framarbetad historia och som är väl förankrad hos alla ensemblens 
medlemmar. Förhoppningen har också varit att fler ögon på historien ska hjälpa till att bryta 
invanda mönster. Ambitionen har hela tiden varit att skapa rollfigurer som känns 
verklighetstrogna. Vår utgångspunkt har varit att handlingen får vara buffa, men karaktärerna 
ska vara riktiga. Innan repetitionsarbetet satte igång gjordes noggranna analyser av 
karaktärerna där deras viljor, mål och bakgrunder beskrevs. Detta gjordes bland annat genom 
en intervjuserie, där alla rollfigurer fick svara på frågor om sig själva och beskriva sina 
relationer till de andra karaktärerna i operan. Det magiska som om har använts mycket, 
framför allt för att mana på Grevinnan i hennes agerande – hon agerar hela tiden som om en 
skilsmässa är ett alternativ (Ostwald, 2005, s. 28).  
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3.3 Urval och bearbetning  
För att få fram operans handling har varje scen kortfattat sammanfattats. På så sätt har 
handlingen kartlagts och det har blivit tydligt vilka scener och händelser som är centrala för 
operans innehåll. En grundhistoria som vilar i relationen mellan Greven och Grevinnan har 
därefter fått ligga som fokus, och alla scener som kan anses vara ett sidospår till detta har 
blivit strukna. Genom att stryka vissa scener begränsas möjligheten för vissa rollfigurer att få 
fram en del av de karaktärsdrag som vi är vana att se hos rollfiguren. Å andra sidan möjliggör 
det för andra rollfigurer att få visa upp en bredare sida av sin personlighet. Detta har varit en 
viktig och intressant aspekt att hela tiden ha med under arbetets gång. För att operan ska 
fortsätta vara Figaros bröllop har det varit viktigt att låta operan fortsätta vara en komedi. Det 
komiska och kärnan i Figaros bröllop är att operan driver med strukturer och samhällsklasser 
(Svanholm Maniette, 2016). För att behålla detta har handlingen översatts till en modern 
situation där operans ursprungliga maktbalanser mellan rollfigurerna har bibehållits i så stor 
utsträckning som möjligt.  

3.3.1 Bearbetning av librettot 
Föreställningen utgår från Britt G. Hallqvist svenska översättning, men då den är gjord år 
1979 kan den översättningen uppfattas som något tung och omodern. Eftersom att flera av 
operans scener ströks helt eller förkortades blir en del av texten helt oförståelig då den 
refererar till något som händer i en scen som i den här versionen inte är med. En rejäl 
omarbetning av librettot har därför gjorts, men hela tiden med syfte att bevara så mycket som 
möjligt av operans ursprungliga handling. Ett exempel på ändring är i recitativet mellan 
Greven och Grevinnan i operans andra akt, där Hallqvist valt att använda orden kammare och 
kabinett, medan den här uppsättningen använder orden förråd och korridor. De ordvalen 
förändrar inte handlingen i stort, men gör att operan kan iscensättas i en modern miljö. 

3.3.2 Val av förnamn 

Greve Almaviva nämns aldrig vid sitt riktiga förnamn. I Barberaren i Sevilla nämns han vid 
sitt smeknamn Lindoro (Rossini, 1998), men vad han heter egentligen förblir en hemlighet. I 
en artikel i Dagens Nyheter (Carp, 2011) uppmärksammar skribenten att idrottare benämns 
olika om de är män eller kvinnor. Kvinnorna benämns vid förnamn och männen vid 
efternamn. Att benämna någon vid förnamn signalerar intimitet, medan ett efternamn 
signalerar distans och profession (Carp, 2011).  

För att operans hierarkiska strukturer mellan rollfigurerna ska uppfattas som realistiska krävs 
det att Greven får ett förnamn som används vid intimare möten. I den här uppsättningen 
kommer Greven att kallas för Göran. Valet av namn motiveras med två aspekter: För cirka 
femton år sedan fluorerade ett rykte om att det fanns fler chefer som hette Göran än vad det 
fanns kvinnliga chefer totalt. Daniel Rydén dementerade dock det påståendet i en krönika i 
Sydsvenskan i januari 2006 (Rydén, 2006). Genom detta namnval kan Greve Almaviva få 
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symbolisera en traditionell bild av en manlig chef och alla de förväntningar som det medför. 
Den bilden kan vi sedan utmana i föreställningen. Den andra aspekten är att namnet Göran var 
som populärast på 40- och 50-talen och är ett ovanligt namn i den generationen som 
ensemblemedlemmarna tillhör (statistikdatabasen.scb.se, hämtad 2019–02–21). Det gör att 
ensemblens medlemmar inte har några större personliga associationer till namnet, utan 
karaktären fortsätter att vara en fiktiv rollfigur. Av praktiska skäl ville vi också välja ett namn 
som har två stavelser och med betoningen på den första, precis som ordet greven har. Då blev 
de två namnen utbytbara med varandra och namnets betoning blev rätt med musikens 
betoningar. Namnen på operans resterande karaktärer har inte ändrats.  

3.4 Brevduetten 

Bland Mozarts mer kända verk är tredje aktens brevduett, mellan Susanna och Grevinnan, den 
enda duett mellan två kvinnor, där kvinnorna är överens och samtidigt är framställda ur en 
positiv synvinkel. I Brevduetten möts Susanna och Grevinnan på lika villkor (Brown-
Montesano, 2007, s. 193). De pratar med varandra och möts i både texten och musiken. De 
lånar och inspireras av varandras melodislingor. De båda stämmornas tessitura är ungefär 
jämlika, vilket ytterligare indikerar på att klass och social ställning här får stå åt sidan 
(Brown-Montesano, 2007, s. 186). Brevduetten kan ses som operans dramaturgiska vändpunkt 
– i den här scenen gör Susanna och Grevinnan slag i saken och formulerar brevet som ska få 
Greven att gå i fällan. Den här duetten visar en tydlig och stark gemenskap mellan de två 
rollfigurerna och den här musiken har därför fått ligga som grund i utarbetandet av relationen 
mellan Susanna och Grevinnan. En duett mellan Greven och Grevinnan finns inte, utan 
Brevduetten är Grevinnans enda duett i hela operan. Detta visar ytterligare på hur starka 
banden är mellan Susanna och Grevinnan (Brown-Montesano, 2007, s. 177).  
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4 Resultat 
 

Den 1 april 2019 spelades föreställningen i Kungasalen på Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm (se programblad, bilaga 1). Föreställningen på ca 75 minuter känner ensemblen 
och publiken igen som Mozarts opera Figaros bröllop. Dock har föreställningen fått sitt namn 
ändrat och kallas i den här versionen endast för Figaro. Denna namnändring är gjord för att 
publiken ska förstå vilken opera det handlar om, men också förstå att det inte rör sig om 
originalet utan en bearbetning. Föreställningen är fortfarande en opera buffa, det vill säga en 
komedi. Stor vikt har lagts på att skilja mellan situationer och karaktärer, så att situationerna i 
operan kan vara komiska, men rollfigurerna uppfattas som riktiga människor. Även i denna 
föreställning förlåter Grevinnan Greven. Det beslutet motiveras med att även Grevinnan har 
en affär vid sidan om. På så sätt blir även Grevinnan en bidragande del i att äktenskapet har 
krackelerat, och hon och Greven kan mötas på en känslomässigt jämlik nivå.  

 I de följande avsnitten beskrivs de största förändringarna som har gjorts jämfört med 
originalet.  

4.1 Figaro 
I KMHs konsertprogram gick följande beskrivning av föreställningen att läsa: 

 
Figaro 
av W. A. Mozart 
 
Makarna Göran och Rosina driver tillsammans företaget Almaviva 
Consulting AB. Deras äktenskap har börjat knaka i fogarna och det blir 
allt svårare för dem att hålla isär arbete och privatliv. Bland företagets 
anställda finns Figaro och Susanna, även de ett par. Göran gör 
desperata försök att närma sig Susanna, vilket inte uppskattas av någon 
annan än han själv. Även receptionisten Marcellina försöker komma 
emellan Susanna och Figaro genom att hävda att Figaro är skyldig 
henne en stor summa pengar. Dessa anklagelser uppmuntras och stöds 
av Göran. Rosina, Susanna och Figaro tröttnar rejält på Göran och 
bestämmer sig för att en gång för alla sätta stopp för hans framfusiga 
beteende och lära honom en ordentlig läxa. Samtidigt gör praktikanten 
Cherubin allt han kan för att fånga Rosinas uppmärksamhet. 
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Här följer en i punktform sammanställd lista över de största förändringarna och tolkningar 
som gjorts i Figaro jämfört med originalet:  

- Operan utspelar sig i nutid på ett företag som ägs av Greven och Grevinnan. De andra 
rollfigurerna är företagets anställda. Genom att försätta handlingen i en företagsmiljö 
kan en stor del av originalets sociala hierarkier och maktbalanser mellan rollfigurerna 
bibehållas. 

- Rollfigurerna Barbarina och Antonia är strukna. 

- ”Rätten till första natten” som Greven i originalet vill återinföra, blir i Figaro 
företagets policy gällande nolltolerans mot sexuella trakasserier.  

- Greven får ett förnamn och som han vid intimare möten benämns vid. Detta jämnar ut 
statusen mellan honom och de andra rollfigurerna. När han nämns vid titel kallas han 
för Chefen. 

- Grevinnans första aria är struken. Genom att stryka den arian gör Grevinnan entré när 
hon är mitt uppe i en konversation med Susanna och på så sätt är hon med en gång 
med och driver handlingen framåt.  

- När Susanna berättar för Figaro om Grevens närmanden så tror Figaro på henne. Han 
misstror henne inte heller i fjärde akten, utan stöttar och hjälper henne och Grevinnan i 
planen mot Greven.  

- Grevens svartsjuka är befogad – Grevinnan har en relation med Cherubino.  

- Greven känner sig hotad både privat och i arbetslivet av en yngre generation 
(Cherubino) och kämpar med de medel han känner till, nämligen pengar, för att 
behålla sin auktoritet. 

- Grevinnan och Greven har drivit sin relation i botten. De har slutat att kommunicera 
med varandra och har svårt att uttrycka vad de egentligen känner. Istället för att prata 
med varandra riktar de sin uppmärksamhet mot Susanna och Cherubino i en 
förhoppning att provocera den andra.  

 

4.2 Musikaliskt urval 

Ambitionen har varit att behålla så mycket som möjligt av operans musik. För att göra det 
möjligt att spela operan har en tidsram behövt sättas på 75 minuter. 75 minuter musik var vad 
vi bedömde möjligt att studera in och repetera ihop väl. Den tidslängden gav föreställningens 
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handling ett bra flöde och kräver inte heller en paus för publiken. För att hålla tidsramen för 
föreställningen har de flesta repriser och da capon strukits. Till exempel har Grevinnans aria 
Dove sono kortats ner till formen A2–C istället för A1–B–A2–C som den egentligen är 
skriven i. Även de delarna av ensemblescenerna som enbart upprepar text som redan sagts en 
gång har strukits. Utgångspunkten har varit att behålla den musik som är med och driver 
handlingen framåt. Viss musik som anses ha stor betydelse för rollens karaktär, men som 
snarare är en presentation av karaktären eller situationen än driver handlingen framåt, har 
behållits men i nedkortad version. Detta gäller till exempel Cherubins arior. Där har båda 
ariorna fått vara kvar, men endast från sista omtaget.  

Recitativen är kraftigt nedskurna och har i ett fåtal fall även komponerats om för att gå ihop 
harmoniskt och med den nya texten. Ett antal talade repliker har lagts in för att göra 
övergångar smidiga när tonarterna har varit allt för svåra att få ihop.  

Ett jämnt flöde och tempo har varit ytterligare en viktig aspekt. Det innebär att de musikaliska 
numren måste vara ungefär lika långa och att längden måste stå i relation till handlingen, 
annars finns en risk att handlingen stannar upp och tanken bakom operans omarbetning inte 
kommer fram. 

 

5 Avslutande diskussion 
Vid en första anblick på den här uppsatsens referenslista är det lätt att tro att det är enkelt att 
hitta en jämställd och modern litteraturlista. Så är inte fallet. Den litteratur som finns lättast att 
tillgå är litteratur skriven av män, som är en eller två generationer äldre än jag själv, och som i 
första hand analyserar operans manliga karaktärer. Om de kvinnliga rollfigurerna nämns är 
det alltid i förhållande till de manliga rollfigurerna. Med den här typen av litteratur är Kungl. 
Musikhögskolans biblioteks hyllor fyllda, och det är enligt det här perspektivet som vi 
studenter undervisas. Jag har därför lagt ner mycket tid för att leta efter litteratur som belyser 
just de kvinnliga rollfigurerna och som är skriven närmare min egen tid. För vad lätt det är att 
trampa i gamla, invanda spår! Gång på gång har vi i ensemblen kommit på oss själva med att 
agera så som vi är vana att se karaktärerna på scen, trots att vi försöker skapa de bästa 
förutsättningarna för att bryta gamla mönster. Genom att arbeta gemensamt med regin och 
inte ha en fast regissör har vi möjligtvis gjort det svårare för oss. Kanske hade det varit lättare 
att arbeta fram en fungerande regi om vi utgått från någons förutbestämda idéer och ständigt 
haft ett yttre öga på oss, istället för att gemensamt improvisera oss fram till ett resultat. 
Samtliga i ensemblen är studenter och/eller i början av sina karriärer och när nervositet och 
osäkerhet slår till väljer vi på rutin de mönster vi är vana vid. Att vi valde denna arbetsmetod 
är ändå något jag är stolt över. Det blev en historia som var tydligt förankrad hos alla 
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ensemblens medlemmar och det blev en kreativ och öppensinnad arbetsprocess. Alla var 
viktiga – både i sin roll på scen och som privatpersoner i gruppen.  

Trots vår ambition att bryta mönster och normer i föreställningen, är det mycket som 
fortfarande är väldigt traditionellt. Till exempel så är all kärlek som visas i operan 
heterosexuell och ensemblen är mer homogen i fråga om klass än vad originalet är. Detta är vi 
medvetna om. När föreställningen arbetades fram var vi tvungna att göra val om vems historia 
som ska berättas. Valet föll på Grevinnan och att försöka skildra operan ur hennes perspektiv. 
Nästa gång vi sätter upp operan kan en annan rollfigur stå i fokus och en annan historia 
berättas – och det är just den här möjligheten till varierande perspektiv som gör operan så 
intressant 

Kritik som föreställningen har fått är att rollfiguren Figaro skurits ner allt för kraftigt och att 
Figaro blev en biroll i sin egen opera. Detta anser jag dock var nödvändigt. Målet var att 
Figaro skulle bli en kontrast och motpol till Chefen, och att Figaro utan tvekan tror på 
Susanna när hon berättar att hon utsätts för sexuella trakasserier. Det gjorde det nödvändigt att 
plocka bort alla de partier i fjärde akten där Figaro tror att Susanna lurar och bedrar honom. 
Uppenbarligen har detta inte varit tydligt för publiken, utan är något som måste utvecklas och 
förtydligas när föreställningen spelas igen. Den nära relationen mellan Susanna och Rosina 
har däremot framgått väl för publiken och deras vänskap är något som föreställningen har fått 
beröm för. 

Ambitionen från vår sida har hela tiden varit att låta vår föreställning vara så nära originalet 
som möjligt. Vi har snarare försökt att översätta operan till vår tid, än att förändra den. Trots 
alla ändringar – är detta fortfarande Figaros bröllop? Det är upp till publiken att avgöra. 
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Bilaga 1 – programblad 
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 26/11, 19.00   
1 april, 19.00 
Kungasalen 

   

 
  

 

 

 
 
 
 

Musik: W. A. Mozart 
 

Libretto: L. da Ponte 
 

Sv. översättning: Britt G. Hallqvist 
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Handling 
 
 

Akt 1 

Arbetsdagen börjar närma sig sitt slut och det är dags för en efterlängtad afterwork på 

kontoret.  

Figaro märker att det är något som bekymrar Susanna och han frågar varför hon inte trivs med 

att ha Göran och Rosina som chefer. Susanna berättar att Göran har gjort närmanden mot 

henne och flertalet gånger har försökt bjuda ut henne. Deras samtal avbryts av att Rosina 

ringer. Vid kopiatorn möter Susanna en upprörd Marcellina som förgäves försöker förstå hur 

kopiatorn fungerar. De börjar bråka så att det hörs över hela kontoret. 

Cherubino håller på att fixa i ordning inför kvällens afterwork, men är egentligen portad från 

festligheterna efter en incident med Görans syskonbarn Barbarina. Basilio dyker upp och 

insinuerar för Susanna att Göran är förälskad i henne och att Cherubino och Rosina i 

hemlighet har en affär.  

 

Akt 2 

Rosina, Susanna och Figaro träffas inne på Rosinas kontor och de bestämmer sig för att lägga 

upp en plan för att stoppa Görans framfusiga beteende. Susanna ska tacka ja till en dejt med 

Göran och under dejten ska de bli avslöjade av Rosina. 

In på kontoret smiter också Cherubino för ett sista möte med Rosina. Göran hör att det är 

något som händer inne hos Rosina och undrar vad som står på. Marcellina, Bartolo och 

Basilio har i sin tur hittat ett kontrakt mellan Figaro och Marcellina. Där det står att Figaro är 

skyldig Marcellina en stor summa pengar och att om han inte kan betala av sin skuld måste 

han gifta sig med henne. Göran ser sin chans att röja Figaro ur vägen, medan Rosina försäkrar 

Figaro och Susanna att hon ska hjälpa dem att få fram pengar. 

 

Akt 3 

Susanna och Rosina fortsätter att smida på planen för att lura Göran. De bestämmer att Rosina 

ska gå till träffen utklädd till Susanna. De skickar ett mail till Göran där de låtsas att Susanna 

bjuder ut honom. Göran svarar med en gång och tackar ja. Susanna berättar för Figaro om 

planen. Göran hör att de pratar om en plan och börjar ana att han kanske har blivit lurad. 
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Samtidigt sitter Rosina inne på sitt kontor och undrar hur Göran ställt sig till Susannas invit. 

Göran gör nu allt han kan för att hjälpa Marcellina med kontraktet och få Figaro att gifta sig 

med henne. Kontraktet rivs dock när det visar sig att Marcellina och Bartolo är Figaros 

föräldrar. 

 

Akt 4 

Rosina och Susanna byter kläder i syfte att lura Göran. Rosina sätter sig vid Susannas 

skrivbord och Susanna stannar kvar inne på Rosinas kontor. Göran kommer ut till den han tror 

är Susanna. Han får se den utklädda Susanna tillsammans med Figaro och tror då att det är 

Rosina som har ihop det med Figaro. Göran blir rasande och ropar på hjälp. Då avslöjar 

Rosina och Susanna sig och Göran förstår att han har blivit lurad. Göran och Rosina förlåter 

varandra och de försonas till slut.    

 

Speltid ca 75min utan paus. 
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Almaviva Consulting AB 
 

 
      
 
  

Figaro   
  

Känner Göran sedan länge och är förlovad med Susanna. Lånade 

i ett svagt ögonblick på förra årets julfest pengar av Marcellina 

och skrev under ett kontrakt som säger hur pengarna ska betalas 

tillbaka.  

Göran Almaviva 
 

Delägare i företaget. Gift med Rosina, men är 

intresserad av Susanna och var den som anställde 

henne.  

                   

Rosina Almaviva 
 

Delägare i företaget. Gift med Göran, men roar sig 

med Cherubino. Har börjat fundera på om det är dags 

för skilsmässa. Söker stöd hos Susanna.  
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Susanna   
 

Nyanställd på företaget och har som huvudsaklig 

uppgift att driva företagets digitaliseringsprocess. 

Är god vän med Rosina och är förlovad med Figaro.  

 

Cherubino 
 

Praktikant på företaget och delger gärna Göran sina 

förslag på hur företaget kan utvecklas. Är mycket 

förtjust i Rosina. Och i Susanna. Och i Barbarina. Yolo!  

 

Marcellina 
 

Företagets receptionist och trotjänare. Har svårt att 

hänga med i den tekniska utvecklingen.  Är mycket nöjd 

med att hon har en hållhake på Figaro. 
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Basilio 
 

Anställd som konsult på företaget och älskar att vara i 

händelsernas centrum. Skapar gärna drama och 

intriger.  

Bartolo 
 

Företagets revisor. Kommer gärna förbi kontoret då 

han har ett gott öga för Marcellina. Även han är en 

av företagets trotjänare.  

                   

Barbarina 
 

Görans syskonbarn som gör praktik på företaget. 

Hemma och sjuk idag. 
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Medverkande 
 
Göran Almaviva: Viktor Rydén 
Rosina Almaviva: Cecilia Eriksson 
Susanna: Anna Sandström 
Figaro: Nils Löfgren 
Cherubino: Linnéa Törnqvist 
Marcellina: Ninni Molin 
Bartolo: Martin Hillberg 
Basilio: Patrik Kesselmark 
 
Dirigent: Sofia Winiarski 
 
Violin: June Gustavsson Lyng (Konsertmästare) Emma Alrikson, Markus Bäckerud, Antonia 
Somersalo, Siri Sperling 
Viola: Doris Mägi, Lila Arha, Ellen Alveteg 
Cello: Rebecka Ericsson, Erik Elvkull 
Kontrabas: Linnea Fredriksson 
Flöjt: Kajsa Nilsson 
Oboe: Gabriela Dogaru, Victor Sjögren 
Klarinett: Astrid le Clercq 
Fagott: Gabriella Varga Karlsson, Jonathan Bauer 
Trumpet: Ludwig Frydén Kristensson 
Horn: Mikael Larsson 
Timpani: Henrik Wassenius 
Recitativ: Sofia Winiarski 
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Bearbetning musik: Sofia Winiarski, Cecilia Eriksson, Ninni Molin, 
Bearbetning text: Nils Löfgren och Cecilia Eriksson 
Regi: Ninni Molin, Nils Löfgren, Cecilia Eriksson och Sofia Winiarski  
 
 
 

 
 
Tack för att ni kom! 
Cecilia, Sofia & Nils 
 
 
Efter föreställningen håller restaurang Oktav öppet. Stanna gärna kvar och fira med oss! 
 


