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Till statsrådet chefen föroch SOU 1991 71

Utbildningsdepartementet

statsrådetDen 25 maj 1989 bemyndigade regeringen chefenoch
för utbildningsdepartementet tillkalla särskild medutredareatt en
uppdrag förgöra översyn kostnaderna drivaatt att teater-en av

Samtidigtverksamhet. fastställdes direktiven till utredningen Dir.
198923.

utsågsMed stöd bemyndigandet den 26 juni 1989 under-av
tecknad till särskild utredare.

Till sekreterare förordnades fr.o.m. 1989den 11 oktober Hans
Enflo. Till biträdande sekreterare förordnades fr.o.m. aprilden 17
1990 Karin Alm.

Som sakkunnig förordnades departementssekreteraren Anita
januariJonsson den 1 1990.

EskångSom förordnades ekonomidirektören Uno ochexperter
direktören Göran Lindgren den 13 1989, administrativenovember
chefen Barbro Ekdahl, operachefen Eskil l-lemberg och administ-

byrådirektörenrative chefen Gunnar januari 1990,Nyberg den 1
SylwanMats 20 februari 1990 redaktören Henrik Sjög-den samt

25den april 1990.ren
Utredningen arbetat under teaterkostnadsutred-namnetsom

fårningen TKU efter slutfört uppdrag överlämna be-härmed
kostnadsutveckling 1975-1990 med särskildatänkandet Teaterns

199171.studier Operan, Riksteatern SOUDramaten ochav

Stockholm i 1991september

KardellArne

EnfloHans

Karin Alm
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Sammanfattning SOU 1991 71
Sammanfattning

förstal avsnittet återgeskapitel I Utredningens arbete utred-av
ningsdirektiven. Utredningen antagit tcaterkostnads-namnetsom
utredningen TKU skall enligt direktiven redovisa och analysera

påverkatvilka faktorer påverkaroch kostnadsutvecklingensom
teaterområdetinom och jämföra denna allmännamed den kost

nadsutvecklingen i samhället i övrigt. Utredningen skall vidare
belysa hur de totala ekonomiska utnyttjas i teatrarnasresurserna
verksamhet. Produktivitetsutvecklingen vid skall belysas.teatrarna

ocksåTKU skall någragöra jämförelser med andra länder vad
gäller kostnadsutvecklingen för olika teaterverksamhet.typer av

Översynen bör i första hand inriktas de teaterinstitutioner
för vilka har huvudansvaret Operan, Dramaten Riks-ochstaten -
teatern.

ingåVidare bör i arbetet analys vilken verksamhetsformen av
lämplig förär Operan och Dramaten med tillhänsyn verk-som

samhetens karaktär eller ekonomiska skäl.av
TKU har valt beskriva kostnadsutvecklingen perio-underatt

den 197576-198990, dvs. i tiden efter det kulturpoli-stort sett
tiska beslut årriksdagen fattade 1974. TKUs beskrivning kost-av
nadsutvecklingen teaterområdeti inom siggrundar i förstastort
hand uppgifter kulturråd,sammanställda medan denstatensav

ingående beskrivningen kostnadsutvecklingen vid Operan,mer av
årsredovisningarDramaten och Riksteatern baseras och un-

erhållitderlag frånTKU direkt institution.som resp.
För jämförelse kostnadsutvecklingen inomatt teaterom-en av

rådet med utvecklingen inom samhället i skall kunna ske harstort
särskilt teaterkostnadsindex TKl utarbetats. beaktarett TKl bl.a.

den personalintensiva teaterområdetverksamheten inom och ger
bild tänkt normalteaters kostnadsutveckling. TKl haren av en

ställts i relation till konsumentprisindex KPl.
För vid redovisningen Operan, Dramaten och Rikstea-att av

utjämna verksamhetsårvariationer skildamellantern församt att
åskådliggöratydligare utvecklingstendenser har del analysenen av

treårsperioder.baserats medelvärden för
TeaterområdetKapitel 2 bakgrundsbeskrivning inledsen-

med översiktlig beskrivning landets teaterinstitutioner ochen av
fria Statens roll enligt riksdagens kulturpolitiskateatergrupper.
beslut 1974 berörs och innebörden i den statliga kulturpolitiken
för Operan, Dramaten och Riksteatern anges.

Teaterlivets utbyggnad och decentralisering sedan 1940-talet
beskrivs i korthet. Tillkomsten länsteatrar de friasamtav nya

expansion Påär viktiga led i denna utveckling. grund-gruppernas



intitu-beskrivs utvecklingentillgänglig teaterstatistik 1991val SOU 71avav
uppsättningar fö-ochtionsteatrarnas de fria antaloch Sammanfattninggruppernas

institutions-regionalablandreställningar. expansion har skettEn
underföreställningar vidoch fria Antalet teatrarteatrar grupper.

från 300300 till 86regionalt huvudmannaskap har ökat caca
197576 198990.mellan och

årför institutionsteatrarna har sedanDet totala besöksantalet
från 198990.2,2 milj. besök En1975 minskat 3 milj. tillca ca

teaterintresset ochkort redovisning utvecklingen teaterva-av av
påverkats mediautvecklingen.Dessa bl.a. haantasnorna ges. av

årsverkenteaterområdet i form harAntalet anställda inom av
år årsverken årfrån 1990.3 000 1975 till 3 800 Trotsökat ca ca

teaterområdetarbetslösheten inom ökat.detta har
påverkatnågraUtredningen berör faktorer teatrarnas ar-som

såsom förlängdautvecklingen,sedan 1970-talet den tekniskabete
musikteater. Av-internationalisering inomrepetitionstider samt

varit1975-1990 dy-periodenslutningsvis konstaterar TKU att en
arbe-frianamisk tid i svenskt teaterliv. Institutioner och grupper

år Förändringarna harsedan.under andra villkor för 15äntar nu
kostnadsutvecklingen desannolikt haft för ävenkonsekvenser om

svåra precisera i ekonomiskakan att termer.vara
förhållan-Teaterns arbetsrättsligaKapitel 3 vissapersonal och

innehållerden redovisning olika personalgrupper,teaternsen av
anställningsfor-hur de organiserade och vilka lagar och avtal,är

kom-och arbetstider illustrerargäller. Avtalen teaternsmer som
planeringplexa organisation, vilken ställer kravstora om re-

ifrågasätter inteutnyttjas effektivt. TKUskall kunna omsurserna
riksavta-Operans kopplas tilllokala avtal bör tidsbegränsas och

personalutnyttjandet rekom-anslutning till diskussionenlen. l om
den avtalsen-menderar arbetsmarknadens överTKU parter att se

års efter-till tjänstledighet,liga för konstnärlig personalrätten tre
TV-ensemblenför regels tillkomsthuvudmotivet dennasom --

inte längre aktuellt.är
teaterområdet harminskande personalrörligheten inomDen
teaterchefer. TKUunder tagits bl.a. olikautredningsticlen avupp

personaladministra-rekommenderar förstärkning teatrarnasen av
hativa till enskilda institutioner kanmed hänsyn attresurser

svårt personal.tillgodose omplacerabehovetatt attav
gårkostnader igenom institu-kapitel Teatrarnas TKUI 4

indelas i personalkostnader, lokal-tionsteatrarnas kostnader som
löner ochövriga kostnader. Personalkostnaderkostnader och so-

70 %. belyser lönekostnadsutveck-avgifter TKUciala utgör ca
mini-redovisas avtalsenligaenligt olika metoder. l kapitletlingen

utveckling-Iöneutveckling för identiska individermilöner, samt
månadslönekostnaden. Löneutvecklingen inomden faktiskaaven

teaterområdet speciellt snabb, inte hel-enligt inte varithar TKU
lönenivåerna socialaanmärkningsvärt höga. Deler kan av-anses

emellertid ökatgifternas personalkostnaderna harandel avse-av
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årvärt sedan 1975 och beräknat lönekostnaden har dessa SOU 1991 71av-
frångifter stigit 34 till 49,5 %. .Süunntanfattning

låtitTKU har redovisa de kostnadshöjningar till följd lagarav
åroch avtal skett sedan 1974. Det gäller inte minst arbets-som

påverkattidsförkortningar personalbehovet vid Enteatrarna.som
redogörelse för dessa förändringar lagar och avtal, vilkaav avse-

påverkavärt kan personalbehov och därmed kostnader,teatrarnas
lämnas i bilaga

Teatrarnas frånlokalkostnader varierar institution till institu-
tion bl.a. beroende vilka principer för hyressättning till-som

Någonlämpas huvudmannen. samlad bild lokalsi-teatrarnasav av
tuation inte Luleåkan En studie vid Högskolan i visar detattges.
finns eftersatta arbetsmiljöer svenska teatrar.

Till övriga kostnader räknas kostnader för dekorteatrarnas
och rekvisita, informationmarknadsföring, tjänster,köpta rese-
kostnader TKU har denna kostnadskategori ökatnoterat attm.m.
relativt kraftigt hos teatrarna.

Utvecklingen lönekostnader och sociala avgifter övrigaav samt
personalkostnadsökningar till lå-följd lagar och avtal har TKUav
tit sammanväga till teaterområdet.personalkostnadsindex förett
Utifrån detta index för personalkostnader jämtehar lokalkostna-
der och övriga kostnader vilka följa konsumentprisindexantas
KPl särskilt teaterkostnadsindex TKl konstruerats.ett Mellan
år år1975 frånoch 1989 har TKl ökat 100 till 341 enheter medan

frånKPl ökat 100 till 310.
lnstitutionsteatrarnas intäkter redovisas i Teatrarnaskapitel 5

intäkter. Den frånstörsta delen intäkterna utgörs bidragav av
landsting eller Verksamhetsåretprimärkommuner.stat, 198990

uppgick det samlade offentliga stödet summan primär-stats-,
kommunala och Iandstingsbidrag till teaterinstitutioner till 1,2
miljarder kr. Därav gick 700 milj.kr. till regionalalokala teater-ca
institutioner. Till detta sistnämnda belopp bidrog 211medstaten
milj.kr., primärkommuner 365med milj.kr. och landsting med
113 milj.kr. offentligaDe bidragens finansieringenandel liggerav
i genomsnitt %84 för institutionsteatrarna.ca

årSedan 1975 har kommuners och landstings sammanlagda
andel finansieringen frånökat 25 till 35 % medanav statensca ca

frånandel har minskat drygt 00 % till 50%.ca
En viss ökning biljettintäkter övriga intäkter där bl.a.samtav

ingår,räntor har skett under 1980-talet. fast prisl har institu-
tionsteatrarnas biljettintäkter ökat %med drygt 40 1980-under
talet. En anledning till ökade biljettintäkter är den jämförelsevis-

höjning biljettpriserna skett vid flera institutionste-stora av som
under delen 1980-talet.atrar senare av

kapitletl redovisas principer för statsbidrag till institutionste-
Operan,För Dramaten åroch Riksteatern har det sedanatrarna.

1986 gällande statsbidragssystemet fåttmedfört ränteinkomsteratt
ökad betydelse.



förökathar 1991 71marknadsföring SOUochinformationförKostnaderna
hårdnande konkur- Sammanfattningsvåra precisera. EndockDe är attteatrarna.

sinaökattillorsakpubliken torde teatrarnaattvara enrens om
marknadsföring.förinsatser

obetydlig,teaterområdet varithelhetförSponsringen har som
ökad bety-den intebedömning kommerenligt TKUs attoch

överskådlig tid.delse inom
kostnadsutvecklingengår TKU igenom8ochkapitlenl

kapitel in-VarjeRiksteatern.ochOperan, Dramatenför vardera
organisation ochbeskrivninghistorikmed kortleds samt avenen

utvecklinginstitutionförredovisasDärefterupgifter. avresp.
redovisningDennaintäkter.kostnaderpersonal,verksamhet, samt

in-kostnader,tillrelationverksamheten iåtföljs analys avav en
årsverken.täkter samt

till följdanalyserakompliceradutveckling ärOperans att av
ombygg-etappvisagenomförda1980-talenoch1970-underden

besöks-påverkar föreställnings- ochvilkenoperahuset,naden av
på-starktränteinkomsternastatsbidragen ochVidare harstatistik.

Ope-fonderna.s.k.avveckling deuppbyggnad ochverkats avav
personalredovis-förändratockså 1980-taleti börjanhar avran

helaförredodvisasinte kanpersonalutvecklingenvarförningen,
perioden.

1989 visar1975 ochmellanför periodenhelhetsbedömningEn
fö-verksamheten tillperiod koncentreratunderOperan dennaatt

Övriga föreställningarStockholm.ireställningar stora scenen
antal.iminskatturnéföreställningai harvari inbegrips

nivå mellansigoch rörhåller jämniBesöksantalet stort sett en
år.besök290 000230 000 och per

taktiökathar iPersonalkostnaderna somstort sett samma
1980-talet,små underförändringarårsverken visarTKl. Antalet
personalenkonstnärligaminskning dendock skedde aven

674.årsverken 198990antalettotala198990. Det var
för-följdtillfrämststigitharlokalkostnaderOperans av en

bl.a.lokalytor permanentökadelokalstandard ochbättrad re-en
jämförelsevisökatkostnader harpetitionsscen. Kategorin övriga

lokalkostnaderna.personal- ochänmer
harbiljettprishöjningarränteinkomsterökadeTill följd samtav

mins-harrealvärdeStatsanslagetsegenfinansiering ökat.Operans
198990.och198889mellanavsevärd höjningkat, trots en

produkti-höjaytterligare kunnaOperan, förTKU attattanser
föror-TKUtillgång fastytterligaretillviteten, borde ha scen.en

tillgång Södra Teaterntillframtiden böriOperandar somatt
konstnär-blikunnaenligt TKUskulle ävenDettasin andrascen.

för Operan.vitaliserandeligt
regiOperansiföreställningkostnadengenomsnittligaDen per

Genomsnittskostna-000 kr.000-700600storleksordningenär av
000 kr.900-1sig kringbesök rörden perv
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Dramatens verksamhet nedgånghar efter i verksamheten i SOU l99len 7l-
början 1980-talet under delen 1980-talet expande-av Sunmzazzjizttningsenare av-

kraftigt vad gäller föreställningar ochrat besök. Antalet besök
från årökade 2l5 000 år198485 till 354 000 198990. Expansio-

såvälhar gällt övrigastora Antaletnen scenen som scener. upp-
sättningar har samtidigt minskat, vilket visar föreställningarnaatt

i längre serier. Personalens storlek har varit oförändradges ca
årsverken370 sedan l97576-men under delen 1980-ta-senare av

let har den konstnärliga personalen ökat och den tekniska perso-
nalen minskat. De reala personalkostnadema har samtidigt ökat,
liksom de övriga kostnaderna.

Till följd avsevärt höjda biljettpriser och ökat besöksantal,av
har biljettintäkterna ökat. Denna ökning ungefärär lika stor som
ökningen de övriga kostnaderna. Dramatens egenfinansieringav
har ökat och har blivit publikberoende.teatern mera

Eftersom har blivit beroende egenintäkterteatern harmera av
sårbarheten för tillfälliga intäktsbortfall ökat.

Dramatens lokaler har under perioden utökats och förbättrats.
Det statliga anslaget har mellan 197576 och 198990 ökat lika

mycket TKl.som
Det ökade utbudet och den publiktillströmningen understora

delen 1980-talet har resulterat i genomsnittskostna-senare attav
den föreställning i frånfast pris fallit l35 000 kr till ll7 000per
kr. Motsvarande kostnadsutveckling besök har inneburitper en
minskning från 473 kr. till 429 kr.

Riksteaterns verksamhet kan delas in i föreställningsverksamhet
och teaterfrämjande verksamhet. lnom för föreställnings-ramen
verksamheten har Riksteatern särskilda uppdrag, bl.a. föransvar
Cullbergbaletten, finskspråkigTyst Teater och teaterverksamhet.
Analysen Riksteatern kompliceras bl.a. den regionaliseringav av

pågåttteaterensembler fram till och l98384medav olikasamt
uppdrag tillkommit under perioden. Till följd regionali-som av
seringen har statsanslaget minskat medan nytillkommande upp-

medförtdrag Ökning anslaget.en av
Riksteaterns totala antal centralt producerade och förmedlade

uppsättningar och föreställningar har minskat sedan 197576. Un-
årender de första perioden föreställningarantalet exlusiveav var

regionala årensembler 2 700 medan de under deca per senaste
åren varit l 900. Minskningen gäller lyriska föreställningar, ba-ca
lett och skolteaterföreställningar medan antalet dramatiska före-

Ävenställningar ökat. frånantalet besök har minskat 650 000ca
årbesök årenunder de första perioden till 370 000 be-per av ca

sök åren.under de Det genomsnittliga antalet besöksenaste per
föreställning har frånhelhet minskat 250 till 200.som ca ca
Dock har antalet besök föreställning för lyrisk verksamhetper
och balett ökat.

Riksteaterns totala kostnader har i relation till TKl minskat
med 2 % sedan 198485. Personalkostnaderna har under samma



årsverken har 1991SOU 71antaletmedanhållits konstanta,tämligenperiod
för SammanfattningkankostnadsökningarAvsevärda noteras%.med 7minskat

traktamentes-ändradebl.a.följdtilltraktamenten,hotell och av
Ökade flytt-medsammanhängerlokalkostnaderbestämmelser.

Hallunda,ändamålsenliga ilokalerår ochtill1988ningen nya
Botkyrka kommun.

nivå Dramatens.mediIöneläge ärgenomsnittligaRiksteaterns
försäljningsprisetdvs.sinahöjtkraftigtharRiksteatern gager

sedanhöjningengenomsnittligaföreställningarna. Denför
värdegageintäkternashardettauupstår %.325 Trotstill197576

föreställningar.antalminskatföljdtillminskat av
tillrelationiturnékostnader mot-Riksteaternshar ställtTKU

ochOperanförvissa länsteatrarförkostnader samtsvarande
produktionerenstakagrundadUndersökningen årDramaten.
föreställning.ochmedverkandekostnadoch mäter personper

liggerkostnadslägederassinsemellanvarierarLänsteatrarna men
hög-till RiksteaternsFörklaringenRiksteaterns.underhelhetsom

kostnadermedför störreturnéer vilkalängreärkostnadslägere
traktamenten.hotell ochför bl.a. resor,

be-ochföreställningartillrelateraskostnaderRiksteaternsNär
Denstyckkostnaderna.ökningavsevärd ge-konstaterassök aven

underfördubblatsföreställning harkostnadennomsnittliga per
Även genomsnitt-den000 kr.från 100000 till50perioden, caca
från till drygt250 kr.fördubblats,harbesökkostnadenliga per

ibestämmelsertillkomnatill detta ärBidragande orsaker500 kr.
Turné-personalutnyttjzindet.fördyratavtalocholika lagar som

övrigänsådana kostnadsökningarhårdaredrabbasverksamhet av
påverkat kostnadernagenomgång faktorerolikaEn somteater. av

till kapitlet.bilagafinns i
bekym-ingerkostnadsutvecklingRiksteaternsTKU attanser

föreställ-besökgenomsnittliga antaletdärför detbl.a. perattmer
RiksteaternsTKUVidareminskat. attsamtidigt harning anser

demansvarsfördelningenroller ocholikaregionteatrarnasoch
över.böremellan ses

kostnadsutvecklingfriabehandlar9Kapitel teatergruppers
sammandrag198990. Kapitlet är198283 och ett av upp-mellan

låtit sammanställa.TKUfriai dengifter rapport grupper somom
iAnalysenbetänkandet. rapportenbilaga tillifinnsRapporten en

erhåller verksamhets-statligtfria50-taldetomfattar somgrupper
dessasjukostnadsanalysfördjupadVidare görsbidrag. avaven

iverksamhetenexpansionklarvisarStudien avengrupper.
uppsättningarAntaletföreställningar.ochuppsättningarform av

frånökatföreställningar harfrån antalet219 ochtill181ökathar
medperiodenundervarieratharBesöksantalet8 257.till5675

syssel-Antalet198990.besök0198283 821ochbesök713 000
kraf-från 606. En480 tillgåttårsverken harformi uppsatta av

lönekost-pris harfastIkonstateras.lönekostnadsökning kantig
år. l.öne-000 kr.från 144000 till99anställd ökatnaden perper
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institutionsteatern.läget är dock fortfarande betydligt lägre vidän 1991SOU 71
också för informationEn mycket kraftig ökning gäller kostnader Sammanfattning

marknadsföring, vilka i fast pris har tredubblats. De fria teater-
egenfinansiering institutionste-har mycket högre ängrupperna en

övriga intäkter 198990deras samlade spel- ochatrarna var-
kulturrådetviaStatsbidraget40 % totala intäkterna.över deav

ökning 62 %minskat relativ betydelse real medhar i trots se-en
från198283. bidragen kommuner,dan Den relativa betydelsen av

Även föreställ-landsting AMS ökat. den genomsnittligaharsamt
nings- 198283.biljettintäkten besök har ökat sedanper

svår framtidaKostnads- och intäktsutvecklingen pekar mot en
ekonomisk situation för flera grupper.

Kapitel 0 Kostnads- och produktivitetsutveckling beskriverI l
grundläggande eknomiska teorier, framförallt W. Bau-TKU av

påverkarfaktorer kostnadsutveck-mol, rörande teatrarnassom
ling. Enligt Baumol för teaterproduktionutvecklas kostnaderna
med nödvändighet snabbare kostnaderna för produk-än annan

teaterområdet inte kan tillgodogöration, främst grund attav
samhället i övrigt. klas-sig rationaliseringsvinster sker i Ensom

tid och antalsisk teaterföreställning kräver idag sammasamma
årförmedverkande hundra sedan.som

två produktivitetsutvecklingvidare studierTKU tar omupp
Bådainom studier visar minskandeteatersektorn. dessa en

gäller förproduktivitet, vilken dock inte än vadär större som en
Operansamhällets tjänsteproduktion. ochdel övriga Förstor av

minskningDramaten bättre endast litenär resultatet klart en av-
institutionsteatrar helhet.produktiviteten förän gruppen som-

Operanbedömningar i kapitel Verksamhetsform förTKUzs II
angåendeoch m.m. grundar sig studie verksam-Dramaten en

hetsformer för teaterinstitutioner gjorts direktör Klas Hol-avsom
innehållerming, Riksförbund. StudienTeatrarnas genom-som en

gång företagformer, aktiebolagsfor-olika visar enligt TKU attav
Operanden lämpligaste för och Dramaten.är teatrarmen som

frågor-frågor i behandlarstudien övrigt TKUAv de tarsom upp
direktör och aktiekapital. TKUutseendet verkställandeom avna

somteaterchefen vid Operanpekar vissa nackdelar med att
VD regeringen.och tillikaDramaten är utses av

till-Operan f.n. inte harvidare och DramatenTKU attanser
tillfälliga under-kapital för mötaräckliga attegetreserver genom

Frågan aktiekapital ochi verksamheten.skott den löpande om
meningbör enligt TKUskapitaletstruktur i övrigt det egna

föremål förbli översyn. EttOperans delför och Dramatens upp-
frågori börförslag dessatill regeringen inkomma meddrag att

lämnas till bolags styrelse.resp.
V relaterar TKUmed radioTTeatrars samarbetekapitel I2l

frå-ekonomiskakulturpolitiska ochinledningsvis de konstnärliga,
teaterföreställningar.överföringarmedsammanhänger avgor som

frånnågra gjorda överföringarkostnadsexempelTKU samtger
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skettöversikt överföringarvidare deöver SOU 1991 71presenterar som un-en
åren från Operan, fl. TKUder de Dramaten Sammanfattningteatrar.senaste m.
åtskilligakonstaterar vilket medöverföringar till TV skett,att

till betecknashänsyn de ekonomiska förutsättningarna kan som
tillfredsställande. mel-Det enligt önskvärt samarbetetär TKU att

ååOperanlan och Dramaten sidan TV andra sidansamtena
framdelses omfattning föräven kan bedrivas i minst samma som

närvarande.
några i ka-Teaterkostnadsutveckling i andra länder berör TKU

frånpitel 13. kapitel vissa uppgifterl detta TKU sammanställthar
Tyskland, Storbritannien, Danmark Materialetoch Norge. ärsom

frånsåvältämligen innefattar vissa uppgifter enskildaheterogent
utvecklingen, fram-översiktlig informationteatrar som mera om

för allt i Tyskland.
finansieringssystemTyskland, Danmark och Norge har som

Storbritannien skiljer sighar likheter Sverige medanmedstora
från länder egenfinansiering.dessa väsentligt högregenom en

Liksom i Sverige relativt kraftiga biljettprishöjningai sketthar
år.vid utomlands viss minskning i be-under Enteatrar senare

årsöksantalet kan konstateras vid sedan 1975.de tyska teatrarna
skådespelare besvärlig Tyskland ochArbetsmarknaden för är i

England. Anställningstryggheten i länder i Sve-dessa är sämre än
årenrige. Inget de studerade länderna har under de senasteav

gjort grundläggande förändringar huvudprinciperna förav sam-
tillhällsstöd teaterlivet.

erinrakapitel 14 TKUs slutsatser inleder TKU medl att om
redovisa ochutredningsuppdraget huvudsakligen innebäratt att

ingåranalysera kostnadsutvecklingen, och det inte i uppdragetatt
lämna förslag det statliga stödet framdeles börhuratt stortom

teaterområdet fram-till hela eller till enskilda Vidareteatrar.vara
håller TKU utredningen i huvudsak varit begränsad tillatt att ta

faktorer jämföras, medan de konstnärligakan mätas ochupp som
frågorna i diskussionsform.endast kunna beröras mera

TKU konstaterar teaterkostnadsindex utredningendetatt som
tagit fram vid handen kostnaderna för teaterverksamhetattger
stigit övrigt. beror in-snabbare kostnaderna i samhället i Dettaän

någon särskilt löneutveckling eller löneläge inomsnabb högtte
teaterområdet. sociala avgifterna ökat. Vidare harDäremot har de

arbetstidsbestämmel-kostnadsökningar till följd bl.a. ändradeav
till relativthuvudsakliga förklaringen denhaft betydelse. Denser

teaterproduktionkostnadökningen emellertid ärärstora att
möjligheter till rationali-mycket personalintensiv med begränsade

seringar. bekräftar teorier kostnadsutveck-TKUIS analyser de om
teaterområdetlingen framlagts inom den ekonomiskasom ve-

tenskapen.
enligt utforma till verk-Teatrarnas huvudmän bör TKU stödet

så, får långsiktigtteaterledningarna stabila förutsätt-samheten att
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ningar fullgöra det kulturpolitiska anförtrottsuppdragatt SOU 1991 71som
dem. Sammanfattning

teaterområ-Enligt de studier produktivitetsutveckling inomav
tillgångdet haft till, visarTKU Operan och Dramaten ettsom

klart bättre resultat institutionsteatrar. Rikstea-än Förgruppen
har produktivitetsutvecklingen varit sämre.tern

beräkningar genomsnittligt bidrag föreställningDe ochav per
beträffandebesök TKU gjort Operans och Dramatens verk-som

visarsamhet den offentliga subventionen enligt utredningensatt
nivåuppfattning ligger rimlig till villkormed hänsyn givnaen

antalet och publikplatser.som scener
tillgångOperansFör del skulle till andrascen verkastörreen

frånproduktivitetshöjande och säkerligen konstnärlig synpunkt
vitaliserande. förordarTKU Operan i framtiden börattvara

tillgång till Södra Teatern sin andrascen.som
TKU konstaterar institutionsteatrarnas biljettinkoms-realaatt

åren nivå%ökat med 60 mellan 1975 och 1990. fi-Denter
uppnåttsbiljettintäkter 8 %nansieringen förgenom som nu

Operan % Dramaten uppfattningoch 16 för enligt TKUsär
i all-skälig. biljettprishöjningar bör ske takt med denFortsatta

prisnivåns sponsorintäkter iutveckling. bedömermänna TKU att
någonframtiden bidra till deinte i nämnvärd grad kommer att

samhällsstödda finansiering.teatrarnas
biljettintäkter national-En ökad egenfinansiering görgenom

publikberoende, vilket TKU i huvudsak bedömerscenerna mer
sårbarhetenpositivt. ökar dock för tillfälliga intäkts-Dettasom

såvidabortfall, inte tillräckliga ekonomiskaharteatern reserver.
Bl.a. idenna bakgrund förordar TKU det kapitaletattmot egna

bådade teaterbolagen förstärkas.bör
En beräkning statsbidraget föreställning och besök visarav per

för Operans statsbidraget föreställning periodendel underatt per
varit storleksordningen 000-600 000 statsbidra-500 kr. medanav

900besök varit mellan 750 och kr. För Dramaten är stats-get per
300föreställning 000 besök kr.bidraget 85 kr. ochper per caca

subventionsnivå med hänsyn tillTKU detta rimligärattanser en
möjligheter till finansiering egenintäkter.kostnadsläge och genom

Riksteaterns i pris föreställ-För del har fast kostnaderna per
liksom statsbidraget föreställning och besök fördubblatsning per

storleks-under perioden. statsbidraget föreställning är nu avper
ni-000 statsbidraget besök liggerordningen 80 kr. och nuper

vån utveckling400 mening inger denna bekym-kr. Enligt TKUs
verksamhet ochföranleda Riksteaternsoch den bör att sam-mer

föremål ytterligareblir förspelet mellan och länsteatrarnateatern
översyn.

för periodenkostnadsutveckling harfriaDe teatergruppernas
institutionsteatrar-än198283-198990 varit väsentligt snabbare

marknadsföringpersonal ochFramför kostnader förallt harnas.
mycketför fleraökat. Den ekonomiska situationen är grupper
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perio-underskett 1991bidragshöjningar SOU 71realaallvarlig, storatrots att
situa-föreslå åtgärder Sammanfattninganledning dennamedUppgiftenden. att av

kulturrådet.enligt TKUtion ankommer
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Utredningens1 arbete SOU 1991 71
Kapitel I

Uppdraget

Utredningen, antagit teaterkostnadsutredningennamnetsom
TKU direktivenskall enligt

påverkat på-redovisa och analysera vilka faktorer ochi som
teaterområdetverkar kostnadsutvecklingen inom och jämföra

denna med den allmänna kostnadsutvecklingen i isamhället öv-
rigt,

belysa hur de totala ekonomiska utnyttjas it te-resurserna
verksamhet,atrarnas

belysa hur produktivitetsutvecklingen har varit vidi teatrarna
åtgärderoch redovisa vilka vidtagits för förbättra produk-attsom

tiviteten,
någrajämförelsergöra med andra länder vad gäller kost-t

nadsutvecklingen för olika teaterverksamhet.typer av
Enligt direktiven bör i första inriktasöversynen hand de

teaterinstitutioner för vilka har huvudansvaret Operan,staten -
Dramaten innehållaRiksteaternoch den bör även be-men en-
dömning huruvida slutsatserna tillämpligaär andra teaterin-av
stitutioner i landet.

ingåVidare bör i arbetet vilkenanalys verksamhetsformen av
lämplig för Operanär och Dramaten med hänsyn till verk-som

samhetens karaktär eller ekonomiska skäl. Utredningen för-av
ocksåväntas ha synpunkter avvägningen fasta anställningarav

fråganprojektanställningar vid teaterinstitutionerna,resp. samt
subventionsnivålämplig för den statsunderstödda teaterverk-om

samheten.
återgesUtredningsdirektiven i bilaga

Arbetets bedrivande

TKU har under utredningsarbetet haft nära kontakt Operan,med
Dramaten frånoch Riksteatern, i första hand att expertergenom
dessa institutioner bidragit med material fortlöpandeoch deltagit
i arbetet med sammanställningar och analyser.

Utredningen har vidare haft kontakt fackligamed de organisa-
tionerna Svenska Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund

Sveriges Arbetsledareförbund.samt
För bl.a. belyst kvalitativateaterutbudets utveckling,att per-

sonalsituationen och ekonomiskaden situationen anordnade ut-
redningen under hösten l990 möten med teaterjournalister, che-
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förfer för teaterinstitutioner chefer vissa regionalastörre SOU 1991 71te-samt
Kapitel Iatrar.

träffat företräda-vidare inom landetUtredningen har vid resor
för december 1990 Malmöteaterinstitutioner i Göteborg ochre

augusti 1990 för regionalt och lokalt teater-samt representanter
aprilVästmanlands länliv i november 1990 ochJämtlands

1991.
utomlands, harFör inhämta information teaterutbudetatt om

utredningen företrädare teaterlivet institutioner,besökt för myn-
digheter, organisationer i augusti 1990Köpenhamn Ham-samt
burg, Düsseldorf oktober 1990.och Köln

Utredningen har deltagit i landstingsförbundets kulturkonfe-
i Stockholm i november 1990 och RiksförbundsTeatrarnasrens

årsmöteTRs i maj 1991.
Utredningen har haft kontakt med forskare inom det kul-även

området,turekonomiska bl.a. ideltagande Kulturekono-genom
Umeåmisk konferens i i juni 1990.

För insamling material har utredningen samarbetatav m.m.
kulturråd,med arbetsmarknadsstyrelsen och Teatrarnasstatens

Riksförbund.
syftel kunna bredare underlag för jämförelseratt att ettge

har utredningen sammanställt uppgifter verksamhet och eko-om
frånnomi Stockholms Stadsteater, Göteborgs Musikteater samt

Göteborgs Stadsteater. Utredningstiden har inte medgivittyvärr
någon från Dåuppgifternaanalys dessa uppgifternateatrar.av
kan värde jämförelsematerial, redovisasvara av som en samman-
ställning uppgifterna i bilaga 12 till detta betänkande.av

TKU lagt vissahar delar uppdrag.arbetet Expertenut av som
SylwanMats har utarbetat de friarapport teatergruppernasen om

kostnadsutveckling. Till för diskussion produkti-grund TKUs om
vitetsbegreppet ligger studie produktivitetsut-teatrarnasen om
veckling utförd Hans Bohman vid Handelshög-och Peter Rabeav
skolan i Stockholm. Direktör Klas Holming, Riksför-Teatrarnas
bund, har genomfört studie verksamhetsformer vid teaterin-en av

ocksåstitutioner. TKU har projektledaren Walter Ruth, Hög-av
Luleå, erhållitskolan i frånsammanställning delresultat etten av

pågående angåendeforskningsprojekt Vidarearbetsmiljö.teaterns
vissthar material erhållitsteatersituationen i Storbritannienom

från Christer Dahl, Glasgow.

metodfrågorVissa m.m.

TKU har valt beskriva kostnadsutvecklingen mellan verksam-att
hetsåren 197576 198990och vilket innebär analyserna i hu-att
vudsak omfattar årtiden efter riksdagens kulturpolitiska beslut
1974.
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teaterområdetbeskrivningTKUs utvecklingen inom i SOU 1991 71stortav
årliga frångrundar sig de sammanställningar statistik Kapitel lteater-av

kulturråd.institutioner gjorts statenssom av
teaterområdetsjämförelserFör mellan kostnadsutvecklingatt

och kostnadsutvecklingen i samhället i skall kunna hargörasstort
särskilt index för teaterkostnaderna Detta index,utarbetats.ett

TKl,benämnt teaterkostnadsindex bild normaltea-ger en enav
kostnadsutvecklingters under studeradeden perioden.

särskildal kapitel behandlas Operan, Rikstea-Dramaten och
Där översiktlig beskrivning kostnads- och intäkts-tern. ges en av

utvecklingen vid dessa Grundläggande fakta ochteatrar. en mer
ingående beskrivning utvecklingen förhar ochav var en av
nämnda sammanställts i särskild bilaga, kallad huvudbi-teatrar en

fogatslaga, till detta betänkande. Uppgifterna redovisassom som
årsredovisningar,för dessa institutioner baseras dels dels infor-

frånmation inhämtats direkt teater.som resp.
Inom varje kan variationerna i verksamhet flera skälteater av

år.mellan olika För bestämd trend i utveckling-stora attvara en
håller år,bli tydligskall fordras sigden i flera och verk-att atten

påverkatssamheten under den perioden inte alltför mycket av
speciella faktorer. För minska effekten tillfälliga variationeratt av

årmellan olika har TKU i analysen Operan, Dramaten ochav
årligaRiksteatern treårs-för vissa uppgifter beräknat förmedeltal

perioder, börjanmed 197576 enligt följande
PlPeriod 1 197576-197778

2 P2Period 197879-198081
Period 3 P3 198182-198384
Period P4 198485-1986874
Period 5 P5 198788-198990

såBetänkandet disponeratär fortlöpandeTKU redovisaratt
kommentarer och synpunkter i anslutning till varje kapitel. Sam-
manfattande slutsatser och bedömningar i kapitel 14.görs

sammanställaAtt jämförbarthelt material teaterekonomiom
år svårigheter,under 15 har varit förenat med bl.a. grund av

frånförändrade redovisningsrutiner sida perio-underteatrarnas
innehåll såvälden. Vidare har verksamhetens ändrats konstnär-av

liga ekonomiska kulturpolitiskaoch skäl.som
frågorfleraI de TKU behandlat uppgifter fun-har inteav som

fåttnits direkt tillgängliga teaterinstitutionerna har tillba-utan
ika äldre primärmaterial. relativtDet arbetet med insam-stora

ling och bearbetning uppgifter medfört förhar tiden analysattav
dessa blivit begränsad. Materialet möjlighet till fort-dockav ger

ocksåanalyser demutöver TKU gjort och det bör kun-satta som
för fortlöpandestöd uppföljning de statsfinansieradena ge en av

teaterinstitutionerna.

23





Teaterområdet2 SOU 1991 71en-
Kapitel 2bakgrundsbeskrivning

2.1 Nuläge

Staten har ekonomiskadet huvudansvaret för institu-tre stora
tionsteatrar Operan, Dramaten Riksteatern.och De är baserade i
Stockholmsregionen, där Operan och Dramaten sina fastahar

medan Riksteatern föreställningar över hela landet.scener, ger
Dramaten institution förär talteater. Operans verksamheten om-

ingår så-fattar musikteater och Riksteaternsdans. I produktioner
väl talteater musikteater och dans. En redovisningnärmaresom

verksamheten vid dessa perioden 197576-underteatrartreav
198990 kapiteli 6ges -

Övriga teaterinstitutioner regionteatrar, lokalaär stadsteatrar
teatrar privatteatrar. Regionteatrarna är normalt verksam-samt

i län och kompletterar föreställningar sin fastaettma scen
turnéermed i länet. Landsting och kommuner i länet huvud-är
förmän verksamheten. Stadsteatrarna är äldre och finns framför

allt i större kommuner. Vanligen har de tillkommit kommu-
initiativ.nalt

ingången årVid 1991 fanns det 15 regionala och 8 lokalaav
med statligt stöd. De olika i 2.1.tabellteatrar teatrarna anges

Dessutom drivs särskild regional försöksverksamhet i Hal-en
lands län.

Bland de regionalalokala finns särskilda musik-teatrarna tre
teaterinstitutioner Göteborgs Musikteater, har fastävensom en-
gagerad dansensemble, Norrlandsoperan Värmlands musik-samt

såvälMalmö stadsteaters verksamhet omfattar dramatiskteater.
musikteater och dans.teater som

finnsDet tio tillhör privatteatrar anslutna till Tea-scener som
fårRiksförbund nio Stockholmi Göteborg.och itrarnas Deen

statligainga bidrag. Privatteatrarnas utbud har under de senaste
decennierna koncentrerats komedier, musikaler, ochoperetter
revyer.

Omkring 110 fria inklusive musikteatergrupperteatergrupper
och tiotal fria dansgrupper iär verksamma landet. demAvett

någon kulturrådfick 70 form statligt bidrag 199091.statensav av
Många får också stöd kommuner och landsting,grupper av an-
tingen direkta bidrag föreställningareller köpgenom genom av
för skolor och sjukhus.t.ex.

2.2 Gällande kulturpolitiska riktlinjer

År mål1974 fastställde riksdagen för den statliga kulturpolitiken
med anledning regeringens proposition statligaDen kulturpo-av
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år 1974 berörkulturpolitiska beslutet1974228. Det SOU 1991litiken 71av
teaterområdet. övergri-Detoffentligt stöddaolika hela det Kapitel 2sätt

åstadkomma ökadmålet för teaterpolitiken skullepande attvara
teaterinstitutionernas verksam-spridninggeografisk och social av

teaterverksamhetennå förankringbättresyftehet. I att aven
ochutvecklingen kommunerföri landet lades ansvaretute

landsting.
sti-stödja ochenligt riktlinjerskulle dessaStatens roll attvara

härvidlag är det grundbe-viktigt medelmulera utvecklingen. Ett
musikinstitutioner.statliga stödet till ochloppsbaserade teater-

sti-utbyggnaden länsteatrartillkomsten ochGenom detta har av
mulerats.

betydelsen de1974 starktkulturpropositionen betonadesl av
förstärktes.tilldansgrupperna. Stödetfria ochteater- grupperna

nå kulturelltmöjligheterframhöllsDärvid dessa att un-gruppers
delar befolkningen.derförsörjda av

års uppgiftkulturpolitiska beslut ifick 1974Riksteatern enligt
från regio-utbudet denproduktion kompletteraatt egengenom

frånföreställningar andradistribueraoch lokalanala teatern, att
ochfrämst Operan och Dramaten, att expert-samtteatrar, som

frågorsåväl tekniskaiinformation serviceochkonsultorgan ge
distributionsfrågor.produktions- ochisom

år 1974 dessaframhöllsOperan ochFör Dramaten teatrars
dåvårda svenskasärskilt denför den klassiska,riksansvar att re-

huvud-konstnärlig förnyelse. Treförderassamtpertoaren ansvar
i olikauppgifter fast spelalades att turneraatt scener,egna

mål for-radio och TV. Dessaframträda idelar landet, samt attav
års in-statsbidragsbestämmelser och hari 1977mulerades nytt

dess.ändrats sedante

utvecklingen2.3 Viktiga drag i

decentralisering2.3.1 Utbyggnad och

omfattan-1940-talet fögabörjanteaterlivet isvenskaDet avvar
fanns stadsteatrar-RiksteaternochOperan, Dramatende. Utöver

åtta de flesta iprivatteatrar,Göteborg och Helsingborgi samtna
viktig teaterprodu-vid tidFolkparkerna dennaStockholm envar

med Riksteatern.delvis i samarbetecent,
år 1944 inled-Från Stadsteaterinvigningen Malmöoch med av

teaterlivet, i förstadecentraliseringutbyggnaddes och ettaven
Norrköping-istadsteatrartillkomstenskede nyaavgenom

årBorås 1954. Sistnämnda1951 och1947,Linköping Uppsala
Stock-1960 öppnadeochi GöteborgFolkteaternstartade även

många fastaregionerFortfarandestadsteater.holms utan tea-var
tillgodosåg teaterbe-Riksteaternfrämstoch där dettrar somvar

hovet.
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vågenDen andra i teaterlivets decentralisering inträdde SOU 1991 71un-
der andra hälften från både1960-talet. lnitiativen kom Kapitel 2av cent-

utifrån frånoch årlandet, först Norrbotten 1967 kunderum som
inviga sin länsteater. Ungefär samtidigt flyttade Riksteatern ut en

Västerås,sina ensembler till där den skulle ispela staden ochav
Ärregionen. 1976 övertog länet huvudmannaansvaret för denna

ensemble. En mindre ensemble inom Riksteatern lokalise-annan
år Skellefteå,rades 1969 till med uppgift spela främst barn-att

och ungdomsteater. l Västernorrland initiativ till länstea-togs en
Ärårinledde sin verksamhet 1972. 1978 startade Riks-ter, som

Blekinge årHusmansteater i Blekinge; den upphörde dockteatern
då1988. Blekinge inledde samarbete med Kronobergsteatern iett

Växjö. Kronobergsteatern startade utlokaliserad riksteateren-som
år årsemble 1970 har sedan 1984 haft landstinget hu-men som

År Örebro fåttvudman. 1969 hade sin fasta riksteaterensemble
Årår 1983 blev länsteater. 1988 inrättades länsteater isom en

Skaraborgs län med landstinget huvudman. Fr.o.m. verksam-som
hetsåret 199091 finns särskild länsteaterensemble även i Bohus-
län.

Också musikteatern decentraliserades och breddades genom
tillkomsten Umeå årNorrlandsoperan i 1974 och Musikteaternav

åri Värmland, årstationerad i Karlstad, 1975. Sistnämnda började
ÄlvsborgsårDalateatern i Falun länsteater, 1977 tillkomsom

läns årbarn- och ungdomsteater, 1978 länsteatern i Jönköping
åroch 1983 Folkteatern i Gävleborg. detI fallet detsenare var

delar från framgångsrikapersonalen de friamestav teater-en av
Skånska frånTeatern Landskrona, bildade insti-grupperna, som

tutionsteater med konstnärlig utvecklingsprofil.en egen
Satsningen regionteatrar har haft betydelse för svensktstor

teaterliv. dagslägetI saknas regionallokal teaterinstition i län.sex
De fria betydelse för vitalisering decentraliser-ochgruppernas

ing teaterlivet har varit Särskilt gäller detta barn- ochstor.av
ungdomsteatern, där de fria uppsökande aktivitet ochgruppernas
kommunikativa dramaturgi varit förnyanderadikalt och även ver-

stimulerandekat för institutionsteatrarna.
Några fria sighar etablerat fast i kommunerteatergrupper som

dem bidrag, musikteatergruppen Oktober ipermanenta t.ex.ger
SkånskaSödertälje och delar Teatern fortsatt i Landskro-av som

Barn- och dockteatern Byteatern verkar liknande isättna.
Kalmar län. Flera fria har sökt sig till fasta ispelplatserteatrar
städer, Orionteatern i Stockholm och Nationalteatern i Göte-t.ex.
borg.

1980-taletUnder har flera teaterbyggnader tillkommit el-nya
påbörjats.ler Med statligt stöd har teaterhus tillkommit i Lu-nya

leå Umeåoch lokaler för Dalateatern ochsamt nya en ny scen
för Uppsala Stadsteater. Vidare har till-antalett stort nya scener
kommit i Folkets Hus-byggnader i kulturhus.och
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1991SOU 71utveckling2.3.2 Teaterutbudets
Kapitel 2

1970-talethälftenförstaoch den1960-taletUnder hela gavav
föreställningar.antalökandekraftigtoffentligt stödda ettteatrar

vid dessaföreställningar800Spelåret 5 teatrar.196061 gavs ca
kulturpoli-Ny10 300tillantaletSpelåret ökat197071 hade ca

900.spelåret 1lantalet197576197266, ochSOUtik, cavar
relativt stabilt.några år antaletdärefterUnder var

och antaletföreställningarNedanstående visar antalettabell
institu-198990 vidspelåren 198283197576, ochuppsättningar

regionalalokalaRiksteatern,Operan, Dramaten,tionsteatrarna
erhåller statligt verk-friateatrar vid de teatergruppersamt som

samhetsbidrag instuderat verk,uppsättningMed t.ex.ettavses
tillfällen.fleraframförts vid ellerHamlet, ettsom

institutionsteatrarsamtligauppsättningar vidAntal

89908283Spelår 7576

345345350uppsättningarAntal

teaterinstitutionerDärav regionalalokalavid

250213167uppsättningarAntal

institutionsteatrarvid samtligaföreställningarAntal

89908283Spelår 7576

565921 12 514 llföreställningar llAntal

teaterinstitutionerDärav regionalalokalavid

29087 541307föreställningar 6Antal

uppsättningar vid fria teatergrupperAntal

89908283Spelår

219181uppsättningarAntal

Föreställningar vid friaAntal teatergrupper

89908283Spelår

8 2575 567föreställningarAntal

årliga antal uppsätt-institutionsteatrarnasUppgifter gällande
l97576-198990 redo-periodenföreställningar underningar och

2.2.i tabellvisas
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Teaterföreställningar i olika delar landet SOU 1991av 71
Kapitel 2

1 Att vidga deltagandet i kulturlivet 199111rapporten konsta-
kulturrådet förhållandeantalet teaterföreställningarterar i tillatt

befolkningsunderlaget varierar kraftigt mellan olika län. Flest har
Stockholms län med 55 föreställningar invånare år10 000 ochper
198788. Medelvärdet för hela landet 25 vissaoch i länvar var
antalet färre än

framhållasDet bör del stockholmsteatrarnasatt storen av
publik, inte minst privatteatrarnas, är bosatt Stockholmsutanför
län.

2.3.3 Besöksutveckling och teaterintresse

Totalt besöksantal

årligaDet totala antalet besök vid statliga och statsunderstödda
institutionsteatrar i Sverige har minskat 28 %med mellanca
197576 198990.och Besöksantalet minskade dock inte kontinu-
erligt under hela perioden. From. 198586 skedde ökningen som
bröts i och med periodens lägsta besöksantalatt noterades
198990. En jämförelse de fria besöksantalteatergruppernasav
mellan 198283 och 198990 visar detta besöksantalatt var ca

%15 högre under året.det sistnämnda

årligtTotalt besökantal vid samtliga institutionstcatrar l000-taI

Spelår 7576 8283 8889 8990

Besöksantal 2 998 2 428 2 452 2 173

Därav regionalalokala teaterinstitutioner

Besöksantal 5331 1 417 l 517 3271

årligtTotalt besökantal vid fria l 000-teatergrupper tal

Spelår 8283 8889 8990

Besöksantal 713 797 82 l

årligaDe besöksantalen till institutionsteatrarna under perio-
den 197576-198990 redovisas i 2.3.tabell

Teatcrintrcsse och teaternanor

Kulturrådet framhåller i vidgaAlt deltagandet i kul-rapporten
turlivet parallellt medatt publik minskat sedan bör-att teaterns
jan 1970-talet har intressetäven för minskatav att teater
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teaterin-intensivt 1991 71souovanligt1970-taletnågot. fanns underDet ett
teaterintresset 2spår. KapitelminskadeDeti samhällsengagemangetstresse

bland ungdomar.särskilt märkbartär
många angelägetlikainteför attdetärEnligt rapporten

till-framställning kandramatiskförintressetidag eftersomteater
levandeDenvideogram. teaterni ochTVgodoses teater avav

video.från inte minstbildmedierna,konkurrensenkänner av
emeller-helhet hari befolkningenteaterbesökareAntalet som

kulturrådet stigan-enligtMöjligen finns svagtminskat.tid inte en
musikteaterföreställningar. Drygtframförallt gällertrendde som

musikteaterinklusivevaritbefolkningen har%40 teaterav
åretl.det senaste

besökaresamtliga%65cirkateaterbesökarnaflestaDe av --
besökarnaår. 30 %Catvå underbesökeller ettgör bara avett

fle-går ellerdellitenbesök. Bara teatertill femgör sextre en
årl.gånger under ettra

samhällsfinansie-vidpubliksiffrornatotalaMinskningen deav
påverkatkulturrådetalltså inteenligtharinstitutionsteatrarrade

hållerKulturrådet förbefolkningen. tro-iteaterbesökareantalet
harteaterbesökareåterkommandei stället är re-ligt det somatt

besök.antaletducerat
de ärävenåterkommande teaterbesökareDessa omsvarar,
besöktotala antaletdetdelförantalet,tillganska stor aven

på-besök,antaletinskränkerdedärmed,De kanteatrarna. om
avsevärt.publiksiffrornaverka

Publik-RadiosSverigesgjortsundersökningEnligt avsomen
våren1984höstenperiodenavseendePUBSRundersökningar -

under detTVbefolkningen%85 teatersett1986 hade avca
iallsintehadebefolkningen sett teateråret. %l5Barasenaste av

TV-teaterår. befolkningen,del settDen un-underTV somett av
så denmånad, dubbelt settnästan scen-storder somsomvaren

ändå föreställningarDåår. baradet svens-under ettteater var
inte.ingickfiktionsserierUtländskaräknats.ka som

ingentiondeåret hade drygtUnder det personsenaste var
medanelleretermediersig ikontakt med scenen,teater, vare

radio. llu-ochelleri TVsåg hördeeller%60 enbartdrygt teater
TV.medkontaktenbarthade teatervuddelen dessa genomav

befolkningenframgår delnedanstående hurtabell storAv av
från enligt SR-radio ellerTV,upplevt scenenteater genomsom

undersökning.PUBs
året medarbetatunderhadebefolkningen%Ungefär 5 av

åtskilligtMenbakomellerfritid,sinamatörteater scenen.
nästanamatörteatermedliv sysslatsitttidigare i varfler hade -

med amatörteater.någon arbeteerfarenhetsvensk harfjärde av

Sverigesutfördl989-junijuli 1987l för periodenUndersökning av
PUB ochprogramforskning SR statenspublik- ochförRadios avd.

l989Vkulturråd. informerarPUB
l987linformerardetalj. PUB2 iKulturbarometern



Procent befolkningen år9-79av hörtellersettsom SOU 1991 71
Kapitel 2lV Radio- Scen-

teater teater teater
Under året 86senaste 33 27
Under månaden 48senaste 13
Under veckansenaste l4 3 -

Anm. Uppgifterna är insamlade 198586 och perioden höstenavser1984-våren 1986. Begreppet TV-teater exkluderar TV-serier. Begreppet
inkluderar såvälscenteater talteater som opera.Källa SR PUB

2.3.4 Antal anställda

Den ökning teaterutbudet tidigare redovisatsav har inte kun-som
skenat samtidigutan ökning personalen. nedanståendeen Avav

framgårtabell antalet anställda,att vid regionalalokala teatrar
Ökade med cirka 50 % mellan verksamhetsåren 197576 och
198990.

l kulturrådsstatens statistik mäts årsverken.personalvolymen i
Årsverken kan fördelas såväl hel- deltidsanställda och fastsom

årsverkeextraanställda. littresp. heltidsarbetandemotsvarar en
år.underperson ett

årsverkenAntal vid samtliga institutionsteatrar

Verksam hetsår 7576 8283 8990
årsverkenAntal 3 084 3 642 3 812

Därav vid regionalalokala teaterinstitutioner

årsverkenAntal l 611 2 126 2 404

Antal årsverken vid fria teatergrupper

Verksam hetsår 8283 8990
Antal årsverken 480 606

Av tabell 2.4 framgår utvecklingen årsverkenantalet vid in-av
stitutionsteatrarnzt mellan 197576 och 198990.

På flera nystartade regionteatrar personalstyrkan underdi-var
mensionerad under årende första och den har efter hand byggts

åtminstone nivåtill årsverken,ut kring 35 vilketen anses vara en
miniminivå för regionteater. Vid flera de störreen stadste-av

skeddeatrarna avsevärd frånpersonalökning mittenen 1970-av
talet till början 1980-talet. En del denna Ökningav stor gälldeav
teknisk personal.



1991 71SOUArbetsmarknadsläget2.3.5
2Kapitel

Ökad arbetslöshet

teaterområdet sedanökatinomarbetstillfällenantaletTrots att
ökat.också arbetslöshetenverksamhetsåret 197576 har

fått ersätt-TeaterförbundetSvenskaimedlemmar somAntalet
år 17711985 tillfrån 1032ökatharfrån arbetslöshetskassaning

frånökatersättningsdagarår antaletharår dessa1989. Mellan
657.till 14776 687

Årsmedeltzilet medlem-blandarbetslöshetenrelativaför den
ökadearbetslöshetskassaerkändateaterförbundetsSvenskaimar Ãrsmedeltalet antaletförår 1989.%år 13,4från 1979 till%4,7

omfattningmotsvarandeockså ungefäriökat un-arbetslösa har
för denvaritutvecklingenharSärskilt1980-talet.der ogynnsam

personalen.konstnärliga
beskrivits iteaterområdet harinom enArbetsmarknadsläget

forsknings-Samhällsvetenskapligafrån SAMUforskningsrapport
1991.2Uppsala,iinstitutet rapport nr

storstadsområdenatillkoncentrationArbetstillfällenas

teaterområdetsamhällsunderstöddadetinomArbetsplatserna
%5040storstadsområdena. ochMellan avdel inomtillfinns stor

institutionerårsverkenkonstnärligainstitutionsteatrarnas avser
Göteborgistorstockholmsområdet. institutionernaOmibaserade

%.75uppgår tillandelenmedräknasoch Malmö ca
deStockolmsregionen finnssärskiltstorstadsregionernaInom

ochradioT Vbl.a.extraarbetetillmöjligheternaflesta genom
jämförelsevis at-Stockholmsregionen ärmedförfilm. Detta att

arbetatraktiv att

1970-taletsedanarbetasätti attFörändringar teaterns2.3.6

Allmänt

understrukit viktenmed hartalat avTKU harTeaterledare som
inträffatarbetsvillkor,gällervadförändringar teaterns somvissa

pekaföljandei detvillZO-årsperioden. TKUdenunder senaste
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på några förändringar framförallt för haftrepertoarteaternil, SOU 1991 71som,
ekonomisk betydelse. Kapitel 2

Teatertcknisk utveckling

Stora förändringar inträffathar de ljud- ljustekniskaoch om-
rådena. Detta har öppnat konstnärliga möjligheter framförnya
allt inom scenografin. Utvecklingen har medfört ökade krav

frånden tekniska personalen de konstnärliga ledarnas sida.
Teatrarna har därför behövt förstärka personalen med ljudtek-

niker, ljussättare m.fl. Investeringar i utrustning, liksom kun-ny
skaper hantera utrustningen Utbildningskravenhar krävts.att
den tekniska påverkatpersonalen har därför höjts, vilket löne-
kostnaderna.

Den tekniska utvecklingen har samtidigt inneburit möjligheter
till måsteförbättringar arbetsmiljön och inve-teatrarnaav genom
steringar fråntillgodose ökade krav myndigheter och personalor-

område.ganisationer inom detta
Några nämnvärda rationaliseringseffekter i form minskat to-av

talt personalbehov inte den tekniska utvecklingen ha med-anses
fört.

turnéteaternFör har denna utveckling inneburit kom-ett mera
plicerat förberedelse- och transportarbete.

Vissa teaterledare den tekniska utvecklingen inomattanser
teaterområdet utvecklingen inom etermedia och publi-styrs attav
kens förväntningar teaterupplevelse präglas denna ut-en av
veckling.

Förberedelseprocesen

Förhållandet skådespelareregissör så skådespelar-har ändrats, att
tidigare stadium förut i det konstnärliga förbe-än deltarettna

redelsearbetet i dialog med regissören. demokratiskaDenna

3 Repertoarteater innebär olika upsättningar växlar spelplanen,att
från ocksåofta tilldag dag. Det innebär föreställningar överbevarasatt

eller flera säsonger. Förutsättningar fastför är bl.a. ensembledettaen en
omfattandeoch verkstads- magasinsresurser. Det finns givetoch ett

förhållande fastamellan storleken denstorlek ochrepertoarens
ensemblen.

Repertoarväxlingen till ikopplas ofta abonnemangssystemett som
månviss spelplanen. är i praktikenkan Rcpertoarteatersystemetstyra

endast tillämpligt för subventionerade teatrar.
till repertoarteaterformen är eller En suite-Motsatsen Long run-

spelning, vilken tillämøpas privatteatrarhuvudsakligen satsarav som
försäljasmusicaler komedier länge biljetter kan ellereller och spelar sa

sådan bliri förväg kom-planerad period längd verksamhetenatten av
lönsam.mersiellt

är mellanting och longBlockrepertoar mellanett repertoarteater
uppsätt-där begränsad period framförunderrun-system, enman en ny

ning gånger.relativt antalett stort



repetitionsti-den totala 1991 71förlängt SOUtidskrävande och harärprocess
stadstea-Stockholmsdramatiska Kapitel 2i varje fall för denden, teatern.

troligen ökatrepetitionstidengenomsnittligabedömer denattter
verksamhetsåren 198283två 197576 ochmed veckor mellanca

två Rikstea-â fram till idagveckorytterligareoch sedan med en . förrepetitionstidengenomsnittlig ökningredovisartern aven
uppsättning mel-produktion med 7,5 dagardramatisklyrisk per

in-verksamhetsåren premiärdatum198990, dvs.197576 ochlan
veckafaller i genomsnitt senare.en

Musikteaterninternationalisering inomFortsatt

från dramatiskaskiljer sigMusikteatern den attteatern genom ar-
svårighetermedförainternationell. Detta kanbetsmarknaden är

sångsolister äreftersom defast ensemble,bygga somatt upp en
frilansbasis.efterfrågade internationelltföredra arbetakan att

lång tidSångarna relativtundervidare möjlighethar att provaen
tilltillenligt har rätteftersom de avtalverksamhet, treuppannan

års fråntjänstledighet hemmascenen.
frånsångsolister utomlands har ÖkatKonkurrensen scenerom

1975.sedan

kommentarer2.4 TKUs

Åren teaterliv.svensktperiod idynamisk1975-1990 har varit en
Fleradecentralisering.främjatstatliga kulturpolitiken harDen en

turnéverksamhet ochbaseradeinstitutioner har inrättats,nya
ochinte minst barnpublikgrupper,inriktningmed ung-nya

fria har expanderat.Dedom. teatergrupperna
gåttmediaområdet inne-På vilket harutvecklingen snabbt,har
publiken.förburit konkurrens teatersektorn om

påverkats utveck-tekniskbl.a.harinre teaterarbetetDet av
arbetsformer.ling och nya

friaochteaterinstitutionerskäl arbetarbl.a. nämndaAv ovan
år Förändringar-för 15 sedan.andra villkor änunder nugrupper

kostnadsutvecklingen ävenhaft förkonsekvenserhar sannoliktna
svåra ekonomiskaide kan precisera termer.attom vara

kapitelTabeller till detta

regionalalokalaFörteckning2.l över teatrar
institu-uppsättningar vidföreställningar och2.2 Utveckling av

tionsteatrar
institutionsteatrar2.3 Besöksutveckling vid

årsverken vid institutionsteatrar2.4 Utveckling av



Källor SOU 1991 71
Kapitel 2

Statlig kulturpolitik i Sverige. Europarådet.En svensk tillrapport
Kulturpolitik i Europa 21
Att vidga kulturråddeltagandet i kulturlivet. Statens rapport
19911

kulturrådsStatens teaterstatistik

FörteckningTabell 2.1 över regionalalokala teaterinstitutioner

Institution kulturrådetAv beslu-
Fördelningtad av an-

talet grundbelopp
l199091

Borås stadsteater 51
Folkteatern i Gävle 35
Folkteatern i Göteborg 64
Göteborgs Musikteater AB 286
Göteborgs stadsteater 21 l
Helsingborgs stadsteater 68
Kronobergsteatern 8
Länsteatern i Bohuslän 35
Länsteatern i Dalarna 36
Länsteatern i Jönköping 36
Länsteatern Orebroi 38,5
Malmö stadsteater 387
Mittlänsteatern 51
Norrbottensteatern 60
Norrlandsoperan 70
Skaraborgs Iänsteater 35
Stockholms stadsteater 300
Uppsala stadsteater 80
Värmlands musikstiftelseoch 57teater-
Västerbottensteatern 39
yästmanlands Iänsteater 37
Alvsborgsteatern 23
Östgötateatern 158
Dramatikergrundbelopp 5
Koreografgrundbelopp 2

2 200,5

Grundbeloppen beskrivs närmare i kap. 5



SOU 1991 7l
Kapitel 2mmS

5
wmS

m
mm2

5
mm

nm

m
om

nm

nq

m
nm m

. o
n2 m

nmm

m
om2

m
ov

m
em

Sä
o

3 u
å



SOU 1991 71
Kapitel 2

m H

m H

m
m H

m H

m H

m H

m

z
m

m

m H

. m

m

m H

m H

m H

E
w..ä

u



SOU 1991 71oE 8 Z
Kapitel 2

E S S a

S

S

EE

S

S

-

E

f

-- -
v



3 personal och vissaTeaterns SOU 1991 71
Kapitel 3förhållandenarbetsrättsliga

m.m.

3.1 Personalgrupper

Personalen vid brukar indelas i huvudgrupperteatrarna tre
konstnärlig, teknisk och administrativ personal.

konstnärliga tekniska finns flera oli-Bland och personalenden
följande vilka yrkeskategorierka yrkesgrupper. I det somanges

ingår i olikade huvudgrupperna.

3.1.1 Konstnärlig personal

finns iTill konstnärlig personal räknas de personalkategorier som
TR Svens-riksavtal 198990 mellan Teatrarnas Riksförbund och

skådespelare, sångare,Teaterförbundet, nämligenka dansare, re-
regiassistenter, koreografer, kostymtecknare, scenografergissörer,

ingår i konstnärliga deoch Vidare den personalendramaturger.
Riksför-omfattasyrkesgrupper avtal mellan Teatrarnassom av

SYMF, nämligen musi-Yrkesmusikerförbundbund Sverigesoch
Även räknasyrkeskategorierker, korister och repetitörer. andra

dramati-till dirigenter, ochkonstnärlig personal, tonsättaret.ex.
ker.

funktionerVissa personalkategorier uppdelade olikaär
tutti-Inom musikergruppen finns konsertmästare, stämledare och

kårdan-musiker. premiärdansare, solister ellerDansare kan vara
sare.

3.1.2 Teknisk personal

föreställnings-i indelas itekniska personalen kan huvudsakDen
först-personal. Till denanknuten föreställningsanknutenresp.

arbetsuppgifter inomkategorin hör personal mednämnda scen-
belysningsområdet attributörer,statister, inspicienter,och samt

sufflörer garderobiärer.och
verkstads-föreställningsanknuten främstTill personal hör

tapetsering. Vidare inräknaspersonal inom el, snickeri, sömnad,
dekormålare, ochrekvisitörer, Städpersonal, fastighetspersonal
chaufförer.

rekvi-i flesta fall själva för tillverkningTeatrarna desvarar av
anställda.sita, vilket förutsätter hantverkare ärkompetentaatt

lång itradition hantverkskunnandeFlera harteatrar spe-en av
ciella reguljär utbildning oftadär saknas.yrken,



finns arbetsleda-yrkesgruppertekniska personalens SOU 1991 71Inom den
Kapitel 3förmän arbetare.samtre,

3.1.3 Administrativ personal

inteförvaltningspersonaladministrativ personal räknasTill som
flestaföreställningarna. Deanknytning tilli direkttjänstgör av

femdagarsvecka.dagtid under normaldessa kan arbeta

Förhållandet konstnärligtekniskadministrativ3.1.4
personal

kulturråd 198687 uppgif-i sin teaterstatistik sedanStatens anger
från personalens fördelninginstitutionsteatrarna gällandeter

tabell 2.4. Gränsdragningen mellan personal-olika kategorier
något redovisning.i olikavarierakan teatrarsgrupperna

för institu-teaterstatistiken visarberäkning grundvalEn av
fördelning förgenomsnittliga procentuellationsteatrarna följande

perioden 198788-198990
%Konstnärlig personal 45,7-

%39,6Teknisk personal-
%.Administrativ personal 14,6-

förhållanden3.2 Arbetsrättsliga

3.2.1 Lagar

teaterområdetinom gäller arbetsrättsliga la-För anställda samma
några,arbetsmarknaden i Övrigt. skallför Här nämnasgar som

vilka tillkommit 1970-talet haft särskildsedan och kan hasom
betydelse för teatrarna.

19771160Arbetsmiljölagen innebär bl.a. 36 timmarsatt-
sammanhängande veckovila infördes tidigare 24.mot

1977480Semesterlagen innebär alla anställda skall haatt-
minst 5 veckors semester.

Lagen anställningsskydd LAS 198280.l97412 ochom-
fackligLag förtroendemans verksamhet betaldom ar--

1974358.betstid
Medbestämmandelagen 1976580.-
Lagar studieledighet och föräldralediga.om-

återkommerTKU i föravsnitt till vissa betydelselagarssenare
teaterkostnaderna.
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3.2.2 Avtal SOU 1991 71
Kapitel 3

Fackliga organisationer

teaterområdetDe anställda inom tillhör olika fackliga organisatio-
följandeI det nämns organisationerde inom yrkes-ner. som resp.

kategori ansluter flest medlemmar
såvälSvenska Teazerförbundet TF ansluter konstnärlig som

teknisk och administrativ personal. Till de största grupperna
bland Teaterförbundets skådespelare,konstnärliga personal hör

sångareregissörer, och dansare. Teknisk personal tillhör Tea-som
terförbundet har i allmänhet arbetsledande funktion.

På Operan Sverigesär Arbetsledareförbund SALF avtalsslu-
tande organisation för arbetsledare.

Bland teknisk personal är arbetsledare eller förmån ärsom
Svenska MusikcrförbundctKulturarbetarförbundet SMF avtalsslu-
tande organisation.

Flertalet anställda musiker och korister tillhör .Sireriges Yrkes-
musikerförbund SYMF.

Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Sveriges
ingårArbetsledareförbund i tjänstemännens centralorganisation

privattjänstemannakartellen TCOPTK. Svenska Musikerförbun-
detKulturarbetarförbundet är anslutet till Landsorganisationen
LO.

Personalens organisationstillhörighet varierar mellan olika te-
Detta gäller inte minst den tekniskaatrar. inompersonalen resp.

Operan, PåDramaten och Riksteatern. Dramaten tillhör tekniska
arbetsledare TF, dessa,medan nämnts, Operan till-som ovan
hör SALF. lnom Riksteatern allär teknisk personal organiserad i
TF.

Riksa vtal

På teaterområdet frågorregleras anställningsvillkor, arbetsti-om
der, löner, restids- och övertidsersättningar, i flerasemester m.m.

friståenderikstäckande avtal mellan den arbetsgivareorganisatio-
åTeatrarnas Riksförbund TR Svenska Teaterför-samtnen ena,

bundet, Svenska Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerför-
åbund Sveriges Arbetsledareförbund, andra sidan.samt

Såväl samhällsstödda privata institutionsteatrar, symfo-som
niorkestrar länsmusikstiftelseroch anslutna tillär TR.

ovanståendeNuvarande riksavtal eller kollektivavtal för orga-
nisationer finns förtecknade i bilaga
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711991SOUavtalLokala
Kapitel 3

avtal.med lokalakompletterasavseendenvissaiRiksavtalen kan
och RiksteaternOperan, DramatenförgälleravtallokalaDe som

arbetstideroftapreciserasavtalenlokalal dei bilagaredovisas
personalgrupper.olikaför

olika sätt.skettavtalen harlokaladeUtformningen av
harAvtalenpersonalgrupp.varjeavtal förharOperan separata

berö-kanpersonalgruppSammatidpunkter.olikatillkommit vid
På Rikstea-tidsbegränsade.Avtalen äravtal.fler än ettras av

harDramatenallaförsamlatavtaletlokalaärdet grupper.tern
Musikerförbundet.Svenskaendast medavtallokalt

Anställningsformer3.2.3

föranställdellertillsvidareanställdpersonal kanTeatrarnas vara
tid.begränsadviss

utredningi dennaanvändstillsvidareanställdmedSynonymt
anställd.fastbegreppet

årsskådespelare 3uppnås efterförTillsvidareanställning an-
koristerochmusikerFörinstitutionsteater.vidställning samma

års provtjänst-godkänduppnås eftertillsvidareanställning ettkan
6allmänhetitillämpasyrkeskategorierövrigaflertaletFörgöring.

provtjänstgöring.månaders
skilda be-finnstidbegränsadföranställningdet gällerNär

konstnärligförteaterförbundsavtaletavtal. li olika angesgrepp
pjäs eller visstvissanställningsformerpersonal följande avsersom

turnéanställ-korttidsanställningettårs- eller samtpjäs-,arbete
till-finns begreppetSYMFochTRmellanmusikeravtaletning. l

definierasSMFochmellan TRkollektivavtaletanställda. lfälligt
extraanställda.tidvissuppgift ellerför vissanställda som

tillfälligtelleranvänds begreppetutredning extra an-dennal
tillsvidareanställ-ärinteför dembegreppallmäntställd somsom

förgäller tea-termdeanvänds denövrigt termer resp.da. l som
korttidsanställd,begreppetgenerelltanvändsRiksteaternFörter.

30 juni ellerjanuari ochmellan 1anställningvilketmed avses
december.31juli ochlmellan

vikarierellerfrilansarefinnspersonalextraanställd somBland
extraanställdTillprojekt.ellerperiodavgränsadförengagerats en

erhållit tillsvidarean-sådana inteännuräknas ävenpersonal som
såsom regissörer,yrkeskategorierkonstnärligafleraställning. För

avgränsadföranställningärorkesterdirigenterscenografer eller
vanligt.mycketprojektsärskiltellertid

endastfinnsgarderobiärerstatister ochyrkesgrupperFör som
extraanställning.

Utifrån konstnär-olika.kanextraanställningartillSkälen vara
be-skallrollervissaönskaregissörkanöverväganden attliga en
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Ävensättas med vissa i sig kan kräva tillfäl-repertoarenpersoner. SOU 1991 71
liga personalförstärkningar hållvissa det kan gälla huvud- Kapitel 3-
rollsinnehavare, musiker med speciell utbildning, osv.

Inom musikteatern såväldet inteär ovanligt utländskaatt som
svenska gästsolister för särskilda uppsättningar eller fö-engageras
reställningar.

Behov tillfälliga ocksåanställningar kan orsakas deav attav
fast engagerade har tjänstledigt för Sådanandra uppdrag. tjänstle-

fårdighet för konstnärlig personal ansluten till Teaterförbundet,
skådespelarebl.a. och solister, år.till Denna regeltrevara upp

tillkom bakgrund inrättandet Skåde-mot TV-ensemble.av av en
spelare bibehållandeskulle med anställning vid institutionstea-av

under begränsad tid kunna arbeta iter denna ensemble. TV-
ensemblen har sedermera lagts ner.

Inom liksom inom arbetsmarknadenteatern i övrigt finns det
behov vid föräldraledighet,ersättare studier, sjukdom Förav etc.
teaterinstitutioner sådanai landet kan tillfälliga behovute av per-
sonal bli dyra tillgodose, Norrlandsoperanatt grundt.ex. om

måstesjukdom frånrekrytera extramusikerav ort.annan
Av produktionsskäl kan engagemangsperioden för den extraan-

ställda artist skall ersätta den tjänstlediga bli längre tjänst-änsom
ledighetsperioden vilket kan orsaka merkostnader. Merkostnader

också uppståkan den blir måstetjänstledig ersät-om person som
fleratas extraanställdaav personer.

Förhållandet mellan antalet fast extraanställda varierarresp.
mellan de olika TKU studerat.teatrar som

Någon enhetlig utvecklingstendens vad gäller fördelning mel-
lan fast-extraanställda fåtthar PåTKU inte fram. Riksteatern
har andelen korttidsanställda ökat medan den Operan har

Påminskat. Göteborgs musikteater Stockholms stadsteaterresp.
har andelarna extraanställda under 1980-talet varierat mellan oli-

spelår.ka
År 198990 utfördes 81 % institutionsteatrarnas totala antalav

årsverken fast anställd personal.av

3.2.4 Arbetstider

l bilaga 3 viktigare arbetstidsbestämmelser enligt gällandeanges
lagar och lokala avtal för Operan, Dramaten och Riksteatern.

framgårDet olika arbetstider förgäller skildaatt grupper
bland personal. Förteatrarnas den konstnärliga personalen finns
bestämmelser reglerar arbetsdagens uppdelning mellansom repe-
titioner och föreställningar långt uppehållethursamt som anger
däremellan skall vara.

Yrkesmusiker har avtal 29 timmarsett s.k. podie-som anger
tjänst för heltidsarbete. Det faktiska arbetstidsuttaget för podie-
tjänst ligger dock oftast under 25 timmar, ibland 20.närmare Dä-
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enskild 1991 71SOUkravtillgodoseinitiativmusikernaskall egetrutöver
övning och 3KapitelenskildMotsvarande kravförberedelse.ochÖvning

konstnärligaandravissaför grupper.gäller ävenförberedelse
kanpersonalentekniskaföreställningsanknutna ar-denFör

frånarbetsdagen,helatäckerskiftiindeladbetstiden somvara
byg-tillrivasskallföreställningföregåendedå kvällsmorgonen

föreställ-kvällensförrepetitionför dagens samtgande scenav
personalentekniskadeni skift kan ar-arbetaförställetning. I att

produktioner.bestämdatillanknytningmedbeta
utformningsärskildteateranställda ärallaförGemensamt en

Enligt230-dagarsregeln.s.k.dennämligenfemdagarsveckan,av
årunderarbetsdagarantalet etttotaladetmaximerasregeldenna

uppnå störreSyftet ärdagar.228 atttill1991fr.o.m.230till
spelåret.förläggning överarbetstidensbeträffandeflexibilitet

fö-kansomkvällstjänstgöringregelbundenmedpersonalFör
ledighetveckasytterligareveckan läggsidagarrekomma ensex

lagstadgadetill den semestern.ferier
arbetstra-avtal, ävenochlagarförutomkan,varjeInom teater

personalensplaneringenförbetydelsepraxis haoch avditioner
arbete.

Pensionsbestämmelser3.2.5

harförutsättningar tea-fysiskaspeciella krav m.m.följdTill av
pensionsålder änlägreallmänhetikonstnärliga engrupperterns

gäl-Nedanövrigt.iarbetsmarknadenför nugäller angesvad som
pensionsåldrarlande

PensionsâlderYrkesgrupp

år59-6lSkådespelare

år52-55Korister

manligaår53-56OperanSångsolister vid
kvinnligaår50-53

år63-65generelltMusiker;
år60-63Operanvid
år60-63musikstiftelscrregionalavid

är41-44Dansare
manligaår65-66personalTeknisk
kvinnligaår63-65

år lägre1985tillskådespelare framgällde trekvinnligaFör
musi-pensionsåldern förlägrepensionsålder Denför manliga.än

musikertjänster-förklaras attmusikstiftelser,regionalavidker av
militärmusik-f.d.regionmusik-statligai deningicktidigarena

1988.januari1upphörde denvilkenorganisationen,
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Flertalet däribland Operan, ochteaterinstitutioner, Dramaten SOU 1991 7l
Riksteatern, till det statliga pensionssystemet.är anslutna Kapitel 3

3.3 TKUs kommentarer

framhålls svårigheterna fastl TKUs direktiv utnyttjaatt att per-
sonal kan medföra ekonomiska förluster i verksamheten och att

till omfattningdetta bör ställas i relation möjligheten i lämpligatt
projektanställningar.tillämpa

nårteatercheferEnligt TKU talat med institutionsteatrarsom
långfasta siktbygger sin verksamhet ensembler ettsom

bättre konstnärligt resultat bygger sina uppsätt-än teatrar som
skådespelarepåningar för varje uppsättning. Desom engageras

måstefasta ensemblerna dock kunna kompletteras med extraan-
ställd personal. En kombination fast anställda och extraanställ-av

såvälda kontinuitet flexibilitet enligtärgaranterar tea-som som
tercheferna förutsättning för bred och varierad repertoar.en en

förutsätterDetta fasta ensemblen väl avvägdäven den haratt en
ålderssammansättning.köns- och

framgårBland de TKU närmare studeratteatrar att genom-
snittsåldern årkonstnärligabland den personalen under senare
stigit medan den konstant andra. Endem legatett par av

medelålder åldersfördelningenstigande ojämn.betyda blirkan att
åldersfördelning så småningom svårigheterojämnEn leda tillkan

vid repertoarplaneringen, särskilt medel saknas för anställaattom
frilansare.unga

Sådana problem förstärkas vid de dramatiskakan teatrarna,
ändå svårtdär det repertoarskäl kan bereda jämnattav vara sys-

åldersgrupper. pensionsåldernselsättning i alla höjningDen av
skådespelare ocksåför kvinnliga genomförts kan bi-som vara en

svårigheter.dragande orsak till dylika
Sångsolisterna inominom musikteatern är ofta specialiserade

måsteviss därförl fast musikteaterensemble oli-repertoar.en en
sångare ingå.ka slags Operan den enda musikteaterinstitutio-är

flertaleti landet med fasta ensemble framförasin kannen som av
klassiskaden i originalversion.verk Föroperarepertozirens att

Operan skall kunna hävda sig internationellt ensembleteatersom
måste också sångareOperan fackskola in inom olikasatsa att

sådanaoch det kan tid innan investeringar utbyte ita ettger
önskat antal föreställningar.

Enligt TKUs uppfattning relationen fasthänger mellan an-
målsättningställda och extraanställda nära med teaternssamman

och repertoarpolitik. Projektanställningar för huvuddelen denav
konstnärliga vidpersonalen lämpar sig bäst institutioner som spe-
lar produktion i flera föreställningar följd.med i Dettageten
tydligaste exemplet form finns inom privatteatern.denna Lin
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måste kringbyggastidigare 1991nämnts SOU 71repertoarteater enuppsom
Kapitel 3ensemble.fast

anställdafastproblemmusikteatern kan detInom attettvara
i ställetsångare verka frilansaretjänstledigaföredrar att somsom

ökade kostna-medförakansin Dettaför arbeta teater.att
sångaremåste fast anställdOperan ersättader, när somt.ex. en

sångare.fått flera frilansandemed ellertjänstledigt en
går således konstnärliga el-varkendetmeningEnligt TKUs av

projektanställ-andelengenerellt hävdaekonomiska skäller attatt
fasta ensemblensbekostnad denborde ökavidda teatrarna av

storlek.
framhålla fas-finns anledningsammanhangI detta att storaatt

mycket kravställersärskilt musikteaternensembler inom storata
förmåga verksamhetenplanera ochteaterledningens styraatt

upprätthålla sysselsätt-jämntillfredsställande hög ochför att en
möj-alltidinte äri ensemblen. Att dettaför alla medlemmarning

förståelsemåste finns iför.enligt DetTKU haligt teater-man
skapandeprocessenkonstnärligadenproduktion självautöver

förhållanden effek-många kan motverkaspeciellaandra ettsom
medPå flera yrkesgrupperskallpersonalutnyttjande.tivt teatern

föreställningarrepetitioner ocharbetstider iskilda samverka sam-
tillverkning kostymer,hantverksmässigskertidigt det avsom en

äryrkesgrupperrekvisita. Personalen i olikaochdekor teatern
uppsättningsin givnaspecialiserade. Varje produktion harmycket

utsträckning kan ersättas.begränsadartister i mycketsomav
många gångerframförhållning in-planeringen kan detigodTrots

uppstår kanproduktionenflaskhalsar iundvikas dette att som
såväl beredasinte kanoch orkestersolister körinnebära att som

Även arbetsbelastningenorkestern kansysselsättning. inomjämn
Då särskilt in-specialiseringenolikabli mellan instrument.ojämn

långt medför sjukdoms-driven,konstnärliga ärde gruppernaom
för verksamheten.olägenheterfall ofta betydande

förhållanden givetvisdetärantyddabakgrundMot avav nu
från desynpunktteaterledningenssärskiltvikt attmycket stor --

så utformadetjänstgöring ärför personalensregler gäller attsom
effek-medverka tillkomplexiteten i verksamheten kande entrots

personalen. Utanförsysselsättningsgradhögtiv produktion med
ifrågasättafrågan floradenvill TKUi detalj haatt penetrerat om

ställdade härOperantillämpaslokala avtal motsvararsomav
förvånande avtal inteNågot lokalaOperansvidareärkraven. att

skulle in-tidsbegränsning dettariksavtalen med dentillkopplats
får övervä-ledningOperansgivetvis ankommaDetnebära. att

åtgärder.någraföranledaframförda synpunkter börhärga om
skå-fickTV-teaterensemblesamband med inrättandetl enav

enligt avtalmöjlighetinstitutionsteatrarnaviddespelarna taatt
regelårs dennaSom nämnts ärtjänstledighet.till tre nyssupp

för regelnsoförmånlig motivetSedanför musikteatern.främst
nedläggning,TV-ensemblensbortfallittillkomst genomnumera
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finns enligt TKU skäl för arbetsgivarparten vid kommandeatt SOU l99l 7lav-
talsförhandlingar initiativ till frågan.omprövningta Kapitel 3av

Vid de samtal TKU fört med teaterchefer, teaterkritikersom
och företrädare för berörda personalorganisationer har framförts
uppfattningen svensk institutionsteater frånatt skulle konstnärlig

måsynpunkt väl större rörlighetsett bland den konstnärligaav en
personalen. Rörligheten ha minskat avsevärt under deanses se-

decennierna. Enligt frågannaste TKU är främja rörlighe-attom
bland teaterkonstnärernaten väl värd ingående.diskuterasatt

frågaDenna ligger dock utanför TKUs uppdrag. Det är en upp-
gift för Teatrarnas Riksförbund tillsammans medatt personalor-
ganisationerna överväga åtgärder.lämpliga I det sammanhanget
kan det finnas anledning för utvärdera effekternaparterna att av

ården 1985 genomförda höjningen pensionsåldern för kvinnli-av
skådespelare.ga
De krav flertaletstora konstnärliga yrken ställer kreati-som

vitet, god fysik gör intedet är möjligt föratt alla fyllam.m. att
dessa krav under yrkesverksam period årkanske 30 elleren

någonFör dem anledning inte hållakanmer. eller vill sigsom av
kvar inom konstnärligt yrkeett är det viktigt det finns möjlig-att
het kunna över tillatt yrkesverksamhet. Vad härannan som

konstnärliga ocksåsagts yrken kan gälla vissaom tekniska yrken
inom Arbetsmiljönteatern. kan för vissa dessa tekniska yrkes-av

påfrestande.grupper vara
frånDet har flera teaterchefers sida omvittnats att teatrarna

kan ha betydande problem sådanamed klara behovatt ompla-av
cering har lnte de störstasom antytts.nu hateatrarnaens anses
tillräckliga personaladminstrativa för ändamål.detta En-resurser
ligt TKUs mening det önsvärt inom Teatrarnasattvore man
Riksförbund diskuterade lämpliga former för förstärkningen av

personaladminstrativateatrarnas resurser.
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4 Teatrarnas kostnader SOU 1991 71
Kapitel 4

4.1 Indelning

TKU har valt dela in kostnader i huvudgrupperatt teatrarnas tre
personalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader. Denna

årsredovisningar.ocksåindelning tillämpas vanligen i teatrarnas
Personalkostnaderna den delen, 70%,utgör största teatrar-ca av

samlade kostnader. Lokalkostnaderna lokalhyrornas som avser
%utgör för institutionsteatrarna omkring 10 enligt uppgiftm.m.

gällande 198788.
Till övriga kostnader förs bl.a. materialkostnader för uppsätt-

ningar, kostnader för informationmarknadsföring och resekostna-
der.

kapitel behandlas institutionsteatrarnas samlade kost-l detta
fria redovisas kostnadsutveck-nadsutveckling. För teatergrupper

lingen i kapitel

4.2 Personalkostnader

4.2.1 Allmänt

bestårTeatrarnas socialapersonalkostnader lönekostnader ochav
avgifter för fast Efter-personal år anställd eller extraanställd.som

måstei mycket utsträckning byggarepertoarteater storsom en
sådanafast föranställd personal, personalkostnadernaär te-

till övervägande del betrakta fasta kostnader, dvs. deatrar att som
åtminstone årsär givna sikt.ett par

förhållande till institutionsteatrarnas intäkter harl totala per-
utgjort 70 % perioden 197576-sonalkostnaderna underca

198990. Tabell 4.1.
samhällsfinansierade institutionsteatrarnas sammanlagdaDe

fråni period ökatpersonalkostnader har fast pris under nämnda
%. 4.1.milj.kr. till 932,9 milj.kr. eller 33 Tabell En701,1 med

kostnadsökning kan hänföras till ökningdel denna anta-avav en
Ökningenårsverken från 3 084 3 812 med 24 %.let till eller av

årsverken till följd utbyggnaden dendelantalet är stor en avav
regionala teaterverksamheten.

framgår personalkostnadinstitutionsteatrarnas4.1tabellAv att
årsverke % mellanmed 8,4fast pris har ökatberäknat iper

från 000 kr..226 000 till 245197576 198990och
års-kostnadgenomsnittligaDe regionalalokala teatrarnas per

genomgående någotverke perioden i fast pris legathar under un-
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197576 207 000 kr. ochgenomsnittet för samtligader SOU 1991 71teatrar
198990 231 000 kr.. Kapitel 4

avgifteroch socialaRetroaktiva utbetalningar löner m.m.av
redovisade personalkostnadsut-förorsaka ojämnheter i denkan

årfrån annat.vecklingen till ettett

metodfrågor4.2.2 Lönekostnadsanlys -

tillgängliglönekostnadsstudierna till medTKU har begränsat att
för olikautvecklingenoch övriga uppgifter belysastatistik perso-

angåendeteaterområdet. uppgifterVissai inomnalgrupper stort
också inhämtats.sektor harutvecklingen inom privat och statlig

tillgångUtifrån haft till kan lönekost-material TKUdet som
olika metoder utveck-nadsutvecklingen studeras enligt ett par

lönekostnadutvecklingenlingen avtalsenliga minimilöner, avav
faktiskaidentiska individer utvecklingen den löne-för samt av

inklusive musiker.för teaterförbundsansluten personalkostnaden
viss tekniskKostnadsutvecklingen för enskilda yrkesgrupper t.ex.

frånavvikit deninternationella gästsolister kan hapersonal eller
utvecklingen.generella

minimilönUtveckling avtalsenlig4.2.3 av

riksavtalkollektiv-reglerasdel lönekostnadernaEn stor genomav
ersättningar lörminimilöner andraavtal. 1 dessa och t.ex.anges

musikerOB. personalgrupper ochobekväm arbetstid För vissa
tarifflöner.korister gälleri avtal angivna lönernaär det de som

t.ex.andra fallinnebär löneglidning förekommer. lDetta att
skådespelare teaterförbundsavtaleti sker löne-för och regissörer

minimilönen.endast lsättningen individuellt och riksavtalet anger
lönenivåerna vid indi-anställningskontrakten kande individuella

miniminivå.avtalsenligviduell lönesättning överstigaavsevärt
för flertalet personalkategorierriksavtalkollektivavtall anges

löneutvecklinggaranteradminimilön för nyanställd samt enen
anställningsår.efter olika antal

olika till-minimilöner kommer inteVid studiet avtalsenligaav
avtalsenligaUtvecklingen denOB-ersättnin med.lägg t.ex. avr

långsammare utvecklingdenminimilönen blir därför sannolikt än
lönekostnader.beskrivits grundval faktiskasom av

lönenivåer tillgängliga riksavtalkollek-enligtTKU har studerat
åren 1989 1990. Under1978, 1982, ochtivavtal gällande 1975,

ålderstilläggperioden har vissa fall förändringar sketti m.m.av
ingångslönernågra utvecklingenexempelNedan avanges

där lönelä-1975-07-01 1989-09-01 omräknat i indexmellan och
1975-07-01 100.enligt avtalget
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Skådespelare, Sthlm 261 SOU 1991 71
Dansare 296 Kapitel 4
Musiker 220

årTekniska tjänstemän lönegrupp 5 1975,
årlönegrupp 1989B 269

någraNedan exempel utvecklingen maximal avtalsen-anges av
lig 1975slutlön mellan 1989och omräknat i index där löneläget
enl. 1975-07-01avtal 100

Skådespelare mån.efter 24 1975
årefter 15 1989 298resp.

årefter 3Dansare 1975
årefter 15 1989 307resp.

årMusiker efter 9 1975
år 198915 251resp.

tjänstemän gr.Tekn. 5 1975,
årC efter 198915 342gr.

Är ålderstillägg1989 hade för förlängts för-iavsevärtstegen
hållande årtill 1975. Detta liksom höjningen de avtalsenligaär, av
minimilönerna, utvecklingenanpassning till inom arbetsmark-en
naden i övrigt.

framgårredovisningenAv slutlönerna relativt har ökatatt sett
ingångslönerna.änmer

ingångslönerna månad1990-01-01 de avtalsenliga kr.var per
följande

Skådespelare 8.455
Dansare 8.170
Korister 8 845
Musiker, tutti, Sthlm 9 856

tjänstemän,Tekniska lönegrupp 8 455B

månadNedan de kr.avtalsenliga slutlönernaanges per som
några uppnåsgällde för 1990-01-01.yrkesgrupper l samtliga fall

årsdessa efter 15 tjänstgöring.
Skådespelare 11895
Dansare 11210
Korister 11497
Musiker, 12 761tutti

11085tjänstemänTeatertekniska lönegrupp B

iavtalsenliga minimilönerYtterligare uppgifter ta-angesang
bell 4.2-4.4.
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1991 71individer SOUför identiskaLöneutveckling4.2.4
Kapitel 4

årlig statistik deniTR sammanställerRiksförbundTeatrarnas
Uppgifterindivider.identiskaförlöneutvecklingenprocentuella

och sedanpersonalteaterförbundsanslutenför1970finns sedan
också förfinnsstatistikMotsvarandepersonal.för samtlig1982

ingår överenskommenSAF-området. angivna lönesummandenl
särskildavissapersonalenkonstnärligaför denlön,kontant samt

fr.o.m.lönestatistikindexberäknat dennalönetillägg. TKU har
teaterområ-inomlöneutvecklingenUppgifterna visar197576. att

SAF-området.långsammare inomvarit ändet

År m.fl. TRSAF

1001001975

1701841982

309.5348,71989

4.5.Se även tabell

också löneutvecklingstalprincip harEnligt ett somsamma
Därvidlönenivåhöjningen beräknats TR.renodladeden avanger

personal-iförskjutningarstrukturellaförkorrigeringargjortshar
löne-standardberäknadålderssammansättningkårens ochyrkes-

SÃY. något lägreberäkningar blirnivåhöjning dessaUtfallet av-
Standard-individer.identiskaförangivna utvecklingförän ovan

beräkninglönenivåhöjning förgrundutgör teater-beräknad av
i avsnitt 4.5.kostnadsindex

faktiska lönekostnaden4.2.5 Den

årlig sammanställt lö-statistikTR iRiksförbund harTeatrarnas
TR-området 1974, uppdelatsedannekostnadsutvecklingen inom

personal.konstnärligtekniska tjänstemänkanslipersonal, samt
års-antalmånadslönesumma givetUtifrån ochsammanlagd etten

kategori framräknats. Iförgenomsnittslönverken har resp.en
Ge-ingår tillägg.ersättningar ochlönesumma ävendenna extra

ålder ellertillhänsynnomsnittslönerna har beräknats tagenutan
något lönestatistiskt begrepp.vedertagetinteoch de utgöryrke

eftersomsammanhangintresse i dettaUppgifterna dock ut-är av
avspeglas ianställdkostnadenfaktiska te-vecklingen den perav

kostnadsutveckling.samladeatrarnas
genomsnittligagällandestatistik4.6. redovisas TRstabellI

gäl-från år 1975-1990. Uppgifternamånadslöner år periodenför
efter-musiker,personalteaterförbundsanslutenendast samtler

förfinnsintepersonalgrupperövrigabeträffandeuppgiftersom
hela perioden.
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för 1975-1989Utvecklingen perioden kan sammanfattas enligt SOU 1991; 71
följande Kapitel 4

årGenomsnittslön
Personalkategori 1975 1982 1989

Kanslipersonal 4 365 482 12 8487
Tekniska tjänstemän 500 307 12 9174 7
Konstnärlig inkl.pers.
musiker 189 898 13 149S 7
Samtliga 902 7084 7 13 044

Omräknat nivåntill index 1975med 100 1989var

Kanslipersonal 294
Tekn. tjänstemän 287
Konstn. personal
inkl musiker 253
Samtliga 266

framgårAv tabell 4.6. kraftigasteden kostnadsökningenatt
två år årenmellan under perioden skedde mellan 1987 1988och

då den totala ökningen för samtlig enligtpersonal 13,7ovan var
då%. Sannolikt har den införda OB-ersättningen för konstnärlig

personal varit bidragande orsak till denna utveckling.en
En olika personalgrupper specificerad statistik finnsmera

år framgår1986.sedan dennaAv den genomsnittliga lönekost-att
månad årnaden i kr. individ 1989 följandeochper var

Konstnärlig personal exkl. musiker
och korister 82712
Musiker 13 494
Korister 12 308
Teaterteknisk ej tjänstemänpersonal 44411

faktiskaDen kostnadsutvecklingen har sannolikt varierat för
olika yrkesgrupper inom den tekniska personalen. Konkurrensen

teaterområdetmed arbetsgivare utanför har medfört snabbareen
löneutveckling för kvalificerad teknisk personal.

4.2.6 Sociala kostnader

teaterområdetFör igäller sociala avgifter, förstort samma som
arbetsmarknaden i övrigt.

Sociala kostnader regleras lagstiftning eller avtal ochgenom
utgåendeberäknas i bruttolön.procent av

ingårl de lagstadgade avgifterna fr.o.m. september 1989 ATP
13 %, sjukförsäkring l0,1 %, 7,45folkpensionering %, ar-
betsmarknadsavgift 2,l6 %, 2,2 %,barnomsorg arbetsmiljöav-
gift 1,5 %, övrigt 2,56 %.



sociala avgifterna beräknat bruttolönen harDe lagstadgade SOU 1991 71
årfrån årökat % % 1989 enligt SAFs beräk-23 1975 till 39 Kapitel 4ca

ning avgifter för tjänstemän i bruttolön. Motsvaran-procent avav
ocksåutveckling förde gäller arbetare.

RSFS 198534Riksskatteverket beslöt 1985 arbetsgivareatt
får frånkostnadsavdrag bruttolön 30 %göra utgiven med när

beräknar underlaget arbetsgivaravgifter för musikerför ochman
sångartister.

Enligt beräkningar gjorts för orkesterinstitutionerna skullesom
detta medföra sänkning de sociala kostnaderna med 11en av ca

Åtgärden% beräknat musikerlönesumman. minskathar mu-
någotsikteatrarnas avgifter,sociala och därmed det totala procen-

tuella utfallet för teaterinstitutionerna.
l de avtalsmässiga sociala avgifterna för teaterinstitutionerna

ingår procent bruttolönenberäknat avgift till det statliga
pensionssystemet l0,5 %.SPV

ingårVidare följande försäkringar hos Arbetsmarknadens För-
avgångsbidragsäkringsaktiebolag AMF 0,1 %, trygghetsför-

0,6 %,säkring tjänstegrupplivförsäkring 0,35 %.
Under perioden har de avtalsmässiga sociala avgifterna base-

rade SPV- AMF-premie varit i konstanta; %11,17samt stort
år år1975 11,50 % 1989.och

Utvecklingen de sammanlagda sociala avgifterna för teater-av
området från år år34 % 1975 till 49,5 %har ökat 1989.

Övriga4.2.7 kostnadshöjande lag- och
kollektivavtalsförändringar

teaterområdetFör kostnadsutvecklingen inom lag-är och kollek-
tivavtalsförändringar arbetstider, olika ersättning-slagssom avser

påverkarbetydelse. förändringar inteDessa barastorar m.m. av
den direkta lönekostnaden anställd, kan orsaka be-ävenutanper

upprätthållas.hov fler anställda oförändrat utbud skallettav om
Därmed kan även beräknade kostnader föreställning ellerper per

påverkas.besökare
Teatrarnas Riksförbund TR har uppdrag TKUav sam-

sådana årmanställt förändringar inträffat sedan 1974, samtsom
beräknat kostnadseffekterna dessa. Sammanställningenav avser
kollektivavtalen mellan TR och Teaterförbundet TF. Kostnads-
effekterna har beräknats procentuella ökningar den totalasom av

Ävenlönesumman för personal ansluten till TF. i de andra teater-
anställda kollektivavtal har förändringarmotsvarandegruppernas
genomförts. Enligt TKU är det därför rimligt TRsatt anta att

1 Gäller för de är tillanslutna SPV vilket de statligateatrar ochsom
flertalet kommunala är. För grundbeloppsberättigad regional gäl-teater
ler denna avgift fråndras direktatt grundbeloppet innan detta utbe-av
talas till vilket kan innebära denna inteteatern, kostnad i redo-att syns
visningen. Se vidare kap.
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sammanställning och beräknade kostnadseffekter är giltiga för SOU 1991 71
teaterområdet helhet. Sammanställningen, ävensom Kapitel 4som grans-
kats Svenska Teaterförbundet erinran, redovisas i bilagaav utan

deAv arbetstidsbestämmelser ändrats enligt TRs redovis-som
ning följande framhållaskan speciellt

år 1974 frånArbetstidsförkortning 42,5 till 40 tim. enligt-
arbetstidslagen.
åren 1974-86 övergångSuccessiv till 5-dagarsvecka.-
år 1975 Avtal högst 8 timmars arbetsdag.ang.-
år 1976 frånFörlängd veckovila, 24 tim. till 36 tim. enligt-
arbetsmiljölagen.
år år1981 1988 OB-tillägg för icke-konstnärligresp. resp.-
konstnärlig personal.

Kostnadseffekterna frånkan variera till Operanteater teater.
och Dramaten den TR beräknade effekten iatt huvudsakanser av
stämmer Riksteatern effekterna iteater. vissaresp. attanser
fall någravarit större till följd de införda bestämmelser-attav av

påverkari särskilt hög grad turnéverksamhet. sådanaBland be-na
stämmelser märks begränsning till 8 timmars arbetsdag 1975

inskränkningar i restidsbestämmelserna 1977.samt
Även i lokala avtal kan förändringar kostnadshöjande slagav

ha skett.
Den reella effekten de kostnadshöjande faktorernaav en

såvälkan gälla kostnader månteater verksamhet. l den kom-som
pensation i form erhållas,ökade anslag inte kunnat kan konse-av
kvenserna bli ändrad minskat antal anställda, höjda bil-repertoar,
jettpriser osv.

Teaterledare TKU har talat med har bl.a. lämnat följandesom
kommentarer till utvecklingen

Operan effekterna förändringar i centralalokalaattanser av
avtal för den konstnärliga personalen har kunnat hanteras genom
anpassning såledesverksamheten. Effekten har inte märkts iav

årsverkenbehov ökat antal för denna personalkategori. Där-av
har minskningen år frånantalet arbetadeemot dagar 250av per

till 230 haft betydelse för framhållsverksamheten. Vidare la-att
36 timmars påverkarveckovila införd måndagens1977gen om

inställelse, föreställning givits lördag kväll.om
Göteborgs framhållerMusikteater konsekvenserna de centra-av

angående nattuppehåll,avtalen begränsning till 8-timmarsdag,
lagen förlängd frånutökningen veckovilansemester samtom av
24 till 36 timmar.

4.2.8 TKUzs kommentarer

Det personalgrupper baserade statistikmaterialet beträffade
teaterområdet omfattar inte all förpersonal perioden 1975-1990.
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förlöneutvecklingen SOU 1991 71emellertid skäl perso-finns attDet att anta
i över- Kapitel 4Teaterförbundet stortorganisationer änandratillhörignal

teaterförbundspersonalens.medensstämmer
små skillna-år ganska1989 visarföruppgifterTillgängliga

månadslönekostnader.ider
teazerområdet hellerinteärutanförjämförelserförUnderlaget

indexeradevisar denindivideridentiskafullständigt. För ovan
SAFsArbetsgivareföreningensSvenskamedjämförelsen perso-

teaterområdet in-änlångsammare inomnalområde utvecklingen
TR-området varitharSAF-området. inomUtvecklingen me-om

deinförandemedsprångvis vilket hänger t.ex. avsammanra
OB-ersättningenår införandet1983 liksoms.k. lönestegarna av

teaterområ-år kan tilläggas1988. Detpersonalkonstnärlig attför
perio-individer underidentiskalönekostnadsutveckling fördets

utveckling.KPlssammanfaller med1975-1989den
områdetockså statligamed detgöraskanjämförelserVissa

utveckling lö-uppgifterfinnsFrån arbetsgivarverk avomstatens
reglerad lönmed statligtlöneplansplacerade tjänstemänförnen

1975löneplanslönengenomsnittligaåren 1975. Denefterför var
12tillmånad 100 hade 1989 ökatindex och2344 kr. per

4.7.307. Tabellindex835 kr.
tillgängligadetSammanfattningsvis kan TKU konstatera att

teaterområdetlöneutvecklingen inominte visarmaterialet att
områden. löne-genomsnittligaDenandrainomsnabbare änvarit

fall intei varjehög,betraktasheller motkostnaden intekan som
ställserfarenhetutbildning ochkravbakgrund de somav

också enligt TKUsgällerpersonalen. Detsammadelarstora av
minimilönerna.avtalsenligauppfattning de

Lokaler4.3

består hyreskostnaderdehuvudsakligenlokalkostnaderna somav
lo-andraredovisarinstitutioner ävenVissabetalar.institutionen

lokalkost-rubrikenstädning, underkostnader,kalanknutna t.ex.
nader.

Även investeringar iochför ombyggnader störrekostnader ut-
lo-kostnader bärsDessarustning form lokalkostnad.är aven av

kalhållaren påverkar höjd hyra.kostnaderoch teaterns genom
di-harliksom lokalytaFörändringar i lokalhyra kvadratmeterper

Då kostnadsutvecklingeffekt budget.rekt teatersteaterns en
föränd-därför betydelse kartläggaskall analyseras är det attav

perioden.aktuellaringar nämnda slag under denav
ochgivna siktflesta lokalkostnaderna kortFör de ärteatrar

deperspektiv kanbetraktas fasta kostnader. längrekan l ettsom
påverkas, naturligaofta i samverkan med huvudman. Avresp.

andraflertaletskäl bundna till sina lokaler änär teatrarna mera
företag.
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frånLokalkostnadsutvecklingen varierar institution till institu- SOU 1991 71
tion bl.a. beroende vilka principer för hyressättning lokal- Kapitel 4som
hållaren gårtillämpar. Det inte generell bild institu-att ge en av
tionsteatrarnas lokalkostnadsutveckling.

lokalförhållandenTeaterns publikutrymmen, repetitionsloka-
m.m.ler har naturligtvis betydelse för möjligheternastor att re-

påverkaföreställningar och därmed publikintäkterna.petera, ge
lokalförhållandenFörändringar i medför bättre personalut-som

nyttjande, större effektivitet i arbetet ocheller möjlighet ökaatt
påverkapublikantalet kan längre sikt ekonomi.teaterns

Studie arbetsmiljöteaternsav

låtitTKU har sammanställa delresultat vid högskolan i Lu-av en
leå pågående angående lokalförhållanden,studie arbets-teaterns

framhållsmiljö Där bl.a. följande En musikteaterlokal börm.m.
inte större än 1 000 platser och lokal för dramatiskvara teateren
inte större än 500 platser. finnsDet behov mindre lo-ett stort av
kaler för musikteater och dramatisk En ensidig satsningteater.

alltför lokaler begränsar repertoarvalet, ofta till nackdelstora
för mindre tillgängliga verk.

framhålls mångaI studien vidare arbetsmiljöer inomatt tea-
fortfarande eftersatta.är Konsekvensernatern detta blir högav

olycksfalls- och arbetsskadefrekvens, utrymmesbrist, orationell
materialhantering Med väl planerade lokaler kan enligt stu-m.m.
dien konflikter mellan konstnärlig och teknisk personal gällande

påtid begränsas. Vidare kan vinster i form konstnärligscenen av
repetitionstid ske har effektivare för hante-ett system attom man

byggande, och förvaring dekor, rekvisita ochtransporterra av
teknisk utrustning.

Ansvaret för lokalerna ligger ofta utanför själva teaterinstitu-
tionen; hos myndighet, förening, förvaltning Dettaen etc.annan
kan enligt studien medföra problem eftersom det hos flertalet
lokalhållare finns mycket bristfällig kunskap vad ären om som
viktiga egenskaper hos lokaler och teknisk utrustning för att tea-
terproduktionen skall fungera rationellt och ekonomiskt. Detta

oförståelseiresulterar snabbt brister elleratten attreparera ans-
till nödvändiga förändringar.pengar

4.4 Ovriga kostnader

Bland återfinnsövriga kostnader bl.a. kostnader förteatrarnas
material, vissa investeringar, och traktamenten, information,resor

hälsovårdsjuk och lunchsubventioner. De övriga kostna-samt
derna är övervägande rörliga och ofta anknutna till bestämda
uppsättningarproduktioner. ingårDe kostnadsposter ärsom var
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omsättning.förhållande Teatrar-små totala 1991 71till SOUsig iför teatrarnas
pris-påverkas allmänna Kapitelhand den 4i förstaövriga kostnader avnas

hotellövernattningart.ex.kostnadersärskildaVissautvecklingen.
från ikostnadsutvecklingenavvikakraftigt stort.relativtdockkan

ingår köptadel s.k.mindrekostnader ävenl teatrarnas en
låter tillverkautanförföretagVissatjänster. teaternt.ex.teatrar

anlitarförekommer ävenDetoch kostymer.dekorer teatrarnaatt
vakthållning Andelenutomstående städning,förföretag m.m.

3 %2 ochvarierat mellan1980-talethar undertjänsterköpta av
andelenökningEnsamlade kostnader.institutionsteatrarnas av

teaterleda-diskuteratsrationaliseringssyfte harköpta tjänster i av
går iiutvecklingeninget tyderfinns dock stortDet attsomre.

riktning.denna
uppfatt-TKUsenligtfinns detkostnadernaövrigaBland de

turnéerförkostnadernastuderaanledning närmarening att resp.
i avsnittTurnékostnader diskuterasinformationmarknadsföring.

ibl.a.behandlasInformationsmarknadsföringskostnader8.6. av-
9.5.3.snitt 5.4.5 och

teaterkostnadsindexKonsumentprisindex och4.5

iprisutvecklingenallmännaKPl denKonsumentprisindex anger
pri-utvecklingenKPl beaktasberäkningenVidsamhället. avav

skatteförändringaroch tjänster,antalstortett varorserna
utifrån be-ingående vikter derasolikadelarnaolikaDe gesm.m.

KPlFörtill KPl.sedankonsumtionen, och vägsitydelse samman
år.lång använ-från detföljd Detta äruppgifter mestfinns aven

måttstock detnäretableratoch det ärkostnadsindexetda som
inflationstakten.kostnadsutvecklingallmännasamhälletsgäller

kon-teaterkostnadsindexspeciellträkning harTKUsFör ett
personalkostnadernabeaktasindex ut-TKl l detta attstruerats,

kostnader. För70 %caandelmycket teatersgör stor av enen
huvud-gjorts för dedelberäkningarpersonalkostnadsdelen har tre

perio-förpåverkat personalkostnadslägefaktorer teatrarnassom
enligt följande1975-1989den

lönenivåhöj-Lönenivåhöjning standardräknadeenligt TRs- SÃY. lönenivå medhar ökatavsnitt 4.2.4. DennaJfrning ca
1989.1975 och170 % mellan

ti-och avtal. Avenligt lagaravgiftersocialaUtveckling av --
avgifterframgår socialautvecklingen4.2.6avsnittdigare att av

personalkostnadsutvecklingen ochbeståndsdel i attviktigär en
åren 1989 har1975 ochmellanbruttolönenidessa procent av

från %.% 49,534 tillökat ca

197576-teatersektorninomProduktivitetsutveckling2 bilaga 14l
Peter Rahe,ochHans Bohmangjord för TKUl98889, studie gesaven

teaterkostnadsintlex,konstruktionenförredogörelsenärmare aven
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Övriga Ävenkostnadshöjningar enligt lagar och avtal. de i SOU 1991; 71-
avsnitt 4.2.7 redovisade kostnadsökningarna har beaktats i kon- Kapitel 4
struktionen teaterkostnadsindex.av

En sammanvägning till ovanståendesamlat indexett treav
faktorer visar personalkostnaderna teaterområdet,att uttryckta

från årindex, ökat 100 år1975 till 356 1989. Detta delindexsom
benämns fortsättningsvis TKls pk-del.

Teaterns lokalkostnader och övriga kostnader ha följtantas
utvecklingenKPI dessa kostnader vid enskilda kanav teatrar

dock frånavvika avsevärt KPls utveckling.
Sammanvägningen har sedan skett deflateringen total-att av

kostnaden med TKI effekt personalkostnadenger samma som om
deflaterats med TKls pk-del och övriga kostnader deflaterats
med KPI och därefter till real totalkostnad.summerats en

Resultatet sammanvägningen bild tänkt n0r-av ger en av en
ma1teaters kostnadsutveckling vid oförändrad verksamhetsni-en
va.

Nedan redovisas utvecklingen KPls, TKls TKlsav resp. per-
sonalkostnadsdel pk-del under perioden 1975-1989.

Utvecklingen KPI, TK] TKlssamt personalkostnadsdel pk-delav un-der perioden 1975-1989

Indexerad utveckling Okning relativt
föregående årÅr KPI TKI TKls KPI TKI TKls

pk-del pk-del pk-del

1975 100 100 100 - - -1976 11.1 111.2 111.7 10.1 11.2 11.7
1977 122.8 130.1 133.4 11.5 17.0 19.4
1978 135.2 137.3 138.2 10.1 5.5 3.6
1979 144.7 146.7 47.6 7.0 6.8 6.8
1980 164.6 165.1 165.4 13.8 12.5 12.1
1981 184.4 182.7 182.0 12.0 10.7 10.0
1982 200.3 192.6 189.7 8.6 5.4 4.2
1983 218.2 210.3 207.2 8.9 9.2 9.2
1984 235.7 232.5 31.2 8.0 10.6 11.6
1985 253.0 248.7 247.0 7.3 7.0 6.8
1986 263.7 268.4 270.4 4.2 7.9 9.5
1987 274.9 281.6 284.4 4.2 4.9 5.2
1988 290.8 321.1 335.4 5.8 14.0 17.9
1989 309.5 340.9 355.6 6.4 6.2 6.0



71l99lSOUTabeller
Kapitel 4

ipersonalkostnader teatrar-procent avlnstitutionsteatrarnas4.1.
197576-198990omsättningtotalanas

pris-ochpriserLöpandepersonalkostnaderlnstitutionsteatrarnas
1989läge

årsverkeberäknatpersonalkostnader perlnstitutionsteatrarnas
98990197576- 1

skåde-förminimilöneravtalsenligautvecklingExempel4.2. av
koristerochmusikerdansare,spelare,

tek-förminimilöneravtalsenligautvecklingExempel4.3. av
tjänstemänniska

förminimilöneravtalsenliga teater-utvecklingExempel4.4. av
personalteknisk

TR-SAF-inomindivideridentiskaför resp.Löneutveckling4.5.
områdena.

teateranställdamånad förlönekostnadGenomsnittslön4.6. per
lönestatistikenligt TRs

enligtUtveckling statenstjänstemän. ar-Lönegradsplacerade4.7.
betsgivarverk
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riks-enligtpersonalkonstnärlig 71minimilöner för 1991på SOUExempel4.2Tabell
avtal Kapitel 4

-90ll-89l9-8211-78l7-7517
Skådespelarespelår

8 45520088901 233531403StockholmNyanställd
8 8155508900490 5740 43månaderEfter 24

495150 1111årEfter 15

OperanDansare
17089257455 877432 680Nyanställd

8 8908 6258315315540 4år 33Efter
1121010 875år15Efter

Tutti, StockholmMusiker,
8569578912165 4563464Nyanställd
49811174421 117176931 6år 49Efter

12 761401122018årEfter 15

OperanKorister
8 8455798710375 5525 43Nyanställd

109109 8055202255 6350år 4Efter 9
11497111510607år15Efter

l juli 19771

Tek-riksavtal.minimilöner enligtpå utveckling4.3 ExempelTabell av
Teaterförbundettilltjänstemän Stockholm anslutnainiska

ll -9019 -89-82lll7 -78l7 -75
tjänstemänTekniska 45552005 81373 89303050 3 53i Stockholm

00067006 100822 99302 7804 643
08577507 1110

bitr. ko-inspicient,bitr.bclysningsmästare,biträdandedvs1 Grupp
ochellertelefonistsufflör,hårfrisör,peruk- ochrekvisitör,mästare,stym

biljettförsäljare.portvakt samt
scenmästaresnickarmästare,scenograf,dvs.Grupp- månaders24änmindretjänstemän med yr-tekniska3 D, dvs.Grupp

inomkesverksamhet teater. dekorationsmålare,belysningsmästare,attributmakare,4 dvs.Grupp B,
scenmästare,maskör,tillikaperukmakarekostymmästare,inspicient, m.fl.maskörsminkörIjudtekniker,tapetserarmästare,snickarmästare,

dekora-belysningsmästare,attributmakare,dvs.nyanställa,5 Grupp B,
maskörIjudtekniker,tionsmålare, inspicient,
musika-medsufflörerperukmakare,sminkör,

lisk kompetens.
år,9efter5 Grupp B, -årefter 157 B,Grupp -,

Teatertek-minimilöner.avtalsenligapå utvecklingExempel4.4Tabell av MusikerlörbundetKulturarbelarlör-Svenskatillpersonal anslutennisk
bundet

-8817-82ll-7817-75l7
74002-948651492-621038301-473530001-3645

dvs.år lönegruppefter 9lön3lönegruppBegynnelselönintervall -kollektivavtalet.enl,minimilönrespektive högstalägsta

år lönegruppefter 15lön3lönegruppBegynnelselön2 Intervall - kollektivavtalet.minimilön enl.högstarespektivelägstadvs.
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Kapitel 4

4.5Löneutveckling,Tabell identiska individer inom SAF-området ochinom TRs tealeromräde

SAF-området TRs teateromráde
TF-perâonalÅr ÖkningIndex 95 Index 55kning

1975 100 0 100.0- -1976 111 7 11.7 107.7 7.7
1977 123 8 10.8 122.3 13.6
1978 132 0 6.7 130.5 6.7
1979 143 4 8.6 138.3 6.0

1980 160 0 11.6 151.9 9.8
1981 172 0 7.5 160.1 5.4
1982 184 2 7.1 169.7 6.0
1983 201 9 9.6 181.4 6.9
1984 224 5 11.2 204.6 12.8

1985 242.9 8 2 221.0 8.0
1986 262.8 8 2 237.4 7.4
1987 283.0 7 7 251.9 6.1
1988 310.5 9 7 288.2 14.4
1989 348.7 12 3 309.5 7.4
Källa SAF TRresp.



avgifter 71sociala 1991månad exkl SOUlönekostnad4.6Genomsnitts|ön perTabell
teateranställda Kapitel 4för

Kanslipersonal1
tjänstemänTekniska

musikerinkl.personalKonstnärlig3
4 Totalt

7978777675
6.0495.6184.7444.365n - 5.9825.5814.8694.5002 - 6.5526.2845.5125.1893 - 6.3286.0035.2304.9024 -

8483828180
8.7438.0847.4826.7141 - 8.9887.8377.3076.5282 - 9.2788.5217.8987.2683 - 319. l8.3077.7087.0174 -

89888786ss
12.8481.952110.5809.9989.4051 12.91212.23410.77810.2769.5402 13.14912.52210.97910.5079.8023 13.04412.36510.87010.4159.6884

90

13.8061
13.9742
14.1233
13.9914

lönestatistikRiksförbundsTeatrarnasKälla



SOU 1991 71
Kapitel 4Tabell Löneutveckling,4.7 Iönegradsplacerade statstjänstemän

År ÖkningIndex 95

1975 100 -1976 111 6 11.6
1977 128 9 15.5

133.81978 3.8
1979 150.7 12.6

1980 164 8 9.4
1981 172 2 4.5
1982 182 2 5.8
1983 194 8 6.9

2071984 6 6.6

1985 227 5 9.6
1986 249 6 9.7

2551987 8 2.5
1988 274 7.1
1989 307.4 12.2

Källa Statens arbetsgivarverk
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5 Teatrarnas intäkter SOU 1991 71
Kapitel 5

5.1 lnstitutionsteatrarnas finansiering

lnstitutionsteatrarna finansieras till största delen offentligaav me-
del statliga, primärkommunala och Iandstingskommunala. And--

intäktskällor betydelse är biljettintäkter ochra räntor.av
l tabell 5.1 och 5.2 institutionsteatrarnas intäktsut-presenteras

veckling mellan 197576 och 198990 i löpande fastaoch priser. l
tabell 5.3 beskrivs utvecklingen den procentuella fördelningenav
mellan olika intäktskällor.

Verksamhetsåret 198990 uppgick det samlade offentliga stödet
summan primärkommunala och landstingsbidragstats-, till tea-
terinstitutioner till 1,2 miljarder kr. Därav gick 700 milj.kr. tillca
regionalalokala teaterinstitutioner. Till detta belopp bidrog staten

211med milj.kr., primärkommuner med 365 milj.kr. lands-och
ting med 113 milj.kr.

De offentliga bidragen är därmed avgörande betydelseav en
för institutionsteatrarnas finansiering. Verksamhetsåret 198990 fi-
nansierades dessa till 84 % offentliga bidrag.teatrar Dennaav an-
del har i varit konstant 198485.sedanstort Dessförinnan var an-

någotdelen ännu istörre, allmänhet 85 %.över
Primärkommunerna och landstingen har ökat sin sammanlagda

andel finansieringen från %25 i slutet 70-talet till överav ca av
30 % efter 198384. verksamhetsåret 198990 den primär-var
landstingskommunala andelen 34,5 %. Statsbidragens andel in-av
stitutionsteatrarnas totala finansiering minskade mellan 197576
och 198485 och har därefter varit i konstant.stort

Biljettintäktemas andel institutionsteatrarnassammantagna av
intäkter har med mindre variationer i allmänhet inom +- %l
legat konstant 10 % 198687. Därefter har dess bety-t.o.m.ca
delse ökat och andelen verksamhetsåretdrygt %12 198889var
för minska verksamhetsårettill %11 198990.att

De övriga intäkternas förhållandevisbetydelse varithar mindre.
En ökning har dock skett under 1980-talet och dess andel in-av
täkterna 198990 för samtliga %.5,1 regionte-Förteatrarvar

enbart verksamhetsåretmotsvarande andel 3 %atrarna var
198990, efter årenha varit högre dessförinnan.att

friaDe finansiering behandlas huvudsakligenteatergruppernas
i kap.
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71SOU 1991Statsbidrag5.2
Kapitel 5

ochDramatenför Operan,Bidragsprinciper5.2.1
Riksteatern

Operan,erhöllutgången 1986junitillår framFrån och1975 av
deprinciperenligtanslagoch Riksteatern somsammaDramaten

reservationsanslagerhöllTeatrarnamyndigheterna. ettstatliga
kostnadsök-vidtilläggsbudgettill anslag övermöjlighetsamt gavs

socia-höjdaochellerlöneökningaravtalsenligaföljdtillningar av
utgiftsstat.ochfastställdes inkomst-regleringsbrevavgifter. 1
denutvecklingenmedenlighetiräknades p.g.a.Anslaget avupp

området.lönenivån statligadetgenomsnittligaförändradeavtal
innebarvilketanslaget,periodiseradesbudgetåret 198384Fr.o.m.

årligen.tillfällenfyratillvidutbetalning tre
1986 och byg-juliden 1sedangällerbidragssystemNuvarande

principerföljandeger
fastställs.utgiftsstatellerinkomst-Ingen- verksamhetsåret.börjaniutbetalasanslagetHela av-

tilläggsbudget.viautbetalasanslagInga- besparingskravfrån generelladeundantasinstitutionerna- området.statligainom detställssom
uppräk-procentuellårår frånfastställsAnslagen genom en-

bidragsbasen.ning av
Operan, DramatenRRV iharRiksrevisionsverket rapporten

Dnrbidragskonstruktionkonsekvenseroch Riksteatern av ny- Någraår 1986.infördesdet1988666 utvärderat system som
RRVsföljdtillbidragssystemetändringarprincipiella rap-avav

inte skett.harport
anslaget,beräkningenbudgetåret vid198990 sker,Fr.o.m. av

Medlenlokaler.medel förverksamhetsmedel ochiuppdelningen
inträf-kompensation förså fullderäknasför lokaler att gerupp

följdtillbudgetåret ökades198990hyreshöjningar. För avfade
införtshadeCB-ersättninglönekostnadsökningarovanligt stora

utifrån vilkenbidragsbasen,personal dessutomkonstnärligför
sker.uppräkning

ochregionalalokalatill teater-Statligt bidrag5.2.2
dansinstitutioner

kommunalhardansinstitutionernaochregionalalokalaDe teater-
samverkan.iiblandlandsting,ellerprimärkommunhuvudman

regionalalokalatill de teater-bidragetekonomiskastatligaDet
i hu-vilken1974451SFSförordningireglerasinstitutionerna

följandeinnebärvudsak

1974.efterförordningen har skettl mindre ändringarVissa av 68



anställda vidBidragsberäkningen grundar sig antalet SOU 1991 71teatern
utgårårsverken. form s.k.Statsbidraget ii antalberäknat Kapitel 5av

utifrån genomsnittskostnadberäknas tänktgrundbelopp, vilket en
varjeberäknas för bud-för anställd För grundbeloppetperson.en

nivå.getår utvecklingenviss Beräkningen baseras stats-aven
skalltjänstemännens Regeringen beslutarlöner. teaterom en vara

berättigad till statligt bidrag.
erhåller 23 bidrag.institutioner statligt DeFör närvarande

i kapitel 2grundbeloppsberättigade teaterinstitutionerna redovisas
tabell 2.1.

ekonomiskaEn bidragsunderlag det vär-motsvarasteaters av
%tilldelade grundbelopp. Statsbidraget utgör 55det antalet avav

institutioner 60 % iför nybildade högstbidragsunderlaget tre
år.

ocksåkulturrådGrundbeloppen fördelas statens svararav som
år.vid fyra tillfällenför till skerutbetalningen teatrarna persom

Budgetåret 201 800 för institu-198990 grundbeloppet kr.var
lönekostnadspålägg 182 110 kr. förtioner skall beräknas ochdär

lönekostnadspålägginstitutioner skall beräknas.där Motsvaran-
budgetåret 194 600för 199091 210 000 kr.de belopp var resp.

Lönekostnadspålâggkr. skall beräknas för de ärteatrar som an-
SPV.tillslutna det statliga pensionssystemet

teaterinstitutioner,grundbeloppsstorlek gäller alla slagsDenna
grundbe-inkl musikteaterinstitutioner. musikinstitutioner ärFör

budgetåret 199091.244 900 226 900 kr.loppet högre kr. resp.
utgårmusikteaterinstitution bidragmusiker anställd vidFör en en

teaterinstitutionsnivån. 5.4.enligt Tabell
ovanstående författ-ekonomiska insatserna enligtDe statliga
frånårs 155 milj.kr.i 1989 priser, ökatning har, uttryckta ca

budgetåret budgetåret en198990 ök-197576 till 211 milj.kr.ca
%.ning med 36

budgetåretframgårtabell 5.5 grundbelopp sedanAv antaletatt
från budgetåret 198990 till197576 har ökat 578 till 2045,5 och1

år2 200,5 199091.

5.2.3 musikverksamhetStatligt bidrag till regional

år utgår till musikverksam-Fr.o.m. 1988 statligt bidrag regional
stårlänsmusikinstitutioner under lands-het. Medlen de somavser

tidigare i de medeltingens huvudmannaskap och ingick som an-
regionala verksam-slogs till regionmusikens Rikskonsertersresp.

het.
Bidragen träffas mellangrundar sig överenskommelse som

och landstingsförbundet. Staten ställer inga särskilda kravstaten
frånekonomisk motprestation huvudmännen.

Från utgårtill bidrag bl.a. föranslag regional musikverksamhet
Umeåvissa musiker vid musikteatrarna i och Karlstad.
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5.2.4 Statligt stöd via arbetsmarknadsstyrelsen SOU 1991 71
Kapitel 5

teaterområdetInom har arbetsmarknadsstyrelsen AMS lämnat
ekonomiskt stöd i form bidrag till anställda vid teaterinstitutio-av

olika projekt med frianer, teatergrupper m.m.
årenUnder 1986-1990 har Operan, Dramaten och Riksteatern

erhållit beredskapsmedel med sammanlagt 7,4 milj.kr. Av den-ca
Operan erhållithar 236 000na kr., Dramatensumma 4,6ca

milj.kr. och Riksteatern 2,5 milj.kr.ca
Enligt uppgifter lämnade kulturrådettill erhöll 13 regiona-

lalokala institutionsteatrar 7,2 milj.kr. fråni bidrag AMS budget-
året 198990. Ett frånstörre bidrag AMS utgick under slutet av
1980-talet i samband med etablerandet orkester vid Malmöav en
Stadsteater.

AMS insatser för de fria förhållandevisärteatergrupperna
större än för institutionerna. Dessa insatser beskrivs i kap.

Härutöver arbetar AMS med kulturarbetsförmedling, vidareut-
bildning AMS sammanlagda arbetsmarknadspolitiskam.m. insat-

inom kulturområdet kulturarbetsförmedling,ser AMU, bered-
skapsarbeten och kontantstöd uppgick till 198,4 budgetå-milj.kr.

198889. gåttDet har interet fram huratt del dessastor av
medel kommit teaterområdet tillgodo.som

5.3 Bidrag från primärkommuner och landsting

De kommunala huvudmännen för regionalalokala teaterinstitu-
tioner har enligt SFS 1974451 det grundläggande föransvaret
verksamhetens genomförande och finansiering, vilket bl.a. inne-
bär föratt täckning personalkostnader,svara lokalkostnaderav
och övriga kostnader inte finansieras sätt.som annat

Som nämnts i kap. 2 har verksamheten vid de regionalalokala
teaterinstitutionerna årenmellan 197576 och 198990 byggts ut
från 1 611 årsverken.till 2 404

De sammanlagda primärkommunala bidragen till institutions-
teatrarna har under period i fast pris Ökat 84 %samma med cafrån 198 milj.kr. till 365 milj.kr.ca Samtidigt harca motsvarande
landstingsbidrag frånökat 14 milj.kr. till 113 milj.kr.ca ca en-ökning med än 700 %.mer

5.4 Biljettintäkter

5.4.1 Allmänt

Biljettintäkternas storlek antal platser istyrs teaterlokalerna,av
biljettpriser antal besök. påverkassamt Besöksantalet bl.a. av re-
pertoarval, antal föreställningar och marknadsföring. Antalet plat-
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denfaktormedellång given 1991 71SOUfår, på sikt,ochkort enses somser
Övriga på-uppåt. faktorer Kapitel 5påverkas fall intei allakan som-

påverkbara.gradvarierandeibiljettintäkterna ärverkar
såldafrån föreställningar. Intäkterockså erhållaskanIntäkter

Riksteaternsväsentliga delarsåldafrån föreställningar utgör av
be-Vid Riksteaternfinansiering.friade teatergruppernasresp.

sådana intäkternämns gager.

utvecklingBiljettintäkternas5.4.2

föreställningsintäk-framgår institutionsteatrarnas5.2tabellAv att
gällde de85 milj.kr.milj.kr.,152uppgick till198990 varavter

År motsvarande belopp,197576regionalalokala teatrarna. var
lnstitutionsteatrar-års 50 milj.kr.931989 priser,uttryckta i resp.

%60med änökatdärmedharbiljettinkomsterreala mernas
gåttframgår ökningarnaåren. 5.2tabellAvnämnda attdemellan

intäkternasammanlagda1980-talet. Demittenfr.0.m.snabbast av
då 164 milj.kr.tilluppgick198889 destörstvar som

biljett-genomsnittligadenökning har skettstörreEn ännu av
besöks-totaladetdelvis förklarasvilketbesök, attintäkten avper

ökatbesökintäktenpenningvärde harfastminskat. lantalet per
verksamhetsåretverksamhetsåret 70 kr.197576 tillfrån 31 kr.

alltså fördubblats.änVärdet har198990. mer
priser,fastalöpandeårliga i samtbiljettintäkterna,De resp.

5.6.tabelliredovisasbesökbiljettintäkter per
genomsnittliga bil-detinte detsammabesök ärIntäkt somper

fribiljetterinklusive rabatter,beräknatsharjettpriset. intäkterna
försålda inklu-inteföreställningarintäktervissa fall ärI avm.m.

derade.
från turnéföreställningar ipåpekas intäkterDet kan även att

intäkter.övrigahänförs tillårsredovisningar vanligenteatrarnas

Biljettpriser5.4.3

biljettprisnivå delssättateaterledning harVarje svararatt somen
kulturpolitiskadelsintäkterna,maximera motbehovet ev.attmot

publikgrupper.nå inkomstsvagaävenambitioner att
periodenunderframgår biljettprisutvecklingen5bilagaAv

Stadsteater,Stockholms197576-198990 för Operan, Dramaten,
Stadstea-GöteborgsteaternStoraMusikteaterGöteborgs samt

ter.
års priser1989och ii löpandebiljettpriserredovisasNedan

förstaperiodsnämndaundervid nämndagällde resp.teatrarsom
år.dessaförändringen mellanår, procentuelladen realasista samt
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Teater Löpande Fast SOU 1991 71lår pris kr. pris kr. Kapitel 5
Operan parkett
197576 30 93
198990 170 170
Förändring 83 %+

Dramaten stora parkettscenen,
197576 18 56
198990 10l 110
Förändring 96 %+

Sthlm Stadsteater högsta bilj.pris
197576 20 62
198990 100 100
Förändring %61+

Göteborgs Musikteater parkett 1a raden
197576 24 74
198990 125 125
Förändring 69 %+

Göteborgs Stadsteater ord.pris
197576 16 50
198990 90 90
Förändring 80 %+

verksamhetsårenMellan 197576 alltsåoch 1989 har en avse-
värd höjning biljettpriserna skett. Takten i höjningarna harav va-
rit ojämn långsammestadels i slutet 1970-talet och snabb iav
slutet 1980-talet.av

Även de fria reala biljettpriserteatergruppernas har ökat. Se
vidare kap.

Det kan konstateras institutionsteatrarna har försökt bemö-att
kostnadsutvecklingen underta den delen 1980-taletsenare av

bl.a. höja biljettpriserna. Biljettintäkternasatt realvärdegenom
har därmed ökat. Till följd den snabba kostnadsutvecklingen,av
har dock inte biljettintäkternas betydelse för finansie-teatrarnas
ring ökat lika mycket.

Flera teaterledare TKU har talat med har uttalat sig för en
fortsatt försiktig höjning biljettprisnivån. En uppfattningav som
framförts biljettprisnivånär ståskall förhållandei rimligtatt till
kostnadsnivån för biografbesök eller hyrning videofilm, och attav
utvecklingen biljettpriserna bör följa den allmänna kostnadsut-av
vecklingen.

För jämförelse här även biljettprisutvecklingen deanges
privata Oscarsteatern och Intima i Stockholmscenerna teatern

Teater Löpande Fastår pris kr. pris kr.

Oscarsteatern högsta pris
1975 50 155

vår1989 190 190
1989 höst 375 375
Förändring 141 %+
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LöpandeTeater Fast SOU 1991 7l
lår pris kr. pris kr. Kapitel 5

högstaIntima pristeatern
50 1551975

1901989 190
23 %Förändring +

biljettprishöjningVid Oscarsteatern skedde kraftig mellanen
årligavåren 1989. de höjningarna inteoch hösten lnnan dess hade

uppgått 20till än kr.mer
Ãr 1990 biljettpriset vid till 225höjdes Intima kr.teatern

bilaga utförlig redovisning biljettprisernasl 5 ut-ges en mer av
vecklingen för nämnda privateaterscener.ovan

5.4.4 Rabatterprisdifferentiering

pris tillämparTeatrarna säljer biljettter till ordinarie och därut-
för olikaöver olika rabatter i samband med abonnemang eller

publikgrupper.
såltsbiljetterna till ordinarieDen procentuella andelen av som

pris Göte-vid Operan, Stockholms Stadsteater,Dramaten,m.m.
bilagaborgs Musikteater Göteborgs stadsteater redovisas isamt

såltsAndelen biljetter till ordinarie pris varierar mellansom
såldadessa biljetter tillFör respektive har andelenteatrar. teater

ordinarie pris 197576.varit konstant eller ökat sedan
Samtliga enligt i fasta biljettpriserra-har stortteatrar settovan

således någonbattsystem. inte iTeatrarna tillämpar större ut-
utifrån föreställningenssträckning prisdifferentiering art som me-

Avvikelserför kan dock före-tod maximera biljettintäkterna.att
Operan tillämpar i gradkomma vid särskilda tillfällen. ökande

internationellabiljettprishöjningar framträdanden solister.vid av

5.4.5 Informationmarknadsföring

Information marknadsföring medeloch för viktigtår teatrarna ett
påverka publikantalet biljettintäkterna.och därmedatt
Enligt följande skäl för det under deTKUs mening talar att

åren information, publik-ställts kravökadesenaste teatrarnas
marknadsföringarbete och

från media har sedan 1970-Konkurrensen publik andraom-
minst ungdomspubliken.talet ökat kraftigt, vilket inte gäller En-

ligt period intresset förutförda undersökningar har under samma
något.minskatatt teater

förmåntillTeaterpublikens sammansättning har förändrats-
för fler tillfälliga innebär i alltbesökare, vilket störreatt teatern

måsteutsträckning vinna sin publik En ökad annonseringnytt.
i dagspressen informationskostna-har sannolikt bidragit till höjda
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frånår uppgiftannonskostnaderna, enligtUnder harder. SOU 1991 71senare
prisnivån.den allmännaökat i snabbare takt än Kapitel 5teatrarna,

publikenStockholmsteatrarna harKonkurrensen mellan om-
fler fria godsannolikt i och med alltökat att teatergrupper av

nedläggningenkvalitet etablerat sig i Stockholm. l och med av
Skådebanan Stockholm har för publikarbete försvun-i kanalen
mt.

framgår höjning biljettprisernaSom har kraftigovan en av-
år 1975, höjningarna rabatterade biljett-skett sedan gäller även de

kulturrådetsnivå. 19911 vidga del-prisernas Enligt Attrapport
biljettprisutvecklingen förkla-tagandet i kulturlivet kan vara en

gårofta minskatring til andel publikenden teaternatt av som
något.

studie fria kostnadsutvecklingEnligt den teatergruppersav
låtit informationskostna-se vidare 9 harTKU utföra kap.som

sedan verk-för sju särskilt studerade ökat avsevärtderna grupper
samhetsåret 198283. Detta gäller Folkoperan.även

Även för-Stockholms stadsteater harOperan, Dramaten och
informationmarknadsföring. Utvecklingenstärkt insatserna för är

svår i siffror, främst dessa kost-samlat konkretaatt attp.g.a.ange
perioden.nader inte särredovisats enhetligt undersättett

Ränteintäkter5.5

framför allt vadKonstruktionen det statliga bidragssystemetav -
årliga och Riksteaterndet anslaget till Operan, Dramatengäller

ränteinkomstertillfälle innebärutbetalas vid attettsom numera -
viktig finansiering.delär teatrarnasen av

månpåverkas i viss hur de ännuTeatrarnas ränteintäkter av
förbrukade bidragen placeras.

bi-i praktiken del det statligaränteintäkterna idag ärAtt en av
medförför Operan, Riksteatern dessadraget Dramaten och att

kraftigtränteförändringar. Enintäktssida är känslig förteatrars
räntenivå påtagligt ekonomiska situa-förändrad kan förändra den

måsteTeaterledningentionen, positiv negativ riktning.i eller ta
ekono-till faktorer i planeringen, och behovethänsyn dessa av

medför utbetalnings-nuvarandemiska ökar. Dessutomreserver
teaterinstitutioners kunskaperdessastörre kravsystem om

penningplacering.

Sponsring5.6

Något näringslivets ekonomis-underlag för bedömningsamlat av
frånteaterområdet Enligt uppgiftfinns inte.ka samarbete med

sponsringen ökat sedanFöreningen Kultur och Näringsliv har
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mitten år1980-talet. Fr.0.m. 1991 har denna utveckling, SOU l99lav 71som
följd vikande något.det konjunkturläget, bromsats Kapitelen 5av
Sponsring förekommer oftare inom musikdramatik och balett
inomän dramatisk och uteslutande projekt liggerteater avser som

utanför reguljära turnéerverksamhet, vissa och gäst-teatrarnas
spel, internationella gästartister den egna scenen m.m.

Våren femårigt1989 slöts sponsoravtal mellan Operan ochett
Procordia AB. Innebörden i detta beskrivs närmare i kap.

Sponsring har hittills endast haft marginell betydelse när det
gäller de svenska teaterinstitutionernas ekonomiska situation eller

Någraarbetsvillkor i allmänhet. förändringar i detta avseende kan
åren.inte väntas de närmaste räkna medAtt kostnadsutveck-att

teaterområdetlingen inom skall finansieras ökadegenom spon-
frånsorbidrag näringslivet är enligt TKUs bedömning inte realis-

tiskt.
utgåttDe sponsorbidrag under den studerade periodensom

ingår i intäktsredovisningen under övriga intäkter.posten

Tabeller

5.1 samhällsfinansierade teaterinstitutioner. iIntäkter löpande
priser
5.2 Samhällsfinansierade teaterinstitutioner Intäkter i fasta priser
198990
5.3. De samhällsfinansierade institutionsteatrarnas finansiering i
procent
5.4. Utvecklingen grundbeloppsstorleken 197576-199091av
5.5. Utvecklingen antalet grundbelopp till regionala och lokalaav
teaterinstitutioner
5.6. De samhällsfinansierade institutionsteatrarnas biljettintäkter i
löpande fasta priser. Totalt och besökresp per
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Grundbelopp till teaterinstitutioner budgetåren 197576-198990 SOU 1991; 71
Kümd 5Tabell 5.4 Grundbeloppets kr.storlek

Budgetår Grundbelopp Lönekostnads- Grundbelopp
exkl. pålägglkp lkp Kr. Index

197576 40057 100
197677 65 900 115
197778 78 800 137
197879 92 300 161
197980 94 500 8007 102 300 178
198081 103 700 8 600 112 300 196
198182 108 000 8 900 900116 204
198283 115 500 9 400 124 900 218
198384 123 300 9 930 133 200 232
198485 130 500 10 420 900140 245
198586 139 800 11 160 000151 263
198687 152 400 12 102 164 500 287
198788 156 900 12 459 169 300 295
198889 168 745 13 365 182110 317
198990 186 989 14 811 201 800 351
199091 194 600 15 412 210 000 366



teaterinstitutionermrdelade tillgrundbeloppantal5.5 Totalt 1991 71Tabell SOU
Kapitel 5Är grundbeloppAntal

1.578197576
1.602197677
1.677197778
1.703197879
1.733197980
1.810198081
1.8 0198182 l
1.832198283
1.895,5198384

198485
198586
198687
198788
198889
198990
199091
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OperanKungliga Teatern6 SOU 1991 71
Kapitel 6

6.1 Bakgrund

år verksamheten1773 Gustaf lll. IinrättadesKungl. Teatern av
vidfrån såväl nybyggdbalett. Enbörjaningick teateropera som

år 1782.Stockholm invigdesAdolfs iGustaf torg
Operan kungen1800-talet finansieradesbörjanFram till avav

år årligtFrån riksda-Operan1815 erhöll anslagpersonligen. av
gen.

kritiserades Kungl. Teatern i riksdagen1800-taletUnder hela
grundadeutanför Stockholm. Kritikenmed hemorttalesmänav

för till huvud-folket .fick betala alldeles mycketsvenskasig att
stadsinnevånarnas nöjesliv.

Är Operan Drama-överfördes kungliga och1881 de teatrarna
frånten hovförvaltningen till staten.

samorgani-Dramatiskaoch Kungl.Kungl. Teatern teatern var
årår ochstatliga indet anlaget1888. Detta drogstillserade te-

åt. privatentreprenad idärefterskildes Operan drevsatrarna
år.någraunderregi

Är fr.o.m. 1908 Kungl. Tea-Kongl. AB1898 bildades Teatern
årSamma teaterbyggna-operachefen VD.tern med ersattessom

från statlignuvarande operabyggnaden. En1782 med denden
dåvarandeframkommitté kommit till dethade dessförinnan att

för litet.operahuset var
Kungl.statligaflertal översyner1900-talet harUnder ett av

ekonomi genomförts.ochverksamhetTeaterns
di-till deutökning personalenskedde1960-taletUnder en av

gäller ii huvudsak dag.mensioner som
operahuset,inleddes ombyggnadbörjan 1970-taletl avenav

pågått fram decem-mindre kontinuerligtellervilken t.o.m.mer
1989.ber

kul-i riksdagensriktlinjer för Operan finnsstatligaNuvarande
år bestäm-med1974, kompletteratturpolitiska beslut togssom

1977.regeringsbeslutsärskiltför statsbidraget enligtmelser
från 1974följer intentionernasistnämnda bestämmelsernaDe

främjaårs skallOperankulturpolitiska markerasbeslut. Det att
i likhetdanskonst,musikdramatisk konst ochförnyelse menav

innehåller bestäm-för kulturpolitiken igällermed vad stort,som
repertoarfrågor-beträffandedetaljerade föreskriftermelserna inga

na.
Rollenmusikteater och dans.Operan nationalscen förär som

breddkvalitet ochmedför konstnärlignationalscen krav re-
operaverksvenskainternationella ochbetydandeAllapertoaren.
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hållaskall kunna framföras i originalversion utförandet skalloch SOU 1991 71
internationell medförstandard. Operans uppgifter krav Kapitel 6en en-

sångsolister,semble med specialiteter inom olika repertoarom-av
råden. måsteVid Operan finnas balettensemble,även kör och or-

måste tillåtervilka fram-kester, utbyggda till storlek somvara en
förande och balettverk.storaav opera-

Regeringen initierathar diskussion gällande innebörden ien
pågårnationalscensbegreppet. diskussion förDenna närvarande

liksom Dramaten.inom vidteatern
Operan aktiebolagsform.driver sin verksamhet i Enligt gällan-

beståde bolagsordning 1987-12-17 styrelsen lägst fyraskall av
åtta består åttaoch högst ledamöter. Styrelsen för närvarande av

ledamöter. Ledamöterna regeringen för periodutses av en av
år. tvåhögst Därutöver har personalen ordinarie ledamötertre

jämte suppleanter. Enligt praxis regeringen förchefutser teatern
årtid förordnar samtidigtdenna medlemtre samten av som

Operachefenstyrelsen. har under de decennierna tillikasenasteav
varit verkställande direktör i bolaget.

verksamhetsåretSedan 197576 har följande operachefer
verksamhetsårettjänstgjort Bertil Bokstedt 197778, Folket.o.m.

verksamhetsårenAbenius 197879-198384, afLars Malmborg
verksamhetsåren 198485-198687 Eskil Hemberg fr.o.m.samt
verksamhetsåret 198788.

Utgångspunkter6.2 för analysen

bilaga huvudbilaganl 7 detaljerad redovisning deges en mer av
uppgifter Operansgällande verksamhet TKU samlat in.somm.m.
Detta kapitel iår huvudsak sammandrag huvudbilagans in-ett av
nehåll. För underlätta för den läsare parallellt med läs-att som
ningen detta kapitel vill studera textsiffror i tabellmaterialetav
hänvisas, huvudsakligen inom till aktuella avsnittta-parenteser,
beller i huvudbilagan.

Inför analysen Operans verksamhet under periodenav
197576-198990 påpekasföljandebör faktorer huvudbilagan

1.1-1.2avsn.
Under i hela perioden har vid Gustavoperahusetstort sett-

föremålAdolfs varit för ombyggnad. Dessa arbeten lik-torg har
vårenSALF-strejk 1983 medfört föreställningsverk-som atten

samheten årenreducerats under flertal under perioden.ett av
Detta innebär verksamhetsårantalet normala blir begränsat.att
Stângningsperioderna redovisas i underbilaga till huvudbilagan. l
tabellmaterialet år påverkats.markeras dessutom de l nämn-som
da underbilaga finns även föreställningsredovisning där antaleten
föreställningar korrigerats med det beräknatsantal ha bort-som
fallit ombyggnadsarbeten och strejk.p.g.a.
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avsättningar för täckan-Uppbyggnad fonder egentligen SOU 1991 71av- År 1983framtida kostnader 1970-talet.de inleddes under Kapitel 6av
då 100 miIj.kr.,började fonderna, uppgick till närmare av-som

Såväl avvecklingen fonderna harvecklas. uppbyggnaden avsom
påverkat Operans flera de verk-kostnader och intäkter under av
samhetsår På kostnadssidan gäller dethaftTKU analysera.att

utgåen-På detintäktssidan harframför allt personalkostnaderna.
verksamhetsårenpåverkats. 198485 ochstatsbidragetde För

framräknade statsanslagen198586 uttalade destatsmakterna att
i10 miIj.kr., vilka belopp ställetskulle reduceras med 55 resp.

från då har ide existerande fonderna. Dessa beloppskulle tas
Ävenår.förredovisningar till statsanslagetTKUs adderats resp.

påverkats. följdOperans ränteintâkter har De är som en av av-
från avvikandekastningen de fonderade medlen höga under ett

årantal i periodens mitt.
verksamhetsåret 198283,Operans redovisning förändrades-

frånföljd kritik riksdagens revisorer.bl.a. som en av
årsverkesredovisningenverksamhetsåret 198182Fr.o.m. har-

åren dessförinnan missvi-ändrats. Redovisningarna för anses vara
till nuvarande redovisningssystem.sande kan inteoch översättas

års-medför inte redovisa sammanhängandeDetta TKU kanatt en
verkesutveckling för enbart för verksamhets-hela perioden, utan
åren 198182-198990.

angivna blir analysmöjligheter kostna-Av skäl TKUsovan av
der och intäkter relationen emellan dessa och verksamhetensamt

måst årentillbegränsade. Analysen i huvudsak avgränsashar
198283- 98990.1

6.3 Verksamhet

6.3.1 Uppsättningar
Huvudbilagan 2.1avsn.

tvåOperan medI operahuset spelar stora cascenenscener
100 mindre lokal med1 platser huvudscen. ärär Rotundan caen

Operan150 Rotundan ochplatser. utnyttjas gemensamt restau-av
Operakällaren.rang

frånTill operainstitutionerskillnad del utländska mot-aven
tillgång tillsvarande storlek, Operan änsaknar permanent mer en

scen.
Operans ochHuvuddelen produktionsresurser avser opera-av
förbalettproduktioner Operans stora scen.

Summan balettverkuppsättningarantalet samtopera-av av
sedanhelaftonsföreställningar uppförts harstora scenensom

år. flertalet197576 14 30 Undervarierat mellan och st per av
åren uppsättningarna20 25har antalet legat mellan och Avst.

%.ochhar operaproduktionerna utgjort mellan 65 75
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från årEn viss ökning antalet uppsättningar har, bortsett de SOU 1991 71av
då varit 197576.operahuset stängt ombyggnad, skett sedan Kapitel 6p.g.a.

Förnyelsetakten i nyinstuderingarpremiärer harmätt antal va-
rierat. Utvecklingen antalet uppsättningar stora scenen re-av
dovisas i huvudbilagans tabell 1-3.

År stående198990 omfattade vari inbegripsden repertoaren -
de verk för vilka dekor finns tillgänglig 30 operaverk och 51 ba--

ståendelettverk. viss minskningEn den kan kon-repertoarenav
1980-talet.understateras

Under perioden 197576-198889 Operanhar producerat och
80framfört 62 operaverk och balettverk Verkenstora scenen.

ståtthar under fleraeller spelsäsonger. Fyrarepertoaren en
tvåoperaverk framförts 10 flerbaletter har under eller sä-samt

Bohême, Carmen,nämligen Valkyrian;Tosca samtsonger, resp.
Tabell 4Otello och Svansjön.

balettuppsättningar för harUtöver beh storaopera- scenen
Operan vissa mindre uppsättningar för Rotundan ochproducerat

antal konsertprogram.andra samt ettscener

6.3.2 Föreställningar besöksantaloch
Huvudbilagan 2.2avsn.

totala antalet föreställningar i periodens börjanDet uppgick till
år.400 Vid periodens 300över slut antalet drygt st.per var

Minskningen det totala föreställningar främst här-antalet kanav
ledas verksamheten vid Tabelltill sidan 5 ochstora scenen.av
7.

frånAntalet föreställningar har, bortsettstora scenen om-
byggnadsår, förklaring Operanökat. En till detta är sedanatt

1980-talet vilkenbörjan haft repetitionsscen,permanentav av-en
från repetititionsarbete.lastat stora scenen
StockholmVerksamheten i utanför operahuset liksomhar tur-

verksamhetsår.néverksamheten varierat olikamellan Det gäller
såväl föreställningarantal produktionernas storlek. Detta ärsom

treårs-delvis följd ombyggnadsperioderna. Under den sistaen av
årP5perioden det genomsnittliga antalet föreställningarvar per

turnéföreställningari Stockholm iliksom antaletannan scen
Sverige 34 förställningar.lägst 8 Däremot detsom resp. var ge-

årturnéföreställningarnomsnittliga antalet utomlands per som
treårsperiod.föreställningarhögst 15 nämnda

totala antaletjämförelse mellan olika andelar detEn sceners av
P1föreställningar givits periodens förstai Stockholm undersom

treårsperiodP5 verksamheten koncentreratssista visar attresp.
Tabell 7till Utvecklingen följandeärstora scenen.

från % %.Stora andel 50 till 74har ökat cascenens ca-
%.Rotundans andel har i princip varit oförändrad; 14ca-

från % %.minskat 37 till 12Annan andel harscens ca ca-
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fördelningEn jämförelse beträffande föreställningarnas mellan SOU 1991 71
kategorierna övrigt visar andelen operaföre-balett Kapitel 6attopera, resp.

föreställningar Operan givit i Stockholmställningar deav som
från 63 medan balettföreställningar mins-ökat till 68 %, andelen

från %. Balettens uppsättningar lig-kat 33 till 27 andel antaletav
treårsperioden.dock 30 % Konserter, blan-över den senasteger

hänförs tillföreställningar informationsprogram vilkadade och
%. 7.utgjort Tabellkategorin övrigt har 5ca

framhållit andel föreställ-Operaledningen har balettensatt av
personal,ningarna, till repeti-med hänsyn nuvarande resurser

då målsätt-scener, Operanstionslokaler och inte kan högrevara
ning spela dagarär vecka.att sex per

Operans varierattotala besöksantal har i mellansettstort ca
år från ombyggnadsår.230000 bortsett290 000 besökoch per

Tabell 6 8.och
Stockholmvid Operans föreställningar i harBesöksantalen va-

år.rierat 200000 230000 dessa harmellan och Av underper pe-
för %riodens besöken till 90del översvaratstora scenensenare

från periodens tidigare varitdenna har ökat under delandel att-
80 %. till Rotundan har utgjort EnBesökarna ett procent.parca

såväl publikantal gäller för besökminskning publikandel somav
periodensvid publikandel underAnnan var se-annan scen. scens

år %.5endastnare ca
Genomsnittsbeläggningen Operans underhar he-stora scen

%.la perioden varit relativt oftast mellan 80 och 90hög -

Turnéföreställningari

frånturnéverksamheten Sverige iEn klar minskning gäller för i
år treårsperioden,förstagenomsnitt 79 föreställningar denper

treårsperioden, P5. redovisade föreställ-P1, till 8 den sista De
jämförbara. tidigare högreningarna emellertid inte Detär helt

relativt föreställningarantalet inkluderar bl.a. antalett stort av
fåtal medverkande, medanmindre produktioner med endast ett

framföranden verk,det antalet inkluderar flera störresenare av
Tabellmedverkat. 7.där solister, kör, balett och orkesterstor

utveckling har medfört det genomsnittliga antaletDenna att
år frånturnéföreställning 400besök drygtökat under senareper

treårsperioden P1 tillbesökföreställning under förstaden ca
treårsperioden950 P5. Tabell 9.besök den sista

påpekas operaföreställ-Det bör i detta sammanhang att stora
Se bilaganingar utanför Stockholm blir relativt ävenkostsamma.

11.
påverkas ocksåturnéverksamhet det finnsOperans attav

producerats förföreställningarteaterlokaler i Sverige där som
Operans kan framföras.stora scen
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6.4 Kostnader SOU 1991 71
Kapitel 6

6.4.1 Allmänt
3.1.Huvudbilagan avsn.

sociala avgifter,Operans har indelats i lönekostnader,kostnader
lokalkostnader och övriga kostnader.

framgår10 kostnadsutveck-huvudbilagans tabell 11Av resp.
fasta priser. kostnaderintäkterlingen i löpande De som an-resp.

till 1989inte omräknadei följandedet är annatom angesges - -
års priser med KPl.

%Operans ökatfasta priser totala kostnader med 71 har se-
% 198283. tillsedan Relaterat TKl hardan 197576 och med 14

1975763 % och medkostnaderna minskat med sedande totala
år 198990 uppgick totala% 198283. Periodens sista de1 sedan

Tabell ll.kostnaderna 242 milj.kr.till ca
utveckling i fasta prisergäller olika kostnadsslagenVad de un-

framgår198283-198990 bl.a. följande. De övrigader perioden
från 23 milj.procentuellt till 38kostnaderna har ökatsett mest,

från 28 till 30 milj.kr.+ 68 %. Lokalkostnaderna har Ökatkr.
från + %+ %, 123 milj.kr. 10lönekostnaderna lll till7

princip varit oförändradeför sociala avgifter imedan kostnaderna
Tabell 11.50 milj.kr.ca

i kostnadsslagens den totala kostna-Variationerna andelar av
smårelativt 198283 Lönekostnaderna harden har varit sedan ut-

%,%, 21-23 lokalkostnadernagjort 51-52 de sociala kostnaderna
Tabell 12.% 12-15 %.12-13 och övriga kostnader

6.4.2 Personalkostnader

Ãrs4.2. verken
H 3.2.1.uvudbilagan avsn.

årsverken 198990198182 antalet vid Operan 665 ochUnder var
åren årsverkesanta-mellanliggande harantalet 674. De dockvar

årsver-verksamhetsåret 198788 uppgicklen varit högre. antalet
minskat, framför allt 198990.till 709 och har därefterken st

åren konstnärligaMinskningen främst berört dende harsenaste
årsverkesantal Tabell 13.30.personalen, minskat medvars

olika personalkategoriernas respektive andelar antaletDe av
årsverken i stabila 198283. Konstnärligahar varit sedanstort sett
årsverken 50 %har utgjort drygt det totala antalet.av

årsverkenkonstnärliga redovisas för 198990l det antal som
ingår sångsolister års-40,6bl.a. följande personalgrupperstörre

årsverkenverken extraanställda, hovkapellister 121,71,7varav

l Operan definierar administrativ endast den personalpersonalsom
räknas tillutför Biljettförsäljningspersonalen tekniskkontorsarbete.som

personal.
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årsverken3.3 extraanställda, dansare 71,4 3,7 SOU 1991 71varav extra-varav
anställda årsverkenoperakören 69,5 6,5 extraanställ-samt Kapitel 6varav
da.

Sedan genomsnittsåldern197576 har inom och devar en av
fyra konstnärliga ipersonalgrupperna princip varit oföränd-stora
rad.

årsverkenAntalet utförts extraanställd personal harsom av se-
dan 198182 årsverkenhalverats. Den andelenstörsta deav som
utförts återfinnsextraanställd personal bland tekniskadenav per-
sonalen. Det finns ingen tendens till i högre grad utnyttja fri-att
lansengagerad konstnärlig personal.

Operan är ensembleteater och enligt Operaledningenskall ien
princip kunna besätta alla roller med krafter. Dettatyper av egna
får till följd sångarnasysselsättningsgraden hos de enskildaatt va-
rierar med vilket kan bli särskilt tydligt vid s.k.repertoaren,
blockspelning. övergång frånEnligt operaledningen kan fasten
anställda till frilansengagerade medföra kostnadsökningar. Att

i sångarehögre grad frilanssångarefastersätta anställdat.ex. med
påtagligtskulle medföra höjda kostnader för teatern.

årsverke6.4.2.2 Kostnad och relativt lönelägeper
Huvudbilagan 3.2.2avsn.

Operans årsverkegenomsnittliga kostnad har i löpande priserper
ökat verksamhetsårenmed 63 % mellan 198283 och 198990.ca

år någotKP1 har mellan ökat mindre + 55 % medansamma
den genomsnittliga teaterområdetpersonalkostnaden TK1s
personalkostnadsdel 87 %.ökat med Tabell 15.

Verksamhetsåret årsver-198990 genomsnittskostnadenvar per
ke 258 000 kr. utgjordeHärav sociala avgifter 76000 Tabellkr.
14.

Operan någothar sedan mitten långsam-1980-talet haftav en
utveckling teaterområ-kostnaden för sociala avgifter änmare av

det i vilket sammanhänger med underlaget för arbetsgi-stort, att
sångartistervaravgift för musiker och har reducerats.

Ökningen årsverkeskostnadenden genomsnittliga har varitav
treårsperioden.störst under den Tabell 16. Operan har isenaste

detta avseende följt den allmänna lönekostnadsutveckling be-som
skrivits i kapitel

Enligt Teatrarnas Riksförbunds lönestatistik ligger Operans to-
tala genomsnittliga löneläge %2 under Dramaten Rikstea-ochca

Detta förklarastorde Operans konstnärligatern. att storaav per-
sonalkñrer förhållandesänker genomsnittet i till de andra teatrar-
na.
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1991 71SOULokalkostnader6.4.3
Kapitel 6

utvecklinghyreskostnadernasochLokalernas6.4.3.
3.3.Huvudbilagan avsn.

in-lokalhållningsansvar Operan. DettaförharByggnadsstyrelsen
hyresvärd och harfungerarbyggnadsstyrelsennebär an-att som

bl.a.funktionsdugligt skickhålla ilokalernaför genomsvaret att
förGrundprincipenombyggnader.underhåll, ochreparationer

Somskallmarknadsmässig hyrahyressättning är tas ut.att
fullanslagetvia statligaOperan det5i kap.nämnts garanteras

8.Bilagahyreskostnaderna.förtäckning
admini-lokalerandraOperandisponeraroperahusetFörutom

förrådslokaler Stockholm.i centralaochrepetitions-strations-,
finns i Häger-förråds- scenateljéutrymmenaochHuvuddelen av

Sammanställ-Stockholm.2 milTäby kommun,näs, omnorrca
3.3.lokalbeståndet huvudbilaganifinnstotalaning det avsn.av

tidigare nämnts,studerat har,period TKUdenUnder somsom
iskettOmbyggnadsarbetet,byggts etapper,operahuset somom.

1989.decembertillframpågått 1970-taletbörjansedanhar av
standardsåvälpåverkat tekniskahusetshararbetenDessa som

dis-Operahusetsdenna.disponeringenochdisponibladess yta av
är 1982 ökatsedanombyggnadenponibla lokalyta har genom

mark.500 undermark och kvm000 kvmmed 1 ovanca
lokalförhål-Operansgällerförändringar vadflertal andraEtt

nämnsHärstuderat.period TKUunder denhar skettlanden som
väsentligade mer

Lantmäteristyrel-f.d.Verksamhetsåret Operanerhöll197677
dåTrädgårdsgatan lokalerDessa permanentvidhus Va varsens

balettelevskolanadministration, samtOperansombyggda för ar-
Ope-till loger.byggdesi operahusetMotsvarande lokalerkiv. om

lokalytatillskottinnebarLantmäterihusettilltillträde ett avrans
mark.under500 kvmochmark200 kvmmed 1 caovanca

repeti-OperanVerksamhetsåret erhöll198687 permanenta
lämnadeOperan990 kvm.totaltVinstockeni kv.tionslokaler om

Brunk-Posthuset, kv.repetitionslokzilei i f.d.då provisoriskade
verksamhetsåret 198182.sedandisponeratshuvudet som

20000 kvmdagOperan idisponerarinnerstadStockholms1 ca
1980-talet.i början16000 kvmmark mot avcaovan

fåttHusDansenstillkomstenharOperabaletten avgenom
Stockholm.iytterligareframträdamöjlighet att en scen

kostnaderlokaler ochdisponeradeutvecklingengällerVad av
för deendastså uppgifter senasteutförligafinns detför dessa

framgår kostnadsredo-dockåren hyreskostnadernade totala av
föränd-redovisas10. nedanHärtabellhuvudbilagansvisningen i

år och198586mellanhyreskostnadenochringen av arean
disponerar.Operande lokaler198990 för ett sompar av
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198586 198990 Förändring SOU 1991 7]
Kapitel 6Opemhuse,

940mark 16 kvm 17 893 kvm 6 %area +ovan
under mark 3 730 104kvm 4 kvm 10%+

hyra mark 783 krkvm 1 065 krkvm 36 %+ovan
under mark 457 krkvm 533 krkvm 17 %+

årshyratotal 14.969 mkr 21.241 42mkr %+

Scenatejéer, Täby
mark 4 004 kvm 4 276 kvm %7+area, ovan

hyra, mark 502 krkvm 539 krkvm %7+ovan
årshyratotal 2.010 mkr 2.304 mkr 15 %+

Källa Byggnadsstyrelsen

De hyresförändringar framgår redovisningen ärsom av en
följd årligadels reguljära uppräkningar, dels investeringardeav

gjorts i lokalerna. För möjliggöra jämförelse kan näm-attsom en
konsumentprisindex ökade drygtmed 22att mellannas procent

åren 1985 och 1989.

6.4.3.2 Investeringar

Via utrustningsnämnden för universitet och högskolor UUH
och reservationsanslaget Inredning och utrustning för högskoleen-
heterna har för perioden 197576-198990 olika investeringar fi-

såvälnansierats för Operan Dramaten. Dessa redovisas i bila-som
ga

Övriga löpande investeringar har finansierats via ordinarie
driftanslag. Operan sådanahar redovisat investeringar för perio-
den fr.o.m. 198081, vilka i löpande priser under 1980-talet sum-

till 10 milj.kr.meras ca
Operans såledesinvesteringskostnader har finansierats bygg-av

nadsstyrelsen, utrustningsnämnden Operans budget.samt egen

Övriga6.4.4 kostnader

Till kategorin övriga kostnader förs materialkostnader och övriga
uppsättningskostnader, kostnader för reklam och marknadsföring,
turnékostnader, sjukvårdkostnader för hälso- och lunchsub-samt
ventioner m.m.

Utvecklingen de övriga kostnaderna har beskrivits i avsnittav
Såsom6.4.1, där nämnts är övriga kostnader den kategoriovan.

i relativa tal ökat sedan 198283. Utvecklingen demestsom av
olika ingårkostnader svåri kategorin övrigt dockär följaattsom
beroende Operans redovisning förändrats vid tillfäl-att ett par
len under perioden.

Det kan dock utläsas ökningen övriga kostnader 198990att av
främst kan hänföras till turnékostnader, årökade vilka detta upp-



årturnékostnaden detta 1991; 71SOUhögremilj.kr. Den11gick till närmare
till de-ombyggnad fram Kapitel 6förstängtoperahusetförklaras att varav

turnéverksamhet.ökadmedförde1989, vilketcember en

6.5 Intäkter

Allmänt6.5.1
4.1.Huvudbilagan avsn.

övrigaanslag,statligtbiljettintäkter,utgörsintäkterOperans av
redovisasRänteintäkternaränteintäkter. netto-intäkter somsamt

lntäkternasräntekostnader.minusränteintäkter ut-siffra, dvs.
huvudbilaganredovisas ipriserfasta ta-löpandeveckling i resp.

18.bell 17 resp.
fastamilj.kr. l246198990 tilluppgickintäkternatotalaDe

198283. Rela-%18 sedanmedökatintäkterOperanspriser har
påpekas det%. Det dockbör3 attblir ökningentill TKlterat

be-anslagnadet198283 lägre änärstatliga anslagetrekvirerade
anspråk dettaimedelfonderadevissaeftersom ävenloppet togs

år. 18.Tabell
fi-totalaandel denintäktspostsförändringarVissa avav resp.

19tabell197576skett sedannansieringen har
44medökatpenningvärdei fastbiljettintäkter harOperans ca

fråntreårsperioden P5;Ploch sistaförsta% mellan den resp.
där-intäkterna hartotalaandel demilj.kr. Dess12,1 till 17,4 av

påpekas biljet-emellertidfrån %. bör% till 8 Det5 attmed ökat
undervarit stängdpåverkats Operanstintäkterna storaatt scenav

verksamhetsåren.ingåendededelar av
se1975sedanökati realabiljettpriser harOperans termer

såsom redovisats,tidigarebeläggningen har,5 ochkap.även va-
relativt hög.rit

så tilllösbiljetterandelenbiljettförsäljningen hargällerVad 0r-
harabonnemangandelenmedanpris ökatdinarie och rabatterat

såldes hälften biljet-Verksamhetsåret drygt198990minskat. av
verksamhetsåren andelenharordinarie pris. Detill senasteterna

6.%. Se bilagaomkring 10varitfri-lösenbiljetter
mins-harintäkternatotalaandel destatliga anslagetsDet av

P5.80 %från P1% till drygt90kat närmare
P1 ochmellanharstatsanslagetgenomsnittliga värdetDet

Perio-milj.kr.från 182till211 milj.kr.%;13medP5 minskat ca
ökningkraftigrelativtår, emellertid198990, harsistadens en

6.5.2.Se vidareskett. avsn.
betydel-relativthaftOperans delförRänteintäkterna har stor

finansieringendel198687 betraktaär deSedan att en avsomse.
bidragssystemet.enligt statligadet

under störreränteintäkternafasta hartill priserOmräknade
verksamhetsåren intervalletvarierat inomenskildadedelen av



börjanunder 1991 71SOUränteintäkternaavvikande högamilj.kr. De10-20 av
då fonder-relativt Kapitel 6främst deP3 förklaras stora1980-talet attav

åren P5 ränte-harsistaränteintäkter. Demedförde högre trena
ochintäkterna,samlade% de8utgjort närmareintäkterna av

biljettintäk-betydelseekonomiskaalltså ungefärhaft somsamma
terna.

från försälj-intäkterförs bl.a.intäkterövrigakategorinTill
sponsorbi-turnéintäkter ochföreställningar,medsambandning i

drag.
påver-intäkterövrigakostnader harövrigakategorinLiksom

verksamhets-bl.a.skedderedovisningsförändringarkats somav
utveck-svårt enskildafölja postersdärföråret 198283. Det är att

perioden.ling under
ökatharlitenrelativtomfattning ärövriga intäkternasDe men
milj.4,5sponsorbidragår 198990 främstsistaperiodens p.g.a.

milj.kr..3,5turnéintäkterkr. samt
med1989 slötOperandet avtalföljerSponsorbidraget somav

verk-internationelladenfinansieramed syfteProcordia AB, att
fr.o.m.utlandsturnéer. gällerAvtaletochgästsolistersamheten

kalenderår 9bidrag1994-12-31 med1989-12-01 ompert.o.m.
Frånår be-1991.fr.o.m.med KPlindexuppräknasmilj.kr, som

förlikningsav-Enligtsponsormäklare.tillprovision ettdrasloppet
gång.erlagtsprovisionssummanhela1990-10-24 har ental

provisionenfaktiskadeninnebärdettaOperan beräknar attatt
enligtharOperansponsormedlen.%1512 ochmellanblir av-av

iplatserställakostnadbl.a.förpliktelser,vissa utan sa-talet att
föreställningar.vid vissaförfogandetilllongen

omfattningobetydligvaritsponsringen198990 harFöre av
år.0,5 milj.kr.mindre än per

treårsperioden %,3sistadenandelintäkternasövrigaDe var
ökatbetydelserelativaintäktskategorisdennainnebärvilket att

perioder.förhållandenågot till tidigarei
Operansinneburitförändring har attolika intäktsposternasDe

verk-% mellan20från 10 % tillökategenfinansiering har caca
198990.samhetsåren 197576 och

statliga anslaget6.5.2 Det
4.2.Huvudbilagan avsn.

verksam-OperansgällervadintentionernaFrån sida harstatens
sedanperiodenhelaunderoförändradehuvudsakivarithet

bortfallbudgetår förbeviljatsvissaharKompensation av197576.
1980-taletbörjanombyggnaden Fr.o.m.biljettintäkter p.g.a.

egenfinansiering.ökadförutsatthar statsmakterna en
199tillanslagetstatligadetVerksamhetsåret uppgick198990

%. KPl200med drygtökatanslagethar197576milj.kr, Sedan
medökatharTKl% ochmed 210period ökatunderhar samma
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240 %. Det utbetalade statsanslaget har varierat mycket ica SOUstor- 1991 71
lek sedan 197576, främst till följd uppbyggnad avveck- Kapitel 6av resp.
ling de fonderna.s.k. l TKUs redovisning har vissa korrige-av
ringar gjorts m.h.t. detta. Huvudbilagan 4.2 ävensamtavsn. ovan

6.2.avsn.
En kraftig ökning anslaget skedde verksamhetsåret 198990.av

Mellan 198889 och 198990 ökade KPI med %6 medan detca
statliga anslaget ökade med 22 %. Denna reala höjningca var en
följd anslagsbasen räknatsatt och verksamhets-av att extraupp
medel beviljades riksdagen. Anledningen till uppräkningenav av
anslagsbasen de kostnadsökningar införandet OB-er-var som av
sättning för konstnärlig personal innebar för teatrarna.

6.6 Verksamheten relaterad till kostnader och
intäkter årsverkentill antaletsamt

huvudbilagan1 avsnitt 5.l-5.3 finns följande beräkningar fasta
priser

Genomsnittkostnad föreställning Tabell 21per-
Genomsnittskostnad besök 21per- - -
Statligt bidrag föreställning 22per- - -
Statligt bidrag besök 23per- - -
Biljettintäkt föreställning 22per- - -
Biljettintäkt besök 23per- - -

årsverkeFöreställningar 24per- - -
Flertalet de framräknade påverkadevärdena är verk-av attav

samheten varit reducerad och materialet är därför inte lämpat
grund för närmare analyser. Siffrorna intesom möjlighet attger

någrasäkerställa tendenser i styckkostnadsutvecklingen förutom
klar ökning biljettintäkten besök.en av per
Det kan dock utläsas den genomsnittliga kostnadenatt fö-per

reställning i Operans regi är storleksordning 600 000-700 000av
kr. När det gäller kostnaden såbesök visar de normalaper pe-
riodernas värde denna torde sigröra kringatt 900-1 000 kr.

Styckkostnaderna påverkas naturligtvis föreställningarnasav
Om ökad föreställningarnaandeltyp. en av storages scenen

och motsvarande minskning mindre föreställningaren av an-
sker vilket varit fallet för Operan torde dettanan scen resul-- -

i viss ökning dentera genomsnittliga kostnaden före-en av per
ställning.

Det genomsnittliga statliga bidraget föreställning har varitper
storleksordningen 500 000-600 000 kr.av
Det statliga bidraget uppgåttbesök har till mellan 750 ochper

900 kr.
De genomsnittliga biljettintäkterna föreställning har realtper

ökat med 85 % under perioden, och uppgick i genomsnitt tillca
62000 kr. treårsperioden.under den sistaca
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har realt ökatgenomsnittliga biljettintäkten besökDen 1991SOU 71per
90med 70 % perioden uppgick tillnärmare under och närmare Kapitel 6

treårsperioden.kr. under den sista
årsverke kring 0,5föreställningar legat Jäm-Antalet har st.per

teaterinstitutionfört uppgifter för dramatiskmed motsvarande en
genomsnittligt involverarvisar verksamheten vid Operandetta att

föreställning vad talteatern gör.betydligt fler änpersoner per
jämförelsvis personal- ochbekräftar musikteaterDetta äratt en

därmed konstform.kostnadskrävande

6.7 TKUs kommentarer

tolkningssvårigheter skäl bl.a. nämntsreservation förMed av som
sedanhuvudintryck Operani avsnitt 6.2. TKUsär attovan

% relativt ochökat med KPI197576 med kostnader 7 somsom
kostnadsutveckling.% haft lugnminskat 3 relativt TKI,med en

Operans totala kostna-personalkostnaderna.Detta gäller särskilt
%+1980-talet 14underder har dock, relativt KPI ökat mera

kostnadsutveck-normalteaternssedan 198283, relativtharmen
TKl oförändrade.ling varit i princip

utgående finansieringen harbetydelse förDet statliga anslagets
fått ökad betydelseegenintäkternaunder perioden minskat medan

sponsring.ochhöjda biljettintäkter, räntorgenom
lagar ochförändringararbetstidsförkortningarTrots avsom

påver-inteföreställningsantalet i operahusetavtal medfört, har
teknisk personal har docknegativt. tillskottkats Ett mindre av

1980-talet.krävts under
utsträckning koncentrerat sinaOperan i allthar högre resurser

turné-vilket bl.a. inneburittill verksamheten attstora scenen
inom minskat.verksamheten landet

tillgång till endastOperanSom tidigare nämnts har permanent
dennabegränsad eftersomDispositionen Rotundan ären scen. av

skall bibe-OperanOperakällaren. Givetlokal nyttjasäven attav
hålla så lokalsi-med dennabredd är,nuvarande repertoaren

för personalsysselsättning alltuation, till jämnmöjligheterna en
begränsade.

tillgång tillOperan idagsaknar stor-permanent aven scen en
uppfatt-Enligt TKUslek emellan och Rotundans.stora scenens

sådan lämpligi Stockholmning skulle Södra Teatern envara
scen.

inne-tillgång för Operanskulletill SödraPermanent Teatern
föreställningar ochtill fler uppsättningar ochmöjligheterbära

konstnärligaförsysselsättningsgrad denjämnaredärmed per-en
möjligheterstörreinnebäraskulle dessutomsonalgruppen. Det

verkheltframförasför sätta storaverk attatt nyauppnya -
ochkrävandemycketkonstnärligtstorlekärscenen p.g.a. scenens

Genomrisker.ekonomiskakonstnärliga ochinnebär därför större
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Operanregelbunden Södra skulleverksamhet Teatern SOU 1991; 71meren
nåkunna publikgrupper.även Kapitel 6nya

tillgång betyder inte den-En till Södra Teatern attpermanent
användning för skulle upphöra. Men gästspelengästspelteatersna

planering.skulle i fortsättningen efter Operansanpassas
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1991 71Teatern SOUDramatiskaKungliga7
Kapitel 7

Dramaten

Bakgrund7.1

Denhovteater.Dramatiska TeaternKungl.Ursprungligen envar
år 1788.föreställningförstasinochGustaf lllgrundades gavav

spelloka-1825tillfram1800-taletbörjani egnahadeTeatern av
tillförlagdverksamheten1863tillfram ope-ochDärefterler. var

rahuset.
profi-alltmeraverksamheten attkom1850-taletmittenVid av

nationalteater.leras som
samorgani-Kungl. TeaternochDramatiska varKungl. teatern

Åren drevs1888-1908åt.då skildesår 1888,tillserade teatrarna
privatteater.entreprenadverksamheten som

År vidteaterbyggnadenihuvudscennuvarandeinvigdes1908
tillkom-spellokalerolikahar1900-taletunderNybroplan, senare

1970-taletunderMålarsalen och Fyran1945,mit Lilla scenen
198687.fr.o.m.Sibyllan198586 ochfr.o.m.Lejonkulansamt
riksdagensifinnsDramatenförriktlinjerstatligaNuvarande

be-medår kompletterat1974,beslutkulturpolitiska togssom
1977.regeringsbeslutsärskiltenligtstatsbidragetförstämmelser

från 1974intentionernaföljerbestämmelsernasistnämndaDe
främ-skallDramatenmarkerasbeslut. Det attårs kulturpolitiska

vadmedlikhetiscenisk konst,förnyelseutveckling och menav
innehåller bestämmelsernaikulturpolitiken stort,förgällersom

repertoarfrågorna.beträffandeföreskrifterdetaljeradeinga
varit1974sedan attintentionernastatligadeharl stort sett

nivå.oförändradhållasskallverksamheten en
gästspelgradallt högreiochSverigeiTurnéverksamhet --

föreställning-Utöververksamheten.delarviktigautomlands är av
svenskadet tea-uppgifterför andra gagnarsomteaternsvararar

översättningarbeställningsverksamhet, m.m.bibliotek,terlivet ett
dis-initieratharRegeringennationalscen. enärDramaten en
dis-Dennanationalscensbegreppet.iinnebördengällandekussion

Teaterchefen Larsinompågår närvarandeför teatern.kussion
Dra-sammanfattatdiskussion,i dennaledhar,Löfgren ettsom

punkterfemföljandeiuppdragnationellamatens
skallvår Dennationalscen. enär varaDramatiska teatern

vid-skådespelarensembleskickligmedrepertoarteater, ensom
scenkonsten.svenskadenmakthåller utvecklaroch

ochekonomisktförebild,den mo-skalltraditionAv envara
oberoende.raliskt

förvaltauppgift attpräglasskall teaternsRepertoaren av
detoch skapakulturarvetsvenskadet nya.
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Genom spela regelbundet skallatt Dramatiska görateatern SOU 1991 71
scenkonsten tillgänglig för publik.storen Kapitel 7

5. Den skall väcka intresse för hos generationerteater ochnya
svensk teaterkonst irepresentera landet och utomlands.

Dramaten driver sin verksamhet i aktiebolagsform. Enligt gäl-
lande bolagsordning 1981-09-15 skall beståstyrelsen lägst fy-av

och högst fem ledamöter. Ledamöternara regeringen förutses av
period år.högst Därutöveren har tvåtreav personalen ordinarie

ledamöter jämte suppleanter. Enligt praxis regeringen chefutser
för år.tidteatern Teaterchefentre tillikaen är verks-av som
tällande direktör i bolaget är medlem styrelsen.av

Sedan 1975 har följande teaterchefer tjänstgjort Jan-Olof
Strandberg t.0.m. 306 1981, Lasse Pöysti t.0.m. 304 1985

Lars Löfgren fr.o.m. 17 1985.samt

7.2 Utgångspunkter för analysen

l bilaga 9 huvudbilagan detaljerad redovisning deges en mer av
uppgifter gällande Dramatens verksamhet TKU samlatm.m. som
in. Detta kapitel är i huvudsak sammandrag huvudbilagansett av
innehåll. För underlätta föratt den läsare parallellt med läs-som
ningen detta kapitel vill studeraav textsiffror i tabellmaterialet
hänvisas, huvudsakligen inom till aktuella avsnittta-parenteser,
beller i huvudbilagan.

Dramaten har under verksamhetsåren 197576-198990 till
frånskillnad Operan eller Riksteatern, någotinte avgörande

påverkatssätt förändringar elleryttre förändrat statligtav upp-
drag. Grunden för analysen är därför i enhetligstort över he-sett

perioden.

7.3 Verksamhet

7.3.1 Uppsättningar
Huvudbilagan 2.1.avsn.

Det totala antalet uppsättningar vid Dramaten har minskat i antal
årmellan 197576 och 198990. En jämförelse mellan periodens

första sista år Plresp. tre P5 visar det genomsnittligaattresp.
årliga antalet uppsättningar frånminskat 27 till 22. Huvudbila-

tabell 2.gans
Antalet nyuppsättningar har under period varierat,samma

med minskning underen delen 1980-talet från isenare av ge-
nomsnitt 20 nyuppsättningar år under P4 till 16 under P5.per
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besöksantal SOU 1991 71Föreställningar och7.3.2
2.2. Kapitel 7Huvudbilagan avsn.

med detf.n. följandebedrivsverksamhetPermanent scener,
Storainomangivnapublikplatserantaletmaximala parentes sce-

Målarsalen pl, Lejonku-200pl,345816 pl, Lilla scenennen
Nybropaviljongen50 pl.pl100 Fyran70 pl, Sibyllan ochlan

198182.145 pl avvecklades
i Stock-föreställningarsamtligaförskategorinTill scenannan

Lillaellerinteholm storagetts scenen.som
åren ök-198990 visar197576 ochjämförelse mellanEn en

förmed undantagföreställningar allaning antalet scener,av
ned-dock1980-talet detmittentillLilla Fram envaravscenen.

återhämtning stör-gångsperiod har skett. Denkraftigvarefter en
3.Tabellgäller verksamhetökningensta annan scen.

underungdc-msföreställningarochsärskilda barn-Antalet var
1980-talet,mittenökningen sedandel,periodens trots avsenare

tidigare del.under periodenslägre änbetydligt
turné- ochinkl. besök vid gäst-besöksantaltotalaDramatens

mellan,perioden varieratspelsföreställningar underhar som
354 000 besök198485 och högst215000 besöklägst casom

spelår, 340000197576, noteradesförsta198990. Periodens ca
4.Tabellbesök.
årliga föreställningarnabesök vidantalet storatotalaDet

i utvecklatsharLilla stortsamt annan scenscenenscenen,
förestâllningsantal.motsvarandesätt somsamma

sedan mittenbesök ökatochföreställningarantaletAtt av
nyproduk-produktioner ochantaletparallellt med1980-talet att

serier.spelats i längreföreställningarnavisartioner minskat, att
genomsnittuppsättning ivarjeinnebär bl.a.Detta att enses av

tidigare.publik änstörre

olikaverksamhetenUtvecklingen sceneri av

föreställningarnedgångsperiod antalet197576 harsedanEfter en
ökningenpå Särskilt har198687.sedanökat stor va-stora scenen

frånspelåren 304 fö-två 251 tillredovisaderit mellan de senaste
harpublikbeläggningreställningar. förbättradEn stora scenen

Besökenpublikutveckling.bidragit till positivai gradhög teaterns
% Dra-55utgjortperiodenhar under helavid avstora cascenen

besöksantal.totalamatens
besöksutveck-På föreställnings- ellervisar varkenLilla scenen

utgjortpublik harLillavariationer.specielltlingen stora scenens
publikantalet.20-25 % det totalaav

komplicerasutvecklingenRedovisningen avscenannanav
varierat underpublikplatsertillgängligalokaler ochantalet pe-att

före-antaletkraftig Ökningemellertidrioden. Tydligt är att aven



spelåretställningar Spelårethar skett sedan 198485. 198990 SOU 1991 71no-
704 föreställningar, periodens högsta Störstaantal. delenteras Kapitel 7av

den redovisade ökningen Dramatens totala föreställningsantalav
kan hänföras till verksamheten annan scen.

Även antalet besök till har ökat eftersomannan scen men sce-
små, får sårelativtär denna ökning inte igenomslagstortnerna

totala besöksutveckling.teaterns
sådanaAntalet redovisade turnéföreställningar, inkluderarsom

såvälgivits inom landet utomlands, varierar ärsom som men ge-
någotnomsnittligt lägre under periodens del. När det gäl-senare

ler enbart Dramatens turnéföreställningar utomlands 197576gavs
sådana,inga 198283; 198889; 22 och 198990; 34. Detta visar

den internationella fåttverksamheten ökad betydelse.att en
Variationerna i besöksantal turnéföreställningarför är stora.

Även såväldessa siffror omfattar verksamhet i Sverige i ut-som
landet. utifrånberäkningEn genomsnittliga besöksantal visar att
besöken vid turnéföreställningarna ungefärutgör 10 % Dra-av

totala besöksantal. Turnéförestâllningarnas publikmatens utgör
alltså relativt liten del publik,Dramatens och besöken tillen av
turnéföreställningarna i Sverige mindreännu del.en

7.4 Kostnader

7.4.1 Allmänt
Huvudbilagan 3.1.avsn.

Dramatens kostnader har indelats i lönekostnader, sociala avgif-
hyreskostnader och övriga kostnader.ter, Till kategorin övriga

kostnader hänförs bl.a. uppsättnings-, turné- och informations-
kostnader. Av huvudbilagans framgårtabell 8 9 kostnadsut-resp.
vecklingen i löpande fasta priser. De kostnaderintäkterresp. som

i det följande är inte omräknade tillanges annatom anges- -års1989 priser med KPl.
l fasta priser har Dramatens totala kostnader ökat med 35 %

sedan 197576. Relaterat till TKI har de totala kostnaderna ökat
23med % sedan 197576. årPeriodens sista 198990 uppgick de

totala kostnaderna till 150 milj.kr. Tabell 9.ca
Vad gäller de olika framgårkostnadsslagen följande utveckling

i fasta Övrigapriser under perioden 197576-198990 kostna-
der har frånprocentuellt ökat 14 till 33 +sett milj.kr.mest,
139 %. Lönekostnaderna frånhar ökat 62 till 69 milj.kr. + 11
%, kostnaderna för sociala avgifter frånhar ökat 23 till 32
milj.kr. + 40 % och lokalkostnaderna frånhar ökat 12 till 16
milj.kr. + 32 %. Tabell 9.

De olika kostnadsslagens andelar de totala kostnaderna harav
förändrats mellan den första treårsperiodenP1 och sista P5
Tabell 10. Särskilt framhållaskan personalkostnadernasatt an-
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från % övriga80 % 70 och dedel har minskat tillnärmare 1991;SOU 71attca
från %.kostnadernas 12 till 20andel har ökat Kapitel 7

inträffatökning harStörre delen de totala kostnadernas un-av
då detder andra hälften 1980-talet, mellan P4 och P5, och ärav

kostnader ökat.framför allt personalkostnader och övriga som

7.4.2 Personalkostnader

Ãrsverken7.4.2.1
3.2.1.Huvudbilagan avsn.

årsverken relativt kraftigt underantalet har varieratDet totala
slutåretInledningsåret 198990 dockperioden. 197576 och är

11.370 st. Tabelltotala antalet i detsammadet det närmaste
frånårsverken förskjutningdet totala antalet har skettInom en

konst-teknisk till konstnärlig personal. Mellan P1 och P5 har den
årsverkesantalet frånÖkatnärliga andel det totalapersonalens av

från31 37 %. andel har minskat 44till Den tekniska personalens
39 % administrativa varit itill medan den personalens andel stort
konstant.sett

åren 198990 tekniska personalenMellan 197576 och har den
eftersom den skettminskat. minskning värdDenna är att notera

arbetstidsregleringar, andrabakgrund olika teatrarmot somav
Minskningenmedfört storlek ökat.personalgruppsdennaatt av

såväl antal harden tekniska dess andel desspersonalen som
framför P3 P5.allt skett mellan och

någotvidAndelen administrativ personal Dramaten högreär
tillgenomsnittet för institutionsteatrarna. En förklaring dettaän

årsverken18 vidviss Städpersonal Dra-är personal,att t.ex. som
hänförshänförs kategori vid andra tilltill dennamaten teatrar

teknisk personal.
flera och det ökade föreställ-Dramatens expansion till scener

ningsantalet inneburit högre sysselsätt-sannolikt gradhar aven
ning för personalen.

genomsnittsålder har underDen konstnärliga personalens pe-
år.frånrioden till 49ökat 44

årsverke7.4.2.2 lönelägeKostnad och relativtper
Huvudbilagans 3.2.2.avsn.

årsverke pri-genomsnittliga i löpandeDramatens kostnad harper
åren266 % 197576 198990. KPl harökat med mellan ochser

år personalkostnadsdelmellan %ökat med 210 och TKlssamma
årsverkskostnad256 utvecklatsmed %. Detta visar Dramatensatt

teaterområdet 13.i Tabellöverensstämmelse med i stort.
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den reella ökningen hänförasHela personalkostnaderna kan SOU 1991 71av
till 1980-taletslutet och jämförelsevis den ökningenstörsta Kapitel 7av

år198788sker mellan 198990. haroch Dessa kostnaderna Ökat
KPl.avsevärt änmer

Dramatens genomsnittliga kostnader för sociala avgifter har
ökat i betydligt högre grad än lönekostnaderna.

årsverkeGenomsnittskostnaden 198990uppgick tillper ca
avgifterna 87000272 000 kr. Därav utgjorde de sociala kr.ca

14.Tabell
Enligt Riksförbunds statistik relativaTeatrarnas över lönelägen

är Dramatens genomsnittliga jämförbart med Rikstea-löneläge
någotoch högre Operans Stockholmsoch Stadsteaters.änterns

7.4.5 Lokalkostnader

7.4.5.1 Lokalernas och hyreskostnadernas utveckling
Huvudbilagan 3.3.avsn.

lokalhållningsansvarByggnadsstyrelsen har för Dramaten. Detta
innebär byggnadsstyrelsen fungerar hyresvärd och haratt som an-

hållaför funktionsdugligtlokalerna i skicksvaret att genom un-
derhåll, reparationer Grundprincipen föroch ombyggnader. hy-
ressättning är marknadsmässig skall Som ihyra nämntsatt tas ut.
kap. S Dramaten via det statliga anslaget full täckninggaranteras
för hyreskostnaderna. Bilaga 8

Förutom teaterbyggnaden vid har andraNybroplan Dramaten
förrådsutrymmenlokaler i Stockholm scenlokaler, ochcentrala

förråds-administrationslokaler. scenateljéut-Huvuddelen ochav
finns i Hägernäs, kommun, 2 milTäbyrymmena ca norr om

lokalbeståndetStockholm. Sammanställning totala finns idetav
huvudbilagan 3.3.avsn.

197576Sedan har vissa förändringar gäller lo-vad Dramatens
kalförhållanden skett dels har den totala lokalytan ökat, dels har

tvålokalerna Som tidigare har till-nämnts,rustats upp. scener
Lejonkulankommit Sibyllan medan har avvecklatsoch en

Nybropaviljongen.
Är 1985 inleddes Ombygg-ombyggnad teaterbyggnaden.en av

naden iskedde avslutades 1987.ochtre etapper
Dessa arbeten har utöver ombyggnaden storaav scenens sa-

sommaruppehålletlong, vilken skedde 1987, omfattatunder bl.a.
upprustning artistloger.av

pågåendeVerksamheten vid arbetenakunde deteatern trots
spelåren.bedrivas i normal omfattning de berördaunder

lokalbeståndDetaljerade uppgifter ochutveckling hy-om av
från årenfinnsreskostnader de hyres-endast de totalasenaste

framgårkostnaderna huvudbila-dock kostnadsredovisningen iav
tabell 8. Här nedan förändringen och hyres-gans anges av arean
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årkostnaden mellan 198586 och 198990 för de lokalerett SOU 1991 71par av
Dramaten disponerar.som

198586 198990 Förändring

Teaterbyggnaden, Nybroplan
9mark 435 kvm 10 847 kvm l5 %area ovan +

under mark 3251 kvm 1 795 kvm 35 %+
hyra mark 668 krkvm 833 krkvm 25 %ovan +

under mark 403 krkvm 417 krkvm 3 %+
årshyratotal 6.837 mkr 9.788 mkr 43 %+

Scenateljéer, Täby
mark 3 276 kvm 3 711 kvm 13area %+ovan

hyra mark 502 krkvm 539 krkvm %7ovan +
årshyratotal 1.645 mkr 2.000 mkr 22 %+

Källa Byggnadsstyrelsen

De hyresförändringar framgår redovisningen ärsom av en
följd årligadels reguljära uppräkningar, dels de investeringarav

gjorts i lokalerna. För möjliggöra jämförelse kan näm-som att en
konsumentprisindex ökade med drygt 22att mellannas procent

åren 1985 och 1989.

7.4.5.2 Investeringar

Via utrustningsnämnden för universitet och högskolor UUH
och reservationsanslaget Inredning och utrustning för högskoleen-
heterna har för perioden 197576-8990 olika investeringar finan-
sierats för Operan och Dramaten. Dessa redovisas i bilaga

Övriga7.4.6 kostnader

Till kategorin övriga kostnader förs materialkostnader och övriga
uppsättningskostnader, kostnader för reklam och marknadsföring,
turnékostnader, kostnader för sjukvårdhälso- och m.m.

Utvecklingen de övriga kostnaderna har beskrivits i avsnittav
Såsom7.4.1, där nämnts dettaär den kostnadskategoriovan. som

i relativa tal ökat under perioden..mest
En viss del kostnadsökningarna förklaras ökat antalav ettav

föreställningar utomlands. Under periodens verksamhetsårsista
utgjorde enligt Dramaten kostnaderna för utlandsturnéer 5,5ca
milj.kr., vilket %17 de redovisade övrigamotsvarar kostna-ca av
derna. En delpost torde ha ökat kostnadernaär för in-annan som
formationmarknadsföring.

När det gäller turnéföreställningar utomlands har Dramaten
princip dessa skall finansieras utanför den reguljäraatt bud-som

Detta innebär ökadgeten. verksamhet utomlands medföratt en
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utlandsturnéer-dit 1991 71intäkter SOUövrigasåväl kostnaderövrigaatt som
Kapitel 7parallellt.hänförs ökarintäkternas

Intäkter7.5

Allmänt7.5.1
4.1.Huvudbilagan avsn.

övrigaanslag,statligtbiljettintäkter,indelas iintäkterDramatens
redovisasRänteintäkterna netto-ränteintäkter.intäkter somsamt

lntäkternasräntekostnader.minus ut-ränteintäktersiffra, dvs.
huvudbilagansredovisas ipriserfasta ta-löpandeiveckling resp.

16.bell 15 resp.
fastamilj.kr. ltill 155198990uppgickintäkternatotalaDe ca

till197576. Relaterat%40 sedanmedökatintäkternapriser har
%.23blir ökningenTKl

andelintäktspostsförändringar197576 harSedan avresp.av
framgår redovis-följandevilketskett,finansieringentotaladen av

17Tabellning
från 8ökatharintäkternatotalaandel deBiljettintäkternas av

biljettprishöjningarnakraftigarelativt% P5. De% Pl till 16
utveckling.förklarar dennabesökantalökat5se ochkap. ett
1980-taletsedan mittenökatharbetydelseBiljettintäkternas av

år uppgick dettadå 198990. Desistaperiodensframför alltoch
år milj.kr.till 27

såldes hälften Dramatensframgått drygtbilagaSom avav
år 198990.prisordinariebiljetter till

harutgörstatliga anslagetdetintäkternaandelDen somav
anslagetsP5. statliga% Detfrån 72P1 till%89 ge-minskat

P5,ochmellan Pljämförelsevidvärde har,realanomsnittliga en
verk-sistamilj.kr. Det103något P5 tilluppgickochminskat ca
rela-treårsperiod emellertidskeddesamhetsåret dennaunder en

Se vidare109 milj.kr.tillanslaget;ökningkraftigtivt avsn.caav
7.5.2.

från milj.kr. under0,5kraftigt,ökatharintäkternaövrigaDe
biljettintäk-beträffandeLiksomunder P5.milj.kr.10Pl till drygt

l980-talet.mittensedansnabbvaritutvecklingenhar avterna
Pldärmed ökat.betydelse harrelativaintäktspostsDenna var

%, P5mindre än 1intäkterna motsva-totaladeandeldess varav
%.andel 7rande ca

kostna-för övrigaliksomgäller,intäkterövrigakategorinFör
årsredovisningen.särredovisas iingående intedelarnadeder, att

utlands-delperiodensunderdel tordebetydandeEn avsesenare
turnéverksamhet.

Även delvishar ökat,betydelserelativaränteintäkternas som
intäkterDessastatsbidragssystemet.nuvarande ut-följd deten av
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Verksamhetsåret 1991; 71intäkterna. SOU% totala5 degjorde P5 avca
milj.kr.till 7,5ränteintäkterna198990 uppgick ca

harverksamhetomfattningen DramatensekonomiskaDen av
för P1genomsnittsvärdenade realajämförelse mellanvid resp.en

årår 197576 medstället%. .lämförs i20med drygtP5 ökat
%.40betydligt större;198990, ökningenär

har ökat.egenfinansieringDramatensUtvecklingen visar att
totala intäkterna.%10 de197576utgjordeEgenintäkterna avca

%.30tillVerksamhetsåret andel198990 hade växtdenna

statliga anslaget7.5.2 Det
4.2.Huvudbilagan avsn.

verk-Från vad gäller Dramatensintentionernasida harstatens
perioden. Utöverunder helaoförändradevariti huvudsaksamhet

bevil-lokalkostnaderlöne- ochför ökadekompensationberäknad
1970-taletistatsanslaget slutetökningarvissa mindrejades avav

börjanFr.o.m.tekniska personalen.utökning denbl.a. för aven
egenfinansie-ökadförutsattstatsmakterna1980-talet har en

ring.
109tillVerksamhetsåret statliga anslagetuppgick det198990

241 %, vilketökat med ävenanslaget197576 harmilj.kr. Sedan
Utvecklingen har210 %.medökatmedan KPl harTKl har gjort

ökadereala värdeanslagetsperioden;varit ojämn under t.o.m.
åttiotalet,mittenfram tillvärdet197980 därefter minskade av

några år kraftigtför sedan ökaunderi princip oförändrat attvar
år. 18.Tabellperiodens sista

år följdperiodens sista äranslagetökningenDen reala enav
ochanslaget räknadesstatligaför detanslagsbasen attuppattav

tillAnledningenriksdagen.beviljadesverksamhetsmedelextra av
infö-kostnadsökningardeanslagsbasenuppräkningen somvarav

förkonstnärlig personal innebarOB-ersättning förrandet te-av
atrarna.

ochtill kostnaderrelateradVerksamheten7.6
årsverkentill antaletintäkter samt

fasta pri-beräkningarföljande5.1-5.3 finnsI huvudbilagan avsn.
ser

19TabellföreställningGenomsnittkostnad per-
19besökGenomsnittskostnad per ---
20föreställningbidragStatligt per - --
21besökStatligt bidrag per ---
20föreställningBiljettintäkt per ---
21Biljettintäkt besökper - --
22årsverkeFöreställningar per - --
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kraftigaDen utvecklingen föreställningar och besök under SOU 1991 71av
delen 1980-talet eftersomhar, kostnaderna inte ökat i Kapitel 7senare av

motsvarande grad, resulterat i minskande styckkostnader.
Genomsnittskostnaden föreställning har i fast pris minskatper

från 135 000 tillkr. 117000 kr. under delen 1980-taletsenare av
mellan P5.P4 och kostnadsutvecklingMotsvarande besökper

från 473 kr. under P4 till 429 kr. under P5. Det bör emeller-var
påpekastid antalet föreställningar mindre ökat deatt scener

åren, bidragitvilket kan ha till lägre genomsnittskost-senaste en
nad föreställning.per

Eftersom minskat självfinansieringsgra-styckkostnaderna och
den ökat, har det genomsnittliga statsbidraget föreställningper

besök minskat. genomsnittliga statligaDet bidragetresp. per per
föreställning besök uppgick P5 till 85000 kr. 313resp. ca resp.
kr.

realaDen biljettintäkten besök har sedan mitten 1970-per av
fråntalet kontinuerligt P1 P5.stigit 31 kr. till 79 kr.

årsverkeDet genomsnittliga föreställningar harantalet per un-
frånder P4 P5delen 1980-talet stigit 2,3 till 3,3 ochsenare av

låg nivådärmed under den perioden undersenaste samma som
mitten 1970-talet Pl. utveckling tyderDenna Drama-attav

hålla produktionsnivåkan 197576ten trots genom-samma som
förda arbetstidsförkortningar.

7.7 TKUs kommentarer

föreställningarDramatens läge vad gäller personal, publik och
utgångsläget årårperiodensunder sista jämförbart med för 15är

nedåtgående197576.sedan varit trendDessemellan har det en
bröts i mitten 1980-talet. Under periodens del harsom senareav

kraftig utveckling verksamhetens omfattning skett. Parallellten av
årligamed antaletantalet föreställningar ökat har det uppsätt-att

alltsåningar minskat. produktionl genomsnitt spelas ettsamma
gånger.Ökat antal

internationella omfattningDen verksamhetens har ökat.
upprätthållitSett över hela perioden har Dramaten produktion

årenoch besöksantal med i oförändrad personal. De senastestort
från årsverkenhar förskjutning tekniska konstnärligatill skett.en

Under delen perioden förändringarna de totalastörre ärav av
små. årkostnaderna i fast pris relativt Under periodens senare

har dock kostnaderna stigit kraftigt. ökningEn del dennastor av
från bl.a. turnékostna-härrör kategorin övriga kostnader ökade

der.
De realt ökade finansierats ökadekostnaderna har genom

egenintäkter höjningar biljettpriser ökatbl.a. och ettgenom av-
turnékostnaderna intäktssi-besöksantal. De ökade motsvaras

turnéintäkter.dan ökadeav
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jämförelseEn mellan periodens årförsta och sista visar det SOUatt 1991 7l
statliga anslaget ökat än KPI och lika mycket normal-mer Kapitel 7som

Årenkostnader TKl.teaterns däremellan inkluderar dock pe-
dårioder anslagets reala såvälvärde varit högre lägre änsom pe-

år.riodens sista
Eftersom egenintäkternas andel har ökat har blivitteatern me-
publikberoende. Den högre självfinansieringsgradenra medför att

får ökat behovteatern tillräckligaett ekonomiska förav reserver
upprätthållakunnaatt verksamheten vid tillfälliga svängningar av

publikantalbiIjettintäkter.
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8 Svenska Riksteatern SOU 1991 71
Kapitel 8

8.1 Bakgrund

8.1.1 Organisation

Svenska Riksteatern ideell förening 221 lokalaär med teater-en
ursprungli-föreningar föreningar byggdemedlemmar. Dessasom

årfysiska medlemskap sedan 1976 detärmengen personers
teaterföreningarnaslokala organisationer medlemmar.ärsom

organisationer4000 fackliga, ideella, politiska och andraMer än
i lokal teaterförening. Länsvis ärdetta sätt medlemmarär en

länsteaterföreningar, flertaletteaterföreningarna organiserade i av
anställd.dessa har lånsteaterkonsulenten

Riksteaterns beslutande kongressen,högsta är ut-organ som
två ombud förför varje medlem, ochgörs ombudett var en avav

länsteaterföreningarna styrelsens ledamöter. Kongressensamt
år.sammanträder tredjevart

består 23 ledamöter. 12 dessa väljsRiksteaterns styrelse av av
övriga däribland ordförandekongressen. Av de utses av re-av

Husföreningarnas Riksorganisa-geringen, vardera Folkets1 av
Centralorganisation, Svenska Kommunför-tion, Folkparkernas

FolkbildningsförbundetLandstingsförbundet,bundet, samt en--
2ligt stadgar Skolöverstyrelsen. Personalennuvarande utser re--

presentanter.
självskriven ledamotstyrelsen och ärRiksteaterns VD utses av

i densamma.
konstituerande första kongress hölls i januariRiksteaterns

förmedlare fö-1934. börja Riksteatern endastTill medatt avvar
från privatteatrar.statliga och Mycketreställningar de scenerna

i lan-visade det sig emellertid det behovetatt teatersnart stora av
därförRiksteatern startadedet inte kunde fyllas detta sätt. en

produktion.egen
snabbt ochutveckladesRiksteaterns produktionsverkamhet

både företag Pro-inleddes Husrörelsenssamarbete med Folkets
FolkLandsbygdensRiksförbundetdengrambolaget och med av

då 25-195859 denRLF Säsongeninitierade Bygdeteatern. gav
före-åriga dittills största875 föreställningar, detRiksteatern 1

ställningsantalet.
organisatoriska föränd-rad1960-talet genomfördesUnder en

turnéorganisationer. Resul-olikaringar sammanslagningaroch av
ocksåfrån spelåret förRiksteatern196667 svaradeblevtatet att
Husrörel-bedrivits Folketsteaterverksamhet tidigareden avsom

många and-förliksomRiksteatern,och Folkparkerna. Försen av
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blev 1960-talet vitalt decennium med olikateatrar, ett SOU 1991 71ra grupp-
År etableradesbildningar inom ensemblen. 1967 den första regio- Kapitel 8

Västerås,riksteaterensemblennala i vilken följdes ytterligareav
Örebro, Skellefteå,regionala ensembler i Växjö och Ronneby.

Åren årsefter 1974 kulturpolitiska beslut har präglats av en
undan för undan genomförd anpassning till den kulturpoliti-nya

årken. Vid kongressen i Jönköping 1976 Riksteaternsantogs tea-
terpolitiska handlingsprogram och stadgar, där Riksteaternnya
fick folkrörelseliknande organisation grundad föreningsli-en

årshandlingsprogramDetta reviderades vid 1988 kongress.vet.
År 1977 formulerades statsbidragsbestämmelser, anslöt sigsom

årstill 1974 kulturpolitik.
fåttregionalaDe riksteaterensemblerna har landstings-nya

kommunala huvudmän och statliga bidrag enligt grundbeloppssys-
se kap. 2 5. Riksteaternsäven och statliga bidrag ihartemet

mån fåttminskats.motsvarande länsteatrarna delvisDe harnya
andra uppgifter de tidigareän riksteaterensemblerna hade och de-

turnéverksamhet har i huvudsak begränsats till det länet.ras egna
Efterfrågan på Riksteaterns föreställningar har därmed ökat

hållflera samtidigt den minskat andra. De län där länstea-som
saknas är självfallet i högre grad beroende förRiksteaternter av

sin teaterverksamhet länän med länsteater.egen
från årRiksteaterns teaterchef och VD 1958 junit.o.m.var

1983 Ullberg.Hans Den I juli 1983 tillträdde JohanssonMats
tjänsten teaterchef, varvid Hans Ullberg kvarstod VDsom som

dåfram ocksåtill den juli 1986,l han efterträddes i denna funk-
tion Johansson. juli 1988Mats Den 1 tillträdde lngrid Edströmav

dåteaterchef avgick hösten 1989 och efterträddessom men av
kvarståttLiljefors.Jerk Johansson dennaMats har under period

VD.som

8.1 Uppgifter

8.1.2.1 Statsbidragsbestämmclser och handlingsprogram

årsEnligt 1977 statsbidragsbestämmelser för Riksteatern skall bi-
draget användas för t.o.m.central och 198384 regional produk-
tion distribution Riksteaterns utbud skallsamt teater.av vara en
komplettering till regional och lokal teaterverksamhet. Dessutom

frånskall Riksteatern förmedla föreställningar andra teaterprodu-
och samarbeta med Operan före-och Dramaten. Utövercenter

ställningsverksamheten skall Riksteatern teaterfräm-arbeta med
rådgivning,jande verksamhet, bl.a. information och samtgenom

samverka med myndigheter folkbildningsorganisationer.och
Riksteaterns handlingsprograml beskrivs huvudupp-teaterns

gifter teaterproducent och teaterfrämjande organisation.som
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Handlingsprogrammet årsansluter till 1974 kulturpolitiska beslut. SOU 1991 71
inledningenl till detta handlingsprogram Kapitel 8anges

Riksteaterns uppgift verkaär för teaterkonst syftaratt en som
till människor upplevelse, kunskap, medvetenhet och kri-att ge
tisk överblick, avslöjar fördomar och stimulerar fantasinsom som

sådanoch den aktiviteten. En teaterkonst motverkar passivi-egna
kommersialism och osjälvständighet.tet,

Handlingsprogrammet beskriver vidare hur Riksteatern, länste-
och friade skall komplettera varandra deatrarna samtgrupperna

åliggasärskilda uppgifter skall Riksteatern. uppgifterDessasom
tvåkan delas in i huvuddelar; föreställningsverksamhet och tea-

terfrämjande verksamhet.

8.1.2.2 Förestâllningsverksamhet

Föreställningsverksamheten bedrivs inom Riksteaterns teaterav-
såväldelning och teaterproduktion köpta produk-avser egen som

üonen
åren påtagitRiksteatern har tilldelats eller sig antalettgenom

speciella uppgifter vilket i vissa fall medfört särskilda ensemb-att
ler eller särskilda konstnärliga enheter bildats inom Riksteatern

Cullbergbaletten, spelåretmed särskilt statligt anslagsom-
Verksamhetsåret196768 knöts till Riksteatern. 198990 omfatta-

årsverken.de ensemblen 34
spelåretTyst 197778Fr.o.m. arbetar särskildteater. en en--

skådespelaresemble döva inom Riksteatern under Tystnamnetav
VerksamhetsåretTeater. 198990 omfattade denna 6,5verksamhet

årsverken.
på årenDansverksamhet Cirkus. 1983-1989Under tilldela--

des Riksteatern särskilda statliga anslag för gästspelsverksamhet
med i Stockholm.dansteater Den 1 januari 1990 övergick detta
statliga stöd till Stiftelsen Dansens Hus, där Riksteatern är en av
stiftarna.

spelåret fåttFinska Riks. Riksteatern har sedan 198081 sär--
finskspråkigskilda statliga anslag för bedriva teaterverksamhetatt

i Sverige. frånVerksamheten har byggt finskagästspel teatrar
Äroch 198990 uppgick det till dennastatliga anslagetgrupper.

verksamhet till 1,5 milj.kr. Ungefär anslag förshälften dettaav
över till Sverigefinska Riksförbundet amatörteaterverk-för dess

verksamhetsårsamhet. För nämnda utgick 2,3 milj.kr. idessutom
särskilt bidrag till försöksverksamhet finskmed teater.

1975Unga Riks. Sedan har särskild avdelning inomen-
Riksteatern haft ungdomsverksamheten.för ochbarn-ansvar

198384Fr.o.m. har avdelningen kallats Riks. lnom UngaUnga
Verksamhetsåret 198990Riks finns särskild ensemble anställd.en

årsverken.omfattade Unga Riks 45
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Stockholm drivs regeringens uppdragSödra iTeatern SOU 1991 71av-
erhåller hyresinkoms-gästspelsteater. Riksteatern 8Riksteatern Kapitelsom

årfrån under skettverksamhet. Samarbete hardennater senare
Spelåret 198990 vi-Sverige.Folkteatern iOperan ochmed bl.a.

produk-på 50 olikasammanlagtSödra Teaternssades tre scener
den enda verksam-föreställningar.i 386 Detta ärtioner numera

förinomför vilken särskilda medel beräknashet statsan-ramen
slaget.

säljs teaterföreningar, skolor,föreställningar tillRiksteaterns
teaterverksamhet; biblio-till andrafolkparker arrangörersamt av

hörselskadades organi-finska föreningar, detek, fritidsnämnder,
sationer osv.

vuxenföreställningar köpsRiksteaternsMerparten teater-avav
riktati första handoch ungdomsutbudet ärföreningarna. Barn-

till skolorna.
Riksteatern producerade646 teaterföreställningarAv de 1 som

spelåret såldes 999 till teaterför-198990underoch förmedlade
till övriga15492 till folkparker och401 till skolor,eningar, ar-

rangörer.
från andraföreställningar ävenTeaterföreningarna köper pro-

frånuppgifter föreningarna beträf-Enligt preliminäraducenter.
såspelåret 198990 30köptesfande vuxenföreställningar som gavs

frånfrån 31 % länslstadsteat-% föreställningarna Riksteatern,av
frånfrån % 18 %% fria och12 8 amatörteatrargrupper,rar,

från övriga producenter.

8.1.2.3 Teaterfrämjande verksamhet

teaterfrämjande verksamhet skötsRiksteaternsväsentlig delEn av
medlemsföreningar-föreningsavdelningen, skall tillvaratasomav

Enligt Riksteaternsintressen centrala planet.det teaterpo-nas
råd-föreningsavdelningen förlitiska handlingsprogram skall svara

områden såsom organisations- och utvecklings-givning raden
frågor, marknadsföring, studier och amatörteater.

Föreningsavdelningen bildades i samband med internen omor-
år 1983. fick till stödja lo-ganisation Den uppgift centralt deatt

Samtidigtkala teaterföreningarna och länsteaterföreningarna. gavs
friare ställning med teaterchef.teateravdelningen en en egen

därefter stimulerat medlemsföreningarRiksteatern har sina att
erbjudna produktio-den lokalasätta teaterrepertoarensamman av

från tillgängliga friasamtliga producenter, länsteatrar, teater-ner
och friaoch Riksteatern. Länsteatrarna de teatergrupper-grupper

därmedteaterföreningarnas harandel de lokala repertoarnas av
blivit större.

Föreningsavdelningen sysselsätter och omsättersex personer,
för4,9 milj.kr. 1,7 milj.kr. i lönekostnadsbidrag läns-Däravca ges

teaterkonsulenter.
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får bidragekonomi. Deföreningarna har självständiglokala SOU 1991 71De
År tillfrån bidrag1990 uppgick dessaoch landsting. Kapitel 8kommuner

30 10 milj.kr.ca resp.
också konsult-delen räknas RiksteaternsTill teaterfrämjande

områdena amatörteater-inom amatörteateroch stödverksamhet
ATR,Riksförbundkonsulent, samarbete med Amatörteaterns

m.m.barnteaterkonsulentoch ungdomsteaterbarn- teater-samt
också olika pub-konsult. Riksteaternteatertekniskteknik utger

Teaterårsboken tidningenentré,teatertidskriftenlikationer samt
teaterteknisk konsu-för ochTeatern. Kostnaderna barnteater-

2,6entré tilltidningen beräknasförlaget och Teaternlent samt ca
år.milj.kr. per

Utgångspunkter för analysen8.2

huvudbilagan detaljerad redovisningbilaga 10l avges en mer
TKURiksteaterns verksamhetde uppgifter gällande m.m. som

huvud-sammandragi huvudsakin. kapitel ärsamlat Detta ett av
innehåll. parallelltförunderlätta den läsarebilagans För att som

textsiffror i tabellma-kapitel vill studeradettamed läsningen av
till aktuellahänvisas, huvudsakligen inomterialet parenteser, av-

snitttabeller i huvudbilagan.
periodenRiksteaterns verksamhet underInför analysen av

påpekasföljande faktorer197576-198990 bör
ti-övertagandet ensemblersuccessiva regionalaDet somav-

påverkatingått intillhar nästdigare i Riksteatern. Denna process
ingår föreställ-i sammanställninguppgifter TKUssamtliga som
årsverkesantal kostna-utvecklingbesöksantal,nings- och samt av

verksamhetsåretstatsbidrag.inkl. Fr.o.m.intäkterder och
frånensembler skilda Riksteaternregionala198485 samtligaär

entydig.blir därmedför analysenoch grunden mer
fått uppdragsärskildaperiodenRiksteatern har under nya-

några statsbidrag8.1.2.2. Särskildaundervilka nämnts ovanav
erhållits verk-innebäri uppdragen. Dettahar samband med att

innehåll förändratsdenoch ekonomiska grundensamhetens ett
gångerflertal perioden.under

hela landet isina föreställningarRiksteatern över tea-ger-
befolkningsun-varierande storlek och skiftandeterlokaler medav
därmed under-för ochderlag. Förutsättningarna verksamheten -

besökuppgifterna föreställningar,för gällande antallaget resp.
åren.därförbesökföreställning varierar mellan-

såvälbestår föreställningsverk-Riksteaterns verksamhet av-
beräkningarVidteaterfrämjande verksamhet.samhet avsom

beaktas.föreställningbesök bör dettastyckkostnader osv.per
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8.3 Verksamhet SOU 1991 71
Kapitel 8

8.3.1 Uppsättningar
Huvudbilagan 2.1.avsn.

Summan de uppsättningar har producerats Riksteaternav som av
centralt och de förmedlats har sedan 197576teaternsom av

frånminskat i årgenomsnitt 80drygt uppsättningar under deper
årenförsta till i år.genomsnitt drygt 50 under periodens sista An-

talet centralt egenproducerade frånuppsättningar har minskat 58
till 35 och förmedlade frånantalet uppsättningar har minskat 29
till Tabell 1.14.

ingåendeDe i Riksteatern regionala ensemblernas samlade
produktion har successivt avtagit i och med regionaliseringen av
de olika ensemblerna.

ingåttAv de uppsättningar Riksteaternsi utbud till för-som
exkl.eningarna de ensemblernas upps. %har 70 varitreg. ca

producerade Riksteatern medan resterande del produceratsav
utanför Riksteatern.

hållaFör verksamhetens kostnader inom givna budgetra-att
har Riksteatern minskat antalet uppsättningar. Avmar samma or-

sak har produktionernas format, vad gäller antal medverkande per
uppsättning skurits Sedanned. 198283 har antalet medverkande
artister frånvuxenproduktion minskat i genomsnitt 10 tillper ca

uppgifter8 gällande antalet medverkande artister finns endastca
fr.o.m. 198283.

8.3.2 Föreställningar besöksantaloch
Huvudbilagan 2.2.avsn.

Riksteaterns föreställningar indelas i dramatisk produktion, lyrisk
produktion, balettproduktion, skolteater Övrig produktion.samt

Det totala antalet föreställningar exkl. de regionala ensembler-
nas frånhar minskat i årgenomsnitt 2 700 under de för-ca per

åren perioden till ista genomsnitt 1 900 under deav senasteca
åren perioden. Tabell 5.av

Minskningen gäller inte samtliga kategorier. Antalet dramatis-
ka föreställningar har Ökat sedan 197576. Mellan 198485 och
198990 ökade antalet dramatiska föreställningar från 709 till 795.
Samtidigt minskade bl.a. de kostnadskrävande lyriska före-mera

frånställningarna 159 till 70. Teaterledningen har prioriterat de
dramatiska produktionerna i syfte tillgodose teaterföreningar-att

önskemål frångrundrepertoar Riksteatern. Tabellnas 3.om en
Utvecklingen innebär de dramatiska föreställningarnasatt rela-

tiva betydelse ökat inom Riksteatern.
Det totala antalet besök vid Riksteaterns föreställningar har

minskat, bl.a. följd färre föreställningar.antal Minsk-som en av
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ningen gäller alla kategorier sedan 197576. 198485Mellan och SOU 1991 71
198990 har dock viss ökning antalet besök dramatiskatill Kapitel 8en av
föreställningar skett, parallellt med det Ökade utbudet dessa fö-av
reställningar. Tabell 4.

besöken vidMed de regionala ensemblernas föreställningar
borträknade har det totala antalet vidbesök Riksteaterns föreställ-

frånningar minskat med 40 %drygt under perioden; i genom-
årsnitt 660 000 ibesök periodens inledning till ica per genom-

årsnitt 370000 årenbesök sista Ta-under de perioden.per av
bell 6.

förhållandevisMinskningen det totala besökantalet varitharav
något större än minskningen det totala föreställningsantalet vil-av
ket innebär även genomsnittliga före-det antalet besökatt per
ställning har minskat. P1Mellan den första P5sista tre-resp.
årsperioden har det genomsnittliga antalet besök föreställningper
exkl. frånde regionala ensemblerna minskat 246 till 197. Tabell
7.

Enligt Riksteatern beror det minskade besöksantalet före-per
ställning bl.a. kulturpolitiskade skäl gjorda satsningarnaav
småplats- och glesbygdsverksamhet, efterskett beslutsom av
Riksteaterns kongress.

Utvecklingen varierar mellan olika inom kategoriernagenrer.
lyrisk produktion balettproduktion har antalet besök fö-resp. per

förhållandevisreställning ökat. ökningen + %Den 37stora av
antalet besök föreställning vid balettproduktionerna underper

treårsperioden tvåsista årenden P5 följdär deatt senasteen av
198889 198990och omfattade Cullbergbalettensendast före-
ställningar.

En orsak till minskningen antalet besök liksom antal besökav
föreställning för skolteatern är konstnärliga skäl genomförden av
omprofilering verksamheten, vilken bl.a. inneburit antaletattav
åskådare begränsats.

framhållasDet bör det potentiella besöksantalet för delatt en
Riksteaterns speciella verksamheter, framför allt Tyst Teater,av

är begränsat.

8.4 Kostnader

8.4.1 Allmänt
Huvudbilagan avsn.3.1.

frånIndelningen Riksteaterns kostnader skiljer sig kostnadsre-av
dovisningarna gällande övriga TKU studerat. Liksomteatrar som
övriga redovisar Riksteatern och lokalkostnaderpersonal-teatrar

övriga kostnader. Därutöver särredovisas kostnaderna församt
hotell och traktamenten, turnéföreställningar,köpta ochresor

bidrag till särskild verksamhet. De först-transporter samt tre
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turnétea-rolltill Riksteaterns SOU 1991;hänföras 71nämnda kanposterna som
särskil-följd dehuvudsakligen ärsistnämnda Kapitel 8medan denter aven

fått regeringen.Riksteaternda uppdrag av
påver-framhållits faktorerde allmännaavsnitt 8.2. harl som

behand-TKUverksamhet.Riksteaternskostnadsanalyskar aven
kostnadsutveckling mellanRiksteaternsi avsnitt främstlar detta

perioden sedanbeskrivs helahuvudbilagan198485 198990.och l
framgår kostnadsut-9tabell 8huvudbilagans197576. Av resp.

kostnaderintäkterfasta priser. Devecklingen i löpande somresp.
omräknade tillinteföljandei det är annat angesomanges --

års med1989 priser KPI.
%med 9kostnader ökattotalafasta priser har RiksteaternsI

totala kost-198990. Relaterat till TKl har de198485 ochmellan
årsista% 198485. Periodensminskat 2 sedannaderna med

Ta-till 203 milj.kr.198990 kostnadernauppgick de totala ca
9.bell

utveckling i fasta pri-kostnadsposternaVad gäller de enskilda
framgår följande. Personal-198485 198990 bl.a.mellan ochser

för99 milj.kr., kostnadernavarit oförändrade;kostnaderna har ca
från + 19till 19 milj.kr.har ökat 16hotell och traktamenten

från 13 tillhar ökat%, för ochkostnaderna transporter caresor
% till särskild verksamhet har+ 12 och bidrag15 milj.kr.ca

från %. har+ 29 Lokalkostnaderna13 milj.kr.ökat 10 till pro-
från%; till 19 milj.kr., vil-84 10,5centuellt ökat medmest,sett

år 8.4.3.1988 se vidareflyttningföljdket är teaterns avsn.en av
under den sistakostnader utgjordeRiksteaterns totalaAv tre-

årsperioden %, hotellpersonalkostnaderna 49 ochi genomsnitt ca
turnéföreställningar %,5 lokal-%,traktamenten 10 köpta caca

%7drygtliksom kostnaderna för ochkostnader transporterresor
% övriga kost-verksamhet 6vardera, bidrag till särskild samtca

%. Tabell 10.nader drygt 15
turnéteaterverksamhet medförDe särskilda kostnader som en

får personalkostnaderandeltill Riksteatern har lägreföljd att en
totalaandel demed fast Personalkostnadernasän teatrar avscen.

något förkla-perioden, vilketkostnaderna har sjunkit under bl.a.
årsverken se avsnitt.minskande antal följandeettras av

8.4.2 Personalkostnader

årsverken8.4.2. Antal
Huvudbilagan 3.2.1.avsn.

årsverkenMed de regionala ensemblernas uppgickborträknade
årsverkenantalet vid Riksteatern 197576 till 350, sedan stegca

år årantalet till 390 198485 360för därefter tillminskaatt
198990. Tabell 11.
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årsverken alltså något 198990 197576,Antalet änhögre SOU 1991 71var
198485 med 30hade mellan och 198990 minskat närmare 8Kapitelmen

årsverken.
Personalminskningen främst skett inom densedan 198485 har

årsverken årsver-- -konstnärliga administrativa 817 denresp.
ken personalkategorin. Minskningen den konstnärliga perso-av
nalen har skett parallellt föreställningarproduk-med antaletatt
tioner minskat.

årsverken utfördesAntalet vid de regionala ensemblernasom
från årsverkenminskade 100successivt drygt 197576 till 0st

från198485 i skildes Riksteatern.och med dessa ensembleratt
treårsperioden årsverkesantaletP5sista fördelades enligtDen

%följande konstnärlig personal %, 3541 teknisk personal och
%.administrativ 24personal

jämförelsevis andel administrativAtt Riksteatern har storen
personal speciella uppdrag. l den ad-sammanhänger med teaterns

ingårministrativa personal teaterfrämjandepersonalen bl.a. med
uppgifter.

jämförelsevisRiksteatern har hög andel korttidsan-även en
årsverkenställd personal. utförts korttidsanställdAndelen som av

treårsperioden 38 %,personal under den sista vilket betyd-ärvar
ligt för institutionsteatrar jfr 3.högre än i allmänhet kap. Ande-
len korttidsanställd personal för de olika personalkategorier-var

%, teknisk %konstnärlig personal 57 personal 37 och admi-na
%.nistrativ 10personal mindre än

någonAndelen dock inte ikorttidsanställda har större ut-
åren. alltsåsträckning förändrats inteunder de Teatern harsenare

någottagit frilansbaserad produktionavgörande steg mot utanen
har, jämförelsevis höga andelen korttidsanställda, bibe-dentrots
hållit ensemble.relativt faststoren

årsverke relativt8.4.2.2 och lönelâgeKostnad per
Huvudbilagan 3.2.2.avsn.

Riksteaterns genomsnittliga kostnad för och sociala avgifterlöner
har 197576 %.sedan ökat med 250 kostnad harnärmare Denna

något mindredärmed ökat än KPl ökat 210 %medmer som men
256 %.än TKls personalkostnadsdel med Kostnadenökatsom

årsverke alltsåhar i personalkostnadsutveck-följtstort settper
teaterområdet TKI. Tabell 12.lingen

verksamhetsåret kostna-198990 uppgick den genomsnittliga
årsverkeden till 273 000 kr.per

årsverkeStörre delen den reala ökningen kostnadenav av per
framgår treårs-redovisningen sistaskedde under densom av ovan

perioden, P5. Under andra delar perioden P3 har den realaav
genomsnittskostnaden minskat. Tabell 13.
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genomsnittliga löneläget för ligger enligtDet Riksteatern Te- SOU 1991 71
nivåpåRiksförbunds lönestatistik ungefär Kapitel 8atrarnas samma som

Dramatens.

8.4.3 Lokalkostnader
3.3.Huvudbilagan avsn.

framgår kostnadsredovisningen i avsnitt 8.4.1 harSom av ovan,
Riksteaterns lokalkostnaderkraftig ökning skettrelativt aven

Ökningenår. flytt-förklarasunder periodens sista teaternstre av
år 21988 till lokaler i Hallunda, Botkyrka kommun,ning nya ca

Stockholm. Flyttningen innebar väsentligt för-mil söder om en
Riksteatern ilokalstandard. De lokaler lämnadebättrad som var

många undermåligaavseenden betrakta vissa delar kun-att som -
frånefter yrkesinspektionen.nyttjas först dispensde

verksamhetsårenredovisas Riksteaterns lokalsituationNedan
året198990 före efter flyttningen.198788 dvs.samt resp.

Förändring198788 198990

Riksteaterhuset
9 210 500 kvm 68 %kvm 15 +yta

578 947 %kr kr 64hyrakvm +
årshyra 14.676 %5.320 mkr mkr 176+

Förrådslokaler #
3 100 35 %4 745 kvm kvmyta -469 104230 kr %hyrakvm kr +

årshyra 1.090 1.454 mkr 33 %mkr +

Totalt
955 18 600 kvm 33 %13 kvm +ta

16.1306.410 152 %rshyra mkr mkr +

RåsundaiRiksteaterhuset Riksteaterns huvudlokalmed avses
198990198788 Hallundaresp.

Råsun-förrådslokaler i# 198788 inom Riksteaterns anläggningfanns
förrådslokaler i198990 hyrdes Alby.da,

RiksteaternKälla

enligthyr sina lokaler Botkyrka kommunRiksteatern ettav
10-årsavtal 1988, till förläng-löper sedan oktober med rättsom

hyresnivånår.ning ytterligare 10 Enligt avtalet regleras genom en
slår60 % igenomkoppling till KPl; förändringen i KPl somav

hyreshöjning.
liksom OperanRiksteatern och Dramaten,garanteras, genom

anslaget täckning för hyreskostnaderna.det statliga

kostnadsredovisning redovisasl i Riksteaterns underI de kostnader som
ingår övrigautöver direkta hyreskostnader, lo-även,rubriken lokaler

vakthållning m.m..kalanknutna kostnader
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Övriga8.4.4 kostnader SOU 1991 71
Kapitel 8

Några de kostnadsslag för flertalet andra redovisasav teatrarsom
under kategorin övriga kostnader särredovisas Riksteatern. Deav
kostnader särredovisas är större betydelse vid Riksteaternsom av
än vid andra beroende verksamhet. Underteatrar teaterns pe-

årriodens sista utgjorde olikadessa övriga kostnader till-tre
närmare 45 % totala kostnader. Tabell 10.teaternssammans av

De olika kostnadskategorierna; hotell och traktamenten, köpta
turnéföreställningar och kan samtliga hän-samt transporterresor
föras till Riksteaterns roll turnéteater förmedlaresamtsom av
andra producenters föreställningar. Utvecklingen dessa posterav

svår utifrånår bedöma närmare det underlagatt TKU har. Verk-
samheten har förändrats och antalet föreställningar mins-har
kat under perioden. l synnerhet beträffande hotell och traktamen-

och innebär dettaten kostnadernasamt vidtransporter attresor
oförändrad verksamhetsnivå torde ha ökat i betydligt högre grad
än vad framträder redovisningen.som av

Utvecklingen kostnaderna för hotell och traktamenten harav
påverkatsbl.a. nivådessa kostnaders under 1980-taletatt ökatav
än KPl. Sedan 1980 har hotellkostnaderna SCBs hotellkost-mer

nadsindex ökat med %närmare 150 medan KPl ökat med 90ca
%.

Priset övernattning har vidare ökat i och med det fastaper att
maximibeloppet för det statliga nattraktamentet tagits bort enligt
centrala avtal.

Kostnaderna för särskild verksamhet har under perioden för-
ändrats beroende de olika erhållituppdrag Riksteatern av re-
geringen.

8.5 Intäkter

8.5.1 Allmänt
Huvudbilagan 4.1.avsn.

Riksteaterns intäkter indelas i följande kategorier
Gager, från försåldadvs. inkomster teaterförestållningar till-

teaterföreningar och andra arrangörer.
Statligt årvissaanslag fråninklusive bidrag kommuner och-

landsting.
Övriga intäkter bl.a. frånhyresintäkter Södra Teatern och

frånmedlemsavgifter teaterföreningarna.
Räntor nettobelopp.-

huvudbilagansi tabell 14 15 redovisas intäkternas utveck-resp.
ling i löpande fasta priser.resp.

Som tidigare nämnts är medlemsföreningarna ekonomiskt helt
fristående från Riksteatern.
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tillintäkterna 1991totala SOU 71år uppgick de198990sistaPeriodens ca
ökatintäktertotala 8KapitelRiksteaternsharpriserfastamilj.kr. l201

198485. Rela-6 % sedanmed197576, och% sedanmed 3 caca
198485.% sedan5minskat meddess värdehartill TKI caterat

15.Tabell
relativaintäktskategoriernasolikai deförskjutningarMindre

16.197576 tabellsedanskettbetydelse har
treårspe-förstaminskat. Denbetydelse harrelativaGagernas
totala in-%16 degenomsnittför isvarade deP1rioden avca

12andeltreårsperioden P5 dessdenundertäkterna, senaste var
8.5.2.Se vidare% avsn.

statliga anslagetdettotala intäkternadeandelDen somav
% och82något. andeldennautgjordeP1minskatför harsvarat

%.79P5
följd detvilket ärhar ökat,betydelseRänteintäkternas aven

treårsperioden P5sistaDenstatsbidragssystemet.införda1986
intäkterna.% totalade5utgjorde de av

margi-hälftförstaperiodensintäkterna underövrigaDe var
fåttsedanDe har% intäkterna.utgjorde 1ochnella enavca

åren % de4-5sistaunder de tota-utgjordeochbetydelseökad av
hyresintäk-ökadefrämstförklarasFörändringenintäkterna. av

från Södra Teatern.ter

Gager8.5.2

årliga mellan denvärde hargenomsnittligarealaGageintäkternas
från%;24treårsperioden medminskatsistaoch den caförsta ca

treårsperiodensistamilj.kr. Den näst24,1tillmilj.kr.31,6 upp-
år % än13 högremilj.kr.till 27,8värdegick capergagernas -

16.Tabellvärde.periodenssistaden
%325mednominellt ökatnivå 197576har sedanGagernas ca

period ökatmotsvarandeundermed KPljämförasvilket kan som
berorgageintäkternatotalade%. Minskningen210med avca
följdminskat ärvärde haralltså reala utaninte enatt gagernas

sålda minskat.föreställningar harantaletattav
kostna-% de totala20gageintäkternagenomsnitt utgör1 avca

påverkar enskilda ärdetproduktion. gagetDetförderna somen
faktorersammanvägning treaven

produktionskostnaddärmedstorlek ochProduktionens-
uppsättningTyp av-

publikkapacitet.Salongens-
6 600gagenivåer 198889 kanunderexempelSom anges;
för18 000 kr.13 000 ochCaféprogram, mellanförkr. enett
för00040 kr.30 000 ochmellanföreställning ochdramatisk en

föreställning.lyrisk
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8.5.3 Statligt anslag SOU 1991 71
Huvudbilagan 4.2. Kapitel 8avsn.

Verksamhetsåret 198990 uppgick 160det statliga anslaget till
milj.kr. 197576Mellan 198990och har anslaget ökat ungefär li-

någotka mycket KPl dvs. med 210 % mindre än TKlsom men
%.ökat 240 Jämför i stället utvecklingen mellanmedsom man

såväl197576 198788 haroch KPl lKl ökat än anslagetsom mer
vilket innebär framanslagets reala minskat till ochvärdeatt-

år.sistnämndamed Det därvid vissa besparingarkan noteras att
gjordes anslaget under början 1980-talet, samtidigtav som re-

förutsåggeringen ökade egenintäkter. Tabell l7.
Som bl.a. i dettanämnts, kapitels inledande avsnitt, har Riks-

verksamhet i hög grad förändrats periodenunder vilketteaterns
påverkatäven statsbidraget. De viktigaste faktorerna innebu-som

rit ökade statsanslag är de nytillkomna ensemblerna. Till faktorer
inneburit minskade anslag hör främst regionaliseringensom av

pågickensembler 198384.t.o.m.som
årenAnslagets nominella ökning de ca %25 mellansenaste

198788 198990och främst följdär de ökade hyreskostna-en av
derna. Dessa skall helt täckas anslaget. Vidare har i likhetav
med vad varit fallet för Operan och Dramaten vissa förstärk-som
ningar anslagsbasen skett.av

8.6 förKostnader olika turnéverksamhetteatrars

ocksåVid sidan Riksteatern flertalhar fasta institutions-ettav
framför allt länsteatrar, skyldighet framträda andrateatrar, att

årän hemorten. Under har Riksteatern och läns-orter senare
inlett samplanering turnéutbudet.teatrarna en av

Riksteatern turnéverksamhetoch länsteatrarna bedriver under
helt förutsättningar.skilda iRiksteatern har uppdrag täcka he-att

landet. Riksteaterturnéerna omfattandeblir därmed i regel mer
och inkluderar fler övernattningar Iänsteatrarnas, i förstaän som

landstingsområde.hand har i uppdrag inom sittatt turnera eget
Vidare finns det skillnader mellan Riksteatern och länsteatrarna
vad förutsättningargäller för turnéläggningrepetitioner, och in-
formation.

Skillnaden vad gäller Riksteaterns turné-och länsteatrarnas
uppdrag medför ekonomiska konsekvenser. Riksteaterns längre
turnéer medför högre kostnader för och över-transporterresor,
nattningar för veckovilodagar utanför hemorten.samt

För ungefärlig bild ekonomiska förutsättningar-deatt en av
för turnéverksamhetolika slags har tagitTKU reda direktana
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någranågra turnéer i och länsteatrarsför Riksteaternskostnader SOU 1991 71
inhämtats198283 198889. Underlag har ävenregi under och Kapitel 8

från Operan och Dramaten.
, fråninformation Norr-inhämtat ärlänsteatrar TKUDe som

VästernorrlandsMittlänsteaternNorrlandsoperan,bottensteatern,
Jönköpings länsteater, Kro-regionteater, musikteater,Värmlands

Älvsborgsteatern.ochnobergsteatern
till bl.a. storlek,turnéproduktion unik med hänsynärVarje

innehåll, varierakostnadsläget kanplanering, vilket betyder att
från därförinom Det ärproduktion till produktion teater.samma

svårt inomkostnadsutvecklingen ochjämföramycket att en sam-
svårtår från är. kan detAv skäl även attteater varasammama

ingående jämförelser mellan olikagöra teatrar.
erhålla jämförbarhet beträffande kost-möjligaFör störstaatt

utifrån erhållna uppgifterna för 198889 be-denaderna har TKU
medverkande ochdirekta genomsnittskostnadernaräknat de per

då produk-föreställning givitsföreställning änortannanen
tionsorten.

några bely-exempelAvsikten med beräkningarna är att genom
turnéverksam-i för olika slagsvillkorende ekonomiska stortsa
från föreställ-bruttokostnader. IntäkterBeräkningarnahet. avser

Beräkningarna redovisas i bilaga 11.beaktas ej.ningarna
erhållits framgårfrånberäkningarna det underlagAv attsom

föreställningturnékostnaden medverkande ochdirektaden per
Riksteaternligger hos ändramatisk produktion högrevad, gäller

någon för Riksteatern och mel-1500för länsteatrarna; kr.caav
som dock självlänsteater äger500 kr. för Jönköpingslan tur-ca

néfordon 200 kr. för Mittlänsteatern.och 1ca
förkostnadsläget Dramatensberäknade genomsnittligaDet

fåtal hög-föreställningar, ärturnéverksamhet, byggervilket ett
900Riksteaterns eller l kr.än care

såi allmänhetvarierar kostnaderna,Mellan länsteatrarna att
övriga.kostnadsläge dehögre änNorrlandsteatrarna har ett

förinte högre änkostnadsläget, oväntat,musikteaterFör är
turnékostnader medver-redovisadedramatisk Operansteater. per

Luleå ungefärturnéer liggergällande till Växjö ochkande
redovi-förför Riksteaternmotsvarande kostnad400 kr. medan1

turnéproduktion 700 kr.är 1sade lyriska ca
också nåskanutanför de fasta spelorternateaterpublikEn ge-
tillfrågats harpublikresor De länsteatraratt somarrangeras.nom

Deföreställningar i sina län.i medbl.a. uppdrag att turnera resp.
eko-anledning bedöma det skullei inte hafthar regel att om vara

få i ställettillpublikennomiskt fördelaktigt att teaternatt resa
naturligtvisgällerföreställningar. Detsammaför medatt turnera

2 för flyttatill direkta kostnadernatagit hänsyn deTKU har endast att
fakto-från föreställningsorten. Deproduktionsorten tillföreställningen

i jämförelsen ärTKU beaktatrer som
föreställningar.Antal- skådes övrig personal.tekniker ochmedverkande elare,Antal ev.- upphallskostnader.ochRese-, transport-- 126



också Riksteatern, uppdrag inkluderar turnéverksamhetvars SOU 1991; 71
mindre orter.

8.7 Verksamheten relaterad till kostnader och
intäkter till årsverkenantaletsamt

huvudbilaganI 5.l-5.3 finns följande beräkningar i fastaavsn.
priser

Genomsnittkostnad föreställning Tabell 18per-
Genomsnittskostnad besök - 19per-
Statligt bidrag föreställning 20--per-
Statligt bidrag besök 2l--per-
Gageintäkt föreställning 20--per-
Gageintäkt besök -- 2lper-
Föreställning årsverke -- 22per-

Av tidigare framgårpresentation Riksteaterns verksamhets-att
utveckling i inneburit minskningstort antalet uppsättning-en av

föreställningar och besök sedan 197576. Teaternsar, totala kost-
nader har samtidigt realt ökat med närmare 10 %. Detta innebär

de reala styckkostnadernaatt uppsättning, föreställning ochper
besök har ökat.

Den genomsnittliga kostnaden föreställning har fördubb-per
lats under frånperioden; 50000 till omkring 100000 kr. Detca

framhållaskan dock denna kostnad lågär relativtatt jämfört med
andra dessteatrar Ökning varit betydligtatt snabbare.men

Att den genomsnittliga föreställningskostnaden, Riks-trots att
belastas turnékostnader,teatern inte är högre änav motsvarande

kostnad vid Dramaten torde tillt.ex. viss del bero delatt en av
Riksteaterns tekniska arbete, informationsarbete utförsm.m. av
lokala, ofta ideellt arbetande krafter.

Även den genomsnittliga kostnaden besökare har fördubb-per
lats frånunder perioden; 250 Plkr. till drygt 500 kr. underca
den treårsperiodensista P5.

Gageintäkten föreställning har ökat frånmed drygt 50 %;per
8400 kr. Pl till 13000 kr. P5, och gageintäkten besök harper
ökat frånmed 70 %; 39 Plkr. till 66 P5kr.

Det statliga bidraget föreställning under P5 storleks-per var av
ordningen 80 000 kr., det har ökat med 90 % jämfört med Plca
då det uppgick till 43000 kr. Utslaget antalet besökare detvar
statliga bidragets genomsnittliga värde 400 kr. under P5 vilketca
innebär fördubbling sedan caPl 200 kr.. Vad gälleren dessa tal
så framhållasbör dock tolkningar resultatenatt komplicerasav av
de verksamhetsförändringar åtföljandemed anslagsförändringar

inträffat under perioden.som
Beräkningar där antalet föreställningar års-relateras till antalet

verken visar det genomsnittligaatt antalet föreställningar års-per
verke minskat under perioden. Under P1 detta antal 7,1 ochvar
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Även därberäkning 1991SOU 71detta är5,2.antalet re-P5under grovenvar
ikanskeoch, Kapitel 8verksamhetenipåverkats förändringarsultaten av

påverkaravtalochi lagarförändringargrad an-än högre somav
period.vissunderkanföreställningartalet ensom ges

kommentarerTKUs8.8

bi-antal faktorerframkommithar detutredningsarbetet ett soml
viktigaste hörTill destyckkostnaderna.höjdadetill bl.a.dragit

påverkar turnéverksam-avtali ochförändringar lagarolika som
turné-beträffandeinförtsbegränsningarharperiodenUnderhet.

ibeskrivs närmarenattvila. Dessaveckovila ochlängd,perioders
huvudbilagan.

effektdirekthafthar tur-och avtallagarFörändringarna av
för varjekostnadsökningari formteaterverksamhetnerande av

styckkostnadsökning-Effektenföreställning.produktion avresp.
minskati formmärktsfrämstdelför Riksteaterns an-har avarna

inteintäkternaeftersomföreställningar,ochuppsättningartal
grad.motsvarandeiökat

detför vilkaslag,åtaganden olikaspeciellaharRiksteatern av
Ekonomiskakvaliteten.konstnärligautveckla denviktigtär att

resurstillskottdessaochnödvändigaomprioriteringar har ansetts
Riksteaternsför vissakostnaderredovisadeinneburit högrehar av

intäkter kunnatellerföreställningarantaletdärfördelar attutan
sådana omprioriteringarmån. exempelSommotsvarandeiöka

skolverksamheten.ochCullbergbalettenkan nämnas
teaterproduktion dvs.icke tea-lörkostnadernaharVidare

konsulent,teatertekniskochbarnteater-verksamhet,terfrämjande
perioden.underökatentré tidningen Teaternförlaget samt

vi-tidigareharanalyseratsharperiod härUnder den somsom
regionali-beaktandemedävenverksamhetRiksteaterns avsats - frågabåde iomfattningiminskatensemblervissaseringen av -

föreställningar.ochuppsättningarom
perioden näs-underföreställning harstatliga anslagetDet per

publikut-vikandebakgrundenSettfördubblats. enmot avtan
spridaförkostnader teater-attdettainnebärveckling att statens

kraftigt.ökatRiksteaternupplevelser genom
ökandemed deförklarasutvecklingdennadel kanvissTill

verksamhetenmedofrånkomligen hängerkostnader sammansom
orsakledning ärEnligt Riksteaternsturnéteater. annanensom

satsningökadverksamheteninriktningen motändradeden enav
glesbygdsverksamhet.småplats- och

publikantaletminskandedetdockmening är perEnligt TKUs
%20förest.besökensemblernasföreställning exkl. de reg. -

utveckling beror att ettOm dennabekymmer.inger mestsom
av-omtalatstidigareteaterintressenågot allmäntminskat som
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1991;SOU 7]änRiksteatern teaterkraftigare2.3.3 inverkatsnitt annan
8bedöma. KapitelinteTKUfaktorer kanandradet beroreller om

ochframhålla Riksteaternvill TKUsammanhanget attI det re-
emellandemansvarsfördelningenolika roller ochgionteatrarnas

behöver över.ses
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9 Fria teatergruppers SOU 1991 71
Kapitel 9kostnadsutveckling

9.1 Allmänt

För TKUs räkning har Mats Sylwan, kulturråd, gjortstatens en
studie kostnadsutvecklingen för det 50-tal friaav teatergrupper

erhållit statligt verksamhetsbidrag under perioden 198283som
till 198990. Bland dessa har sju stycken valts för när-utgrupper

analys, nämligen Byteatern, Dockteatergruppen Tittut, Friamare
Proteatern, Friteatern, Mittiprickteatern, Skåns-Orionteatern och
ka Teatern. Dessutom har frånmaterial sammanställts Folkope-

Sylwans kostnadsutvecklingrapportran. teatergruppernasom re-
dovisas i sin helhet i bilaga 13. några1 detta kapitel presenteras

frångrundläggande fakta denna bilaga.
De redovisade kostnaderna intäkternaoch är fastprisberäknade

årstill 1990 kulturrådet.priser av

9.2 Verksamhet

framgårSom kapitel 2 har de fria verksamhetav ut-gruppernas
vidgats sedan 198283. Antalet uppsättningar för samtliga grupper

frånhar ökat 181 till 219 och frånantalet föreställningar 5 567
till 8 257.

För de sju särskilt studerade har antalet uppsätt-grupperna
frånningar ökat 26 till 35 och antalet föreställningar från 1 121

till 552.1

9.3 Besöksantal

svårt någonDet är finna klar tendens i den samladeatt publikut-
vecklingen för de statsbidragsmottagande Somteatergrupperna.
framgår frånkapitel 2 har ökning 713 000 till 821 000 be-av en

årsök skett mellan 198283 och 198990. Däremellan harper an-
talet fluktuerat nivåganska kraftigt med högsta 198384en
864 000 besökare och lägsta 198788 639 000.en

Även för de sju särskilt studerade är publikutveck-grupperna
lingen varierande med besöksantal 123 000 198283,ett
151 000 198990, och med högsta besöksantal 198687ett
193 000.

131



Arsverken 71SOU 19919.4
Kapitel 9

har ökat.teatergruppsektornfriainom densysselsattaAntalet
årsverken 198990480 och mot-antalettotala198283 det varvar

606.antalsvarande
Även studeradesärskiltårsverksantalet sjuför de grupperna

årsverken 198990.årsverken 116från 198283 till90utökats,har

Kostnader9.5

Löner9.5.1

198990 ökat198283 ochmellanlönekostnadernaharfast pris1
samtliga friafrån förmilj.kr.8748 till grupper.

dennavisaranställdlönekostnaden attberäkningEn perav
år144 000 kr.tillökaför99 000 kr.tilluppgick198283 att

gruppersonalenför friakostnader. Lönernasocialainkl.198990
Utgångsnivån dockalltså KPl.änökati realahar vartermer mer

underfortfarande avsevärtlåg liggerlönelägetochjämförelsevis
institutionsteatrarnas.

också somligafinnerenskilda attStuderar mangrupperman
löneutvecklingen.årsverken bekostnadantaletutökavalt avatt

Lokaler9.5.2

särskiltde sjuredovisas förendastLokalkostnadsutveckling kan
Verksamhetsåret redovisar dessa198283studerade grupperna.

utveckling skerkraftigEnmilj.kr. i lokalhyror.2,2 un-grupper
Ökningen kanmilj.3,7198990 ärförvärdetochperiodender

lokalstan-förbättradhyreskostnaderökademed samtförklaras
dard.

Övriga kostnader9.5.3

särskiltnämndaför de sjuharkostnaderövrigaUnder grupperna
in-ochkostnader för transporter,utvecklingenstuderats resorav

informationmarknadsföring.uppsättningar ochvesteringar,
informaionsmarknadsförings-utvecklingen harkraftigasteDen

pris i det närmastefasthar ikostnaderhaft. Dessakostnaderna
tillförklaring000 kr.. Enfrån 738000 till 1602 kr.tredubblats
hari synnerhetvilkaannonskostnader,höjdaökningen kan vara

marknadsföringskost-ökadeDemeddrabbat egen scen.grupper
teaterpub-också med konkurrensenförklaraskannaderna att om

of-tillstockholmsgruppertvingatStockholm hariliken en mer
marknadsföring.fensiv



från%,Ökningen uppgår 70till 1991 71SOUuppsättningskosmaderav
öka-förklaras Kapitel 9delviskr.. kan000 Dentill 2 355000 kr.3881 av

ambitionerkonstnärligahöjdaharmaterialkostnader. Vidarede
teknik.scenografiför ochkostnaderökademedfört

medrealt ökatharochförKostnaderna catransporterresor
Ökningen mindre änkr.. är000från 983till895 000 kr.10%

utanför hem-föreställningarantalettillmed hänsynväntat att
%.med 50ökatkommunen

kostnadsutvecklingenSammanfattning9.5.4 av

årundergenomgång kostnadsutvecklingenOvanstående senareav
fördyr-denpersonalsidanframförallt är storadetvisar somatt
anställdårslönekostnadenberäkningskett. Eningen har perav

penningvärdei fast198990198283 och ökatmellanvisar denatt
har%. Samtidigt45000 eller medfrån 000 till 14499 grup-ca

från 606årsverken till el-480antaletökatperiodenunderperna
%.25medler ca

framgårstuderadesärskiltsju attdeanalysenAv gruppernaav
fram-kostnadsökningar,visarbudgetposternade andraäven stora

och lokaler.informationmarknadsföringförallt

Intäktsutveckling9.6

Allmänt9.6.1

finansieringfriastatsbidragsmottagande teatergruppernasDe
hartotalsummaniberäknad ut-198990198283 procent avresp.

följandeenligtvecklats

98990l198283

20,223,4Statsbidrag
18,016,2Kommunbidrag
8,85,7Landstingsbidrag

6AMS-bidrag
3,4bidr.Ovr. offentl. - 38,141,4Snpelintäkter
5 413 3intäkterOvr 7

de friaharinstitutionsteatrarna teatergruppernaJämfört med
fråninkomsterför denna ärGrundenegenfinansiering.högen

biljettintäkter.försålda ochellerföreställningar
friatill debidragsgivarnakontinuerliga teater-offentliga,De

kulturråd primärkom-samtär statensstaten genomgrupperna
underintâktsdelen harstatligalandsting. Denoch senaremuner

Vi-arbetsmarknadsmedel.år omfattandeutökatsdessutom genom
från andraprojektmedelstatliga medelandra myn-dare har t.ex.



digheter och departement fråneller medel fåttlänsstyrelser ökad SOU 1991 71
betydelse. Kapitel 9

Av de totala offentliga bidragen kulturrå-statensvarar genom
det för 36 %, primärkommunerna för 32 % och landstingen för
16 %. återståendeMerparten de 16% utgjordes AMS-insat-av av
ser.

l det följande redogörs närmare för olika intäktsposter.

9.6.2 Statsbidrag kulturrådvia statens

statsbidrag till de fria via kulturrådteatergrupperna utgickstatens
under perioden 198283 till 198990 huvudsakligen verksam-som
hetsbidrag, produktionsbidrag eller projektbidrag. Under perioden

årligenhar 50-tal fria erhållitett verksamhetsbidragpro-grupper
frånduktionsbidrag kulturrådet. fastl penningvärde årutgick

198283 18,1 milj.kr. och 198990 29,5 milj.kr., vilket innebär en
real ökning 63med %. Trots ökningen har statsbidragets andel av
de offentliga bidragen frånminskat 52 % 198283 till 36 %
198990.

9.6.3 Arbetsmarknadspolitiska medel

Arbetsmarknadspolitiska medel har årunder kommit attsenare
bli allt viktigare förutsättning mångaför friaen teatergruppers
existens. Med arbetsmarknadspolitiska medel här bidrag tillavses
beredskapsprojekt, lönebidrag frånoch a-kassan.uttag

De totala arbetsmarknadspolitiska medel till friasumman tea-
år 198990tergrupper kan uppskattas till 13 milj.kr.ca

9.6.4 Kommunala bidrag

Kommunerna stöder de fria teatergrupperna flera sätt. Ett an-
fårtal kommunala grundbidrag förgrupper sin verksamhet vari

ofta ligger lokalstÖd. Indirekt ocksåstöder kommunerna grupper-
verkaatt arrangörerskola,na genom förskola, etc.som eller ge-

bidrag tillattnom arrangerande föreningar.ge Det kommunala
bidrag ingår i denna redovisningsom utgörs de grundbidragav

utgår till de statsbidragsmottagandesom fria in-teatergrupperna
klusive hyresbidrag. De kommunala bidragen har ökat kraftigt
under den aktuella perioden. 198283 utgick 12,5 milj.kr. och
198990 26,2 milj.kr., vilket innebär real ökning med 110 %. Ien
likhet med det statliga bidraget kulturrådet,via har även de kom-
munala bidragens andel de offentliga bidragen frånminskat,av

år36 % 198283 årtill 32 % 198990.
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9.6.5 Landstingsbidrag SOU 1991 71
Kapitel 9

Liksom kommunerna stöder landstingen de fria teatergrupperna
på utgårflera sätt. Grundbidrag till antal lands-ett grupper, men

ocksåtingen väljer ofta stödja arrangörsledet. Detta kan skeatt
bidrag till länsteaterföreningarna i sint.ex. sub-genom tursom

ventionerar lokala arrangörer.
landstingskommunalaDet bidragsunderlaget iutgörs denna re-

dovisning utgårde grundbidrag till de statsbidragsmotta-av som
friagande Landstingsbidragen uppvisarteatergrupperna. den rela-

Årtivt kraftigaste ökningen de offentligasett bidragen.av
198283 utgick 4,4 milj.kr. De bidrag hade 198990 ökat 12,8till
milj.kr.

Är 198283 utgjorde de landstingskommunala bidragens andel
de samlade offentliga bidragen 13 %. Denna andel hade ökatav

år%till 16 198990.

9.6.6 Föreställnings- biljettintäkteroch

De flesta fria har hög självfinansieringteatergrupper jämförten
med institutionsteatrarna och för den aktuella perioden har den
varit %.40 Grunden för denna självfinansiering inkomsterärca
från försålda föreställningar eller biljettintäkter.

År 198283 biljettintäkterna från försåldaintäkternasamtvar
föreställningar 32 milj.kr. 198990 uppgick de till 55,4 milj.kr., en
ökning %.73 årmed Räknat besök dessa intäkter 198283per var

Är45 198990kr. hade de stigit till 68 kr. Den genomsnittli-ca ca
intäkten besök har därmed ökat med 50 %.ga per ca

9.6.7 Sammanfattning intäktsutvecklingenav

frånDe samlade offentliga kulturrådet,bidragen kommu-staten
landsting, AMS övriga offentliga bidragsgivare harsamtner, mer

fördubblatsän i fast penningvärde mellan 198283 och 198990.
Av offentligade totala bidragen 198990, vilka uppgick till 82
milj.kr., utgick från13,8 milj.kr. andra kulturrå-myndigheter än
det, primärkommuner och landsting. Största enskilda bidragsgiva-

AMS 8,8med milj.kr.ren var
Det genomsnittliga årstatsbidraget besök uppgick 198283per

årtill 25 198990kr. och till 36 kr. Det totala samhällsbidraget
exkl. AMS frånbesök ökade under perioden 49 tillkr. 83per
kr., medan de inspeladetotala intäkterna räknat besök ökadeper
från 45 kr. till 68 kr.ca ca

Det totala samhällsbidraget frånföreställning ökade 6 287per
årkr. 198283 årtill 8 285 kr. 198990.
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kommentarerTKUs9.7 SOU 1991 71
Kapitel 9

utvecklingekonomiskafriadefaktaUtöver teatergruppernasom
och förslag. TKUvissa slutsatserSylwan i sinredovisar rapport

den nuvarandeSylwansi slutsatsinstämmasin delför attkan
så allvarligsigför flerasituationenekonomiska atttergrupper

inteTKU harexistens.framtidahotden utgör ett mot gruppernas
förslagen.framlagdatill iställning deanledning rapportentaatt

kulturrådet övervägaankommer detEnligt TKU att rappor-
innehåll förslag till behövligaförekommande falli lämnaochtens

åtgärder.



10 Kostnads- och SOU 1991 7l
Kapitel l0

produktivitetsutveckling

återges teorierdels vissa vetenskapliga W. Bau-l detta kapitel av
teaterområdets kostnadsutveckling, delsmol m.fl. gällande bl.a.

två produktivitetsutveckling.studierresultaten teatrarnasav om
behandlar de särdragTeorierna gällande kostnadsutvecklingen

frånkarakteriserar teaterproduktionen och skiljer dennasom som
Utifrån gällerindustriell produktion. dessa skillnader vadt.ex.

fak-produktivitetsutveckling kunskap denteknologi och samt om
tiska löneutvecklingen förklaringar till kost-relativa kan teaterns

framtida relativanadsutveckling och förutsägelser dessomges
låta sigkostnadsutveckling göras.

gjorda produktivitetsstudierna relateras kostna-l de teatrarnas
uppsättningar, antali antalder till vad presterats termer avsom

produktivi-besökare. Resultaten dessaföreställningar och antal av
tetsstudier jämförs med siffror gällande produktivitetsut-även
vecklingen inom vissa andra sektorer.

kostnadsutveckling10.1 Teorier gällande teatrarnas

fråga förför utvecklingen kostnadernaEn central TKU är om av
något frånskiljer sig kost-producera avgörande sättatt teater

fallet, vilkanadsutvecklingen i samhället i övrigt och, ärom
sådan skillnad.förklararorsaker som en

ekonomivetenskapligaTeaterproduktion del detutgör en av
område Kulturekonomi relativtkulturekonomi. ärkallas ettsom

årårtill 1966. Detta publiceradetillkomst daterasämne,nytt vars
båda William Baumol och Williamde amerikanska ekonomerna

BB arbetet Performing Economic Dilem-Bowen Thearts.
BBs bok den första genomgripande analysen dema. avger

finansiella utveckling. boken behandlasutövande konstarternas I
främsthuvudsakligen och orkestrar. baserasAnalysenteatrar

från Nordamerika Storbritannien, inkluderar ävendata och men
fråndel material länder i Västeuropa.en

konstarternasMed hjälp detaljerade analyser de utövandeav av
tillstånd konstar-ekonomiska BB dessaoch teknologi, visar att

och kumulativtkarakteriseras kostnadsökningar stadigtter av som
skillnaden mellanöverträffar inflationstakten. vidareDe visar att

kostnadsgapet, harintäkter dess kostnader, det s.k.ochteatrarnas
fram-med all sannolikhet öka ävenökat och det kommer attatt

deles.
Growth Theartikel, Macroeconomics of Unbalancedl en

of Crisis, giltighet;Anatomy Urban 1967 vidgas resonemangets



där visar BaumolW. de egenskaper orsakaratt teatrarnas SOU 1991 71som
återfinns påverkarekonomiska problem och kostnadsutvecklingen Kapitel I0

inom delar tjänstesektorn i Övrigt.även stora av
vidareutveckling sedanEn de nämnda arbetena skerav ovan

artikel Oates BO, Kostnadssjukanbl.a. i Baumol ochen av
tjänstesektorn 1972.inom och levnadsstandarden, denna artikell

behandlas problematiken kan följaväntas allt dyraresom enav
dåtjänsteproduktion framföroch kanske allt den sker iav som

offentlig regi.
och OatesBaumol det naturligtvis finns änattmenar mer en

förklaring till paradoxen snabbt stigande offentliga utgifter för
tjänster bli alltmer otillräckliga. emeller-De hävdarut attsom ser
tid vid sidan diversedet orsaker till stigande kostnaderatt om ex-
isterar kronisk kostnadssjuka drabbar inte de offent-baraen som
liga tjänsterna även mängd privata tjänster. Dennautan storen

mångafördyrakostnadssjuka hotar de tjänster brukaratt av
såbetydelsefulla för levnadsstandarden i hög grad deattanse vara

frånslutligen försvinner tjänster-marknaden. Bland de drabbade
återfinns sjukvård,bl.a. undervisning, hantverk, musik-,na

balettföreställningar.ochteater-
Problemet med kostnadssjukan dvs. den relativt annan-

produktion snabbare kostnadsutvecklingen tillskrivs arten av-
någotteknologi,dessa tjänsters och därmed intekan enkelt

motverkas.sätt
återgesföljande delar liggerl det de ba-av resonemang som
ikom slutsatserna de nämnda arbetena.

Produktiviteuutveckling

Undersökningar visat i reallönenhar köpkraften dagslön iatt en
gångerdagens USA tjugo i England förär höguppemot som

årtrehundra sedan. Denna dagsökning i värdet arbeteav en av-
speglar först och främst den ökade arbetsproduktiviteten. Med
modern produktionsteknik kan människa producera mycketen

tjänsteroch timme kunde tidigare.än vad honmer varor per
såledesStändiga förbättringar i produktionsmetoderna ti-har med

den arbetskraftensökat produktivitet därvid drivit arbe-och upp
reallön.tarens

Ökningen i arbetsproduktiviteten varit betydligt större ihar
vissa produktion i skillnader har dock inteän andra. Dessasorters
varit slumpmässiga. Det aktiviteter,är att storsnarast en grupp

århundradenaBO kallas personliga tjänster, harsom av genom
motståndskraftigavisat sig relativt produktivitetshöjandemotvara

innovationer.
tvåförKarakteristiskt personliga tjänster eller närbesläk-är en

svåratade egenskaper produktivitetsstegringar relativtgör attsom
uppnå. första inte är standardiserade och detDen är deatt att
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svårtdärför är utvecklaatt teknik för massproduktion. Deten SOU 1991; 7]
andra hindret för snabba produktivitetsökningar är det nära Kapitel I0sam-
bandet mellan arbetsmängd och slutproduktens kvalitet; arbetet i
sig är slutprodukten. Inom musik eller balett är kansketeater, de
hinder begränsar ökningar i produktiviteten allrasom mest mar-
kerade. Framförandet Schuberttrio är beräknad tillav en som en
halv timmes föreställning kräver helt enkelt och halv s.k.en en
mantimme.

Man kan påstådock inte produktivitetsökningar iatt flertalet
dessa aktiviteter är omöjliga. Tvärtom dåav kan dåoch räk-man
med betydande arbetssparande innovationerna i produktionen av

dem. Moderna transportmedel har höjt produktiviteten för t.ex.
turnerande skådespelarnateater att möjlighetgenom ge att resa

frånmycket snabbare stad till Omstad. är villig attman acceptera
produktmodifieringar, blir ännu större inskränkningar i antalet
arbetstimmar produktenhet möjliga. Massmediaper har för-t.ex.

åstadkommitvisso imponerande skådespelar-ökningar i och mu-
sikerproduktiviteten mätt i antal tittaretermer eller lyssnare.av

Fastän sporadiska produktivitetshöjningar är möjliga och fak-
tiskt sker för personliga tjänster, är det svåraremycket åstad-att
komma regelbundna och täta produktivitetsökningar här iän and-

sektorer ekonomin. Den teknikra av används exempelvissom av
violinist skiljer sig frånknappast denen hans kollega tilläm-som

pade för århundra sedan. Detta faktum utgör grundläggandeen
skillnad jämfört med produktion.annan

Kostnadsutveckling

Eftersom produktiviteten i ekonomin helhet stiger med tidensom
hamnar de personliga tjänsterna i alltett kost-ogynnsammare

Förhållandetnadsläge. är dåallra tydligast löneökningarna följer
produktivitetstillväxten i tillverkningsindustrin.

Vissa undersökningar tyder lönerna inomatt tjänstesektorn
oftare än ibland långaöver hållertror perioderman jämna- -

med demsteg betalas annorstädes. Baumol ochsom Bowens ob-
serverade de teateranställdas löneutveckling,att i det när-trots en

oförändradmaste produktivitet, följde industriarbetarnas. Då de
ökade lönerna inte någonmotsvarades ökad produktion ochav
eftersom lönekostnaderna utgjorde den dominerande kostnaden
för så ökadeteatrarna, kostnader förteaterns viss verksam-en
hetsnivå snabbare än produktionskostnaderna i industrisektorn.

förhållandeDetta åskådliggöraskan med exempel Antagett
löner ochatt produktivitet årligeninom industrin har stigit med 5

och lönernaprocent inom elleratt någoninomteatern del av
tjänstesektorn stiger med år.4 Löneökningen inomprocent per
industrin dåmedför inte ökade styckkostnader för produktionen.
Om produktiviteten vid stiger medteatern endast l procent,
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nödvändighet 1991 71SOUmed4löneökningen procentdäremotkommer
år. Kapitel I03medökar procentför perkostnaden teaternmedföra attatt

absorberatshakommerlöneökningen attprocentenhetBara aven
produktivitetsökningar.av

undertvå eller procentskillnad treinteNaturligtvis är en
kumula-skillnaden äreftersomMenår mycket.specielltgivetett

bliperiodlängre stor.ihållande, överdenkanochtiv en
förhållande sittinämndaföljd ar-formulerarBO avsom en

släparstadigtsektorekonomi därlföljande slutsats. enbete en
förmåste kostnadenproduktivitetsutvecklingiövrigadeefter

förhållande till kost-istigaständigtsektorndeniprodukterna
kommerstegringdennaochekonomin;nadsnivån inom resten av
såmåste längekumulativ. Detta santochoupphörlig varaatt vara

förblir desam-ekonominisektorernaolikai derelativa lönersom
konstant.eller ärlönenivån fallerstiger,totaladenoavsett omma

kantjänsterpersonligaförkostnadenrelativastigandeDen
ef-framsteg,ekonomiskaförprisetdeldärmed sägas avenvara

produktivite-iökningarnafrån kumulativadehärrördentersom
jordbruk.ochindustriinomten

före-kostnadenslutsatsdennainnebär att perdelFör teaterns
prisnivån.allmännadenänsnabbareökaförväntaskanställning

tjänsterpersonligaUtbudet av

med-tjänsterförkostnaderstigandeskapardenJust somprocess
samhälletförinkomstertillräckliga attsamtidigtBOenligtför

så behövergöraFördem. attproducerafortsättakunna attskall
arbetskraftdenviss delflytta överkontinuerligt avsamhället en

sådanEntjänstesektorerna.tillindustrininomsysselsattärsom
karakteristisktvarithaverket etti själva attutallmän serprocess

utveckling.industriländersavanceradeidrag
upprätthålla ellermedelBOenligt attdärförharSamhället

viljaskulledettjänsterpersonligaproduktionen omöka avt.o.m.
nödvän-samhälletslutsatseninte dra attdockkanMandet.göra
tjänsterolikatillskrivsså. alltTrotsvälja göraskulledigtvis att

pris,stigandeväsentligabedöms trots me-delEnbetydelse.olika
dvs.alternativkostnadhögrevärdainteandradan enanses vara

avståmåste förindustriproduktermängdökade mansomden
tjänsterna.

kumulativtstigakommertroligen att un-kostnaderMed som
utbudetframtidaBO detenligtöverskådlig avtid kommerder

ochMarknadsmekanismensvårigheter.vålla radtjänster att en
allabehandlaknappastkommer attbeslutsprocessenpolitiskaden

konsumen-ochprioriteringarpolitiskaBeroendelika.tjänster
någrakommerinkomsterochpriserstigandereaktionerternas

idagBOandra. attän mansig bättreklara menartjänster att
utvecklingstendenserolikaåtminstone fyraexempelkan se
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frånså försvunnitförsta vissa som 1991För har tjänster SOU 71det gott
minskat. Hand-drastisktutbudet dem Kapitel 10marknaden eller har av

blivithembiträdenliksom heltidsanställdagjorda möbler har mer
vissa andraföreteelser. Helt säkert kommerovanligaoch mer

tjänster följapersonliga detta mönster.att
försvinna,tjänster inteFör kommer vissadet andra att men

tillåts kvalitetför derasdämpa stigande kostnader demför attatt
fortgående ochförsämras. Större klasser i vissa skolor kortare re-

fenomen.för exempel dettapetitionstider pjäser är
delvis,helt ellerFör tredje kommer vissa tjänsterdet att, om-

handföramatöraktiviteter. Möbler görstill obetaldavandlas som
hobbyarbete.tillverkas mest somnu

sjukvård iinom ochi synnerhetSlutligen finns det tjänster -
åtminstonemån hittills,utbildning allmänheten,viss inom där-

motsatt både kvantitativt ochsig nedskärningvanligen har en
utgif-betala prisvaritkvalitativt. harFör detta att etttvungna

måst hålla kumulativa kostna-de stigandetakten medharterna
derna.

vissa tjänster kan kommaBO dock föruttrycker atten oro
deförsvinna, inte därför de kostar än ärförsämras och attatt mer

framsynt-försumlighet och bristenkeltvärda heltutan genom
råkar enligtför finansiella problem, är denhet. tjänstNär uten

syndaflodsliknande sammanbrott. Snara-BO hotadsällan ettav
sådöljs skickligtkvalitetsförsämringarsker gradvisa somsomre

minskasUtbudet eller kvalitetentjänsterna kan.producenterna av
tillsobemärktminskning oftaför undan, varjeundan passerar

förstår påtagligtförsvunnit ellerproduktenalltför attsentman
enligtkaraktär kanoffentliga budgetprocessensförsämrats. Den

medeftersom tjänsternatill dylik utveckling,BO medverka en
sårbara oöverlagdasärskilt förkostnader årständigt stigandesina

förståelse för kostnadsbeteen-gjorda detbudgetrestriktioner utan
påtvingar dem.teknologide derassom

flandlingsalternati v

ifrågavarandeförståBO viktigt hosEnligt är det karaktärenatt
då myckethurtjänsters kostnadsstruktur. kan beräknaMan peng-

behållalång vissför siktkommer behövasatt att enar som
beslutarationellttjänst och grundval dettat.ex. teater omav

sitt pris.värdden är
tillåtasfråga för-skalltjänsten i inteOm beslutasdet attatt

måste anskaf-hurnödvändiga anskaffas. Oavsettsämras, resurser
måste BOenligtfandet nödvändiga sker genomresurser manav

långsiktigt tjänsternas ka-tillbudgetengagemang hänsynta attett
förtillräckligmedför penningmängd i dag ärraktär denatt som

otill-personlig tjänst i kommerfinansiera attatt varaen morgon
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mängdräcklig och den tillräcklig i inteär kom- SOU 1991att 71som morgon
i övermorgon. Kapitel 10att nogmer vara

inteOm dessa stigande kostnader undvikerellertar att taman
måstetill de berördaställning tjänsterna önskvärda ellerärom

BOdet enligt föra med sig kvalitetsmässigtvissa tjänster för-att
alternativtändras bort och kanske försvinner helt.tynar
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10.2 Studier produktivitetsutveckling inomav
teatersektorn

ingår produktivitetsutvecklingenuppdrag belysa hurI TKUs att
alltsåvid skall belysa hurhar varit teatrarna. TKU teatrarnas

förmåga till prestationer utvecklats underomvandlaatt resurser
perioden.

låtitSåsom kapitel Bohman och Pe-i l har TKU Hansnämnts
BR de ursprungligenRabe vidarutveckla arbeteettter som

i Stockholm.gjort vid Handelshögskolanexamensuppsatssom
uppskattningFör har Bohman och Rabe gjortTKU aven pro-

duktivitetsutvecklingen inom teatersektorn vida-De presenterar
jämförbara produktiviteten inomberäkningar rörande andrare

identifierasamhällssektorer, söker möjliga förklaringar tillsamt
förinom Studien gjorts TKU,utvecklingen teatersektorn. som

197576-198889,teatersektornProduktivitetsutveckling inom
återfinns l0.2.l,bilaga avsnitt nedan,sin helhet l4. li som nr
återges innehåll.sammanfattning dessen av

gällande produktivitets-tagit del studieTKU har även 3av en
l bidrag produktivitet; tillämpning Data Envelop-Teatrar, och en av

Analysis 1990ipresenteradment mars
2 Studien landstingde har kommun eller hu-teatrar stat,avser som som

Operan, Riksteatern olika läns-vudman, dvs. Dramaten, de ochsamt
stadsteatrarna.
3 Göran Eks redovisas bl.a. i Produktivitetsutveckling-arbete uppsatsen

produktions-vid institutionsteatrarna i Sverige icke-parametriskaen -fronter och malmquistindex, Statskontoret, förvaltningsekonomiska av-
delningen 1991-05-30
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förändringar i teaterproduktion gjorts Göran GEEk vidsom SOUav 1991 71
Statskontorets förvaltningsekonomiska avdelning. Delar denna Kapitel 10av
studie redovisas i avsnitt l0.2.2.

10.2.l Bohman Rabes studier

Metoder

De metoder BR använt i sin studie är dels s.k.som sammanvägd
kvot, dels Data Envelopment Analysis DEA.

Vid mätning med sammanvägd kvot görs först beräkningen av
förhållandet mellan olika delprestationer och resursförbrukning-

Dessa enkla kvoter vägs sedanen. till ettsamman gemensamt
mått.

DEA är metod möjliggör beräkningen som ett gemensamtav
mått produktiviteten mångaför olika delprestationerav utan att
någon sammanvägning dessa behöver ske. En närmare beskriv-av

bådaning de metoderna i underbilaga tillav bilaga 14.ges
BR har delprestationer valt antal uppsättningar,som antal

föreställningar och publikantal. Antalet uppsättningar kan ses
mått förmågan åstadkommaett mångfald,som att antalet före-

ställningar mått förmåganett producerasom mängdatt och
publikantalet mått förmågan åskådare.ett attraherasom att

måttSom resursförbrukningen har BR använt de totala
kostnaderna för de aktuella De nominellateatrarna. kostnaderna

spelårför varje har omräknats till fast penningvärde årsi 1989
priser med hjälp specialkonstrueratett teaterkostnadsindexav

söker spegla just prisutveckling.som teatrarnas Det hänsyn tilltar
lönekostnaden,att är mycket andelsom storen teatrarnas tota-av

kostnader, har Ökat snabbare inflationen.än En redogörelse för
detta index har i avsn.-.5.getts

BRs beräkningar har i huvudsak baserats frånstatistik
kulturråd.statens

ProduktiviteLsuzvecklingen för teaterinstitutionema

Produktiviteten för institutionsteatrar har under perioden
197576-8889 minskat med i år;genomsnitt 2 % medca per

år2,1 % beräknat med sammanvägd kvot ochper med %1,7 per
år beräknat med DEA.

Skälet till minskningenatt produktiviteten är större vid be-av
räkning med sammanvägd kvot är ingåendede delpres-att en av
tationerna, publikantalet, har minskat betydligt kraftigare än de

4 Den årligagenomsnittliga förändringen har beräknats hjälpmed avlinjär regression dvs. rät linje har till årensde enskildaen anpassats re-sultat. Därigenom undviks förhållandenovanligaatt måttetsnedvrider
på den genomsnittliga utvecklingen.
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del- 71sammanvägning SOU 1991Då metod byggerbåda dennaövriga. av
det Kapitel 10publikutvecklingennegativaden sam-drar nerprestationerna

kanDEA däremotberäkning medpåtagligt. Vid enresultatetlade
kraf-slå likaigenomdelprestation inteenskildförändring enav

för-delprestationersamtligauttryckt,förenklatkrävs, atttigt. Det
förutsträckningungefär attiriktning ochiändras sammasamma

alltså riskmindrepåverkas. innebärDEAskallDEA-resultatet
delprestatio-fleramedproduktivitetsmåttet verksamheterföratt

del-enstakaförändringarkraftigasnedvridasskall enavavner
DEA-måttetdärförmening ärBRsEnligt meraprestation.

rättvisande.
så kostnaderna;relativthar, anta-kvoternaenkladeVad gäller

år, föreställ-antalet%1,5medminskatuppsättningarlet perca
minskatär publikantaletoch%1,8medminskatningar perca

beräk-harårliga förändringarår även dessa%2,8med perca
regression.linjärhjälpmednats av

produktivitets-framräknadederedovisasnedan,..1,tabell1
serier. lindexerade ta-DEA,ochmåtten, kvotsammanvägd som

mellankvoterenkladegällandeindexserierredovisas ävenbellen
sammanvägda kvoteningår denikostnaderochdelprestation som

ingående basda-medparallelltuppgifterredovisas dessai bilagan
ta.

197576-ñr teatersektornproduktivitetsutveckling.llndexeradTabell
100mått, l97576sammansattaochenkla kvoter198889

Samman-kvoterEnkla
DEAvägdPublikFörest.Upps.Verksam-

kvotlkostn.lkostn.lkostn.hetsår

100100100100100197576
9795949497197677
9994909994197778
9185839182197879
9687798696197980
9084759089198081
8879748875198182
847882 6984198283
8378718283198384
8677648286198485
81726381 74198586
7971617679198687
857783 6585198788
7571647575198889

sektorerandrainomProduktivitetsutvecklingen

teatersektornsinnebördenuppfattning pro-För avatt omen
gällan-uppgiftermotsvarandesöktBRduktivitetsutveckling har

funnit harUtifrån dedatadesamhället.isektorerde andra som



meningsfull jämförelse bara kunnat för periodentyvärr göras SOU 1991 71en
1975-1980. Kapitel l0

årjämförBR teatersektorns utveckling under med dendessa
offentliga sektorn den privata dels med utveckling-sektorn;resp.

inom dessa sektorer helhet dels med delsektorn kultur-en som
och rekreationsverksamhet. Vid jämförelsen används för teater-

måttetsektorn eftersomsammanvägd kvot metod ellerdenna
Ävenenkla kvoter använts vid studierna övriga sektorer. denav

utveckling beräknats för redovisasteatersektorn med DEAsom
dock.

Med delberäkningar teatersektorns resultat för den aktuellaav
erhållesperioden följande jämförelse

årProd.utvj
Sektor perioden 1975-80

Teatersektorn
sammanvågd kvot 3.0 %- -DEA 1.2 %- -

Offentliga sektorn
kultur och rekreation %5.5- -hela sektorn 1.6 %- -

Privata tjänstesektorn
kultur rekreation 0.2och %- -hela 1.2 %sektorn +-

nedgångenJämförelsen visar i teatersektorns produktivitetatt
under perioden 1975-1980 inte är unik. Hela den offentliga sek-

har sjunkande produktivitet under perioden och relativt dentorn
Ävenmåttlig.delsektorn är minskning det priva-teaternsegna

området uppvisar delsektorn kultur och rekreation vikandeta
produktivitet, inte lika kraftigän den offentliga sidan.om som

l0.2.2 Göran Eks produktivitetsstudie

Metod

bestårUnderlaget för GEs analys institutionsteatrarnasav pro-
frånduktion siffermaterialet gällande kul-denna härrör statens

turråd två för periodenunder perioder dels genomsnittett
197677-7879 period l, periodendels genomsnitt förett
198586-8788 period 2.

kulturråds uppgifterstatistik finns för periodl det lstatens
uppgiftergällande 17 institutionsteatrar och för period 2 finns det

teatrar. l7gällande 23 Samtliga institutionsteatrarverksamma
ingår23 st. för period.i underlagetresp. resp.

jämförelser enskil-GE använder byggerDen ansats som av
tvåteatrar produktions-da produktionsenheter och innebär att

utifrånfronter bil-bildas uppgifterna för period. Fronternaresp.
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fördas de produktiva enheterna. Enheter fronten SOUmest 1991 7lav
period har branschens bästa utförande, dvs. har visat den Kapitel 0resp.
förmågan till prestationer.bästa omvandlaatt resurser

produktivitetsindexEtt beräknas visar dels förändringensom
tvåmellan perioderna dels förändring uppdeladdenna kompo-

första visarDen komponenten hur den enskilda enhetennenter.
förändrat sin relativt dehar produktivitet fronten produkti-mest

enheterna. Den andra komponenten visar hur de mestva pro-
duktiva enheterna har produktivitetsmässigt.utvecklats Denna

skall förändring vadkomponent tolkas branschens tekniskasom
förmågan prestationer.gäller transformera tillatt resurser

på GE denna studieUttryckt sätt söker med utröna delsannat
produktiviteten för institutionsteatrar,hur utvecklats gruppen

förhål-dels hur de enskilda produktivitet utvecklats iteatrarnas
lande till gruppen.

Prestationerna är i Bohman och Rabes studiesamma som
uppsättningar, föreställningar och publik. Resursanvändningen

teaterverksamhetensmäts kostnader.som

Resultat

visar produktiviteten institutionsteatrarnaResultaten vidatt som
produktivitetsminskningenförsämrats. Den genomsnittligagrupp

två årperioderna %.mellan de drygt Utslaget de nio17var
årlig nedgångligger mellan periodernas mitt innebär detsom en

2,1 %.
sågäller förändringenVad inom institutionsteatergruppen vi-

studien skillnaden mellan de produktiva ochatt teatrarnamestsar
någotÖvriga ökat mellan perioderna.teatrar

GE dock den sistnämnda förändringen relativt li-ärattmenar
framhålleroch större delen den observerade försäm-ten att av

ringen gäller för hela teaterinstitutioner. Den obser-gruppen av
försämringenverade beror därmed inte produktiviteten vidatt

enskilda efterskulle ha onormalt mycket, ärteatrar utanSilbmill
följd produktivitetsproblem för branschengälleren av som som

helhet.
produktivitetsförsämring mel-Teaterbranschens konstaterade

från %,lan perioderna härrör realt +20dels ökade kostnader
publiktillströmningdels minskad -30 %. Samtidigt har dock

förmågabranschens före-pjäser och producerasättaatt attupp
+30ställningar ökat % %.l7+resp.

dåEtt generellt drag enskildadet gäller de är detteatrarna att
produktiviteten vid mindre försämratsär de mest.teatrarna som

försämrats %,Dessa i 27 medanhar med genomsnitt de sju stora
endast minskat sin i genomsnitt %.produktivitet med 5 Det ver-

små svåraredekar har verksamhe-teatrarna attsom om anpassa
priserna tillolika insatsfaktorer höjs realt. En orsaknärten
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detta kan odelbarheter i produktionsfaktorerna, dvs. det ärvara SOU 1991 71
svårare minska verksamheten marginelltatt i liten organisa- Kapitel I0en
tion jämfört med i stor.en

Nationalscenerna har, vad gäller förändringen tiden,över lyck-
produktivitetsnedgångenmotverkaats bättre genomsnittligt.än

Dessa är och har sannoliktteatrar relativt goda möjligheterstora
till anpassningar för kompensera höjda reallöner. Denatt t.ex. ge-
nomsnittliga produktivitetsminskningen för institutionsteatrarna

såsom nämts, %.17 För Operan och Dramaten minsk-ärvar, ca
ningen betydligt framhållermindre. GE dock viss försiktig-att en

dåhet bör iakttagas det gäller tolkningen resultaten gällandeav
sistnämnda frånEftersom dessa avviker de övrigateatrar. stor-
leksmässigt, kan inte någonde direkt jämföras med de andra.av

l0.2.3 TKUs kommentarer

Teaterområdcm kostnads- och produktivitetsutveckling

inledningsvisDe redovisade teorierna gällande teaterproduktio-
särdrag förklarar varför dess kostnader ökar relativt ännens mer

varuproduktionens. Orsaken till denna utveckling enligtär dessa
teorier följerlöner andra sektorers löneutvecklingatt teaterns me-
dan produktiviteten vid i principär oförändrad.teatern

De produktivitetsstudier refererats beaktar endast kvanti-som
tativa data. förmågaDe har mäta huravsett att teatrarnas att om-
vandla till prestationer utvecklats. De prestationerresurser som
mätts är antal uppsättningar, antal föreställningar publikantal.och

måttAntalet uppsättningar förmågan åstad-kan ett attses som
mångfald,komma mått förmå-antalet föreställningar ettsom
producera måttmängd och publikantaletattgan ettsom

förmågan åskådare.attrahera Teatrarnas totala kostnader haratt
måttanvänts resursförbrukningen. Studierna har behand-som

frånlat data de har kommun eller landstingteatrar stat,som som
huvudman, dvs. Operan, Dramaten, Riksteatern de olikasamt
läns- och stadsteatrarna.

Den produktivitetsstudie gjorts Göran jämfö-Ek ärsom av en
relse mellan genomsnitt data för 197677-7879periodernaett av
och 198586-8788 visar vidproduktivitetenatt teatrarnasom

år.mellan dessa perioder minskat 2,1 %med i genomsnitt per
Studierna gjorts Bohman produktivite-och Rabe visar attsom av

minskat med i genomsnitt % %1,7 DBA-metoden 2,1ten resp.
årsammanvägd kvot under perioden 8889.197576-per

Mellan dessa studier föreligger skillnader vad gäller dels me-
tod, dels den studerade periodens längd.

En skillnad vad gäller beräkning är BR räknat teatrar-att om
kostnader till fast GEpris med teaterkostnadsindex, medannas

fastprisberäknat nämnda kostnader tordemed KPI. Detta vara en
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produktivi-beräknadeBRtill denförklaringen SOU 1991 71del att aven av
beräkningnågot GEsresultatetlägre Kapitel 10äntetsminskningen är av
GEsDEA-beräkning eftersomBRsmedjämförelsen görs stu-

på metod.die baseras samma
såbåda period hadestudierna exaktdeHade tro-avsett samma

någon mån.förändrats i Degäller resultatskillnaderna vadligen
såväl förändringensgällerresultat dock vadstudiernas ärolika

sluta sigdärförentydiga. Man kanstorleksordningriktning som
inomrefererade sättproduktiviteten den mätstill näratt ovan

år 1975762 % mellanomkringminskat medteatersektorn per
198889.och

ifrån dennaUtgår produktivitetsminskningen äratt avman
återstår utvecklingen.bakomfinna orsakernastorleksordning att

framgår produktivitetsminskning-den uppmättastudiernaAv att
publikan-och minskatkostnaderförklaras ökadefrämst ettaven

förmåga och föreställ-uppsättningarproduceratal. Teatrarnas att
någonalltså minska-högre grad. Detiinte förändratsningar har

prestatio-andra studeraderelativt depublikantalet utgör den,de
produktivitets-redovisade negativatill denorsakenstörstanerna,

utvecklingen.

RiksteaternOperan, ochProduktivitetsutveckingen vid Dramaten

ingår ide olikaOm tittar lite närmare teatrar stu-somman
Operan har bättreliksomdierna finner Dramaten ettatt re-man

övriga.sultat deän
produktivitetsminskningförklaras dendelFör Dramatens som

ändå uppsättning-antaletför perioden helhetuppmäts attavsom
Kostnadsökningenkostnaderna ökat.minskat samtidigt somar

turnékostnaderna vilkablir dock, exkluderar motsvarasom man
innebärturnéintäkter, Detta Drama-endast attett procent.parav

förmågan uppsättning-produceraproduktivitet vad gäller atttens
något princip oförändrad.i övrigt i ärminskat denattmenar

måste till den studeradeOperans del hänsynFör ta attman
år Om produkti-verksamhet.perioden innefattar med reducerad

sistaperiodens förstavitetsmätningen mellan norma-görs resp.
såverksamhetsår 198788 DBA-värdet oför-197778 ärla resp.

viss minskning.kvoten visarändrat medan den sammanvägda en
iantalet föreställningar ochhärledas tillminskning kanDenna att

fallitmån föreställningardepublikantalet minskatviss som
scen.föreställningarfrämst mindrebort är annan

förinte bättre änRiksteaterns del är resultatetFör gruppen
påverkat verksamhe-dock starkthelhet. Resultatet är attavsom

perioden. regionala ensemblerna harförändrats under Deten av-
enflertal faktorerskiljts under perioden, vilket liksom andraett

påverkatgenomgång 8 utfalleti kapitel dedessa har gjorts avav
produktivitetsstudierna.gjorda



särskiltDe TKU studerade Operan, Dramaten SOU 1991teatrarna 71av -
alltså sinRiksteatern har olika verksamhetoch sätt Kapitel 10anpassat-

inom de ekonomiska funnits. har minskatDramatenramar som
föreställningarnaantalet uppsättningar i serier. Ope-längreges-

har valt koncentrera verksamheten till huvudscensinattran an--
talet föreställningar denna har liksom publiken vid dessa ökat

föreställningarmedan antalet mins-harsom ges annan scen-
kats. Riksteatern är vad gäller produktivitet liksom andra faktorer
svår påverkatbedöma beroende alla förändringar dessatt som

åren.verksamhet under Effekterna förändringarna är dock attav
föreställningsverksamheten reducerats motsvarandeattutan
minskning de kostnadernatotala skett, vilket innebär attav pro-
duktivitetsutvecklingen för denna varitunder periodenteater ne-
gativ.

kommentarvslutandeA

Avslutningsvis bör ickeunderstrykas produktivitetsmätningar iatt
vinstdrivande företag producerar tjänster är komplicerat vil-som

medförket relevansen hos de liksommetoder användsatt som
måtthos alltidde fram kan diskuteras.tassom

När det gäller produktivitetsmätningar ochteaterav annan
tjänsteproduktion kompliceras dessutom produktivitetsdiskussio-

själva mätningens begränsningar allt ärpresterasnerna av som-
påinte objektivt mätbart,sätt konstnärlig kvalitet. Manett t.ex.

utifrånkan utforma kvalitetsskala och mäta denna, skalanen men
utifrån ifrå-konstrueras subjektiva värderingar och kan därmed

gasättas den skala relevant.åratt enav som anser annan mer
för institutionsteatrarnaProduktivitetsstudiernas resultat, som

visar negativ utveckling, bör intesom grupp en ses som en
slutlig utvärdering teaterverksamheten, bör utgörautanav snarare

för fortsatta diskussionergrund teaterproduktionens kost-en om
sådan många frå-nadsutveckling. diskussion finns1 intressantaen

såsombehöver ytterligare belysasgor som
Är sådanteaterproduktionen till sin karaktär produkti-att-
ofrånkomligenviteten minskar tidenöver

Hur kan öka produktiviteten eller reducera produkti-man-
vitetsminskningen

utnyttjandetKan lokaler, personal för-av resurserna- - -
bättras

utifrånKan produktivitetsmätningar menings-ettman-
fullt sätt jämförelser mellan teatrargöra
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11 Verksamhetsform för Operan SOU 1991 71
Kapitel IIoch Dramaten m.m.

TKU skall enligt direktiven göra bedömning huruvida denen av
nuvarande verksamhetsformen för Operan och Dramaten är den

ändamålsenliga med hänsyn till verksamhetens karaktär ellermest
ekonomiska skäl.av
För kunna göra denna bedömning har TKU uppdragitatt

direktören Klas Holming, Teatrarnas Riksförbund, utarbetaatt ett
underlag. Holming har redovisat sitt arbete i promemoriaen
1991-02-06 verksamhetsformer för institutionsteatrar. Prome-om
morian har fogats till detta betänkande bilaga 15.som

innehållerPromemorian inte bara utförlig bakgrundsbe-en
fråganskrivning till också såvittoch TKU kanutan en noggrann

bedöma heltäckande analys faktorerde bör inverkaav som va-
let företagsform för institutionsteater. Enligt TKUsav en upp-
fattning visar Holming övertygande isätt promemorianett att
aktiebolag denär överlägset bästa företagsform verksamhe-som

vid Operan och Dramaten kan bedrivas Med dettaten konstate-
fråganrande TKU företagsform för Operan ochattanser om

Dramaten slutligt avföras frånbör diskussionsämne den kul-som
turpolitiska dagordningen.

många frågorAv de i övrigt behandlas i promemoriansom
finns anledning för frågornaTKU här enbartatt ta upp om
verkställande direktör och aktiekapital.

I aktiebolag styrelsens viktigaste uppgiftett till-attanses vara
sätta verkställande direktör. Denne inför styrelsen för densvarar
löpande verksamheten. så-För Operans och Dramatens del är det
ledes frånavvikelse aktiebolagslagen teaterchefennär till-en som
ika är verkställande direktör regeringen. Dettautses teater-av ger
chefen förhållandestarkare ställning i till styrelsen än denen
verkställande direktören har i andra aktiebolag. Det undandrar sig
TKUs bedömning huruvida nuvarande praxis är enbart tradition
eller uttrycker avsikt markera teaterchefens självständighetatten

i främststyrelsengentemot repertoarval och andra konstnärliga
frågor. Den möjliga nackdel TKU kan med den nuvarande ord-se
ningen är eventuella samarbetsproblem mellan styrelse ochatt

frågaverkställande direktör kan bli för regeringen i stället fören
båda fåttstyrelsen, eftersom sitt mandat regeringen.parter av

Detta inte ifrågasätterkan särskilt lämpligt. TKU verk-anses om
samheten Operan såvid förhållandeoch Dramaten iär speciell
till all verksamhet ifrågavaran-bedrivs i aktiebolag attannan som

frånde kvarståaktiebolagslagens regler bör för framtiden.avsteg
Uppenbart frånär nuvarande praxis formell synpunkt innebäratt
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ochansvarsförhållanden styrelsenregeringen, 1991mellan SOU 7loklara tea-
Kapitelterchefenverkstållande direktören. Il

från aktiebolaggällernormal praxis vadavvikelseEn annan
aktiekapita-storlekenOperan och Dramaten ärutmärkersom

50 000kapitalHolmings promemoria är dettaSom ilet. sägs
förhållande tilllitetuppseendeväckande ikronor teatrarnas om-

aktiekapi-kraftig höjningförordasslutning. promemorianl aven
talet.

låtit deldennainhämta synpunkterTKU har promemo-av
Öhr-från Göranrevisorer Raspe,Operans och Dramatensrian

Revisionsbyrå AB. lBohlinsTorsten Tillman,lings Reveko, resp.
erhållen förfrån 1990-03-12 TillmanskrivelseRaspe somen

följande.anförs bl.a.till delar instämtdel allaDramatens
risknivånFrågan i verk-beroendekapitalstorlek är avom

gått minimikapi-meddrivasamheten. Det har teatrarnaatt
möjligtvarit50 000 Detta hartalet kronor. att sta-genom

årligen givit tilläggsan-ochdetaljstyrt anslagsbeloppenten
någon soliditetinte haftslag vid behov. Att teatrarna egen

i planeringshänseendedock skapat antal problemhar ett
ti-i Operans fall underlättatsDet hela har att manavm.m.

föri redovisningenvissadigare samlade reserver attupp
år harfluktuationer och underekonomiskautjämna senare

framgårfått Somresultatutjämningsfond.ifondera medel
kapi-inte helt givetnedan jag detvad sägs attsom anserav

bestå Kapitalkravetaktiekapital.bara skalltalet enav -
får alla driftsunderskotthelägd verksamhet,staten somav

särskiltgivetvis intelöpande kan sägastäckta staten varaav
formella regler-bedömningssynpunkt. Detradionellstort ur

halva aktieka-aktiebolagslagen likvidationsplikt näri omna
någon innebördhaft reellpitalet förbrukat har knappastär

kontrollbalansräk-fall. Vid upprättande s.k.i Operans av-
troligen finna betydandeOperan skulle f.ö.ning för man

teknisk utrustning,värden i verksamheten i form notar-av
vanli-kiv, färdiga inte finns i deniscensättningar somo.s.v.

således frågan aktiekapi-bokföringen. Jag att omga anser-
utifrånmåstetalets primärt sätt vil-storlek bedömas det

ket i framtiden ochägarenstaten styraatt teatrarnaavser
vilken roll skall tilldelas. .lu självständigareteaterstyrelserna

fårdrift och större frihetsgrad ha, desto störreteatrarna
risk i verksamheten. följerDärmed större kapitalkrav. Vid-
bestämmande hur kapitalet skall bör ägarenstortav vara
lyssna uppfattning. Teaterns styrelse börteaterns egen

fåtti uppgift förslag kapitalstorlek efter denatt attge
övriga förutsättningar bidragsrutiner framgentom m.m.

Påklarlagda för sig i princip. tillskjutet âgarkapital bör-
ställas förräntningskrav till nedräkningleder rör-ett som av

sådan fårliga bidrag. Genom ordning Operans styrelseen
såvälfulla för-det för kapitalets storlek dessansvaret som
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årvaltning framgent. Finner Operans detstyrelse SOUatt 1991 7lsenare
tilldelade intekapitalet iär balans med verksamhetens be- Kapitel ll

bör ligga ihov, det styrelsens till riktaägarnaattansvar
såförslag ändringar, kapitalet hela tiden adekvat iärattom

förhållande till verksamhetens bidragskonstruktionervolym,
beståi övrigt aktiebolagEget kapital i kan s.k.m.m. av-

obeskattade beskattat kapital. Detsamt egetreserver av se-
betecknas dels aktiekapitalBundet kapital ochegetnare -

reservfond dels Fritt kapital balanserade vinstmedeleget- -
åretsoch vinst. förlustNär uppkommit i omfattningenden

det s.k. bundna kapitalet reservfond aktieka-ochatt egna -
anspråkpital börjar i är det i normalfall illa be-tas ett-

ställt. formellaDetta skapar och publicitetsmässiga kompli-
kationer. Aktiekapitalet och reservfonden därför intebör

sådana fångabuffertar används för attvara som upp nor-
mala fluktuationer i rörelsen. därförTeatrarna bör ges-
möjlighet bygga vissaäven medel i form balanse-att upp av
rade överskott dels balanserade undervinstmedelsom-

kapital dels skatteutjämningsreserv SURV enligteget som
det terminologi. Vidskattesystemets resultatfluktua-nya -

dåtioner tillgriper primärt de obeskattade skatteutjäm-man
ningsreserverna, därefter balanserade vinstmedel först ioch
nödfall reservfonden. Skall ökad insats göras ägar-en av-

föreslåskapital därför nyemission tillsker överkursatt en -
ocksåvilket motiveras i upparbetade dolda vär-teatrarnaav

den och tillföresdenna överkurs reservfondenatt som-
ocksåbundet Operankapital. bör sedan tillfälleeget ges-

förhöjt aktieägartillskott bygga frittatt ett egetgenom upp
kapital lämplig storlek för möta tillfälliga underskottattav

sådani den löpande Genomverksamheten. kapital-en-
får sådanOperan finansieringstruktur medegen en sam-

mansättning i företag i övrigt.är normal arbetaAttsom
så förhållandenunder normala möjligt troli-skaparsom

fördelar i ledningen ochverksamheten, planeringengen av
hanteringen eventuella överskottunder-uppkommandeav

ocksåi framtiden.skott möjlighetDet ägaren ställaattger
normala krav företagen i olika avseenden.

TKU i allt väsentligtkan ansluta sig till synpunkterde som
Frågornaframförts revisorerna. aktiekapital struktur iochav om

sålundaövrigt det kapitalet bör för Operans och Drama-egna
föremåldel bli för till regeringenöversyn. Ett uppdragtens att

frågorinkomma med förslag i dessa bör lämnas till bolagsresp.
styrelse.





12 Teatrars samarbete med igllälelif 7

radioT V

12.1 Kulturpolitisk bakgrund

l flertal utredningar bl.a.ett Ny kulturpolitik 1972, Kultur i hela
landet 1989, propositioner radiopropositionen 197778 och bud-
getpropositionen 198485 och riksdagsmotioner har uttryckts
önskemål fler föreställningar från Operanatt och Dramaten skall
sändas i radio och television. Som nämnts i tidigare kapitel anges
sådana framträdanden huvuduppgift enligt statsbidragsbe-som en
stämmelserna för nämnda Det motiv vanligenteatrar. som anges
är ökad medverkan iatt radioT V ökar tillgänglighetenen till des-

för publik i helateatrar landet.sa
Tittarsiffrorna för TV-sändning institutionsteaters fö-en av en

reställning varierar. Enligt erhållit frånexempel TKU Sveriges
Radios publikundersökningar ligger tittarsiffrorna ofta mellan
75 000 och till 300 000.upp

budgetårenFör 198687 och 198788 anslogs särskilda statliga
medel sammanlagt 2,8 milj.kr. för genomförandet radio-av- -
och TV-utsändningar överföringar teaterproduktioner. Dessaav
medel fördelades via kulturråd ochstatens ha haft stimu-anses en
lerande effekt samarbetet mellan och TV.teatrarna

12.2 Konstnärliga aspekter

I PM 1985-10-28 kulturrådharen sammanfattatstatens de syn-
punkter framkommit rådetsvid diskussionersom med represen-

för TV, kulturarbetarorganisationertanter Teatrarnas Riks-samt
förbund. denna framhållsl PM bl.a. följande.

Televiserade teaterföreställningar tvåoch är skildateater
företeelser. Television kan aldrig Ocksåersätta TV-teater.

Ävendramatik är konstart i sin rätt. den replie-en egen om
är den självständigteatern konstform medrar en egna

möjligheter och begränsningar.egna
Väl planerade och omsorgsfullt genomförda televiserade
scenuppsâttningar kan emellertid bild den levandege en av
föreställningen, för någotmeningsfullaattmen vara som

måsteän deannat tillreportage TV-mediet. Den-anpassas
anpassning kan långtgåendeeller mindre bero-na vara mer

ende verkets och föreställningens karaktär.
Nedanstående schematiska uppdelning televiserad teaterav
kan i all sin förenkling praktiskvara
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in-transmiuering är 7lSOU 1991scenföreställningDirektupplagen en
regel beta-iscenföreställning för Kapitel 12offentligspelning enav

i salongen.kamerorpublik medlande
TV-produktionscenföreställning är tea-Anpassad en

televi-omarbetad förtill ochanpassadolika sätttern,
sion.

Överflyttad studioföreslällning ärscenföreställning en
långtgående anpassning tilli studio medproduktion meren

TV-mediet.
frånmåste fall tillavgörasanvändasskallteknikVilken som

lämpliga över-inteMånga äruppsättningar attfall. scen
någon form.itill TVföra

TV-företagmedtillsammansteaterinstitutionenDet är som
bedömning.konstnärligmåste tillframkomma gemensamen

samlat be-överföringanvänds ettföljandeI det termen som
televisering.formernanämndaför de tre avovangrepp

avtalsmässigaochjuridiskaEkonomiska,12.3
aspekter

kulturråd viddetbedömernämnda PM atttidigare statensI en
i regel avsätterfordrasproduktionmedieanpassad teaternatt

ekonomis-inspelning. Denochrepetitionerförarbetsdagar10-20
kulturrådet följande sättbeskriveransvarsfördelningenka
består in-delen itill störstasärkostnader ettTeaterns

vidare iföreställningar;inställdagrundkomstbortfall av
och därigenompersonalfrånavstår berörddirektatt man

utnyttja övrigsvårigheter rationelltockså kan att perso-
uppgifter underandraförandraochlokalernal, resurser

idirekta kostnadervissasådana Därtill kommerperioder.
övertidsersättningstädning,el,produktionenmedsamband

förenadeoch teknikstudiomedförm.m.. TV svarar
tillTV-sändningenförErsättningen för rättenkostnader.

upphovsmänskådespelare berördaandraochregissörer,
ingångna avtal. Detockså enligtTVtäckasförutsätts av

viljauttaladberördade attdag hosfinns i parterna ge-en
smi-avtalenolikai dereglerna ettförändringar avnom

upphovsrättsligadehittills skett lösavaddigare sätt än som
ursprungligenföreställningarteleviseringvidproblem av

för teatern.gjorda
någonerhåller alltså ersätt-sådan inteTeaterinstitutionen som

missnöjevisstfrån framförtssidaTill TKU harning. teatrarnas
diskute-börjatförhållande. bland vissaharMan teatrardettaöver

försäljningförmed syfteproduktionsbolagbilda att svaraattra
TV-företag.tillföreställningarav
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12.4 Kostnadsexempel SOU 1991 7l
Kapitel 12

från erhållitTKU har TVs kanal följande exempell TVs
någrakostnader för överförda föreställningar

frånMästaren och Margarita inspelad i januari 1989 Drama-
2Kostnad milj.kr.tens stora scen.

vårenCullbergbalettenSvansjön inspelad i studio 1990.l
Total kostnad 4,7 milj.kr.

vårenMarkisinnan de Sade inspelad i studio 2 1990. Kostnad
2,5 milj.kr.

direktupptagenEn scenföreställning dramatisk blirteaterav ca
25 % billigare än studioproduktion.

Den huvudsakliga skillnaden vad gäller kostnader mellan
nämnda Överföringar torde bero antalet medverkande.

fråndirektsändEn föreställning Operan kostade 2 milj.kr.ca
år 1990. Av kostnaderna %25 ersättningar till artister.är

12.5 Samarbetets omfattning

En förteckning de överföringar till Kanal iTV och radioav av
de teaterföreställningar årenhar skett under de redo-senastesom
visas i framgårslutet detta kapitel. förteckningenAv bl.a. attav

frånunder perioden 1987-90 överföringarhar skett Dramatensex
från frånfem Operan fem Drottningholmsteatern.och

Vad gäller överföringar till Riksradion har periodenunder
från1987-1990 frånfyra stycken skett Operan, Drottning-tre

frånholm och fem Vadstenaakademien.
Tidigare direktsändes regelmässigt Operans premiärer i Riksra-

dion.

12.6 TKUs kommentarer

Med tanke det jämförelsevis människorantal kanstora som
nås via radioTV TKU det i hög grad OperanÖnskvärt attanser
och Dramaten framdelesäven kommer samarbeta radiomedatt
TV i minst omfattning skersamma som nu.

Som redovisats dockär varje överföring förenad mednyss
bådakostnader för En avsevärd ökning antaletparter. av anpassa-

de produktioner skulle inte minst för innebära kost-teatrarna
nadsökningar med nuvarande ersättningspraxis inte kompen-som

å måsteTV-företaget. TV-företaget sin sida naturligtvisseras av
önskemåletinom begränsad budget väga produceraatt teater-en

föreställningar i samarbete med Operan eller Dramaten and-mot
önskemål. TKU har inte tillräckligt underlag för kunna be-attra

döma vilka möjligheter det finns öka antalet TV-överföringaratt
från Operan och Dramaten.
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från beaktades ti-premiärer Operan har,nyhetsvärde 1991Det SOU 71som
premiä-dessaRiksradion regelmässigt direktsändedigare Kapitel l2somav

positivt dettaskulle enligt TKUs meningDet samar-vara omrer.
återupptagas.kundebete

i stark förändring med bl.a. tillkomstenMediasituationen år av
därför flerareklamfinansierad TV-kanal. framtiden kanIen ny

föreställ-sändai dag tänkas intresseradeavnämare än attvara av
från tillOperan förändringningar och Dramaten. Denna meraen

möjlig-förbättramarknadsmässig situation kommer sannolikt att
frånöverföringar föreställningar dessaheterna till teatrar.av

sändaTV-överñringar l Dramaeller planerade Kanalav
även 1987-1991producerade DramaHuvudparten av

1987

DrottningholmsteaternTITUS MILDH ET
DramatenDAMORKESTERN
JäregårdJersildRYKTET SMITTAR
KulturtubenCYKLAR

1988

CullbergbalettenGISELLE
OperanSVANSJON

u StadsteaternBOR LANGREALICE BABS INTE HAR
OperanCHRISTINA
StadsteaternSARKOFAGEN
DrottningholmsteaternFINTALA
BarnteaterFICKANHIMLENJ
Fria ProteaternSKARBRANNAREN
DramatenVD
GaleasenSKYDDSANGELSVART
FolkteaternRlTATIMMARNA MED

FRANS,Bigom-R VAR AR DU
DramatenNAGONSTANS
OperanASKUNGEN

1989

ChinateaternRIKTIGT FISKAR DU INTE
KomediteaternMOROT

SJUKE DramatenINBILLADEDEN
BarnteaterTROLLHATTEN

danstea-NederländskaSOLDATHISTORIEN OM EN
tern
ScendammZARAH

OperanLyonASKUNGEN
Ville, ParisdeTeatreDARK

n DrottningholmsteaternTROLLFLOJTEN
LODJURETS TIMMA Dramaten1

MASTAREN OCH MARGARITA Dramaten
OperanSlNGOALLA

GULD Berns
FolkoperanLIORNARDO
BrunnsgatanGLASDR
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1990 SOU 1991 71
Kapüel [2RAPPORT DDRCullbergbaletten

KIM JONAS OrionteaternVÄROFFER Operan
rRQLLFLOJTEN Drottningholmsteaternrepr.
GRASET 1 HALLONBACKEN Stadsteatern, Lilla Tea-

Helsingforstern,
ENLEVERINGEN UR SERALJEN [r0ttningh0lmsteatern

1991

SANNA KVINNOR Dramaten
uFINNS v3 ELLER KAN DU LAGA VAR TV Dramaten hösten 1991

syANsJQN Cullbergbaletten
FARDKNAPP Lorensbergsteatern hös-

1991ten
CABARET SYNDAFALL Dramaten
MARKlslNNAN DE SADE Dramaten hösten 1991
PELLE SVANSLOS Operan
REVISORN Boulevardteatern
TEATt-LRMAKAREN Dramaten hösten 1991
IDOMENEO Drottningholmsteatern

sommaren 1991

Planerade

BACHANTERNA Operan
OCH GE OSS SKUGGORNA Dramaten
ETT DOCKH EM Dramaten
ARMIDE Drottningholmsteatern
FINNS DET TIGRAR KONGO1 Stadsteatern, Lilla Tea-

Helsningforstern,

Operaöverñringar från riksradion 19854990

1985

Offenhach Orfeus i underjorden Operan
John Gay The beggafs Contidencenopera
Mozart Enleveringen Seraljen Drottningholmur
Verdi La Traviata Norrlandsoperan

1986

Tjajkovskij Jeanne dArc Operan
Mclani Don Juan 1669 Vadstenaakademin
Mozart Trollflöjten Folkoperan
Gefors Christina Operan
Sjostakovitj Katerina lsmajlova Stora GbgTeatern,

l 987

Gluck Paris och Helena Drottningholm
Anon Daniel i lejongropen Vadstenaakademien
SG Schönberg Höga Visan Vadstenaakademien
McOueen Judith och Holofernes Vadstenaakademien
Puccini Madame Butterfly Operan
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1991 71SOU1988
Kapitel l2OperanRosenkavaljerenStrauss

FolkoperanLionardoWerle
DrottningholmSkapelsenHaydn
VadstenaakademienHertig MagnusHallström
VadstenaakademienNågon harEiriksdottir sett
NorrlandsoperanBergtagnaHallström Den

1989

OperanbohengrinWagner
DrottningholmSolimanKraus
OperanMajdagarHallberg

GbgNationalteatern,BohemePuccini

l 990

ConñdencenJulieFrökenHallin påNorrlandsoperanSolhaugGilletStenhammar
Skel-Nordanå-teatern,

lefteå
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13 Teaterkostnadsutvecklingeni SOU 711991
Kapitel l3några andra länder

13.1 Inledning

förmedla information teatersituationen utomlandsFör vissatt om
från några länder, främstin uppgifter andrahar TKU samlat

företagitStorbritannienTyskland, och Danmark. TKU har även
till Tyskland och Danmark.resor

13.2 Tyskland

1 3.62 Skr -juli 1991DM

De uppgifter redovisas i det följande gäller enbart teater-som
förhållandena tidigare Förbunds-i de delar Tyskland som varav
republiken Tyskland.

dåEfter uppbyggnadsperiod efter andra världskriget, manen
lokaler efterhandtill ofta i provisoriskabörjan spelade menen

ellerunder 1950-talet början 1960-talet byggdeoch nya scener
återställde gamla teaterhus, har strukturenoch moderniserade se-

relativt stabil beträffande antaletdan början 1970-talet varitav
undantagsfallteaterinstitutioner. har endast iNya teaterstäder

gårtillkommit i tillbaka traditionernahela strukturen stort-
från många defurstendömenas hovteatrar och dede scener som

för hävda sig furstarna.fria borgare inrättadestädernas att mot
närliggande betydligtKonkurrensen ofta teaterstäder ârmellan en

påtaglig teaterliv iTysklands Sveriges.faktor i änmera
branschorganisationEnligt Deutscherde tyska teatrarnas

194950 68 med del-Bühnenvereins statistik fanns det teatrar
i decentralise-statliga kulturpolitiskteller kommunala anslag den

statligtmellanFörbundsrepubliken växlar fördelningenrade f.d.
från delstaten till denekonomisktoch kommunalt denansvar ena

i104 regelandra. bedrev verksamhetDessa teatrar scener -
skådespel förmindreför balett och ochstor enen scen opera,

Kammerspie-intimtföreställningar i formatdramatiska mera
Är tillle. ökat till 84 och195960 hade antalet teatrar scenerna

nåddes år bedrev196970,139. med 89höjdpunktEn teatrar som
199verksamhet scener.

insti-198889 antalet197576 harperioden mellan ochUnder
emellertidhållit haromkring 85. Antalet spelplatsertutioner, sig

år år321 198889.258 198283ökat till och
exempelSomvarierandestorlek mycketlnstitutionernas är

OperDeutschemusikteatrarnainstitutioner kan nämnasstora
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i Berlin och Bayrische Staatsoper i München. Berlin finnsl även SOU 1991 71
dramatisk teaterinstitution.storen Kapitel 13

Antal anställda Omsättn milj 198889DM

Deutsche Oper 1015 88
Berlin

Bayrische Staatsoper 900 104
München

Staatliche Schauspiel- 486 42
bühnen, Berlin
Schillertheater

Salongsstorleken för dessa institutioners ärstora scener

antal platser

Deutsche Oper 1885

Bayrische Staatsoper 2100

Staatl Schauspielb
Schillertheater 1004

Som exempel mindre teaterinstitutioner i Tyskland kan
nämnas regionteatrar. Dessa har ofta under 100 anställda.

Från den tyska teaterstatistiken följandekan uppgifter in-om
stitutionsteatrarnas samlade verksamhetsutveckling in-vara av
tresse

År 197576 198283 198889

Antal föreställningar 30 674 32 241 35 951

föreställningarAntalet årenhar ökat med 16 % mellan
Ökningen197576 198889.och fördelar sig alla slags föreställ-

ningar operaföreställningar.utom
En fallande trend 197576sedan kan beträffandenoteras anta-

let besök.

År 197576 198283 198889

Totalt besöksantal milj. 17,4 17,0 15,8

nedgångDenna vid den säsongbundna verksamheten anses av
företrädare för Deutscher Bühnenverein vägas ökadupp av som-
marteaterverksamhet m.m.

Försäljning till abonnemang och publikorganisationergenom
har såldesbetydelse istörre Tyskland i Sverige.än Totalt i Tysk-
land år 198889 27,1 % platserna formi lösbiljetter Tages-av av
karten 26,3 % Platzmieten,abonnemang 22,0 % publikorgani-
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Besucherorganisationen,sationer 13,4 % barn- ochsamt SOU 711991ung-
domsbiljetter. Kapitel 3

Personautveckling antal framgår nedanståendeanställda ta-av
bell

År 1975 76 198283 198889

Personal totalt 25 198 27 018 27 759

framgårDen personalökning siffrorna har skettsom av ovan
inom kategorierna teknisk och administrativ personal

Teknisk Administrativ
År personal personal

197576 9 336 1 602
198889 09711 8151

Eftersom det totala antalet institutioner inte ökat sedan
197576 innebär årpersonalökningen sedan detta tillskott tillett
den befintliga verksamheten. Arbetstidsförkortning förkla-är en
ring till Ökat behov tekniker.av

nedgångEn kan för vissa inom dennoterassvag grupper
årenkonstnärliga skådespelare sång-personalen de ochsenaste

are.

S° Skådespelare Orkestermusikerngare
197576 2781 2 016 2 622
198889 9171 lll 1 2 963

En kategori ökat starkt konstnärligaär administratörersom
dvs. regissörer, scenografer, inspicienter dennam.fl. kategori sär-
redovisas inte i frånsvensk teaterstatistik. Dessa har ökat 2118
år år197576 2620till 198889.

skådespelareI Tyskland är det överskott i samtidigtstort
skådespelare, sångarevissa efterfrå-och regissörer mycketärsom

Överskottetgade. märks särskilt i München Berlin,och där me-
diaindustrin finns. Arbetslösheten i Tyskland jämförbarär med

förhållanden.svenska
De totala personalkostnaderna 198889 1,8 miljarder DMvar

medan de utgifternatotala 2,486 miljarder DM. Denvar genom-
snittliga alltsåpersonalkostnadsandelen ligger 74 %. Dennaca

något dåandel har fallit 1979 %.sedan den 78 Lönekost-var ca
naderna i följa offentligutvecklingen inom sektor.stortuppges
För gästsolister inom musikteater löneutvecklingenhar varit
mycket snabbare. Den relativt höga andelen personalkostnader

lågakan bero lokalkostnaderna liksom deras andeläratt av
den mindre %totala omsättningen. 198889 denna andel än 1var

totalkostnaderna. betydligt genomsnittet förDetta lägreär änav

163



ilåga tyder SOU 1991 71lokalkostnadernaDe attsvenska manteatrar.
Sverige.hyressättning i 13för än KapitelTyskland principerandrahar

ekono-går medsamhället indet tyskaSverigeLiksom i stora
delstatstad,samlade anslagenmiska för teaterlivet. Deinsatser

från drygt lstigitpriser197576 i löpandeoch stat sedanhar
årförstaFör det198889.2 miljarder DMmiljard tillDM över

vilka93 milj. DM1953, totalanslagenstatistiken,i varsom anges
DM.485 milj.till1969 hade ökat1959 186ökade till och

från 204takt,i ungefärutvecklatsharEgenintâkterna samma
intäkterna1988. Sedan 1975 harmilj. 403 milj. DM1975 tillDM

från milj.136,2från 68,8 tilltotalt ökatlösbiljettförsäljningen
någotabonnemangsintåkter visarDM, medan upp-svagareen

åren 1988.ochgång, 1975från mellan83,3 milj. DM50 tillca
2,5 miljar-storleksordningen1988 iDen omsättningentotala var

der DM.
1979 vi-konsumentpriserna sedantyskamed deEn jämförelse

följandesar
%.301979-1988Konsumentprisökning ca

Ökning Från miljarder DM2till1979-1988 1,4 överanslag
dvs. 50 %.änmer

Från miljarder1,81,2 tillPersonalkostnadsökningl979-1988
DM 50 %.dvs. ca

Från 488 27 755197980-198889 26 tillPersonalvolymökning
dvs. %.4,7

Ök-alltså personalkostnaderna.i medökat taktharAnslagen
långsammare.varitningen konsumentpriserna harav

bidrag förefallerenskildamindreSamhällssubventionen inkl.
medanomsättningenligga % totala83 denstabilt ege-avca

Biljett- abon-förBetriebseinnahmennintäkterna resten.svarar
lik-%. Företagssponsring harför 11nemangsförsäljning svarar ca

finansieringen.för den totalabetydelsestörrei Sverige, ingensom
se vidareolikaEgenfinansieringen varierar mellan teatrar ne-
av Deutscherbedömsöka dennadan. nämnvärd gradiAtt

Bühnenverein uteslutet.som
teaterinstitutionernaNågon kostnadskris bland de tyskaakut

samhällssubventionernaOm urholkningintedetsynes vara. en av
minsk-iförsta resulteraskulle troligen i handskulle dettaske en

ståendening den repertoaren.av
Deutscherenligtoch TV harSamverkan mellan teatrar

åren bedömsBühnenverein och detavtagit de senaste ange-som
teaterinstitution ärläget TV-företag ochtrend bryts.dennaatt

erhållerTeaternvid institutionssamarbete.avtalsslutande parter
skådespelare ochfrån enskildaUppgörelser mellanTV.ersättning

Sverige.i TeatrarnasTV vilket falletinte ärförekommer sam-
dvs.från 8,7 milj. DM,198889radioTVintäktermanlagda var

omsättningen.mindre % totala1 denän av
uppgifter ärsammanställtenskilda därFör TKUde teatrar va-

ekonomi mycketriationerna ochi utveckling verksamhet storaav
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egenfinansiering 7113.1.se tabell har HamburgoperanT.ex. SOU 1991en
egenfinansiering30 % i Düsseldorfmedan har l3Kapitelcaoperan enca

båda Stockholm vilketfallen i%. Besöksantalen är i större än11
fler platser.förklaras med huvudscenerna hardelvis kan att

SchauspielhausOperanbiljettpris i Hamburg ochHögsta som
Stockholmste-80 de samhällssubventioneradeär DM år högre än
finns tillEnligt för skålHamburgoperanrepresentanteratrarnas.

höjningar.ytterligare

Jämförelser

många jämförbari avseendentyska teaterutvecklingen ärDen
institutionernas organisa-Likheterna i strukturmed svenska.den

etc.besöksutveckling ochtion, mellanavtal repertoar,parterna,
påtagliga.finansiering är

också viktigaste tordeGivetvis vissa skillnader.finns det Den
stipule-i f.d. Förbundsrepublikenenligt huvudavtaletdetattvara

års tillsvidareanställningvid innan15 teaterengagemang enras
årligen tillträdandeinträder; avtalen kan sägas och teater-upp en

frihet skifta personal. Vid den dra-chef har dessutom särskild att
normaltThaliatheater i Hamburgmatiska t.ex., uppgesscenen
tillfälle.vid dylikthälften konstnärliga personalen bytasden utav

personalenrörlighet för den konstnärligamedförDetta större -
tâtbefolkademellan dem i denoch konkurrensenantalet teatrar

också till PjäsengagemangFörbundsrepubliken bidrar denna.f.d.
förekommande, ochoftaattraktiva stjärnor ärspeciellt av

många binda sigkrafterna föredrar inte fastkändade attmestav
tordeanställningstrygghetentill ensemble. Den sämreteatersen

utsträckning uppvägasför enskilde individen iden stor av en
arbetsmöjligheter inomofta fleraarbetsmarknad ochstörre ett

område i Sverige.begränsat geografiskt än
påfallande låg kostna-andel institutionernas redovisadeEn av

der gäller lokaler.
admi-teknik ochrationaliseringutvecklingdet gäller inomNär

fått intrycket i Tyskland inte harnistration TKUhar att man
kommit längre i Sverige.än

Storbritannien13.3

10.67 Skrjuli 1991l pund

två institutio-nationella dramatiskaStorbritannien finns del
Company. BlandRoyal ShakespeareNational Theatre ochnerna

dramatiskai övrigt 55statligt stödda teaterutbudet finnsdet ca
några turnerande teaterkompa-regionala institutionsteatrar samt

000 före-institutionerna 198990 3nier nationellaDe gav cam.m.
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ställningar för milj.1,7 besökare. De regionala SOU 1991tur- 71teatrarna,ca
néteatrarna m.fl. 198990 19400 föreställningar för 5,1 Kapitel l3gav ca ca
milj. besökare.

NTNational Theatre och Royal Shakespeare Company

Förest. Besök l000-tal biljbetalda

198485 2 561 7401
198788 3 100 exkl. turné738 NT1
198990 3 008 6911

Regionala institutionsteatrar m.fl.

Förest. Besök 1000-tal biljbetalda

198384 19 738 5 167
198485 19 708 S 156
198788 20 868 6085
198990 19 356 1475

Källa CouncilArts

tvåfinnsVidare nationella Operainstitutioner English Natio-
nal Opera och Royal Opera House och dessutom fem statsunder-
stödda companies. musikteaterinstitutionerDessaopera gav
198990 770 föreställningar 166 000och hade 1 besök. Föreställ-

hållitsningsaktivitet och besöksantal har för musikteatern tämli-
konstant 1980-talet.undergen

Operainstitutioner

Förest. Besök IOOO-tal

198182 731 078l
198485 690 979
198788 702 l 080
198990 770 1 166

Källa CouncilArts

I London det kommersiellaär teaterutbudet mycket omfattan-
de. Londons West End producerade 198788 närmareteatrar
14000 föreställningar. 198990 dessa 16436 föreställ-teatrargav
ningar för 10945 000 besökare.

Den procentuella fördelningen det totala dramatiska teater-av
utbudet i Storbritannien 198788 följandevar

West End 36 %teatrar
Repertoir Theatres
regi0nstadsteatrar 38 %
Turnéteatrar 10 %
Centrala institutioner 8 %
Ovriga 8 %
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Skådespelarna vid anställs uteslutandenästanteatrarna SOU 1991 71per
produktion. Fast anställning förekommer inte och sâsongkontrakt Kapitel [3
förekommer skådespelarkon-alltmera sällan. Mer %än 75 allaav

år avsåg198788trakt 1-10 veckor. Produktionstakten år högt
uppdriven med korta intensiva repetitionsperioder 3-6 veck-om
or.

År låg198788 skådespelare månadmedianlönen för och
312 pund, vilket väsentligt månads-under den genomsnittligavar
lönen för samtliga inkomsttagare 588 pund.som var

Finansiering

Det finns skillnader i finansiering mellan svenska teaterinsti-stora
tutioner och brittiska. deAv centralaregionala inkoms-teatrarnas

198889 fördelningen följandeter var

statsbidrag 36 %ca
Kommunalaregionala bidrag 10 %ca
Biljettintäkterlegna intäkter 51 %ca
Sponsring 3 %ca

För de regionala via Arts Council Greatteatrarna statenvar
ACGBBritain länge den bidragsgivarenstörsta under 80-men

genomgåendetalet har decentraliseringspolitik drivits i syfteen
lokala och regionala myndigheter större föratt att ta ett ansvar

sina institutioner. Genom s.k. matching grants därett system av
ACGB pund för matcharpund de kommunalaregionala bidragen

uppnåtthar viss jämvikt mellan statliga och kommu-man nu en
nalaregionala bidrag bland bidragsmottagandedemerparten av

i denna kategori.teatrarna
statligaDe bidragen till de dramatiska institutionerna 198788

fördelades följande sätt

Centrala institutioner 13 442 000 pund 40 %
Regionala institutioner 13 509 000 pund 40 %
Iurnéteater 0345 000 pund 15 %
Ovrigt 8291 000 5 %pund

Totalt 33 814 000 pund 100 %

vissEn urholkning statsbidragen till centrala och regionalaav
institutioner ha fåttskett under 1980-talet, vilket haruppges
kompenseras från håll.ökade intäktergenom annat

För musikteaterinstitutionerna den finansie-procentuellavar
ringen 198889

Statsbid 46 %rag
Kommunaltregionalt bidrag %4
Biljettintäkteregna intäkter 38 %
Sponsring 12 %
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harmusikteaternfinansieringen SOU 1991 71statliga andelenDen avav
Box-officeårfrån Biljettintäktsandelen198384. Kapitel 1360 %sjunkit

från %.31stigithar
delvisbetydelse,ökad1980-taletfick underSponsringen

villkorfördeladesvissa statsbidrag att motsva-grund motattav
frånerhållits utvecklingDennabelopprande upp-sponsorer.

sponsringentotalastatliga Dende teater-avmuntras organen.av
2,5 milj. pundtilldramatiska upgick dock endastdetlivet ca

198990.
låga kravsubvention ställerandelen offentligDen te-stora

mångapublikdrar ochspela attatt repertoaratrarna gesomen
till delproduktion. Repertoarvaletföreställningar storstyrs avper

institutionernade störreöverväganden och endastekonomiska
dånågonråd och endastexperimentell verksamhetmedhar

små studioscener.
och bil-biljettpriset1980-talet genomsnittligahar detUnder

priser och löner.stigit änbesök vidjettintäkten teatrarna merper
för utval-besök hadegenomsnittliga nettoprisetDet gruppenper

från 3,29 till198990 stigit198485mellan ochregionteatrarda
Com-Shakespeareutveckling för Royalpund. Motsvarande5,30

från 7,93 till 13,17 pund.i Stratfordföreställningar varpanys
Council.Källa Arts

fåttFrån uppgifterin vissanationalinstitutionema har TKU om
13.2. medTabell jämförelse197576. Enutvecklingen sedan
198283 visar biljettpri-konsumentprisernas utveckling sedan att

för samtliga dessakonsumentprisernaökathar än avmerserna
detuppgifterna ingen enhetlig tendens närövrigt visarlteatrar.

offentligt stöd.föreställningar, besök ellerutvecklinggäller av
ioffentliga överensstämmersubventionen för dessaDen teatrar

Kostnadsut-med läget för institutionsteatrarna sammantaget.stort
för Royali verksamhetenvecklingen har lett till underskottstora

spelåretCompany RSC. RSC tvingades underShakespeare
år 1991199091 ställa in föreställningar Londonscenerna. För

beviljats anslagsförstärkning, dels i form till-har ettteatern en av
stöd ca 1,3 milj. ökning detfälligt pund, dels i form enav av or-

driftbidraget %.dinarie med 8
Även OperaRoyal i liknande situation avsevärdär trots enen

198384.höjning egenintäkterna sedan Underskottet förav
2,9198990 blev milj. pund vilket förorsakats uteblivnaav spon-

sorintäkter.
någraSammanfattningsvis för Sverige intressantakan nämnas

förhållanden teatersituationen i Storbritannienutmärkersom
egenintäkter i Storbritannien ochKraven är betydligt högre

sponsringen betyder framför inom musikteatern.alltmer,
skådespelarnasKorttidsanställningar dominerar arbetsmarknad.

Arbetsmarknaden mycketär besvärlig.
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spelåren har varitDe det ekonomiska mycketläget 71SOUsenaste 1991
svårt för de centrala institutionerna CompanyRoyal Shakespeare Kapitel 13
och Royal Opera.

frånKälla Statistik Council, sammanställningredo-Arts samt
angåendeför ChristerTKU brittisk teaterutvecklinggörelse av

Glasgow.Dahl,

13.4 Danmark

100 98.45 Skr. juli 1991Dkr

Det ongelige TeaterK

Kongelige i förDet Teater Köpenhamn är Danmarks nationalscen
Scenkonst, musikteater och Huvuddelendans. föreställningarnaav

i Köpenhamn. Operabalettföreställningarges scener ges
Gamla med 1379 platser; dramatiska föreställningarscenen ges

Gråbrødrescenen953 platser.Nya med Vidare finnsscenen
teaterledningenmed 141 platser. Enligt finns behov ytterligareav

med 400-500 platser.en scen
frånlag 1935 reglerar verksamhet, sedan 1987En teaterns som

drivs ej bolagsform.i statlig verksamhetsformslags Dennaett
form flexibilitet vissoch grad självstyrning. Teaternavses ge en av

hålla nivå.är förpliktigad nettoutgifterna bestämdatt statenav
årChefen framutnämns konungen och har till början 1991av av

tillsynsrådvid sin sida haft i Folketing-deett utsettssom genom
rådfinansutskott representerade politiska partierna. Detta ha-ets

de till uppgift följa kontrolleraoch dispositioner ochatt teaterns
drift.

scenbyggnaderna.Alla verkstäder finns i Teaterns totala lokal-
m2.60 000 betalar ingen lokalhyra.är Teaternyta ca

årsverkenfast tillAntalet anställda är 709. Antal uppges ca
870. konstnärliga personalens andel antalet fast anställdaDen av

% liksom tekniskadministrativär 47 och den har, andelen perso-
hållits nedgång inal, ganska konstant under 1980-talet. En svag

personalantalet 198182sedan med 20 kan dock note-ca personer
Någon förhållandeytterligare 1990minskning i lägettillras. an-

teaterledningen inte möjlig Enligt kultur-genomföra.attser vara
årsverkenministeriets bedömning skall dock minska tillantalet

år840 1994.
finns ingen klar beträffande utvecklingenDet trend antaletav

föreställningar vilka under 1970- och 1980-talen pendlat mellan
640. genomsnitt %490 och I dramatisk för 60teaterca svarar av

företâllningarna medan balett för 20 % vardera.ochopera svarar
produktionergäller antalet är fördelningen dramatiskVad teater

%29 %, 26 43 %.och balettopera
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såldaAntalet harbiljetter till i Köpenhamnverksamheten 1991SOU 71un-
der perioden 368 000197071-198889 i genomsnittvarit Kapitel 13per spe-
lår. år.Det 198889kraftiga svängningar mellan olikahar varit
såldes 387000 ibiljetter, därav 96416 abonnemang teaterns egen
regi. Därutöver biljetter nationella publikorganisatio-säljs via den

ARTE 46 000 bilj 198889.nen
År såldes198990 % till fullt pris. Av bil-54 lösbiljetternaav

Köpenhamnsområdetjetterna och 50kvoteras 50 % till boende i
% till övriga Danmark.

Teatern 50 föreställningari uppdrag medhar att turnera ca
spelår turnéföreställningar oftaärdet faktiska antaletochper

högre.
Lönekostnaderna % fasta priser har de73 de totala. lär ca av

samlade 1980-underlönekostnaderna varit i konstantasettstort
talet.

långsammareEgenintäkterna denutvecklades fram till 1980 än
allmänna därefter ökat snabbare. Ande-prisutvecklingen harmen

årlen %.egenintäkter 1988 % 197576 1016var ca ca
Statsanslaget Anslaget i fastuppgick 1989 till 233 milj.Dkr. har

uppgångpris varierat 1980-talet, 1987 ochmed klarunder en
1988 då Sponsring förekommer260 milj.Dkr.det närmarevar
år 1990 företag. Teaterled-fanns nio kontrakt med olikaslutna

uppgåningen skulle tillkunnaandelen sponsorbidragatt caanser
10 % intäkter.teaternsav

Ett milj.Dkr. skall häm-13,6underskott i verksamheten ca
in skall hösten 1991 be-1992-97. Folketingetunder periodentas

döma tillställningekonomiska situation ochteaterns extrata ev.
anslag.

Vid mediaföretaget till medver-radioTV-överföring betalar
skådespelarekande m.fl., ingenting till teatern.men

Källa kulturøkonomisk studie AnneDet Kgl Teater et av-
Katrine universitet, uppgifterBille KöpenhamnsHansen, samt
lämnade Köpenhamn.ii samband med TKUs besök

De storkøbenhavnske DsLlandsdelscenc

ingår1 De 10-12storkøbenhavnske landsdelsscene teaterscener
under ekonomiskaoffentligastyrelse. Det ansvareten gemensam
för DsL %kulturministeriet 40 och kommuner ifördelatär
storköpenhamnsområdet 60 %.

årupprätthållitDsL har produktioner närmare 40antalet per
under 1980-taIet. föreställningar minskatDäremot antalethar
från från2200 Besöksantalet har minskattill 1700.ca caca
800000 1980-talet har det samladetill 500000 besök. Underca
offentliga %30 i fasta priser.stödet till DsL ökat med ca
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Källa Teaterøkonomi. De Københavnske økonomisketeatrars 1991 71SOU
forhold i 80ene. Amternes Kommunernes Forskningsinstitut.og
April 1991.

13.5 Norge

100 Nkr 92.70 Skr. juli 1991

De statsunderstödda institutionsteatrarna i Norge delas in i
Osloteatrar Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Oslo Nye Tea-
ter, Iandsdelsteatrar Den Nationale Scene, Tröndelag Teater,
Rogaland Teater, Hålogalandregionteatrar Teater, Telemark
Teater, Vårt,Teatret Sogn Fjordane Teater Den Norskeog samt
Opera och Riksteatern. Riksteatern turnéteaterär inte för-men
eningsbaserad i Sverige. Institutionsteatrarna ärsom anslutna till
De Norske Teatres Förening DNTF. Den nedan angivna statisti-
ken för institutionsteatrar de till föreningen anslutnaavser te-

omoch anges frånatrarna periodenannat 1976 till 1986.
Antalet anställda inom institutionsteatrarna har frånökat 1 323

till 1 580
Antalet föreställningar frånhar ökat 4 362 till 4 681.
Det samlade besöksantalet gåtthar frånned 1,375 milj. till

1,032 milj. För Riksteaterns produktioner har besöksanta-egna-
frånlet minskat 119000 till 73 000.

Uttryckt i fasta årspriser 1986 penningvärde har kostnaderna
för de norska teaterinstitutionerna stigit frånmed 15 % eller 398
till 458 milj. Nkr.

Subventioneringsprocenten har för Osloteatrarna och lands-
delsteatrarna legat påkonstant 88 % och för regionteatrarnaca

någotsjunkit från 96,1 till 93,5 %. För Den Norske Opera har
den frånsjunkit 93,5 till 84,8 % medan den för Riksteatret har

frånstigit 90,8 till 95,1 %.

Källa Scenekunst statlig teaterutredning. Norges Offentlige-
Utredninger NOU 19881.

13.6 TKUs kommentarer

Materialet inhämtats vissa möjligheter jämförasom olikager att
strukturer och tendenser i utvecklingen ingåendei Merastort.
jämförelser med förhållandensvenska jämte slutsatser fordrar
dock djupgående studiumett därför denmera studeradeatt tea-
terverksamhetenekonomin måste bakgrund det landmot ises av
vilket verksamheten drivs, med dess inkomstnivåer, skattesystem,
arbetsrätt Vid direkta jämförelser börm.m. medvetenman vara
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ekono-verksamhet, 1991sou 71personalutveckling,mått för attatt angeom
13Kapitelländer.olikamellanvarierarutvecklingmisk m.m.

till-belysasskall kunnautvecklinginstitutionsenskildOm en
medgörasskall kunna mot-jämförelsersäkraförräckligt bra att

kartläggningvidareSverige fordrasiinstitution avsvarande en
ekono-påverkat utvecklingkan hafaktorerspeciella avvilka som

ombygg-sådana chefsbyten,hörfaktorerTillverksamhet.ochmi
verksamhetsåretpåverkakangradi högstrejkernader, somm.m.

för-därförböruppfattningTKUs storEnligtinstitution.för en
iinstitutionerenskildamellanjämförelservidiakttassiktighet

utlandet.ochSverige
någrai andragenomgången teatersituationengjordaDen avnu

huvudintryck.följanderedovisaanledningTKUländra attger
föreställningsutveckling ochochproduktions-itendenserDe

andra län-ifinns ävenSverigeikonstateratsbesöksfrekvens som
finansiering kanÄven ochkostnaderutvecklingvad gällerder. av

finansieringssystemdockharStorbritannien ettdras.paralleller
från ländernas.övrigadeavvikersom

ipersonal sämreärkonstnärligförAnställningstryggheten
båda förstnämndaSverige. l deiStorbritannien änochTyskland

skådespelare.förbesvärligmycketarbetsmarknadenärländerna
Storbritannien och Dan-inationalinstitutionerEtt storapar

gått inharsvårigheter huvudmännenochekonomiskamark har
extraanslag.diskuterarellermed

åren gjortdeunderharländerna senastestuderadedeInget av
samhällsstödförhuvudprincipernaförändringargrundläggande av

teaterlivet.till
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Tabell 13.1 Tyska statistiska uppgifterteatrar SOU 1991;- 71
Kapitel [3Anslag, intäkter, biljettviser, besökare, personal vid musik- och talteatrari

Hamburg och Düsseldorf

ANSLAG l 000 DM 1975 1982 1988 Antal
platser

OperanHamburg, 35 944 S2 753 85057 l 674
,Schauspielhaus 13 603 24 944 27 101 2021
,Thalia Teater 10 632 62017 22 123 977

Düsseldorf, Operan 31 078 48 918 47 228 3201
,Schauspielhaus 39415 21 484 29 790 975+268

INTÄKTER 1 000 DM

Hamburg, Operan 10 808 21 212 25 779
,Schauspielhaus 8154 4 773 9 869
,Thalia Teater 2 301 2375 6 066

Düsseldorf, Operan 3 766 6 171 6 044
,Schauspielhaus 951 6804 6 6 147
978+ 267 pl

BILJETTPRISER DM 197576 198283 198889

Hamburg, Operan 4-70 6-95 4-80
,Schauspielhaus 3,50-32 8-48 10-80
,Thalia Teater 6,50-32 4-29 6-40

Düsseldorf, Operan 4-35 7-66 11-48
Schauspielhaus 6-27 8-27 11-32,

BESÖKARE

Hamburg, Operan 431 047 464 763 473 753
,Schauspielhaus 361782 171234 307 898
,Thalia 343Teater 136 271 887 212 910

Düsseldorf, Operan 337 283 345 050 314 485
,Schauspielhaus 290 720 310 043 316 043

PERSONAL

Hamburg, Operan 644 744 704
,Schauspielhaus 334 447 331
,Thalia 309Teater 317 319

Düsseldorf, Operan 542 545 548
,Schauspielhaus 385 342 341

budgetår kalenderår
endast operaverksam heten, operahuset

BESÖKARESUBVENTION PER 198889 DM

Hamburg, Operan 122
Schauspielhaus 88, Thalia Teater 104,Düsseldorf, Operan 150

,Schauspielhaus 94



BESÖKAREINTÄKTER 198889 DMPER SOU 1991; 71
WMI 13Operan S4Hamburg,

32Schauspielhaus, 28,Thalia Teater
19OperanDüsseldorf,
19,Schauspielhaus

ANSTLÄLLD 198889 DMANSLAGSUBVENTION PER

82 173OperanHamburg,
81 876,Schauspielhaus
39 351,Thalia Teater
86 182OperanDüsseldorf,
87 378Schauspielhaus,

uppgifterstatistiskanationalinstitutionerBrittiskaTablll3.2 -

juli 199110,67 kr.1 pundi pund.Beloppen anges
TKUförtillgängliguppgift funnitsinnebärLucka att

föreställningar1 Totalt antal
sålda 1000-tal2 biljetterAntal

Genomsnittligt biljettpris
Beläggning4

1000-tal pundBiljettintäkterb5 1000-tal pundkommunalt bidragCouncilBidrag Arts +
pundl7 donationer OUO-talSponsorer,

000-tal pundinkomst l8 Total

NATIONAL THEATRE

89908889878882837570

1.133 1.2081.413 1.1354931
0930520929722 334
8.977.745.333 1.98
68 %% 70 %7079 %4

82944 8083 807s
8 1347.9307.0070
7700321017 -9471411.900 14.0358

COMPANYSHAKESPEAREROYAL

89908889878882837570

701191411.9371.2001 725
005079 11.040 189823 080

11.879.945.722.03
78 %% 78 %904 %80

25298.0818375 4
92455.7314.1240-

9254947- 130
18 02110.8009.5008 -
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ENGLISH NATIONAL OPERA SOU 1991 71
Kapitel 13

7576 8283 8788 8889 8990

1 275 190 214 208 209
2 435 335 41] 424 375

2.17 7.73 11.31 15.30
77 % 76 % 82% 87% 76 %5 4647 5 304 5 733å 7955 8 236

l 009
8 13 300 14 718

ROYAL OPERA

8384 8485

133
262

93%

8889 8990

128 147
245 288

35.72
90% 93%
10 368 10 287

o 13 227 13 991
5385

s 29 359 32 809
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14 TKUs slutsatser SOU 1991 71
Kapitel 14

Enligt direktiven är TKUs huvudsakliga uppdrag analyseraatt
teaterområdet.och redovisa kostnadsutvecklingen inom uppdra-l

såledesingår inte granska riktlinjer för den statli-gällandeget att
teaterpolitiken. TKU följaktligen inte sinhar detsettga som upp-

gift ställning till eller statligalämna förslag hur detta stortatt om
teaterområdetframdeles bör till till enskildastödet hela ellervara

kapitel vill sammanfatta synpunkterl detta TKU sinateatrar.
gåttsmaterialdet igenom under utredningsarbetet.som

1975-1990 offentligtUnder tidsperioden har den stödda tea-
genomgått denförändringar. utbygg-Mest markant ärtern stora

inad skett regionala och lokala teaterinstitutioner enlighetsom av
års årliga1974 kulturpolitiskamed beslut. Det utbudet teater-av

frånföreställningar institutioner huvudmannaskapmed regionalt
årperioden ökat 2 000 tillhar under med närmare 8 300 per sam-

årsverken fråntidigt sysselsättningen uttryckt i stigit 1600som
till 2400. främstTrots detta har arbetslösheten för konstnärlig

teaterområdetpersonal ökat. hela gäller teknikFör att ny -
anspråkfrämst för ljud och ljus tagits i för konstnärligt kun-att-

Änd-förväntningarändrade attityder och hos publiken.mötana
rade arbetsformer bland den konstnärliga har medförtpersonalen

hårdnatrepetitionstider.längre Konkurrensen publiken harom
något vikande teaterintresse skönjas.och kanett

i utvecklingen naturliga varitTKU har sin analys skälav av
hänvisad till intäkter och andra faktorerbedöma kostnader,att

frågorkan och jämföras. Konstnärliga givetvismätas ärsom som
frågornade för varje viktigasteför publiken har inteochteater

mån sådana frå-kunnat behandlas utredningen i än attannanav
vid fört bl.a.diskuterats de samtal utredningen med teater-gor

uppfatt-chefer och teaterkritiker. Enligt kritikernas samstämmiga
ning fanns förnyelse i svensktdet högre grad vitalitet ochen av

med 1980-teaterliv under delen 1970-talet jämförtsenare av
år.sistatalets

frågan huruvidaEnligt direktiven bör utredningen söka belysa
från iför skiljer sig vad all-kostnadsutvecklingen teatrarna som

frå-dennaför samhället i övrigt. syfte besvaramänhet gäller l att
låtit TKl, variteaterkostnadsindex hän-utarbetahar TKU ettga

teaterområdet utgörpersonalkostnadernatagits till att ensyn
avsnitt 4.5.ca % totala kostnadernadel 70 desärskilt stor av

KPI, speglar denkonsumentprisindexjämförelseEn mellan som
denunderprisutvecklingen, och TKl visar KPIallmänna att pe-

240% ökat med210 TKlriod har ökat med medanstuderatssom
således frånteaterområdet%. skiljer sigKostnadsutvecklingen
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många samhällsområdenvad gäller inom andra och det krävs SOU 1991 71som
upprätthållai dag reala förstörre teaterverksamhetatt Kapitel [4resurser en

åromfattning än vad krävdes 1975.av samma som
Skillnaderna i kostnadsutvecklingen enligt visarkan vad TKU

avsnitt 4.2 inte förklaras takten löneökningarnaatt tea-av
terområdet områdenskulle varit snabbare andra deän eller att
genomsnittliga lönerna skulle ökningenhögre. Däremot harvara

de sociala avgifterna under perioden och de kostnadsökningarav
bl.a. ändrade arbetstidsbestämmelser har medfört, haft bety-som

delse tillför kostnadsutvecklingen. Men främsta förklaringenden
teaterområdet områ-skillnaden mellan och utvecklingen andra

förhållandetden är det teaterproduktion mycket personal-äratt
intensiv. Med hänsyn till verksamhetens finns endast begränsa-art
de möjligheter till rationaliseringar. i framföraAtt dag klassisken

eller klassiskt drama kräver lika mycket personal ochett taropera
lång årlika tid för hundra sedan.som

Frågor teaterområdet ocksåkostnadsutvecklingen harom
behandlats den ekonomiska Enligt de teoriervetenskapen.av av

måstem.fl. redovisasBaumol i avsnitt 10.1 kostnaderna försom
förhållande kostnadsnivånteaterproduktion ständigt i tillstiga

inom ekonomin denna kommeroch stegringresten attav vara
såoupphörlig och kumulativ. relativa lönerDetta gäller länge i de

olika sektorerna ekonomin förblir desamma denoavsett to-av om
lönenivåntala stiger, faller eller är konstant.

fårDe analyser TKU gjort för teoriernasbeläggsom anses ge
riktighet beträffande den studerade perioden. TKU har ingen an-

ifrågasättaledning teoriernas giltighet för framtiden. Dettaatt
förhållande bör beaktas statsmakterna och andra teaterhuvud-av

frågan bidragmän till teaterverksamhetnär prövas. Det bety-om
måsteder självfallet inte varje kostnadsökning godtas elleratt att

måste framståkrav rationaliseringar alltid obefogade. Mensom
sådet innebär enligt TKU stödet till bör utformasatt teatern att

långsiktigtdet stabila förutsättningar för teaterledningarnager
fullgöraoch kulturpolitiska uppdrag anförtrottsdet dem.som

då småFörändringar i stödet bör ske med varsamhet, ned-även
får förhållandevis teaterområdet.dragningar effekterstörre

Mer genomgripande förändringar offentligade bidragen kräverav
enligt TKU samtidig översyn uppdraget.en av

teaterområdetAv Baumols teorier följer uppvi-kommeratt att
produktivitetsutveckling år negativ. De studiersa en som som

redovisar i avsnitt 10.2TKU bekräftar reservation fördetta. Med
vidlåderalla de osäkerheter studier detta slag vill TKUsom av

framhålla, produktivitetsnedgångenändock för helaatt teaterom-
rådet sannolikt är större än vad kan förklaras Baumolssom av
teorier. Enligt torde detta främstTKU bero antalet besöka-att

institutionsteatrarna under den studerade perioden minskatre
från årmed 800 000 3 till 2,2närmare miljoner samti-ca ca per

såväldigt kostnaderna ökat snabbare än KPl TKl.som som
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frågal produktivitetsutvecklingen för enskilda institutionerom SOU 1991 71
framhållavill TKU Operan och Dramaten visar klart bätt-att ett Kapitel 14

resultat än institutionsteatrar. Produktiviteten vid des-re gruppen
institutioner har minskat mån.endast i obetydlig För Rikstea-sa

produktivitetsutvecklingenhar under periodentern varit väsent-
ligt sämre. Föreställningsverksamheten har reducerats utan en
motsvarande minskning de totala kostnaderna samtidigtav som
antalet besökare föreställning har minskat.per

Vad Operan, Dramaten och Riksteaternsagts speglasnu om
också i resultatet de beräkningar TKU gjort storleken iav som av
fasta priser det statliga bidraget föreställning och be-per per
sök. OperansFör del har det genomsnittliga bidraget före-per
ställning och besök under perioden varit 500 000-600000 kr.

varierat mellan 750 och 900 kr. För Dramatens del uppgickresp.
det statliga bidraget föreställning och besök vid periodens slutper
till 85 000 någotkr. 313 kr., vilket är lägre än vid periodensresp.
början. Med beaktande nationalscenernas publiksiffrorgodaav
och biljettprishöjningarde genomförts under 1980-talet ut-som
trycker beloppde redovisats enligt TKUs bedömningsom nu en

subventionsnivå.rimlig sålundaDet torde inte möjligt attvara
såsommed nuvarande givna villkor antalet och publikplat-scener

någon måni subventionsnivån.större sänkaser
Såsom i avsnitt 6.7 skulle det för Operans del verkasagts pro-

duktivitetshöjande, Operan tillgånghade tillpermanentom en
större andrascen. Det skulle medge större utbud uppsätt-ett av
ningar och föreställningar. Säkerligen också frånskulle detta
konstnärlig vitaliserande.synpunkt TKU förordar Operanattvara

tillgångi framtiden bör till Södra Teatern sin andrascen.som
Möjligheterna finansiera ökade kostnader med intäk-andraatt
än de offentliga bidragen självfallet såvälärter intressestortav

för huvudmän för teaterledningarna. Här är detteatrarnas som
främst biljettintäkterna framgårår betydelse. Somsom av av av-
snitt 5.6 gör TKU bedömningen sponsorintäkter i framtidenatt

någoninte i nämnvärd grad kommer bidra till finansieringenatt
den offentligt stödda teaterverksamheten. lnstitutionsteatrarnasav

reala årenbiljettinkomster har mellan 1975 och 1990 ökat med 60
%. fallI för Operans och Dramatens del biljettprishöj-harvart
ningarna, varit markerade under delen 1980-mestsom senare av
talet, kunnat ske iakttagbara effekter publiktillströmning-utan

Biljettintäkternas andel de totala intäkterna för Operanharen. av
och frånDramaten under den studerade perioden %ökat 5 till 8

från% uppnådda% nivån8 16 %.till Den finansie-resp. nu
fårringen biljettintäkter för nationalscenerna enligt TKUgenom

skälig. fortsattEn biljettprishöjning i takt med allmän-denanses
prisnivåns utveckling är enligt TKU motiverad.na

framhållal detta sammanhang finns anledning för TKU att att
ökad egenfinansiering biljettintäkter gör nationalscenernagenom

fårpublikberoende, vilket i huvudsak positivt. Emeller-mer anses
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såvidasårbarheten intäktsbortfall,tid ökar för tillfälliga SOU 1991 7lsamtidigt
i sinDetta kaninte tillräckliga ekonomiska Kapitel 14harteatern reserver.

från synpunkt blirkonstnärligleda till repertoarvaltur ett som
i det-alltför därför inte de kravförsiktigt och motsvarar somsom

denna bak-hänseende nationalscen. Bl.a.bör ställasta moten
bådaföreslår dekapitalet igrund kapitel detTKU i ll att egna

vidteaterbolagen verksamhetenförstärkas. TKU förordarbör att
aktiebolag.Operan framtiden bedrivas ii böroch Dramaten även

Som Riksteaterngjortstidigare visar den analysantytts avsom
ioch 8 utvecklinghuvuddrag i kapitelresovisas avse-somvars en

mån frånvärd Operan och Dramaten.sig utvecklingen förskiljer
fördubblatsharDen föreställninggenomsnittliga kostnaden per

Också anslagetsdet statligaunder period analysenden avser.som
fördubblatsharstorlek föreställning och besöki fast pris perper

från från 400200 till000 8000040 till kronor cacaca resp.ca
och denkronor. utveckling bekymmeringer dennaEnligt TKU

samspelet mellanbör föranleda verksamhet ochRiksteaternsatt
bådeföremål bredare ochblir förlänsteatrarnaochteatern en

djupare Enligt vad TKUmäktat med.den TKUöversyn än som
pågårinhämtat sådant Riksteatern.inomarbeteett

sammansätt-För ochgäller storlekenattrepertoarteateren
frånsåvälningen ekono-betydelsefasta ensemblen ärden avav

frånmisk underlagdetkonstnärlig synpunkt. TKU har somsom
någonfunnits huru-säker slutsatstillgängligt drainte kunnat om

vida någon minska den fas-det fördel förskulle attteatrarnavara
förmån projektanställda.flerensemblen till förta

påståendeEtt vanligt förekommandei den allmänna debatten
administrativabeträffande myndigheter denföretag och är att

producerandedenpersonalen ökar i antal bekostnad per-av
påståendet intesonalen. Oavsett eller gällerdetta är santom

för Beträffande Operan,de Dra-har studerat.TKUteatrar som
visskonstateraoch Riksteatern har TKU kunnatmaten att en

minskning administrativa personalen skett.denav
förstuderatFör utveckling TKUde fria teatergrupper, vars

varitperioden kostnadsökningarna vä-1982-1990, taktenhar
sentligt främst kost-för institutionsteatrarna. ärsnabbare än Det

kraf-naderna stigit mycketför och marknadsföringpersonal som
tigt. Den situationennuvarande ekonomiska är, att storatrots

flerareala förbidragshöjningar skett under perioden, grupper
uppgift före-mycket allvarlig. inte det sinTKU har attsett som

slå några åtgärder ankommaden uppgiften börattutan anser
kulturrådet.

kunnaDet TKI tagit fram börteaterkostnadsindex TKUsom
frågortill teaterekonomiska prövas.även framdeles närnyttavara

Kulturrådet samarbeteRiksförbund ioch Teatrarnas bör ansvara
för insamlingmedindex utvecklas vidare. Under arbetetdettaatt

teaterområdetoch TKUharutveckling statistiska uppgifterav
från inteinstitutioneruppmärksammat redovisningen olikaatt

l8



efter försvåratgörs enhetliga principer vilket möjligheternahar 1991 71SOU
till jämförande kulturrådetbedömningar. Det bör ankomma Kapitel 14

söka förbättra säkerheten i statistiken. bearbetningDenatt som
kulturrådet statistiska teaterområdetgör uppgifter rörande börav
enligt TKU med jämna såmellanrum inriktas produktivitetsut-att

områdetvecklingen fortlöpande kan följas.
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SOU 1991 71
Bilaga I

@
Kommittédirektiv

äEä
Eål

Översyn kostnaderna för drivaatt teaterverksam-av
het

Dir. 198923

Beslut vid regeringssammanträde 1989-05-25

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Göransson, anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallasatt för göra över-en att en
kostnaderna för driva teaterverksamhet.syn attav

ingårI uppdraget
redovisa och analysera vilka faktorer påverkatatt och- som

påverkar kostnadsutvecklingen inom teaterområdet och jämföra
denna med den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället i öv-
rigt,

någragöra jämförelser medatt andra länder vad gäller kost--
nadsutvecklingen för olika teaterverksamhet,typer av

belysa hur de totalaatt ekonomiska utnyttjas iresurserna-
verksamhet,teatrarnas

belysa hur produktivitetsutvecklingenatt har varit vid te--
åtgärderoch redovisa vilkaatrarna vidtagits för förbättraattsom

produktiviteten.
Översynen bör i första hand inriktas de teaterinstitutioner

för vilka har huvudansvaret Operan,staten Dramatiska teatern-
och Svenska riksteatern bör innehållaäven bedömningmen en-

huruvida slutsatserna är tillämpliga andra teaterinstitutionerav
i landet.
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SOU 1991 71Bakgrund
Bilaga l

for-huvudsak iiteaterverksamhettill treDe bidragenstatliga ges
nämligen tillmer,

Operan,dvs.huvudansvaretharvilkaför statenteatrar-
riksteatern,och SvenskaDramatiska teatern

dansinstitutioner,ochlokalaregionala och teater--
fria teatergrupper.- uppgår bud-teaterverksamhettillbidragenstatligasamladeDe

tillBidraganslagengetåret milj.kr. under650198889 till ca
DramatiskaBidrag tilltill Operan,Svenska Bidragriksteatern,

musik-ochdans-lokalaregionala ochBidrag till teater-,teatern,
musikgrupperdans- ochtill friainstitutioner, Bidrag teater-,

musikverksamhet. Avdans- ochbidrag tillVissa teater-,samt
institutio-400 milj.kr. bidrag till dedessa medel drygtär storatre

förSvenska riksteaternochDramatiskaOperan, teaternnerna --
står bidragen.för offentligavilka destaten ensam

väsentligthar ökatteaterverksamhettillstatliga bidragenDe
bidragenSom exempel kan nämnasbörjan.1970-taletssedan att

budgetåret 197071 uppgickDramatiskatill Operan och teatern
Budgetåretårs1988 prisläge.milj.kr. i200till sammanlagt

bådatill dessabidragensammanlagda statliga te-198889 är de
budgetåretriksteaterntill SvenskaBidragen259 milj.kr.atrar var

budgetåret milj.kr. För öv-198889 156och197071 110 milj.kr.
budgetåret 197071 tilluppgick statsbidragetrig teaterverksamhet

budgetåretårs 198889 till 231och103 i 1988 prislägemilj.kr.
milj.kr.

Dramatis-år Operan,tillde statliga bidragenharUnder senare
fastungefär konstanta ivaritka Svenska riksteaternochteatern

penningvärde.
lokala teaterin-regionala ochgrundbeloppen till deVärdet

år genomsnitt demedstitutionerna varje räknatshar ett avupp
Ökningar i förstagrundbelopp harantaletstatliga löneavtalen. av

små Stats-teaterinstitutionerna.hand tilldelats de och medelstora
budgetåretuppgickteaterinstitutionerbidraget till regionala

uppgår budgetåretårs och197071 97 milj.kr. i 1988 prislägetill
erhållerfrån regio-198889 198 milj.kr. detill Utöver stöd staten

frånbetydande bidrag kom-teaterinstitutionernanala lokalaoch
och landsting.muner

Statsbidraget till de fria har ökat snabbtteatergrupperna men
nivåligger i jämförelse med bidragen till teaterinstitu-lägreen

budgetårettionerna. statsbidrag 197071 till 2,5Detta uppgick
budgetåretårs uppgår 198889milj.kr. i 1988 prisläge och till ca

29 milj.kr.
också frånTeatrarna tillförts betydande arbets-har resurser

marknadssektorn.
stödja ochviktig del den statliga kulturpolitiken ärEn attav
redovisadedestimulera kulturverksamhet i hela landet. Av ovan
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framgår ocksåuppgifterna de största reala ökningarna tillatt SOUtea- 1991 71
terverksamhet har tillfallit de regionala institutionerna och friade Bilaga I

Ändå utgörs del de statliga medlen bi-storgrupperna. en av av
drag till Operan, Dramatiska och Svenska riksteatern. Detteatern

dessutom viktigt förär den samlade och operakonsten iteater-
hållalandet nationalscenerna kan hög konstnärlig kvalitet.att en

Riksteatern har dessutom hela sin verksamhet förlagd till iorter
hela landet. Verksamhetsformen för Operanvarierar.teatrarna
och Dramatiska drivs i form aktiebolag. Svenska riks-teatern av

är sammanslutning lokala teaterföreningar ochteatern ut-en av
gör sammanslutningens riksorganisation. deAv regionala teaterin-

årstitutionerna drevs 1987 13 stiftelser kommunmed ochsom
landsting stiftare medan 5 drevs aktiebolag, 3 medsom som
landstingskommunal huvudman, 1 med kommunal huvudman och
1 föreningvar u.p.a.

fråganUnder tid har kostnaderna för drivaattsenare tea-om
ingåendeterverksamhet diskuteras och framför allt gällt de stora

institutionerna för vilka har huvudansvar.staten ett
Det har hävdats de samhälleliga bidragen inte är tillräckligaatt

hållaför omfattning verksamheten vadänatt samma som
årkrävdes för tjugotal sedan. Kostnaderna för driva deett att sto-

teaterinstitutionerna Sådanaha ökat särskilt snabbt. erfa-ra anses
också frånrenheter redovisas andra med Sverige jämförbara län-

der.

Utredningsuppdraget

Mot den bakgrund jag har beskrivit är det angeläget attsom nu
påverkatnärmare undersöka vilka faktorer har kostnadsut-som

vecklingen för frånoch situationen skiljer sig vadteatrarna om
i allmänhet gäller för samhället i övrigt. Härvid kan bl.a. ef-som

fekterna ändrade arbetstids- och arbetsmiljölagar avtalsamtav
inom arbetslivet särskilt ha haft betydelse. faktorerAndra som
kan spela in högaär och logikostnader turnéverksamhet.vidrese-

förhållandeEtt särskilt Svenska riksteatern erfarenhetharsom av.
Nya kostnadskrävande ocksåuppgifter har förmodligen kommit

påställas bl.a. detnär gäller marknadsföringatt och in-teatrarna
formation.

Det är vidare intresse åtgärderbelysa vilka vidtagitsattav som
från sida för hantera kostnadsutvecklingen. Härvidteatrarnas att
är finansieringsförutsâttningartotala betydelse. vil-teatrarnas lav
ken omfattning biljettintäkterhar och ökat Vilkent.ex. gager
roll spelar höjningar biljettpriset för besöksfrekvens och teater-av
ekonomi l vilken grad har fonder kunnat utnyttjas Har teatrar-

Ärerhållit någraandra inkomster inkomster förknippadena
med krav teatrarna
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frågeställningar ibör behandlas Över-exempelDetta är SOU 1991 71som
också belysa hurintressesammanhang är det1 detta Bilaga Iattavsynen.

föreställningåskådarebidragensamhälleligastorleken de per
vad kanbedömningutvecklats och görahar vara ensomen av

subventionsnivå.rimlig
utnyttjas iVidare det belysas hur de totalabör te-resurserna

består naturligt tillheltverksamhet. kostnaderTeatrarnasatrarnas
lönekostnader. Vid krävsdelenstörsta teaterstor en nog-enav
så tillfredsställandeutnyttjas iplanering personalen kanattgrann

Svårigheterna kanutnyttja fast anställd personalomfattning. att
iställasmedföra ekonomiska förluster i verksamheten. Detta bör

projekt-omfattning tillämpamöjligheten i lämpligrelation till att
anställningar.

produktiviteten harredovisning vidare hurbör görasEn ut-av
givetvis beaktasutredningsarbetet börvecklats vid l attteatrarna.

vid kräver sär-verksamhet bedrivskonstnärligaden teatrarnasom
skilda hänsyn.

innehålla huruvidabedömningUtredningen bor även aven
DramatiskaOperan ochnuvarande verksamhetsformen förden

ändamålsenliga till verksamhe-hänsynden medär mestteatern
eller ekonomiska skäl.karaktärtens av

Översynsarbetet samverkan med berördabör bedrivas i nära
myndigheter institutioner m.fl.och

utgången aprilföreredovisa uppdragetUtredaren skall av
1991.

dir. 19845direktiv tillutredningen gäller regeringensFör
angåendekommittéer utrednings-särskilda utredaresamtliga och

inriktning.förslagens

Hemställan

jaganfört hemställerhänvisning till jag harMed vad att rege-nu
bemyndigar migringen

kommittéförord-omfattadutredaretillkalla särskildatt aven -
i enlighet1976119 Översynmed uppdrag göraningen att en

föregående,anfört ijag har detmed vad
och bi-sekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om

åt utredaren.träde
beslutarVidare hemställer jag regeringenatt

åttonde huvudtitelns anslag Ut-kostnaderna skall belastaatt
redningar m.m.
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Beslut SOU 11991 7l
Bilaga 1

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bi-
faller hans hemställan.

UtbiIdningsdepartementet

187





TEATEROMRÃDETCENTRALA OCH LOKALA AVTAL INOM SOU 1991 71
Bilaga 2

Bilaga 2.1

Förteckning över riksavtalkollektivavtal

Riksavtal mellan Teatrarnas Riksförbundt och Svenska
Teaterförbundet avseende Teateranställda vid de statsunderstödda

198990teatrarna.

Riksavtal mellan Teatrarnas Riksförbundt Svenskaoch Mu-
sikerfdrbundet, Kulturarbetarförbundet avseende

Gemensamma bestämmelser del l

Bestämmelser for orkesterföretag del ll Tillsvidareanställ-
da musiker vid orkesterföretag inkl. musikteatrarna tillfälligtsamt
anställda musiker i företag beträffande RiksradioSverigessamma
omfattar avtalet endast musiker engagerade i Sveriges Riksradios
Symfoniorkester.

Bestämmelser för musikteater- och teaterföretag del lll
Fast och tillfälligt anställda korister, fast och tillfälligt anställda
repetitörer musiker anställda vidsamt anslutna till TRteatrar
med undantag de anställda omfattas 2 jämte tillfälligtav som av
anställda korister vid privatteatrarna.

Bestämmelser för regional musikverksamhet del lV Fast
och tillfälligt anställda musiker frilansmusiker och tillsam-samt

med Svenska Teaterförbundet solister färdigrepeteradmedmans
repertoar.
198990

Riksavtal mellan Teatrarnas Riksförbundt Sverigesoch Yr-
kesmusikerförbund SYMF avseende

Gemensamma bestämmelser del l

Bestämmelser för orkesterföretag del ll Tillsvidareanställ-
da musiker vid orkesterföretag inkl. musikteatrarna tillfälligtsamt
anställda musiker i företag beträffande Sveriges Riksradiosamma
omfattar avtalet endast musiker engagerade i Sveriges Riksradios
Symfoniorkester.
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och till-del lll Fast 1991 71musikteaterforetag SOUförBestämmelser
repetitörer.tillfälligt anställda Bilaga 2fast ochkorister,fälligt anställda

lVdel Fastmusikverksamhetför regionalBestämmelser
musiker.anställdaoch tillfälligt

ochkoristerV Musiker,delfor FolkoperanBestämmelser
repetitörer.

tillfälligtochFastradiokörsavtaletfor6.. Bestämmelser an-
Radiokören.ställda korister vid

198990

SvenskaochRiksförbundmellan TeatrarnasKollektivavtal-k
Teatertek-avseendeKulturarbetarförbundetMusikerforbundet

institu-andraochstatsunderstöddavid denisk personal teatrarna
istatsunderstöddavid destatisteravseende teatrarnationer samt

1988Stockholm.

Sveriges Arbets-Riksförbund ochTeatrarnasmellanAvtalt
MalmöAB,Kungl. Teaternvidarbetsledareförledareforbund

Konserthusstiftelse.StockholmsStadsteater och
198990
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Bilaga 2.2 SOU 1991 71
Bilaga 2

Förteckning över lokala föravtal Operan, Dramaten och Riks-
teatern

Yrkeskategoriert

Skådespelare, sångare, dansare, regissörer, regiassistenter, koreo-
grafer, kostymtecknare, scenografer, tekniska tjänstemän peruk-
makare, inspicienter, dekormålare m.fl., administrativ personal,
administrativ servicepersonal, sufflörer.

Organisation

Svenska Teaterförbundet TCOPTK

Operan

Central överenskommelse angående arbetstid för administrativ
personal gällande fr.0.m. 1979-05-01.

Lokal överenskommelse arbetstidens förläggning sång-förom
solister 1976 tillägg l977-05-27.

Nytt kallelsesystem gällande för 1977-01-01.

Ledighet dag före gällande fr.0.m. 1974-05-09.gen.rep.

Temporär överenskommelse avseende arbetstidens förläggning
för Kungliga Teaterns balett 1984-11-01.

Överenskommelse mellan Kungliga Teatern och Operans tjäns-
temannaklubb arbete lördagar för administrativang. personal
1983-11-26.

Tjänstgöringstider i samband med helger, 1965-01-01.

Förlängning temporär överenskommelseav mellan Operan och
Teaterförbundet avd. l avseende fria balettskor för dansare i
Operabaletten 1987- 2-30.l
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1991 71SOURiksteatern
2Bilaga

1989-02-13 mel-ersättningararbetstider,avtal m.m.Lokalt ang.
15.avdeln.TeaterförbundetSvenskaochRiksteaternlan

Yrkeskategorieri

repetitörer.korister,Hovkapellet,Musiker

Organisation

TCOPTKusikerförbu ndYrkesmSveriges

Operan

1987-OperakörenförÖverenskommelse graderingssystemom
12-01.

1987-01-22.körenförÖverenskommelse rollpengars.k.om

Hov-jourtjänstgöringkollektivavtaltillämpningLokal ang.av
1986-09-26.kapellet

OperansförarbetstiderÖverenskommelse utläggning avang.
1983-11-23.repetitörer

arbeta-antalveckorÖverenskommelse lediga samtkörensang.
dagarspelår 1990-02-05.de

Yrkeskategorier-k

ochbelysnings-inomarbetsuppgiftermedScenpersonal scen-,
ochsömnads-snickeri-,el-,Verkstadspersonalattributområdet;

påklädareKostympersonalsmeder;tapetseringspersonal samt
vaktmästare,Städpersonal,förrådspersonal; gar-ochtvätt-samt

chaufförer.fastighetspersonal,derobiärer,

Organisation

LO.MusikerförbundetSvenska

19
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Operan SOU 1991 71
Bilaga 2

Överenskommelse beträffande arbetstid kombinerad med jour-
tjänster för Städpersonal gällande fr.o.m. 1980-10-17.

Överenskommelse mellan Kungl. Teatern och Operans Arbe-
tarklubb beträffande arbetstidsschema för Operanarbete i inytt

Skiftgåendemed arbetstidsförkortningsamarbete för personal
1988-02-01.fr.o.m.

Dramaten

Överenskommelse mellan Dramatiska Teatern och Dramatens Ar-
betarklubb arbetstider, ersättningar fr.o.m. 1987-01-01.ang. m.m.

Yrkeskategorit

Tekniska tjänstemän i arbetsledande bl.a.ställning chef för scen-
dekoravdelning, belysningschef, fastighetschef och verkstadschef,
arbetsledning för Scendekor-, belysnings-, attribut-, transport-,
fastighets- och städavdelningar snickeri- och tapetseriverk-samt

kostymförråd,städer, smedja, skrädderi och tekniska tjänstemän
målarateljé,och arbetsledning för scenmaskin- ljudavdelningoch

orkesterservice.samt

Organisation

Sveriges PTK.Arbetsledareförbund

Lokala avtal

Operan

Lokal överenskommelse beträffande vid Kungligaarbetsledare
1988-09-14.Teatern

Överenskommelse Operanmellan och Operans SALF-klubb i
skiftgåendearbetstidsförkortning för personalsamband med

1988-02-01.belysning, attribut och orkesterservice fr.o.m.scen,

SvenskaOperan finns gränsdragningsöverenskommelseFör en
Arbetsledareförbund.TeaterförbundetSveriges





ARBETSTIDER ENLIGT CENTRALA OCH LOKALA AVTAL SOU 1991 71
Bilaga 3

Bilaga 3.1

Arbetstider för teateranställda tillhörande Svenska Teater-m.m.
förbundet

Enligt riksavtal mellan Teatrarnas Riksförbund och Tea-
terförbundet

omfattar skådespelare,till förbundet sångare,anslutna dansa-
regissörer, regiassistenter, koreografer, kostymtecknare,re, sceno-

grafer, dramaturger, tekniska tjänstemän, administrativ personal,
administrativ servicepersonal sufflörer.samt

Ãrsarbetstid 230 dagar
Arbctsvecka 40 tim., Skiftarbete undantaget
Arbetsdag 8 tim., Skiftarbete undantaget
Del arbetsdag Inställelse till tjänstgöring räknas lägst 2av som

tim. För tekniska tjänstemän 3 tim.
Veckovila enligt lag 36 tim.7 dagar

spelårs-Semester enl. lag. För och tillsvidareanställd harsom
såvälordinarie arbetstid förlagd till dag- kvällstid, skall,som om

överenskommits, uppgåsommarledigheten till minstannat en
vecka utöver vad enligt semesterlagen följer.

Övertidmertid timår200Högst
Övertidskompensation för arbetad tid ordinarieutöver vecko-

arbetstid, arbetad tid 8 timdagutöver m.m.
Obekväm arbetstid För personal med till övertidsersätt-rätt

utgårning ersättning för beordrat arbete ordinarie arbetstid
minst timme förlagt till vardagar mellan kl. 19.00 ochom en

06.00 måndagfredag kl. 19.00 till 06.00.kl.samt

2. Bestämmelser enligt lokala avtal

2.1 Operan

För administrativ personal 35 tim. arbetsvecka, tim. arbetsdag.7
sångareFör Ord. arbetstid utöver förberedelser, fö-genrep o

reställningar 10.00-15.00 10.30-15.30, 11.00-16.00alternativt
från19.00-23.00. Undantag vid repetitiondetta kan skesamt av

ingårverk. arbetstiden tid för smink-längre I kostymklädsel och
ning; generalrepetition föreställning uppsjungningvid och 30 min

30 min. avsminkning. Solist roll ledigmedverkar i ärstörreo som
dag före offentligt föredag premiär.samtgenrep

ingåFör baletten arbetstid Ordinariel skall 1 tim träning. ar-
betstid för repetitioner 10.00-15.30, Repeti-lördag 10.00-13.00.
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repeti-avslutasföreställningsdag 1991påbörjas 10.30. Vid SOU 71tidigasttion
repetitionerkanförutsättningar 3Bilagavissa13.00. Undertion senast
Scenrepeti-17.00.måndag-fredag 15.30 ochmellanävenläggas ut

4 kväl-l9.00-22.00 högstrepetitionerövriga19.00-23.00,tioner
föreställningtillfällen. Förlarmånad vissatillbegränsatsamt

maskering be-ellerscenklädselbeordradrepetition medförsamt
för förberedelse-repetitionellerarbetstim.föreställning1räknas

beräk-kostymrepetition med endastVidavslutningsarbeten.och
20 min.sammanlagttidnas en av

ledig.möjligtskall enligt praxispremiärefterDag varaom
tillrepetition förläggaspremiärdansare kanochsolisterFör

tim.kalendermånad. Baletten15.30 med högst 14efterkvällstid
kompledig-januari-aprilkollektiv ledighet underveckahar en

het.

2.1enligtsamtligaFör
dagarår. vissakonstnärligaFör30Semester samtgrupper

ferier.tjänstemän
Söndag generellt.Veckovila

Riksteatern2.2
198990lokalavtal

personalförläggning för turnerandeArbetstidens
arbetstid med högstordinarierepetitionsperiod förläggsUnder

lo-tillfällen eftersärskilda09.00 19.00. Vidkl ochtim. mellan8
föreställning kan ävenför genomförandeförhandling ellerkal av
då kvällsföreställning23.00 användas. Dagfram till klkvällstid

3 tim. föreför avslutasrepetition medverkandeskall senastges
föreställningens början.

mellan kl 08.00arbetstidturnéperiod förläggs ordinarieUnder
början.föreställningstidigast 5 före23.00, dock tim.och resp.

arbetstidsbestämmelser.balettkompani gäller särskildaFör
utgår tim sammanhängande36enligt lag med minstVeckovila

fåri följd8 dagarHögstvarje period 7 dagar.underledighet om
får 6 tim.turné med högstförkortasVeckovila underutläggas.

utgår förekomman-får iErsättningunderstiga 30 tim.aldrigDen
påbörjade medförsta 4 timmarna8 tim för dede fall med samt

4 mind-med än ochveckovilan minskastim.ytterligare 4 merom
utgår övrigti ärvadersättning utövertim. Denna6än somre

fårTurnéperiod omfattaenligt riksavtalets bilagatillämpligt
från Vid särskilda omstän-Stockholm.efter25högst dagar avresa

facket,ochmellanefter överenskommelsedigheter kan, teater
Efter överenskom-dagar.turnéperioden förlängas med högst tre



melse mellan och facket turnéperiod förlängas tillkanteatern SOU 1991 71
turnéslut denna överstiger 30 dagar. Bilaga 3om

Turnéuppehåll skall omfatta minst lediga hemorten.5 dagar
Om nattvila kan beredas ersättningmed 11 timmar skall ut-

Omenligt riksvtalet. nattvila understiger tim. skall9 dock ut-
utgåöver i riksavtalet stadgad ersättning ledig i sambanddagen

turnéns avslutning.med
utgår utgårOB-zillägg enligt riksavtalet. Därutöver under tur-

né särskild ersättning enligt beräkningsgrunder undersamma var-
stårför beordrat arbete före 12.00dagar i samband medsom

föreställning börjar 15.30 paragraf 5.senastsom
VidResor. landsvägstransporter tillämpas 25 milspeldagmax

och 40 milresdag se vidare paragraf 7.max
erhållaEnligt tilläggskontrakt kan tekniker särskilda ersätt-

ningar för vissa medverkan i föreställningsverksamhet.typer av
erhållaKonstnärlig personal kan särskild tillfälleersättning per

för och bärhjälp m.fl.bygg- uppgifter utanför konstnärligadet
området. paragraf 10.
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1991Bilaga 3.2 SOU 71
3Bilaga

musi-tillfälligt anställdatillsvidare-för ochArbetstider m.m.
Yrkesmusiker-Sverigesrepetitörer tillhörandekorister ochker,

SYMFförbund

Musiker

Yrkesmusi-RiksförbundSverigesEnligt riksavtal Teatrarnas1.1.
kerförbund

Ãrsarbetstid 230 dagar.Högst
podietjänsttimvecka, schemalagdVeckoarbetstid 40 varav

29 timvecka.högst
arbetstid 6 timdag.HögstDaglig

då kvällstjånst-gällerdagen HovkapelletIndelning För attav
10.00 ochförläggs dagrepetition mellan kl.göring beordradär

15.00 eftersträvas enl lokalavslutning kl.15.30. Dock bör senast
överstiga 3 tim. före-överenskommelse. Repetition bör om

kvällen.ställning ges
dagars varselplaneringen ändras med mindre än 5Om upp-

utanför inplaneradearbetstiden ligger denräknas delden somav
gäller korister.%med 50 även

minst 2 tim.inställelse och 3lnställelse till tjänst räknas som
tim.tjänstgöringsdag.

månatliga utgårersättningar tillsvidareanställda förförFasta
paragrradioTVbandinspelningar grammofoninspelning 5samt o

riksavtal.6 i
skyldigMusiker särskild ersättning tjänstgöra iär att utan

besättnings.k. enkel överenskommits.annatom

Lokal överenskommelse1.2. för Operan

Särskilda kontrakt med arbetstid för konsertmästare inedsatt
stråkståmmor totalt 20.ca

stråkståmmorSamtliga musiker inom Hovkapellets harsom
ordinarie tjänstgöringstid enl gällande riksavtal omfattas jour-av
tjänstgöring.

2. Korister

l Enligt riksavtal jfr 1.1.ovan.

Ãrsarbemid Högst 230 dagar

198



Veckoarbetstid. 40 timvecka, för Operakören minst 6 SOU 1991; 71varav
Över-översjungning;tim. för enskild för 4-6 tim.övriga Bilaga 3teatrar

tvåveckors På-förlagdsjungning inom 80-timmarsram. och av-
ingår.sminkning

8Daglig arbetstid tirndag.Högst
Arbetspasspauser lnställelse räknas lägst 2 tim. tjänst-som per

Uppehållgöringstillfälle tim.tjänstgöringsdag. mellan repeti-tre0
tion föreställningoch understigande 2 tim. %50ersätts med av
ordinarie timlön.

2.2. Lokala för Operanavtal

Överenskommelse uppehåll2.2.1 finns reglerar mellansom repe-
tition föreställning enligt särskilt graderingssyszemoch efter reper-

svårighetsgrad.toarens

ÃrsarbetstidenÖverenskommelse2.2.2 körens lediga veckaang
erhåller årminskas till 225 dagar. Kören ledig veckaen per

påsk avstår frånfebruari eller krav sparadsamt semester.

3. Repetitörer

3.1. jfr 2.1.Enligt riksavtal 1.1. ochovan

Ãrsarbetstid 230Högst dagar.
Veckoarbetstid 40 timvecka, 4 tim enskilt instuderings-varav

arbete.
arbetstid timdag.Daglig Högst 8

3.2. Lokalt avtal för Operan

Utläggning arbetstider för repetitörerav
Ordinarie tid 10.00-16.00arb 19.00-23.00, med vissasamt un-

dantag.

4. Gemensamma bestämmelser för koristermusiker, och re-
petitörer Operan

år. tvåSemester 30 dagar Därutöver fe-ytterligare veckorsper
rier.

PåVeckovila Enligt lag 36 tim. Operan söndag fastär vecko-
vilodag.
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1991SOU 713.3Bilaga
Bilaga 3

tillhörande Svenskaför personalteatertekniskArbetstider m.m.
KulturarbetarförbundetMusikerförbundet

statister vid destatsunderstödda ävenomfattar stats-samtteatrar
Stockholmiunderstödda teatrarna

Riksförbund ochkollektivavtal mellan TeatrarnasEnligt
Musikerförbundet KulturarbetarförbundetSvenska

Ãrsarbetstid dagarår S-dagarsveckainte har230 för dem som
kontinuerligt.

2-veckorsperiod.40 tim.vecka beräknatVeckoarbetstid per
fårveckoarbetstiden genomsnittstidenöverskridaordinarieDen

veckoarbetstidsmåttettim.vecka. Vid Skiftarbete år5med änmer
tvåveckorsperiod.vecka i genomsnitt38 timhelgfri per

arbetstid Högst skift undantaget8 timdag,Daglig
08.00kl. ochArbetstiden förläggs mellandagenIndelning av

föreställningens verk-arbetstidsschema. Förslut enligt23.00 resp.
På07.00 18.00.förläggs mellan ocharbetstidenstadspersonal

07.30 fastighetsper-för verkstads- ochoch 16.00mellanOperan
chaufförer, inkl. portvakts-städ- fastighetspersonalsonal För o

lokal överenskommelse. Förförlägges arbetstiden enl.personal
skift belysningsarbetare,för attribut- ochOperan gäller scen-,

och fastighetspersonal. skift för kostymavdel-podieinspektörer
verkstäder.ningen och

utgår 3för inställelse med minstArbetspasspauser Ersättning
timlöner.

Semester
helårsanstålld ferier vid kungligamed deEnligt lag. För te-

följandegälleratrarna
dagarspelår för dagarbetande.25
dagarspelår för skiftgående.30

dagars ferier vissaFör samtliga 5 med undantag.
PåEnligtVeckovila. lag minst 36 tim. Operan söndag gene-

rellt.
utgår 19.00-måndagOB-tillâgg efter kl. 19.00. Fredag 06.00

utgår dubbelt OB.
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2. Bestämmelser enligt lokala avtal SOU 1991 71
Bilaga 3

2.1 Operan

Lokalt 1988avtal i samband med skift-arbetstidsförkortning för
gående personal. Avtalet innebär följandebl.a. arbets-Den totala

timtvåveckorsperiod.tiden innehållerblir 76 För scenpersonalen
kvällsveckan arbetstidsuttag 9 Veck-med tim lördagar.ett

tvåveckorsperiod.ovila beräknas till 72 tim Ett lönetilläggper om
krjmånad700 kr.månadför attribut,scenpersonal och 600 för

såbelysning erhållsorkesterservice. En semesterveckaextra0 att
antalet blirsemesterveckor Därutöver tillkommer veckas fe-en
rie läggs ihop med semesterledigheten.som

2.2 Dramatiska Teatern

påkläderi,För ordinarie inom skiftgåendepersonal icke personal
inom scenavdelning avdelningar sker medinarbetning 1,5m
tim i veckan under 44 veckor kompenseras 2med veckors le-som
dighet i samband ordinariemed semester.

Nytt arbetstidsschema Skiftgåendeför scenavdelningen perso-
nal.
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1991 71SOU3.4Bilaga
3Bilaga

arbets-SverigestillhörandeteateranställdaforArbetstider m.m.
SALFledarefdrbund

SverigesRiksförbund ochTeatrarnasmellanavtalEnligt
Arbetsledareförbund

enligtveckor3genomsnittitimvecka40Vcckoarbetstid per
arbetstidsschema.uppgjort

Ändring dagar5arbetstidsschema senastarbetstidDaglig av
13gällerplaneras,ändringen kanOmarbetstillfälle.aktuelltföre

18.00.efter kl.arbeteför alltOB-tilläggdagar.
3 tim.minsträknastjänsttilllnstâllelseArbetspasspauser som

utgår middags-tim2,5OperanvidarbetsgruppenrörligadenFör
20.00.14.00klmellanrast o

ljudav-turnéverksamhet,lår. iArbetsledare30 dagarSemester
Skiftgåendetvå Förveckor.därtillorkesterservice hardelning och

två ferier.veckorspersonal

arbetstidsförkortningsamband mediOperanföravtal2. Lokalt
orkester-ochattributbelysning,Skiftgående personalför scen,

Skiftgåendeförarbetstidsschemainnebärvilket1988 nyttservice
i39,5 timarbetstidermedbelysningsmästareochscenverkmâstare

två veckor.utlagdagenomsnitt
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Lag- och kollektivavtalsförändringar kostnadsmed-av sou 1991; 71
förande slag utom löner i kollektivavtalen TR- Bilaga 4
teaterförbundet sedan 1974

1974

1

ocksåTillsvidareanstältning för konstnärlig personal enligt lag om
anställningstrygghet m.m.

Antagande

Om denna lagändring medfört i genomsnitt, att extraen person
fått anställning vid medelstor kan kostnaden värderasteater,en
till

%1,0

2

Nytt regissörsavtal med förrätt dessa disponera minst 30att ar-
betsdagar.

Antagande

Om skådespelarehalva arbetstiden för utgöra repetitionerantas
skådespelareoch varje i genomsnitt imedverkar produktionertre

år, kan dessa förlängda repetitionstider anspråki 3per antas taga
skådespelareveckor åroch tekniker kostnadtillper per av

3,0 %

3

Statligt utlandstraktamente 0,1 %antasm.m.

4

Trygghetsförsäkring SAFPTK 1,2 %
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SOU 1991 715
Bilaga 4

enligtfrån lagtimmarvecka4042,5 tillArbetstidsförkortning
arbetstidsbestämmelserföljdförändringar avtalenssamt av

6,0 %

6

0,2 %Restidsbcstämmelser

7

250-dagarsrege1övergång S-dagarsveckatillSuccessiv
1,0 %

%12,5

1975

1

240-dagarsregel5-dagarsveckautvecklingFortsatt mot
%1,4

2

1,3 %timarbetsdag8

%2,7

1977

1

arbetsmarknadenRestidsbcslämnzelser enligt normer
%0,1

2

233-dagars-regel5-dagarsveckautvecklingFortsatt mot
1,0 %
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3 SOU 1991 71
Bilaga 4

Förlängd arbetsmiljölagenveckovila till 36 tim 1,0%

4

Övriga avtalsänd ringar 0,2 %

2,3 %

1978

1

Ny semesterlag 5 veckors-semester 2,2 %

2

Övriga avtalsänd ringar 0,5 %

2,7 %

980l

1

Ersättning till fackliga förtroendemän 0,2 %

2

Förhandlingskostnader för medbestämmandeavtal
0,8 %

Antagande

Arbetsgivarsidan såha minst dubbelt höga kostnader förantas re-
förhandlingslokaler tidsåtgångoch facket, i sinsor, tursom som

förutsättes bidraga med minst utgårersättning församma som
facklig förtroendeman.
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3 SOU 1991 71
Bilaga 4

från trakta-Ersättning för bostadsorten samtengagemangsresa
till korttids- och pjäsengageradementen

0,3 %

4

%Havandeskapslön 0,1

1,4 %

1981

1

%% 0,290Förbättrade sjuklöner

2

praktikUtbildningsavtal rörande teatrarnaa

3

%personal 3,7Ob-tillägg för icke-konstnärlig

1983

l

%0,4Ersättning för delad tjänstgöring

1986

1

%0,5Femdagarsvecka 230-dagarsregel

206



2 SOU 1991 71
Bilaga 4

11-timmarsregelersättning för nattvilaKontant
%0,2

3

%matinéersätzning 0,3Kontant

4

%100 % 0,5Full sjuklön

5

vårdför sjukt barnLön under högst 5 dagar av
0,2 %

6

Andra avtalsförändringar 0,1%

1,8 %

1988

l

%semestertillägg enligt 0,1Höjt SAFPTK

2

Mcrtidsersätlning

3

ocksåOb-tillägg 4,0 %för konstnärliga grupper
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4 SOU 1991 71
Bilaga 4

Övriga 0,1 %avtalsändringar

4.2 %

9891

l

övertidsersâttningar enligt avtalFörbättrade semestertilläggs- och
%0,2TR-PTK
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Intima TeaternochOscarsteaternvid1975-1990, 1991; 71kronor SOUBiljettpriser
Bilaga 5

Oscarsteatern

År Tilläggprispris LägstaHögsta
fre.lör.

510501975

510vår 551976

510601976 höst

315751977

515801978

515851979

515901980

10151001981

10151201982

10151251983

15151351984111

20151401985111

20151601986

25301701987 111

25001801988

2560190vår1989

251253751989 höst
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Intima Teatern SOU 1991; 71
Bilaga 5

År Högsta pris Lägsta pris Tillägg
frejlör.

1975 50 20 5

1976 55 20 5

1977 65 20 5

1978 70 25 5

1979 75 25 5

vår1980 80 25 5

1980 höst 85 30 5

1981 100 45 10

1982 110 45 15

1983 115 45 15

1984 111 125 50 15

1985111 130 55 15

1986 160 90 20

1987 160 90 20

1988 190 130 25

1989 190 130 25

1990 225 160 25
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SOU 1991 71OperanKungliga Teatern
Bilaga 7

1.1 Inför läsningen

l den följande gällertexten
skett medFastprisberäkningar har, inget annatom anges-

årsdeflator till 1989 priser.KPI som
verksamhetsåren 197576-197778,Period Pll avser-

P2 197879-198081,2period -- --
P3 198182-198384,3period -- --

198283-198384,3 P3period -- --
198485-198687,P4period 4 -- --

P5 198788-198990.period 5 -- --
beaktatkostnader och intäkter har TKU endast rän-Utöver-

rânteintäkter minus räntekostnader. Viddvs.tenettot en-
årligajämförelse mellan de redovisade totalasumman av

intäkterna därför skillnader föreligga.kostnaderna kanresp.
frånskillnader häröra bl.a. avskrivningar ochDessa kan

årenfonderingar med undantag förTKU,poster som-
se 1.2.198485 198586, har beaktat vidareoch

gäller siffermaterialet redovisas i de olikaNär det ta-som-
påpekas siffror vanligenbellerna det dessa ärbör att avrun-

vanligende bakomliggande beräkningarna har utförtsdade,
i vissa fall tillflera decimaler. Avrundningarna kanmed

avrundade avvi-redovisade talenföljd deatt summan av
från angivna avrundadedenker summan.

påverkat1.2 Faktorer TKUs analys verksamhet,som av
intäkterkostnader och

fyra faktorerAnalysen Operans verksamhet komplicerasav av
omfattandeUnder period harden TKU studerar ensom-

pågått. Ombyggnadsarbetena harombyggnation operahusetav
skett i i utsträckning förlagts till, eller i anslut-etapper storsom

då uppehåll i spelverksamheten.ning till perioder görteatern
speluppehåll från juni till slutetNormalt Operan mittenhar av av

uppehåll för-ombyggnationerna varitaugusti. Dessa har p.g.a.
säsongsavslutning ochellerlängda tidigarelagd senare-genom-

spelåren P1, 198081P1, 197677lagd säsongsstart 197576-
P2, P5 P5.198182 P3, 198283 P3, 198889 198990samt

Spelåret påverkades pågick198283 strejk mel-även somav en
253 1983. organisationsstrejklan den och den 85 Strejken envar

SALF organiseramellan och TF möjligheten för SALF attom ar-
betskraft Stadsteater vid övrigavid Malmö organisatoriskt te-som
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i Sverige tillhörde TF vid Operan tillhörde SALF.atrar SOU 1991; 71men som
Operans SALF-anslutna medlemmar i sympatistrejk.togs ut Bilaga 7

dåuppgifter periodernaNärmare operahuset varit stängtom
redovisas i underbilaga.

Ombyggnationen och SALF-strejken har medfört Operansatt
verksamhetsårverksamhet under sju periodens femton varitav

alltså verksamhetsårreducerad. Därmed är antalet normala un-
der den studerade perioden begränsat.

år dåI den löpande benämns varitde verksamheten redu-texten
stängningsår år dåcerad ombyggnadsarbeten och verksam-p.g.a.

normalår.bedrivasheten kunnat i normal omfattning benämns
spelårenBeroende den kraftiga förkortningen 198889av

såoch 198990 för sifferserierna gällande antal besökanges resp.
föreställningar den procentuella förändringen inte förbara perio-

spelårenhelhet mellan 197576 198788den även ochutansom
vid medeltal mellan och P4. Vidare gäller kommentarer-P1 att

dåsiffermaterialet, främst verksamheten, koncen-vad gällerna av
normalåren.tilltreras

Operans fonder eller avsättningar för täckandesnarare;-
framtida kostnader, till198384 uppgick 100närmareav som

årmilj.kr. Avsättningarna gjordes iunder antal slutetettsom av
1970-taletbörjan 1980-talet t.o.m. 198182 inkluderade iärav
de redovisade haft möjlighetkostnaderna. TKU har inte sär-att
skilja dessa avsättningar vilket innebär de redovisade kostna-att

årunderderna dessa inte enbart gäller faktiska kostnader.
påverkarfonderreserver OperansDessa redovisade in-även

dels ränteintäkternatäkter; främst under P3 relativt högaärsom
frånberoende avkastningen de fonderade medlen, dels det

år för skallstatliga anslaget under minskas Operanattettsom par
utnyttja anslagetde medel det gäller det statligaNäravsatt.man

medlen för 198485har i TKUs redovisning till de anslagna resp.
så198586 adderats 10 de55 milj.kr. Att skett beror attresp.

årstatliga anslagen beräknats för nämnda reducerades medsom
10 milj.kr.55 dessa belopp skulle enligt istatsmakternaresp. -
från dåstället de existerande fonderna.tas

verksamhetsåretOperans redovisning förändras fr.o.m.-
från198283, bl.a. följd kritik riksdagens revisorer.som en av

Redovisningsförändringarna liksom de nämnda avsättningarnas
såväl kostnader medför jämförelserinverkan intäkter attsom

år innan missvisande.mellan efter förändringen kanresp. vara
korrigeringar statligaMed undantag för nämnda det an-ovan av

återger redovisas väl-slaget TKU de kostnaderintäkter som men
årjer, främst vad gäller kostnaderna, vid jämförelser mellanatt

perioder begränsa dessa till tiden efter redovisningsförändringar-
Som konsekvens medeltal för P3, vid vissa jämfö-baserasna. en

två år sårelser, endast 198283-8384, där sker kallas perio-
den P3.
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för verk-årsverkesredovisning; redovisningen 1991SOU 71ändradEn- låter sigochsamhetsåren rättvisande Bilaga198081 7t.o.m. varaanses
till nuvarandeöversättas system.

peronalut-årsverkesredovisningen innebärförändradeDen att
verksamhetsåret 198182.fr.o.m.redovisasendast kanvecklingen

Verksamhet2

Uppsättningar2.1

opera-lproduktionsresurserOperansdelenDen större avserav
för operahusetsbalettproduktionerochoperettproduktioner stora

mindrevissaproducerasverksamhetdennaUtöver programscen.
antal konsertprogram.andraför ochRotundan samt ettscener

balet-årliga operoroperetterproduktionerantaletDet samt
mellan,varieratharoperahusetster uppförts stora scensom

198788.30198283 högstoch14lägst stst somsom
stängningsåren såfrån genomsnittligaökar deOm bortserman
års Vad gällermedeltal under perioden.treuppsättningsantalen

uppgårså 5ökningen till närmareuppsättningartotala antaletdet
från 2722 tillbalett 1.5,3.5 ochdärav operaoperett cast caca

år.st per
uppsättningarna harandelOperaoperettproduktionernas va-av

andel har% balettproduktionernasoch65 och 75rierat mellan
årliga antalet%. tabell 1 redovisas det35mellan 25 och lvarierat

operaoperett,helaftonsprogramuppsättningar stora scenen;
ibalett totalt.samt

påhelalionsprogramuppsättningarårligal antaletTabell Det opera-
periodenoperaoperett balett,totalt,husets stora resp.scen;

uppsättningar-%andelar197576-8990, desamt senares av
na

andelarProcentuelladäravTotalt
opera balett operaantal

balettSpelår operettoperettupps.

25755197S76# 20 15
257518 6197677 # 24
3268817197778 25
326819 13 6197879
326815 7197980 22
36648# 22 14198081
356511 6198182# l7
297110 4198283 # 14
326822 15 7198384
257518 6198485 24

72 2818 7198586 25
247619 6198687 25
3310 67198788 30 20

9 64 3619888919 25 16
376310 6198990 # 16

ombyggnadsarbeten# reducerad verksamhet p.g.a.
KällazOperan
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l tabellerna 2 och 3 närmare redovisning opera-l 1991SOU 71ges en av
ånyobalettuppsättningarna, där redovisas det totalaoperett- Bilaga 7resp.

också innehållantalet detta antals vad gäller urpremiärer,men
premiärer nyinstuderingar. När det gäller balettproduktionersamt
så består helaftonsprogram i tabellen redovisadett som en upp-
sättning vanligen balett.än l redovisningen är det där-av mer en

Ävenför antalet balettverk belyses närmare. operaaftnar kansom
innehålla tvåverk, dettaän har dock endast skett underettmer

spelårperiodens vilket redovisas i Med urpremiärnot.av en avses
gångenförsta nykomponeradeverk uppförs verk, medett pre-

miär verk har dekor och kostymer, och medavses som ny nya ny-
instudering verk har artister nyttjar de-avses som nya men som

frånkor och kostymer tidigare framförande.

årligaTabell 2 operaoperettuppsättningar påDet antalet operahusets
helañonslöresållningar perioden 197576-198990stora scen

Antal däravupp-
sättningar, premi- nyin-urpre-

Spelår operaOperett miärer ärer stud.

19757611 15 2 1-#197677 18 3 3-197778 17 1 2 I
197879 13 1 5 4
197980 315 l-#198081 14 3 2-198182 # 1l 4 l-#198283 10 1 l -198384 15 3 2-198485 18 3 7-198586 18 21 3
198687 19 1 2 6
198788 20 3 2-19888991 16 3 3-19899091 10 21 1

Antalet 197879 198889operaverk 15 och 17st st.var
# Reducerad verksamhet ombyggnadsarbetenpga.
KällaOperan
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på operahusets storabalettuppsättningarårliga 1991 71SOUantalet3 DetTabell
197576-198990periodenscen Bilaga 7

däravAntalAntal
nyin-premi-balett-balett- urpre-
stud.miärerverkuppsåttn.Spelår arer

3213# 5197576 - 624136#197677
142168197778
23106197879 - 2 1107197980 - 15168#198081 - 512136#198182
194198283 # -- 25127198384 - l71l198485 6 - 31137198586 -2215198687 6 -341710198788 - 11149#198889 -110 1# 6198990 -

ombyggnadsarbetenverksamhet# reducerad p.g.a.
KällazOperan

198990 hadeståendeomfattande repertoar;Operan har en
balettde-tillgängligaoch 51operadekorertillgängliga30teatern

1980-underskettantal hardettaminskningvissEnkorer. av
talet.

underOperankan nämnasrepertoarbredden att pe-gällerVad
operaverk62framförtochproducerat197576-198889rioden

ståttVerken har repertoa-balettverkoch 80 stora scenen.
spelsäsonger.fleraellerunder enren

ba-dessamånga säsongerhur resp.tabell 4 opera-1 somanges
framförts.lettverk

iOperans repertoarbalettverksäsonger4 AntalTabell resp.opera-som
197576-8889periodenframförts under

TotaltframförtsverkensäsongerAntal som ant.verk10-5-93-421

Antal
62411171713operaverk

Antal
8029132531balettverk

OperanKälla

ärfler säsonger10 ellerunderspelatsoperaverkfyraDe som
balettverkMotsvarandeValkyrian.ToscaCarmen, samtBohême,

Svansjön.ochOtelloär
ochoperaverkenhälftenframgår tabellen harSom avcaav

ikvar23 legat repertoarendrygtbalettverkenmerparten av
2 säsonger.högst
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2.2 Föreställningar och besöksantal SOU 1991 71
Bilaga 7

Detta avsnitt inleds med relativt omfattande tabellmaterialett gäl-
lande föreställnings- och besöksantal. Eftersom det finns näraett
samband mellan föreställnings- såoch besöksantal kommenteras

olikade siffrorna gällande redovisad kategori efter tabeller-resp.
na.

I tabellerna 5 och 6 redovisas antalet föreställningar givitssom
under perioden antalet Någotbesök vid dessa. över-resp. mer
skådliga redovisningar i tabellerna 7 och där genomsnittstalges

på treårsperioderbaserade redovisas för de olika kategorierna.
Utifrån uppgifterna antalet föreställningar besök har detom resp.
genomsnittliga antalet besök föreställning beräknats, resultatetper

detta redovisas årsi tabell 9 tre Påmedeltal. sista raden iav ta-
bellerna kategoris procentuella förändring under denanges resp.
redovisade perioden.

För föreställningar givits i Stockholm sker uppdelningsom en
utifråndels föreställningarna framförts, dels mellan olikavar ty-

föreställningar. De redovisas ärper av separat storascener som
med 1 100 platser och Rotundan med 150 platser;scenen ca ca

båda dessa ligger i operahuset och nyttjas kontinuerligtl.scener
föreställningarDe i Stockholm än desom ges annan scen nyss

nämnda hänförs till kategorin annan scen. Under annan scen
redovisas bl.a. de föreställningar givits Drottningholmstea-som

Södra Teatern och i Storkyrkan.tern,
Föreställningarna givits i Stockholm indelas efterävensom

balett eller övrigt.typ; Till operaföreställningar hänförsopera,
även operettföreställningar och till kategorin övrigt förs konser-

blandade föreställningar,ter, informationsprogram Före-m.m.
ställningar givits utanför Stockholm redovisas turnéfö-undersom
reställningar i Sverige utomlands. När det gäller turnéföre-resp.

såställningarna saknas uppgifter någrabesöksantal för deom av
åren, detta innebär det totala antalet besök inkl. besöksenare att

turnéföreställningartill år.kan för dessaanges
De ombyggnadsarbeten pågått under perioden har inne-som

burit minskat antal föreställningarett och därmed lägre be-ett
söksantal år då spelåretunder de förkortats. Operan har, för
TKUs räkning, gjort sammanställning över längden deen spe-
lår påverkats skattat det antal föreställningarsamt skullesom som
givits verksamheten inte reducerats. utifrånTKU har dessaom
uppgifter gjort korrigerad föreställningsredovisning, dennaen re-
dovisning Operans återfinnssammanställningsamt underbi-som
laga.

l Rotundan nyttjas Operan och Restaurang Operakälla-gemensamt av
ren.
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SOU 1991 71
Bilaga 7spelårföreställningarTabell Antal5 i Operans regi periodenunderper

198990197576-

AntalAntal turne-Stockholnföreställningar iAntal föreställningarforestdårar ITotalt 1Övrigt Utan-lBalettOperaAnnanRotun-Spelår tora SthlmSverigelandsSverigedan scenscenen
aa 333191137375 402408s592a2175191 3814504500691213823118513183197677 3764754921799713623316345168197778

315356356041291051817933197879 203 333350350017371101867841214197980 293331338738291211434847198198081
31535036717353212216114013162198182 248309309061576412710421123198283 343359363416341231866829246198384
4294644673355010527413735198485 257 3313373370681012226016198586 255 271285285014693172126253198687
292292301908861981342198788 237 2953003011516792004236217198889 257277312352016651764741169198990

197576 ochspelarenmellanFörändring -12%-27%-26%50%100%-7196 975%54%24%198788 -0 ----
197576 ochspelarenmellanFörändring 23%31%24%483%71%-43%26% v -55%12% -198990 -------

bl.a.harövrigttilloperettfbrestallningar.inråknatsharraförestallningarTill infor-nationsprogran.ochföreställningarblandadeförts onserter. OperanKallaabyggnadsarbeten.verksametReducerad p.g.a.
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SOU 1991 71
Büag 7Tabell 6 Antalet besök spelår vid Operans Föreställningar underper pe-rioden 197576-198990

vid föreställningarAntal besök i Sthlm, Antal besök vi Antal besök vid
därav vid turnéförest Operansförest

ÖvrigtSpelar Ilotun- Annan Opera Baletttora l Uton- Totalt 1 1
dan Sverige lands Sverige Sthlnscenen scen

19757764 Iåööo -269725 251725353865193717 9440 22448 142685 67660 15250 25120
197677 1385 65532 159153183524 83526 7762 31140 0 281581 281581 250441
197778 6354 60511162888 153785 73780 2188 41866 19788 291407 271619 229753
197879 199291 3963 28002 147482 81292 2482 14853 0 246109 246109 231256
197980 201666 5088 27133 151366 78692 3829 5586 0 239473 239473 233887
lmBll 192484 6059 15618 124246 84442 5473 16586 7395 238142 230747 214161
IMIBZO 1278147945 47752 119540 72530 4905 13503 24308 234786 210478 196975
1M283l 2209 35934104410 83310 39434 19809 41115 0 183668 183668 142553
19384 234728 2980 14270 139700103040 9238 5271 6000 263249 257249 251978
13485 222862 4277 20443 171969 68490 7123 18652 1116 267350 266234 247582

158315586 220607 11867 151348 75240 7469 5130 0 239187 239187 234057
198687 220879 591 4403 147673 74042 4158 0 225873- - -
198788 221523 49865047 156940 69420 5196 0 231556 231556- -4103198890 202150 13626 152585 61879 5415 2000 221879 219879- -1Q9904 140375 4703 15272 112143 42420 5787 21609 181959 160350- -

spelaren 197576mellanForlndring och
1U788 78%14% 47% 10% 3% 66% 100% 8% 3%4 + + +- - - - - - -

spelaren 197576uellanFörändring och
198990 28% 50% 32% 21% 37% 62% 17% 28% 29%- - - - - - - - - - -

raföreställningarTill har inraknats operettföreställningar, till övrigt har bl.a.
blandade föreställningarforts och infornationsprogram.onserterantal besökUppgift saknas.a verksamtReducerad wbyggnadsarheten.0 Kalla Operanp.g.a.

Tabell 7 Genomsnittligt Föreställningar spelårantal i Operans regiper
årsunder perioden 197576-198990 tre medeltal

antal Sthlm.föreställningar iGenasn. Antal turne- Antal
därav förest förestäl l ni ngarÖvrigtBalettAnnan OperaRotun- l TotaltPeriod tora Utan- 1 l

Sverige lands Sverige Sthlmscenen n scen

50 133181 227 121 16 79 8 450 442 36314
40 68205 1702 112 32 32 2 346348 314
21 104 15830 177 103 41 37 7 346 339 302
19255 70 223 100 21 18 363 3624 1 344
40 34208 191 13 85 77 15 305 290 281

period ochmellan 1Förändring
62% -48% 2%period 4 41% 36%17% 77% -87% 19% 18% 5%0 +- - - - - - -

period ochmellan 1Förändring
20% 74% 16% 36%period 5 15% 89% 96%15% 32% 35% 23%+ +- -- - - - - - -

O verksamet onbyggnadsarbeten.Reducerad Källa Operanp.g.a.
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SOU 1991 71
Büaga 7föreställ-spelår Operansbesök vid8 Genomsnittligt antalTabell per

års197576-198990 medeltaltreperiodenningar under

vidAntal besökvisökAntal beSthlu.iförest.vidbesökantalGenusn. forestoperansturnéförestviddärav5a IIÖvrigt TotaltUtan-lBalettOperaAnnanRotun-Period Sverigedanscenen

5726180043u
50371978142
21561623613
21502214494

11295461818801650
ochpegâgd1ggnFörändring t-O-6969196-6496-2596+3975% -4period + --
ochperiod 1mellaniandF6 grr -1395-219576963596-2396-79677%19 -4%5 -period -o --

finns inomuppgifterantalutifrån det somberäknatsnedeltaletharsaknasuppgifterDå
mixern OperanKallaaiñyggnadsarbeten.verksamt p.g.a.l

föreställning Operan underbesök vidGenomsnittliga antalTabell 9 per
års197576-198990 tre medeltalperioden

Genousnittligt antalantalföreställ- Genansn.antal besökttligâGenonsni per besökbesökln,Stocki perni rng Förest.turnéf Före FörevidDärav restPå Övrigt samt- i iOperaBalett lAnnanStora Rotun- an-Period liga SthlmSverigeSverige landsdan scenscenen

607 6481643 6244181159971
693 691 722386 10561259652

653656 640535 14431039173
686372 630 631293 5801138684
7257319444103321169055 --

period1 ochmellanFörändring +129+219-2496 +126+109; +222-11969%period 5 i - --
turnéföreställningar för demedeltal beräknatssaknats harbesöksantal viduppgifterDå

besöksantal finns.såväl antal föreställningaruppgifterär d somai Källa Operan
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Totalt föreställningarantal SOU 1991 71
Bilaga 7

Det totala antalet föreställningar givits Operan har undersom av
perioden varierat mellan, högst spelåret492 7778 ochstsom

lägst 285 spelåret 8687. årenFlertaletstsom har variationer-av
skett inom intervallet 300-400 någotgenomsnittligtna st lägre i-

intervallet under periodens del.senare
Minskningen det totala antalet föreställningar kan huvud-av

sakligen härledas till verksamheten Operan bedriver utanförsom
operahuset där kan jämförelsevisnotera kraftigatt minsk-man en
ning skett vad gäller antalet föreställningar dels annan scen,
dels under turnéer i Sverige. Verksamheten utanför operahuset
kan generellt sägas ha varit mindre regelbunden karaktär; dessav
omfattning har i hög grad varierat mellan spelåren.olikade

Med undantag spelåretför då1982183 det totala besöksantalet
uppgick till drygt så180 000, har Operans totala besöksantal un-
der perioden fram spelåret 198586 legatt.0.m. mellan 230 000ca
och 290 000 år.besök per

påBeroende uppgifter gällandeatt besöksantal vid turnéföre-
ställningarna såsaknas kan Operans totala besöksantal anges
för år.periodens sista

Operans föreställningar-k i Stockholm

Antalet föreställningar Operan givit i Stockholm har varieratsom
mellan, lägst 248 spelåret 198283st ochsom högst 429 stsom
spelåret 198485. Variationerna kan främst härledas till antalet fö-
reställningar ocksåär följdannan operahusetsscen, men en av
ombyggnad.

Med undantag för stångningsår så har det genomsnittliga anta-
let besök år vid Operans föreställningar i Stockholmper uppgått
till omkring 230 000. Studerar de spelårenenskilda framgårman

de högsta besöksantalen,att 250 000, spelårennoterades 7677ca
8384-8485.samt

Det genomsnittliga besöksantalet föreställning Operanper som
givit i Stockholm, samtliga kategorier, har ökat med drygt 10 %
mellan P1 frånoch P5, 650 till 725 besök. Sistnämnda besök-ca
santal noterades även P2 sedan lägre under P3men och P4.var
Det högre genomsnittliga besöksantalet P5 torde avspegla att en
större andel Operans föreställningarav Denstorages scenen.

relativt de övrigascen som, Operan använder,scener harsom
Ökningenhögst publikkapacitet. det genomsnittliga besöksan-av

talet föreställning avspeglarper även föreställningsantaletatt
minskat rel. besöksantalet. Jämförs såP1 och P4t.ex. har antalet
föreställningar minskat med 5 % medan besöksantalet i principca
är oförändrat.
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på 1991Föreställningar SOU 71storai scenen
Bilaga 7

varierat dockharföreställningarAntalet stora men varscenen
Föreställningar-del.periodensgenomsnittligt högre under senare

P4-P5periodens delutgjorde understora senarescenenna
ti-föreställningsantal, denna andel% Operans totala70 varavca

digare mindre.
föreställningarVariationerna vad gäller antal stora scenen

ombyggnads-skettstängningari grad dehögberor p.g.a.som
också, mellan teaterche-Operan, olikheterenligtarbeten men

målsättning inriktning.konstnärlig Enochfer vad gäller annan
tillgångenpåverkar föreställningsantalet ärväsentlig faktor som

repetitionslokalerOperan inga störrehadetill repetitionslokaler.
3.3..avsnittse lokalredovisning198182förrän

så Operan följan-Vad verksamhetengäller stora gerscenen
prägladkanperioden Pl sägasbeskrivningde storavara avav

föreställningsverk-ställde infordradeproduktioner att mansom
Underproducera dessa verk.kunnakvällar församheten vissa att

föreställningarantaletmedvetet utökaP2 P3och sökte ge-man
från till Ope-början anpassadeverkproduceraatt varsomnom

såledesförhållanden föreställ-inte krävdeochsceniska attrans
målenproduktionsförloppet. Ettin underningar ställdes av var

veckovilodagen. Dettai veckanspela alla dagarförsöka utomatt
spelåret planeringsmässigtmål uppnåddes 198485maximalt som

Undermåste 198384. P4chefsperioden slutadehänföras till som
mål, da-spelaförsökt strävaoch P5 har attmot sexsammaman
genomföras beroendefall intedock i vissai veckan. kanDettagar

långavill verkstorhet.konstnärliga Närverkens t.ex. geman
enbartså dessa verk inte skeslutrepetitionernaWagner kan avav

bådemåste och kvällstid, medtill dag-förläggasdagtid utan
Verksamhetenföljd.föreställningsverksamhetreducerad som

påverkas genomför inter-kan även storateaternstora omscenen
nationella gästspel.

med demålsättningen vecka ochdagarspelaOm är att persex
bedömer Operanföreställningarinställdanämnda behoven av

torde liggaföreställningarantaletnormaladet storaatt scenen
år. vilket detinomdet intervall250 Dvs.230 ochmellan st per

årliga 198384.fr.o.m.föreställningar varieratantalet
stängningsåren antaletfrån genomsnittligahar detBortsett

från 000200varit lägre änhatill ökat,besök attstora perscenen
220 000 besökår första hälft till överperiodensunder strax per

år del. Därmed har ävenperiodensunder stora scenens an-senare
fråni Stockholm ökat;Operans föreställningarviddel besökenav

perioderna.sistatill 90 % under de80 % under överP1ca
föreställninggenomsnittliga besöksantaletDet stora sce-per

från 000 tillsjunkit 1har10 % P1; detP5 lägre änär canen ca
framgår ännudetta antaldock900 tabellenbesök. Av att varca
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något alltsålägre P4, 870 besök, det har skett viss ökning SOU 1991ca 7len
mellan P4 och P5. Bilaga 7

påFöreställningar Rotundant

årligaDet genomsnittliga föreställningarantalet Rotundan har
varierat mellan 20 och 50 st.

När det gäller verksamheten framhål-Rotundan bör det
las Operans möjligheter nyttja dennaatt är begränsade.att scen
Lokalen disponeras även Restaurang Operakällaren.av

Besöken vid Rotundan utgör besöken vidett procentpar av
Operans föreställningar i Stockholm. årligaDet genomsnittliga
besöksantalet under Pl, P2 och P5 i storleksordningen 5 000.var
Under P3 och P4 det genomsnittliga antalet väsentligt lägre,var
drygt år.2 000 besök per

Det genomsnittliga antalet besök föreställning varierarper
mellan 100 och 125 st.

Föreställningar påt annan scen

Om jämför såP1 och P5 har antalet föreställningar gi-man som
vits frånminskat kraftigt; 133 till 34 Detta ärannan scen st.
dock kategori innehåller lite varje. Det är ofta mind-en som av

produktioner, och i vissa fall de inteär direkt produceradere av
Operan.

Verksamheten redovisas under rubriken harsom annan scen
påverkatdock i hög grad utvecklingen Operans totala föreställ-av

ningsantal under P1-P4 utgjorde föreställningarna annan-
20-30 % Operans totala föreställningsantal,scen P5 dessav var

andel mindre; %.10 Beroende denna kategoris betydelseca
för Operans totala föreställningsantal någotnämns här de fö-om

ingårreställningar i P1 och P3 perioder med jämförelsevissom -
högt antal föreställningar annan scen

Plzs föreställningsantal 133 st kan bl.a. härledas till att-
spelårenunder 197677-7778 100 föreställningarman gav ca per

år Maximteatern, till del utgjordes dessastor serie lör-av en
dagsföreställningar med bl.a. kortbaletter utdrag störresamt ur
baletter ipresenterades syfte att aktivera Operabalettenssom
dansare och koreografer för skapa allmänt publikin-samt att ett

för danskonsten.tresse Verksamheten vid Maximteatern inklude-
rade under P1 även framföranden gästande ensembler,av t.ex.
Folkoperan.

det rel. höga föreställningsantalet P3 104 st förklaras till-
del spelårenstor 198182-8283att s.k. stängningsårav rela-var

lågativt föreställningsantal scenen under vilkastora sysselsätt-
ningen upprätthölls verksamhet andra bl.a. Söd-genom scener,
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Oscar-Cirkus,Kulturhuset, SOU 1991 71Drottningholmsteatern,Teatern,ra
BilagaPunschlunden. 7ochsteatern

årliga besökgenomsnittliga antaletP5 har detPl ochMellan
80 %.med Plminskat närmareföreställningarvid scenannan

50 000,årliga genomsnitt till närmareiantalet besökuppgick det
andel000. Dendrygt 11besöksantal tillmotsvarandeuppgickP5
före-vid Operansbesökenutgjortbesöken vid avscenannansom

från % till20 PlminskatdärmedStockholm harställningar i ca
5 % P5.

föreställning vidbesökgenomsnittliga antaletDet annanper
400300 och Va-mellanlegatför P4,undantaghar, med st.scen

faktumtillskrivas detkunnatorde främstantalriationerna i detta
platsantaletingår och därmedkategorinide va-att somscener

nerar.

övrigtOpera, ochbaletti

så perioden flertalet,underStockholmiföreställningarnaAv var
tredjedel balett-ungefäroperaföreställningar,50-70 % till varen

%,vanligen mindre 10andel, änvarierandeochföreställningar en
kategorin övrigt.var av

dess slutinledning ochperiodensmellanVid jämförelseen
har ökatkategorinframgår föreställningarandelenatt operaav

kategorier-föreställningartill % andelen70 medannärmare av
%.5till 25 knapptminskat drygtövrigtbalett har resp.na resp.

så Operan medandelNär gäller balettensdet att nuvaran-menar
scener medrepetitionslokalerpersonal,de samtsamtresurser

så andelmålsättningen vecka kan balettensdagarspelaatt sex per
påpekasdockHär kanhögre.föreställningarna inte attvaraav

ytterligareinnebäri Stockholmhustillkomsten Dansens enav
flerkapacitet produceraden harOperabaletten attomscen som -

på.framträdaföreställningar skulle kunna-
årliga operaföreställning-vidantalet besökgenomsnittligaDet

spelårstängningsår, periodensfrånsett flertaletunderhar, avar
172 000antalet, besök,150 000. Det högstakringvarierat no-ca

publik harspelåret Operaföreställningarnas198485. ut-terades
föreställ-vid Operansnågot % publiken70mindre ängjort av

Stockholm.iningar
balettföreställningarårliga besök tillantaletgenomsnittligaDet

år Genomsnittligt70 000.kringperiodens legathar flertalet av
Balettföreställ-något perioden.den tidigare delenunderhögre av

något %mindre 30ändärmed utgjortpublikandel harningarnas
Stockholm.föreställningar ivid Operansbesökenav

så framgår genomsnittliga antaletdetP5Jämförs Pl och att
såväl högre underbalett,föreställning,besök varopera somper

föreställningarnaandelstörretorde beroP5, detta att aven
harbesöksantalOperaföreställningarnasstoragetts scenen.



frånökat %,med 10närmare 670 till 735 Motsvarande talst. SOU 1991 7lca
för balettföreställningarna frånhar ökat med drygt 20 %, 620 Bilaga 7ca
till 755 st.

föreställningarAntalet kategorin övrigt har varierat mellanav
år.10 och 50 Besökarna vid dessa har utgjortst ettper par pro-

det totala antalet besök Operansvid föreställningar icent av
årligaStockholm. Det genomsnittliga besöksantalet uppgick P5

till 500.5 nivåBesöksantalet har varierat kring denna underca
föregående åren,flertalet de endast undantagsvis 197576 ochav

198283 har antalet överstigit 10 000 besök.
Som följd kategorin övrigt inkluderar siffror gällandeatten av

olika såoch vitt skilda har det genomsnittligascener program an-
talet besök föreställning varierat relativt kraftigt mellanper en-

år.skilda

rnéfdreställningarTui

turnéföreställningarAntalet givits Operan inom Sverigesom av
frånminskathar kraftigt; åri genomsnitt 80 under P1stca per

årtill 10 P5. Därmed har även dess andel Operansstca per av
frånföreställningar minskat; 20 %närmare P1 till ett procentpar

år.under periodens sista De redovisade föreställningarna är dock
inte helt jämförbara. Det tidigare, högre, antalet inkluderade bl.a.

relativt föreställningarantal mindreett produktionerstort av
fåtalmed endast artistermedverkande medan detett senare an-

talet inkluderade framförandenantal större verk underett av
medverkan solister, kör, balett och hovkapell.av

turnéföreställningarAntalet Operan givit utomlands harsom
årvarierat kraftigt påver-mellan enskilda endast marginelltmen

kat det totala föreställningsantalet eftersom de, vad gäller antal,
utgjort mindre del Operans mellanverksamhet 0 och 35en av

år.föreställningar per
Liksom turnéföreställningarantalet i Sverige utomlandsresp.

har antalet besök till dessa år.varierat starkt mellan enskilda Be-
söksredovisningarna är dessutom ofullständiga enär uppgifter om

år.besöksantal saknas för vissa
När det turnéföreställningarnagäller Sverigei kan dock kon-

årligadet antalet besök genomsnittligt högrestateras att var un-
spelårender periodens första hälft än under de natur-senare en-

lig följd föreställningsantalsdetta utveckling.av
turnéföreställningarAntalet inom landet har dock minskat rel.

än motsvarande besöksantal vilket innebär detsett attmer ge-
nomsnittliga antalet besök turnéföreställning i Sverige ökatper
mellan tvåPl och P5. Under de första perioderna ligger det ge-
nomsnittliga besöksantalet tvåföreställning kring 400 Dest.per

lågföljande perioderna, P3-P4, antalet mellan 500 och 600 st.
sistaDen perioden, P5, uppgick det genomsnittliga besöksantalet
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siff-turnéföreställning i Sverige till 950 besök. Dessanärmare SOU 1991 71per
tidigare redovisade föreställnings- besöksantalende Bilaga 7samt resp.ror

spelåren, färre före-visar Operan, främst under de gettatt senare
varitställningar Stockholm givitsutanför de störreattmen som

inför pub-framförts i lokaler störreproduktioner större ensom
lik.

turnéföreställningargenomsnittliga besöksantalen vidDe ut-
på övriga kategoriersomlands baseras mindre underlag änett ge-

spelårfemton har Operannomsnittstal. Under nio periodensav
besöksantal finns förutomlands, uppgifteruppträtt sex avom

år. före-dessa innebär genomsnittligt antal besökDetta att per
spelår. år infal-ställning endast kan beräknas för totalt Dessasex

inklude-ler under P1-P4 och redovisas i tabell P4, enbartsom
från spelåret fö-uppgifter 198485, uppgick besökantalet perrar

periodernareställning till 400 de tidigarenärmare Underst.
Utifrånföreställning.motsvarande antal 1000 besököversteg per

turnéföreställ-sig tilldetta knappa underlag kan sluta attman
utland-ningar relativt publikutomlands attstor menses av en

årligen återkommandesturnéer till Operans reguljärainte hör
verksamhet.

3 Kostnader

3.1 Allmänt

sågenomgångarnaInför följande kostnadernas utvecklingde av
omfattningbör beakta verksamhetens varierat underatt pe-man

rioden. kostnaderna relateras till verksamhetenJämförelser där
föreställnings- besöksantal görs i avsnittoch

kostnader i löpande priser ökat med 75Operans totala har ca
frånverksamhetsåren 197576 138 milj.% och 198990,mellan ca

kr. 242 milj.kr.till närmare
framgårtill fasta priserOm de totala kostnader omräknas att

verksamhetsåren med198283-8788 undan-kostnaderna under
220 milj.kr. Därefterför 198485 varierat 215 ochmellantag steg
två år 240 milj.kr.kostnaderna uppgick periodens sista tilloch ca

%Därmed de ökat med 14 mellanhar reala kostnaderna ca
198283 och 198990.

redovisningsförändringarSom följd de fonder deochen av
inledningsvis främst den utvecklingkommenterasangettssom

P3-P5.198283-198990skett under periodensom
fasta priser, redovisas iOperans kostnader, i löpande ta-resp.

kostnadsslagens10-11. de olikabell Längst ned i tabellerna anges
198283 198990, delsprocentuella förändring mellan ochdels un-

der perioden helhet.som
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årliga12 fas-l tabell redovisas de genomsnittliga kostnaderna SOU 1991 71
treårsperioderpriser P1-P5.för redovisasHär kostnadernas Bilagata 7

förändring P3dels mellan och P5, dels mellan Pl och P5.

verksamhetsårenOperans löpandeTabell 10 priser,kostnader, 197576-
8990 kkr

ÖvrigaPersonalkostnader Lokal- Totala
Verksam- SocialaLöner kost- kos kost--hetsår avgifter nader nader nader

731911975764 40035 15975 9002 8179
1976774 45560 19513 9710 10216 84999
197778 52403 23361 10782 11493 98039

197879 56324 24928 12697 12629 106578
197980 61731 27671 15700 13822 118924
1980810 68472 31017 16150 14875 130514
1981824 75069 35156 17318 17900 145443
1982830 72029 32939 17926 14795 137689
198384 76289 34829 20344 21201 152663
198485 85592 39328 20749 21285 166954
19856 88793 37734 22600 18279 167406
198687 96222 40816 22207 25564 184809
198788 103775 40804 21947 29604 196130
198889 119776 45913 28058 30929 224676
198990 122590 51081 29605 38293 241569

Förändring mellan verksametsåren 197576 och
198990 206 220% 229% 368% 230%+ %+ + + +
Förändring mellan verksamnetsaren 198283 och
198990 70% 55% 65% +159% 75%+ + + +
l Reducerad verksamhet al adsarbeten.p.g.a.

Vissa förändri vad gäller visningsprinciper, bl.a.ar rberoende kri ik från Riksdagens revisorer.
Källa Operan
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SU 199171
Bilaga 7års verksamhetsårenTabell ll Operans 1989 priser,kostnader,

även197576-198990 dell KPI, kostnadernakkr, de totala
deflaterade TKmed

ÖvrigaTotala kostnaderPersonalkostnader Lokal-Verksam
DeflTKlkos 0ef1KPISociala kost-hetsår Löner -avgifter nadernader

226526 2495082736149453197576f 25314123903
238939 26057727296 28718128073 54853197677
247093 25689128966197778 58878 27175132074

26462124397829066 28910197879 128937 57065
254368 27635433581 29564197980 132037 59186
245408 26948730367 27970198081 128749 58322

27138230044 24411459006 290671981820 125997
24370822861 212755111298 50897 276991982830
24746930072 21654149402 28856198384 108210

24479427950 21922951642 27246112392198485
22946822361 20479146161 27647198586 108622

216907 23472926064 3000447905198687 112934

23743222081645940 24709 33330198788 116837
23853029862 32918 23912448865198889 127478

241569 24156929605 382931989900 122590 51081

197576verksamhetsáren ochmellanFörändring
36 43 51 4 7 %198990 2 % 21 + ++ + --

198283verksamhetsarenmellan ochFörändring
+- 68 1 %198990 10 0 7 % 8 14 %2 ++ +2 -

ombyverksamhetReducerad0 p.g.a.
bl.a. beroendegäller ovisningsprinciperförändringar vadVissa r

från Riksdagens revisorer.kritik
OperanKälla

årliga års12 Operans genomsnittligaTabell kostnader, 1989 priser,
verksamhetsåren års197576-[98990 tre dellmedeltal, KPI,
kkr

ÖvriPersonalkostnader Lokal- Totalakosg-a
Sociala kost-Period Löner kost-

avgifter nader nader nader

128019 54391 27444 27666 2375201 I

2 129908 58191 31005 28815 247918

1151683 53102 28541 27659 2244700

3 109754 50150 28278 26466 2146484

111316 48569 26986 213642267724

122302 48629 28059 34847 2338365 I

Förändring mellan period och1
2 26 2period 5 4 2 11 x %4 %+ +- - -

mellan 3Förändring period och
3 32 9period 5 11 % % 1 % % k+ + +- -

198283-8384.för P3 baseras två år v-årenHedeltalet
verksamhet ombyggnadsarbeten.Reducerad6 p.g.a.

Källa Operan
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De olika kostnadsslagen olika iväger den totala kost-tungt SOU 1991 71
nadsbilden, vad gäller perioderna P3-P5 kan nämnas Bilaga 7

lönekostnaderna har för 50 %.drygtatt svarat-
de sociala avgifternas andel kostnaderna har minskatatt av-

något; från drygt 23 % under P3 till 21 % under P5.ca
personalkostnaderna har utgjort 70mellanatt sammantaget-

och 75 % under P3-P5.
kostnaden för hyror har utgjort 12-13 % de totalaatt av-

kostnaderna.
något; frånde övriga kostnadernas andel har ökat drygtatt-

12 % P3 till %15 P5.ca
årligaAv redovisningarna gällande de genomsnittliga kostna-

framgårtabell 12derna bl.a att
lågkostnaderna för löner under P3 och P4 kring ll0 milj.-

kr., därefter ökade de och uppgick P5 till 122 milj.kr.ca
kostnaderna för sociala avgifterna uppgick P3 till 50ca-

något lågmilj.kr., de sjönk därefter och kring 48.5 milj.kr.
såvälunder P4 P5.som

lågkostnaden för hyror P3-P5under mellan 27 och-
28milj. kr.

övrigade kostnaderna under P3 och P4 uppgick till ca-
26.5 milj.kr. Därefter, mellan P4 och P5, ökade kost-dessa
nader med 30 % och uppgick P5 till 35 milj.kr.ca ca

de följandel avsnitten redogörs förnärmare de olika kostna-
dåderna, främst föregås årsverksre-personalkostnaderna av en

föregåsdovisning lokalkostnaderna redovisningsamt av en av
lokalsituationen. såVad gäller övriga kostnader kort-ges en mer
fattad beskrivning vilka kostnader inkluderats dessassamtav som
utveckling.

3.2 Personal och personalkostnader

Ãrsverken3.2.1

årsverkendet gällerNär Operan redovisas antalet endast för pe-
årenrioden l98l82-198990. Att redovisning för dessförinnan

årsverkensaknas beror antalet beräknasredovisas enligtatt ett
verksamhetsåretfr.0.m. 198182. Personalredovisning-nytt system

från år låtertidigare inte rättvisande och den sigen anses vara
svårligen översättas till nuvarande system.

årverkenDet totala antalet Operanvid uppgick 198182 till
643 därefter har antalet varierat 665 198283mellan och,st, st

århögst 709 198788. Periodens 198990sista redovisa-stsom
årsverken.des 674

årsverkenl tabell 13 redovisas antalet de olika personalkate-av
gorierna vid verksamhetsårenOperan 198182-198990.
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SOU 1991 71
Bilaga 7årsverken verksamhetsåren13Tabell Antal vid Operan 198182-198990

Total tAmiTek-Konst- s-
antalsk tratininärlVerksan- v

årsverkenpersonalpersonalpersonalhetsár
---iåâiâå 54345255334

56542275348198283
70343300360198384

70339306358198485
66843284341198586
69243286363198687

70943288378198788
70242294366198889
67442284348198990

198182 ochverksamhetsårenmellanFörändring
+5-54+79198990 +42

leaterchefenhçlfasttarsverláåâaingåriAnu
kategorin pera lvsm]a . OperanKälla

Vad gäller de olika personalkategoriernas andelar det totalaav
årsverken så förhållandetantalet har varit relativt stabilt under

den redovisade perioden
% 51-den konstnärliga personalen har för drygt 50svarat-

årsverkesantalet.%53 det totalaav
har % 41-44den tekniska personalen för drygt 40svarat-

årsverkesantalet.% det totalaav
den administrativa personalen har intill samtli-under näst-

år årsverke-för 6 %redovisade de utfördasvaratga ca av
na.

Övergår årsverken utförtssedan till antaletman som av resp.
så framgårkategori under perioden att

årsverkenkonstnärliga varierat mellan 334 ochantalet har-
årliga treårsperioder378 Beräknas genomsnittstal för visarst.

% P3resultatet ökning med 5 P3 och P5 347mellan st,en ca
P4 354 364 st.och P5st

årsverkenantalet tekniska har perioden varierat mel-under-
198182 198485.lan, lägst, 265 och, högst, 306st stsom som

Någon ârsverkesse-entydig intetrend kan utläsas den tekniskaur
år ingångsåret.rien, harsamtliga dock antalet varit högre än Va-

tillriationerna förklaras del omfattningverksamhetensstor attav
varierat uppsättningar inneburit ökat behov tek-vissaattsamt av
nisk liksom konstnärlig personal.av

årverken denadministrativa högst, 45antalet st,var som-
år.redovisade första Det lägsta 39 redovisa-periodens antalet, st,
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Övriga år administrativaantaletredovisats hardes 198485. 1991SOU 71som
årsverken uppgått till 42-43 Bilaga 7st.

årsverke-uppgifter gällandeOperan har till TKU även lämnat
dessaextraanställd personal.fördelning fast Avsantalens resp.

framgåruppgifter
årverken personalutförts extraanställdantaletatt avsom-
från 40 198990. Den198182 till100halverats;än stst cacamer

årsverkendet totala antaletpersonalens andelextraanställda av
verksamhetsåren 198182-8485 dessminskat,har därmed an-var

åren %.därefter andelen 6-715 %,del varca
årsverken utförtsden andelen destörsta extrasom avav-

återfinns personalkategorin;under den tekniskaanställd personal
årsverkenaåren tekniska utförts10 % dede harsenaste avca av

årsverken.25-30vilketextraanställd personal motsvarar ca
årsverkena ca st20 har under% konstnärliga5 deca av-

åren personal.utförts extraanställdde senaste av
årsverkenaadministrativaandel, %, demarginell 1en ca av-

åren itill extraanställd personal,hänföraunder de attsenastevar
årsverke eller mindre.arbetstid motsvarande 1

årsverke3.2.2 Kostnader per

redovisningsförändringarfonder ochSom följd de somaven
de kostnader framinledningsvis börnämns t.o.m.som anges

Därförjämföras med kostnaderna därefter.198182 inte direkt
periodenpersonalkostnaderna endast förbehandlas i detta avsnitt

verksmhetsåret 198283.fr.o.m.
P3-P5 mellanpersonalkostnader har under utgjortOperans

fastprisbe-P5 uppgick den70 % de totala kostnaderna.och 75 av
årliga 122 milj.tillgenomsnittliga lönekostnaden drygträknade

49uppgick tillför avgifter närmarekostnadernakr., och soc.
%11lönekostnaden medJämfört med P3 har ökatmilj.kr. ca

avgifter minskat medsocialakostnaden förmedan ett par pro-
personalkostnadernasuppfattningbättreFörcent. att omen

årsverken.så följande till antaletde iutveckling relateras det
för lönergenomsnittliga kostnadernatabell 14, redovisas del

årsverke i priser. Parallellt redo-sociala avgifter löpanderesp. per
utgår ifrån.årsverken lgenomsnittsberäkningenvisas antalet som

utvecklingredovisas kostnadersden följande tabellen, 15, dessanr
pk-personalkostnadsdelTKIsi indexerad form parallellt med

100.198283del indexserierna gällerKPl. Församt att
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löpande pri-årsverke igenomsnittliga kostnader 711991Operans SOU14Tabell per
198283-198990verksamhetsårenkkrser

kostnadGenomsnittlig
årsverke kkrAntal per

bönSoc. +års-Verksam-
Lönhetsår verken soc.avg.avg.

158501086651982183
15850109703198384
17856122703198485
189133 57668198586
198S9139692198687

58 204146709198788
23665171702198889
258182 76674198990

63%53%68% +++

kostnadergenomsnittligaOperansutvecklingIndexerad per15Tabell av 100198283KPlochpersonalkostnads delårsverke, TKlzs

årsverkeGenomsnitt per
KPlTKlsLönSoc. +Verksam-

pkdelhetsår Lön soc.avg.avg.

100100100100100198283
109109100100100198384
118122113113112198485
126130120114123198586
132143125119128198687
137150129116135198788
145150 177132158198889
155187163153168198990

+55%+87%+63%+53%+68%

kostna-genomsnittligaframgår OperanstabellenAv attovan
198990.198283 och% mellan63årsverke medökatder caper

% medannågot +55år mindreÖkatmellanKPl har samma
teaterområdet TK1spersonalkostnadengenomsnittligaden

vad gällerskillnadendelen%. Större87medpk-del ökat + av
pk-deloch TK1spersonalkostnaderOperansmellanutveckling

år198687. Dessaverksamhetsåren 198384till samthärledaskan
Operansåren äninnan,jämfört medpk-del, ge-TKlsökade mer

personalkostnad.nomsnittliga
genomsnittliga lö-Operansutläsasvidaretabellen kan attAv

avgiftersocialaförkostnadmotsvarandeännekostnad ökat mer
från övrigadeavvikermönster%. är53 Detta68 ett somresp.

ökatavgifternasocialahar dedessaförstuderat;TKUteatrar som
Ope-tillorsakbidragandeEnlönekostnaden.änrelativt sett mer

avgifter-socialadeäravseendei dettakostnadsutveckling attrans
From.198586.sångartister sänktesochmusikeranställdaförna

% lönesumman30draår rättarbetsgivarenfick att avdetta av
personalgrupper.för dessaberäknadesavgifternasocialadeinnan

kostna-tabell 16 däriutvecklingenbildYtterligare gesaven
redovisastabellnämnda1priser.fastatillräknatsharderna om

avgiftersocialaochför lönerkostnaderna pergenomsnittligade
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årsverke årsverken årantalet för P3-P5.samt Kostnaderna SOU 199171per
redovisas index.även som

Tabell 16 Operans genomsnittliga årsverke, årskostnader 1989 pri-per
verksamhetsåren l98283hl98990 årstre detlmedeltal,ser,

KH, kkr
årsverks-indexeradeGenmsn. Genmsnittlig kostnad

P1-100kkrårsverkeantal kostnaderärterr
års- lönsociala lön löner socialaPeriod + +

avgifter avgifterverken soc.avg.soc.avg.

100684 161 73 234 100 1003

96 99687 162 233 101714

96 105695 176 70 246 1105

198384.198283tva år v-åren ochVärdet för P3 baseras endast

Källa Operan

framgårAv tabellen den genomsnittliga lönekostnadenatt
uppgick till såväldrygt 160 000 kr under P3 P4, och denattsom
därefter ökade med 10 %; till 176 000 under P5. Kostnadernaca
för de sociala något,avgifterna frånhar däremot minskat 73 000
till 70 000 kr., mellan P3 enoch P5 utveckling till viss delsom
förklaras sänkningen de sociala avgifterna skeddeav av som
198586, dvs. under P4. Sammantaget innebär detta den totalaatt

årsverkegenomsnittliga kostnaden för ökat %med 5 mel-ett ca
dålan P3 och P5 kostnaden uppgick till 246 000 kr.

3.3 Lokaler och lokalkostnader

Under den såperiod TKU studerat har flertal förändring-ettsom
vad lokalförhållandengäller Operans någraskett. Här nämnsar
de väsentligaav mer
Verksamhetsåret 197677 f.d.uppläts Lantmäteristyrelsens hus

Trädgårdsgatanvid Va Operan. dåtill Dessa lokaler var perma-
ombyggda för administrationen, balettelevskolannent och arkiv.

Motsvarande lokaler i operahuset byggdes till loger.om
Verksamhetsåret 198687 Operanerhöll repeti-permanenta

tionslokaler i kv. Vinstocken vid Gustav Adolfs totalttorg, om
990 dåkvm. Operan lämnade de provisoriska repetitionslokalerna
i f.d. Posthuset, kv. Brunkhuvudet l disponerat sedansom man
198182.

Den förändring utåtmärkts är ombyggnadenmestsom av ope-
rabyggnaden. påverkat såvälDessa arbeten har husets tekniska
standard dess disponibla disponeringenoch denna.ytasom av
Planerna för ombyggnaden skett i Byggnadsstyrelsens regisom-

fram i början l970-talet. Arbetet hartogs sedan iskettav etap--
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198182,åren 197678,då 197475, 1991197273, SOU 71underfrämstper,
1989. Bilaga 7avslutning i december198586 med

lokalsituationen verksam-redovisasnedansammanställningenl
hetsåret 198990.

vEnksAmcIsAnU19a99ooPEms LOKALER

kvm akvn krArea Total TotalH
LokalFastighet Användning Ovan Under árshyraunderarea an- kvm kkradress mark mark nark marktyp

---------------------------------------------------------- uStats- Opera-2Herrström
G.Adolfs ägd byggnad 17893 4104 21997 1065 533 21241.2torg

Stats-1 ochLantnataren Kontor
Tradgárdsg. ägd balettskola 1460 401 1861 1214 607 2016.4va

Stats-Vlnstocken 1 Re tltions-
G.AdoIfs agd lo al 916 249 1165 1115 617 1174.5torg

Stats-1 KostHangaren
Täby agd förr d 1000 104 1104 232 116 243.5ltlgernås.

Stats- Scen-1Hangaren
Täby ägd ateljéer 4276 42760 539 2304.3ltlgernäs, -

Stats- Förråd1ltangaren
rekvisitaTäby ägd 1716 24 1740 217 375.2ulgemas, 111

722 Stats-Hagernäs
Garage 550Täby ägd 0 550 183 100.4ltlgernås, -

SUHM,statsägda lokaler 27811 4882 32693 27455.7
rbe 55 In-ägeerinâgg.et

O109 hyrd 515 515 253 130.4-
SIG 3369 ln- Hangar-

hyrd byggnad 12.3Täby - - - - -
Iorrstrih ln-
G.Adolfs hyrd kvn 0.1Mark 11torg - - - - -

SIDIM. inhyrda lokaler 142.8
samtliga lokaler 27811 5397SUMA, 33208 27598.5

krkvmdel lokalytan 216För mindre mark hyranärav ovanenUppgift saknas.m area Kalla Byggnadsstyrelsen

förkostnaderochlokalerdisponeradeuppgifterVad gäller om
årenför deuppgifter endastså utförliga senastefinns detdessa

kostnadsredovisning-framgår dockhyreskostnadernade totala av
ochförändringenredovisas10. Här nedani tabell areanaven

några loka-deför198990198586 ochmellanhyreskostnaden av
angivna hyrandengällerdetNärdisponerar.Operan perler som

förbrukningsavgiftkvmredovisadså särskilt198586 harkvm en
inteavgiftnågon sådan ut.198990 separatinkluderats, togs

konsument-nämnaskanjämförelse attmöjliggöraFör att en
åren 1989.och1985%22 mellandrygtökade medprisindex
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198586 198990 Förändring SOU 1991 71
Bilaga 7Operahuset

mark 16 940 kvm 89317 kvm 6 %+area ovan
under mark 3 730 kvm 4 104 kvm 10 %+

hyra mark 783 krkvml 065 krkvm 36 %+ovan
under mark krkvm457 533 krkvm %17+

årshyratotal 14.969 21.241mkr 42mkr %+

Lantmätaren
mark 1801 kvm 1 460 kvm 24 %+area ovan

under mark 552 kvm 401 kvm 27 %-hyra mark 011 krkvml 2141 krkvm 20%+ovan
under mark 567 krkvm 607 krkvm %7+

årshyratotal 1.506 mkr 2.016 mkr 34 %+

Scenazeljéer, Täby
mark 4 004 kvm 4 276 kvm %7+area ovan

årshyratotal 2.010 mkr 2.304 mkr %15+

Källa Byggnadsstyrelsen

framgåttDe hyresförändringar redovisningen ärsom av en
årligaföljd dels reguljära uppräkningar, dels investeringardeav

dågjorts i lokalerna främst i operahuset.som
Operan via det statliga anslaget, full kompensationgaranteras,

för ökade hyreskostnader.
Kungl. lokalhållningsansvarByggnadsstyrelsen har för Operan.

Detta innebär byggnadsstyrelsen fungerar hyresvärd ochatt som
hållaoch har för lokalerna funktionsdugligti skick. lansvaret att

bilaga 8 redogörs för bl.a. byggnadsstyrelsens förroll desamt
principer hyressättningen perioden.understyrtsom

Övriga3.4 kostnader

Till kategorin övriga kostnader förs materialkostnader och övriga
uppsättningskostnader, kostnader gällande fastigheten exkl. hyror,
kostnader för reklam och marknadsföring, turnékostnader, kost-

hälsovård,nader för sjuk- och Iunchsubventioner m.m.
De Övriga kostnaderna är den kostnadskategori ökat mestsom

under perioden, i löpande priser har dessa kostnader ökat med ca
från370 %; drygt 8 milj.kr. till 40närmare milj.kr. Den större

delen ökningen åren.har skett under de Omräknadeav senaste
såtill fasta priser årligahar dessa kostnaders genomsnittliga värde

P1-P4 rört sig kring 27 milj.kr., därefter har de ökat och upp-
gick P5 till i genomsnitt 35 milj.kr. ca 26 % högre än Plzsca
värde.

såNär det svårtgäller Operan är det utläsa utvecklingenatt av
de olika ingårkostnaderna i kategorin övrigt beroendesom re-
dovisningsförändringar. Vissa förändringar vad gäller dessa kost-
naders indelning dåsker bl.a. redovisningsprinciper infördesnya
198283, sedan förändrades ånyo dåredovisningen dessaav man
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kostnader 1991 71SOUövrigasamtliga utomredovisatillövergick198687 att
7Bilagasektionsvis.turnékostnader

drasvärdeP5sutläsasdockkanredovisningarna att upp avAv
nollmellanvarieratpriseri löpandehardessaturnékostnaderna,

198990uppgickårenflertaletundermilj.kr.och menavett par
därmed dessochturnéverksamhetenmilj.kr. Att11till närmare

år för-sistnämndadettaomfattandejämförelseviskostnader var
stör-stängtombyggnadsarbetenoperahuset varklaras att p.g.a.av

1989.höstendelen avre

Intäkter4

Allmänt4.1

%235medpriser ökati löpandeharintäktertotala caOperans
intäk-Ommilj.kr.245,7tillfrån milj.kr.59,5perioden;under ca

omräk-så KPl-visarTKlKPlmedfastprisberäknas resp.terna
omräk-TKl-% medan8medökatvärdetrealadetningen caatt

medminskat procent.värdetreala ettdetvisar parningen att
allmännatill demed hänsynvärdeintäkternasinnebärDetta att

detillvärdedess relaterat tea-ökat,prisförändringarna attmen
docknågot. börHärminskatkostnadsökningarnaterspecifika

perio-underkraftigtrelativtökatintäkterframhållas Operansatt
verksamhetsåret så totaladeharFrånsettår. sistadetsistadens

änvarit lägredelperiodensunderreala värdeintäkternas senare
ellerKPlgällerhälft, dettaförsta oavsettperiodensunder om

deflator.användsTKl som
statligtbiljettintäkter,kategoriernaiindelasintäkterOperans

kommunalamindre,rel.har även,kategori setttill dennaanslag
intäkterförts, övriga197576-7778verksamhetsåren samtanslag

ränteutgifter.minusränteintäkternettosiffra;räntor
sådå biljettintäkternafrämstochintäkternastuderarNär man

ombyggnadsarbetenstängningarde re-beakta sombör p.g.a.man
ränteintäkter-beaktasbörinledning. Vidare attkapitletsidovisats

påverkats dehöga,avvikandemitt ärperiodensunder avna, som
då fonderna.existerande

så vissaharanslagetstatligadetredovisningenVad gäller av
verksam-redovisasanslagetstatligagjorts. Detjusteringar som

faktisktfrån anslagdetavvikerP4hetsåren 198485-8586 som
milj.kr.55adderatsharmedlenTill de anslagnaanslagits.

förfa-till dettaBakgrunden198586.milj.kr.10198485 resp.
anslagenstatligadeNärfonderna.nämndatidigarederande är

fram-så dereduceradesbudgetåren 198485-8586,förberäknats
enligtbeloppmilj.kr.;1055medbeloppenräknade somresp. -

från fonderna.existerandedeskullei ställetstatsmakterna tas-
löpandeiintäkterOperansredovisas1817 och resp.tabelll

intäktskategorisframgår respektivetabellerna pro-priser,fasta av
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centuella förändring under perioden. årligaI tabell 19 redovisas sou 1991; 71
genomsnittstal utifrånberäknats treårsperioder fasta priser.som Bilaga 7

Tabell 17 Operans intäkter, löpande priser, verksamhetsåren 197576-
198990 kkr

Övri Totala intäkterBil Statligt RäntorVerksam- ett- a
nettohetsär ansla exkl. inkl.int kter intä ter

1 räntor räntor
1975776 u 3820 65463- 1350 2458 70733 73191
197677 4029 849994542 74995 1433 80970
197778 4614 1975 4909 93130 9803986541

197879 5995 93673 4848 101730 1065782062
197980 7271 8361101915 1377 110563 118924
1980815 7321 116642 13245 126534 1397792571

198182 6918 125156 3153 15965 135227 151192
1982830 5100 100000 4423 25613 109523 135136
198384 10169 131617 2495 9030 144281 153311

198485 10210 142420 4236 12529 156866 169395
198585 13552 146643 1811 9763 162006 171769
198687 14298 156287 141643662 174247 188411

198788 15042 154007 3292 14076 172341 186417
1988895 18433 163511 3841 15593 185785 201378
1989909 15600 198881 12026 19158 226507 245665

197576Förändring mellan verksamhetsären och
198990 308 204 729 679 220 2368 t t % 8 2+ + + + + +

198283mellan verksamhetsárenFörändring och
198990 206 99 172 25 107 82% % % t % 8+ + + + +-

7475, 7576. 76771 Inkliakannunaltbidrag 300 kkr 100 kkrsamt

198283det för 132 534 milj.Av anvisade anslaget kr har endast
från100 milj. kr rekvirerats Kammarkollegiet, främst beroende att

bolagets intäkter ianspráktagandejämte kunnat ersättaegna av reserver
rekvirerade delen detta år.den statsanslagetav

198485 8586vid beslut statligt åren och förutsattesansla förom
Operan skulle 10 fonderadei k 55 mkr sina medel.att ta anspr resp. av

denna redovisning belopp till utbetaladeI har dessa adderats det
statliga anslaget.
Reducerad verksamhet0 omb gnadsarbeten.p.g.a.
Vissa förändringar vad gäller visningsprinciper bl.a. beroende
kritik från Riksdagens revisorer.

Källa Operan
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1991 71SOU
Bilaga 7verksamhetsåren 197576-års priser,intäkter, 1989Operans18Tabell

även detlateradeintäkternakkr, de totala198990 den KPI,
111nned

TotalakterTotala intäÖvri RäntorStatligtBil ett- aVerksam intäkterinkl.netto exklanslag intä terkterinthetsär räntor Deflräntor
24950822652611823197576# 26057723893911326127681976770 2568912470931237211629197778
2646212439781109813724197879 2763542543681788315552197980 28861726282924905137661980810
2821092537632679611611198182 2391892088103957778801982830 2485202174601280814424198384
2483732224341645213407198485 2354492101281194317939116578198586 2393042211351662418343116781198687
22567320988015848370617339116935198788 2137962143281659617402619618198889 2456652456651915812026198881156001989904

197576 ochverksamhetsårenmellanFörändring 2 88 8152 8168 +82 832 8 +198990 + -+
198283 ochverksamhetsärenmellanFörändring 3 818 834 852 +8176 +829 +8+988198990 i+ -

gnadsarbeten.ombyverksamhet9 Reducerad p.g.a. frånkritikberoendebl.a.visningsprincipergällervadförändringarVissa
revisorer.Riksdagens OperanKalla

års priser, verk-1989årliga inäkter,genomsnittligaOperans19Tabell
kkrdefl KPI,års medeltal,197576-198990 tresamhetsåren

ntäkterTotala iÖvri RäntorStatligtÄÅQEEÃF a inklexklnettointä teranslagPeriod räntorräntor

120731 f

143472
26394113053 6
26193111523#
15006155894
17200173855 t

ochperiod 1mellanFörändring 65 813 8 +44 8period 5 + -
3 ochperiodmellaFörändring n 5 810 834 8 +27 8 47 856 8 +5period ++ -

perioden.ndergnadsarbetenombverksamhet uReducerad p.g.a. 198283-8384.sårenverksamhetår;tvP3 baserasförHedeltalet OperanKälla
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De olika intäktskategoriernas relativa betydelse har i vissa SOU 1991 71av-
seenden förändrats under perioden. Om beräknar de olika Bilagaman 7
intäktskategoriernas treårsperiodergenomsnittliga andelar deav

såintäkterna framgårtotala bl.a. att
biljettintäkternas något; frånandel har ökat omkring %5-
P1-P3 till 8 % den sista perioden.ca
det statliga anslagets genomsnittliga andel har minskat,-
från närmare 90 % den första perioden till drygt 80 % den
sista perioden.
de övriga intäkternas andel P5 3 %, de tidigare perio-var-

någotderna den mindre.var
frånbortser såP3 har ränteintäkternasom andelman ökat-

från närmare %5 P1 till 8 % P5. Under P3 råntein-ca var
täkternas andel avvikande närmare 12 % vilket främststor;
beror dåde existerande fondernaatt medförde rel. stora
ränteintäkter.

Efter kommentarerna gällande de olika intäktskategoriernas
relativa betydelse någotnämns här utvecklingen kate-om av resp.
goris årsreala värde tre medeltal

biljettintäkterna har mellan P1 och P5 ökat med %44- ca
mellan frånP1 och P5; 12,1 milj.kr. till 17,4 milj.kr. När det gäl-
ler denna såintäktspost bör beakta biljettintäkterna på-attman
verkats Operans huvudscen varitatt stängd underav delar P1,av
P3 perioderna med de i reala lägsta biljettintäkternatermer

P5. Som exempel Operanssamt biljettprisers utveckling under
perioden kan nämnas priset för biljett tillatt storaen scenens
parkett realt har ökat med 83 % mellan 197576 och 198990;ca
från 93 kr. till 170 Sekr. iäven TKUs betänkande avsnitt 5.4.3

biljettpriser m.m.om
det statliga anslagets värde minskade med 13 % mellanca-

frånP1 och P5; i genomsnitt 210,5 milj.kr. till drygt 182ca
milj.kr. Här bör dock nämnas det siffrorna för åratt enskildaav
framgår det statliga anslagetatt ökade rel. kraftigt mellan perio
dens sista verksamhetsår. En närmare beskrivning det statligaav
anslagets utveckling i följande avsnitt.ges

de övriga intäkternas omfattning har utgjort relativt li-- en
ten, under periodens år ökandemen del intäkterna. Pl-senare av
P4 varierade de genomsnittligt nivåkring 4-5 milj.kr., där-en
efter ökade de och uppgick P5 till 6,6 milj.kr. Studerar deca man

årenenskilda så framgår medelvärdet P5 drasatt de övri-upp av
intäkternas värde 198990. Detta verksamhetsårga uppgick dess

värde till 12 milj.kr. En del dettaca belopp,stor 4,5av av ca
milj.kr., utgjordes frånbidrag sponsoravtalav medsponsorer
Procordia försvarade merparten. Sponsorbidragens värde har in-

någotunder verksamhetsårente dessförinnan överstigitav halven
milj.kr. Vidare kan nämnas rel.att störresetten annan post; tur-
néintäkter, 198990 uppgick till 3,5 milj.kr. Utöver sponsorbi-ca
drag, redovisar fr.o.m.teatern 198586,som turnéintäkteroch
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från försäljningingår SOU 1991 71intäkterkategorin övrigt bl.a.i programav
övriga kostna-Liksomföreställningar. Bilaga 7samband medoch iannat

påverkats redovisningsför-deövriga intäkterkategorinder har av
svårt följadärför198283, det ärskedde bl.a. attändringar som

perioden.utveckling underenskilda posters
påtagligt till medelta-varierarränteintäkterna serom man-

så framgåråren dock ränte-detenskildaStuderar de attlen. man
verksamhetsåren inom in-legatdelenintäkterna under större av

avvikandemilj.kr. Devanligen kring 1510-20 milj.kr.;tervallet
då rela-främst deP3 förklarasunderhöga ränteintäkterna attav

Verksamhets-ränteintäkter.medförde högrefondernativt stora
ränte-året påverkades periodiseringendessutom198283 att avav

beloppvilket innebar högreändradesredovisningintäkternas ett
i övrigtår milj.kr.. Variationernamed 4en ökning tor-detta ca

rå-utbetalatsstatliga anslagetdetdel bero när samtde till stor
dande ränteläge.

intäkts-så olikaförändringarna demedförsammantaget av-
intäkter,genomsnitttliga totalaOperansvärdetattposterna av

frånP4;P2 ochP2, sjönk mellanP1 ochefter ökat mellanhaatt
såminskninggäller dennamilj.kr. Vadtill 218254 milj.kr.ca ca

intäkter inkluderarperiodernastidigarebetänka debör attman
mindreskedde sedanP4 och P5Mellanmedel fonderas. ensom

iuppgick de totala intäkternaperiodökning, sistnämnda genom-
år. enskildaförredovisningen223 milj.kr. Avsnitt till perca

verksamhetsår förframgår värdetP5s medelvärde drasatt avupp
år 246 milj.kr.intäkterna tilluppgick de totala198990. Detta ca

året Förändringeninnan.värde% dessvilket 15 högre änär ca
år ökningtillskrivas rel. kraftigfrämstsista kanmellan dessa en

ettintäkternaövrigadedet statliga anslaget stort spon-resp.av
sorbidrag.

utveckling4.2 statliga anslagetsDet

statliga anslagetdetredovisas utvecklingennedan,I tabell 20, av
utvecklingenmedindexerat parallelltpriser delsdels i löpande av

100.period 197576TKI underKPI sammaresp.
så tillanslagetanvisadeuppgick det198283Vad gäller

be-100 milj.kr.,dock endastrekvirerade132,534 milj.kr. Operan
ianspråktagande kun-intäkterroende samtatt reserveravegna

Eftersom detstatsanlaget.utnyttjade delende den ickeersätta av
såavsnitti dettaskall belysasutvecklingär statsanslagets re-som

så-gäller,Vidaretabellen.värde ianvisade anslagetsdovisas det
redovisas förföregående de anslagavsnittinämnts att somsom

ianspråktagande medel.fonderade198485-8586 inkluderar av
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Tabell 20 statligaDet anslagets utveckling Iöpandepriseri index-samt SOU 1991 7]
TKl kkr, 197576och KPl 100erat, Bilaga 7

Verksam- Statligt anslag;
hetsår kkr index TKl KPl

197576 46365 100 100 100
197677 99574 115 111 110
197778 86 541 132 130 123
197879 93 673 143 137 135
197980 101 915 156 147 145
198081 116 642 178 165 165
198182 125156 191 183 184
198283 132 534 202 193 200
198384 131617 201 210 218
198485 142 420 218 233 236
198586 643146 224 249 253
198687 156 287 239 268 264
198788 007154 235 282 275
198889 163 250511 321 291
198990 198 881 304 341 310

204% 204% +241% +2l0%+ +

framgårtabellenAv det statliga anslaget ökat med drygtatt
%200 under perioden, KPl har under period ökat medsamma ca

210 % och TKl har ökat %.med 240 Värdet det statligaca av an-
alltså något långsammareslaget har utvecklats denän allmänna

prisutvecklingen, och dess värde har minskat jämför medom man
kostnadsutvecklingen för normalteater.en

såVad jämförelsengäller med KPl kan utläsa skillna-attman
åretden betydligt större under det sista detnäst statligavar an-

dåslagets indexvärde 250 medan 291,KP1s värde skill-var var
naden mellan serierna minskar sedan beroende rel. kraftigen

årsökning det statliga Jämförsanslaget. 198990 anslag medav
såanslaget för 198889 har anslagets nominella värde ökat med ca

%22 årmedan förändringKPls mellan dessa %.7stannar ca
Ökningen årdet statliga anslaget periodens sista är följdav en

anslagsbasen för det statliga anslaget räknades ochattav attupp
verksamhetsmedel beviljades riksdagen. Anledningen tillextra av

uppräkningen anslagsbasen de kostnadsökningar infö-av var som
randet OB-ersättning för konstnärlig personal innebar för te-av
atrarna.

5 Verksamheten periodenunder 197576-19890
relaterad till kostnader och intäkter tillsamt

årsverkenantalet

5.1 Verksamheten relaterad till kostnaderna

1 detta avsnitt beräknas den genomsnittliga kostnaden före-per
ställningbesök. Resultaten denna beräkning där de totala kost-av
naderna relateras till det totala antalet föreställningar besökresp.
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styckkostnaden. ärinte exakt angivelse Detskall SOU 1991 71ses som en av
utvecklingkvantitativarelatera verksamhetenssätt Bilaga 7ett attsnarare

till resultaten främst in-utvecklingen dess kostnader. Där ärav
riktning; blirberoende de dels visar utvecklingenstressanta att

för visardet eller mindre verksamhet dels kostna-mer pengarna,
dernas storleksordning.

såOperan bör här beakta de tidigareNär det gäller ävenman
redovisade ombyggnadsarbetena medfört spelsäsong-kortaresom

och därmed färre föreställningar och färre antal besök. Tea-er
opåverkadekostnader dock till del spelsä-ärterns att t.ex.stor av

tidigarelagt slut.kortas senarelagd eller Enstartsongen genomav
påverkas,viss del rörliga kostnadselementen kan dede re-av men

lokalerlativt kostnadsposterna; fast anställd personal,störstasett
alltsåpåverkas innebäraOmbyggnadsarbetenainte. tordem.m.

år dårelativt styckkostnader under verksamheten be-högresett
gränsats.

påverkatfaktor Operans redovisade kostnadEn som perannan
besök uppgifter till vissaunder P5 det saknas besökär att om av

åren.turnéföreställningarna under de sista innebär denDetta att
någotstyckkostnad redovisas högre den skulle varitär än omsom

dessa uppgifter funnits materialet.i
tabell 21, nedan, redovisas utvecklingen de fastprisberäk-1 av

nade genomsnittliga kostnaderna föreställning besök.samtper per
utvecklingI tabellen även kostnadernas i form indexse-anges av

innehåller spelårrier. Siffrorna periodergällande avkortadesom
inomsatts parentes.

års föreställ-Tabell 21 Operans genomsnittliga 1989kostnad, priser, per
besök index-ning under perioden 197576-198990, samtresp.

gällande före-serier utvecklingen dessa kostnader, antaletav
årsställningar besök treoch antalet medeltal, defl KPI, kr,

Pl 100

lndexserier,Genomsn. Genomsn. lndexserier,
kostnad Pl kostnad100 Pl 100

Period fst AntalKostn. Antal besök Kostn.
besökfstkr fst kr besök

1 529 000 100 100 845 100 100
2 713 000 135 1028 122 8677
3 650 000 123 1007 119 8177
4 613 000 81 879 90116 104
5 767 000 145 1120 132 7568

påverkatsFlertalet värdena i tabellen verk-har attav ovan av
samheten varit reducerad. utläsa styckkostna-Vad kan är attman
den för genomsnittlig föreställning i Operans regi varit aven
storleksordning 600 000-700 000 det gäller kostnadenkr. När per

såbesök visar periodernas värde denna torde rö-de normala att
sig kring 900-1 000 kr.ra

P2Jämförs föreställningar styckkostnaden mellanantalet resp.
då ombyggnadsarbetenoch P4 verksamheten begränsats av
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framgårså varierar antal föreställ-dessa omvänt sätt; lägre SOU 1991; 7]att
sammanfaller vice Sammaningar med högre kostnader och Bilaga 7versa.

framgår vid jämförelse kostnaderna besökmönster en av per resp.
antalet förklarasbesök. Till del detta vad nämnts attav som ovan;

del kostnader, i tidsperspektiv sträckerstor teaterns ett somen av
fåtal år,sig betrakta fasta. Vilket innebäröver är attett att som
någondet inte sker större förändring de totala kostnaderna be-av

år.föreställningar varierar mellan enskildaroende antaletatt
påverkasKostnaderna naturligtvis föreställningarnasäven av

Om Ökad andel föreställningarnatyp. storaav ges scenenen -
Operan i viss ökningvilket vid torde detta resulteraskett en av-

föreställ-genomsnittliga kostnaden föreställning. Dessaden per
ofta antalningar format och involverarär större ett stortettav

såvälorkester, solisterartister kör, balett, personalannansom
omfattandeoch bör därmed kostsamma mindreänvara mer upp-

mindresättningar Om dylik kostnadsökningandra scener. en
inte kan det bättre resursutnyttjande.sker tyda ett

5.2 intäkternaVerksamheten relaterad till

23 Operans intäkter; statligttabellerna 22 och relateras vissa1 av
kommunaltinkl. biljettintäkter, till antalet föreställ-anslag och

ningar statliga anslaget liksom de totalabesök. Det relateras,resp.
föreställningarbesök. Biljettin-kostnaderna, till det totala antalet

till Operans föreställningar itäkterna relateras antalet besök vid
intäk-Stockholm dvs. föreställningar biljettintäkterde som ger-

från turnéföreställningar Övriga intäkter.redovisas underter
så genomsnittliga statligaVad gäller dessa tabeller skall det an-

slaget föreställning liksom styckkostnaderna i fö-besök,per resp.
regående avsnitt, framräknademycket grova tal. De ta-ses som

påverkatsliksom periodernalen utvecklingen har inklude-attav
spelår då siffror främstverksamheten varit reducerad. Derar som

påverkatstorde har inomha satts parentes.

årsbiljettintäkt,Tabell 22 Genomsnittligt statligt 1989 pri-anslag resp.
föreställning perioden 197576-198990,under samtperser,

intäkterindexserier gällande utvecklingen dessa och antaletav
årsföreställningar defl P1 100KPI, kkr,tre medeltal,

Statligt Biljett- indexserier, P1 100
anslag intäkt Statl. Bilj. Totalt

Period lfst. lfst. int. antalanslag
kkr kkr fst. förestfst.

469 33 100 100 1001
2 623 133 137 8646
3 529 37 13 81l 111

904 525 48 12 1431
597 755 62 127 185

Motsvarande indexserie för föreställningar exkl.det totala antalet tur-
néförest. 100, 83,86, 95, 77.
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såföreställning dennastatliga anslaget ärVad gäller det SOU 1991 71per
påverkad föreställning-P3siffra, främst under Pl, och P5, Bilaga 7attav

Utifrån torde dockredovisningenreducerade.antalen är man
föreställ-genomsnittliga anslagetkunna statligasäga detatt per

500 000-600 000 kr.ning varit storleksordningenav
föreställning har ökatgenomsnittliga biljettintäkternaDe per

från 000 62 000% 33 till kr.85 mellan Pl och P5;med cacaca
framgår kontinuerligt underökningen skettinteAv tabellen att

%+ 37 mel-och P2främst mellan Plhela perioden utan resp.
något lägre+ 29 %. Under P3 värdet änP4 P5lan och un-var

påver-denna periodP2. biljettintäkterna underder Eventuellt har
P3, följd ombyggnadsar-Operan under bl.a.kats att som en avav

andraandel sina föreställningarbeten, större sceneren avgav
än stora scenen.

årsbiljettintäkt, 1989 pri-23 Genomsnittligt statligt anslagTabell resp.
besök indexse-perioden 197576-198990,under samtser, per

besökintäktergällande utvecklingenrier dessa och antaletav
1001989 priser, den KPI, Plkr,tre medeltal, arsars

lndexserier, 100Statligt Biljett- Pl
intäkter Stall. Bilj. Totaltanslag
besök int. antalbesök anslagPeriod

besökkr kr besök besök

100749 l00 100S11
86120 1232 901 63

109 81815 lll3 57
129 90l0l754 664

875 169 7587 l l75

besök exkl. besök tillindexserie för det totala antaletMotsvarande
turnéförest. 100, 100, 87.96, 84,

framgår genomsnittliga statliga anslagettabell 23 detAv att
900 P2, sedan minskat tilluppgick till drygt kr detbesök attper

år påverkats3 och 5 inkluderar750 P4. Periodernakr somca
strejk vil-faktorer ombyggnadsarbetentidigare nämnda samtav

något snedvridna.uppgifterna för perioder ärket gör dessaatt
åren perio-för enskilda underStuderar istället siffrorna deman

så genomsnittliga statliga ansla-dens del visar dessa detattsenare
normalår uppgått värde mellan 700under tillbesök ettget per

såtidigare del innebär dettaoch 800 kr. Jämfört med periodens
genomsnittliga statliga anslagetviss minskning detatt peren av

besök skett.
medgenomsnittliga biljettintäkterna besök har ökatDe per

från 50 till 90% kr.70 Pl och P5; närmarenärmare mellan ca
Ökningen kr.minskning -liten 6är dock inte oavbruten, en

ökningen liksomsker P2 P3. delen har, närmellan och Större av
tvåföreställning, skett i mel-gäller biljettintäkternadet steg;per

+32 %.P4 och P5 Ut-P2 + 23 % mellanlan och ochP1
torde främstbiljettintäkternavecklingen de genomsnittliga va-av

någon månförändring, kan iföljd biljettprisernas menra en av
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påverkatsäven ha ökad andel Operans föreställningaratt SOU 1991av 71en av
getts stora Bilaga 7scenen.

5.3 årsverkenVerksamheten relaterad till antalet

De uppgifter i årsverkentabell 24 nedan, där antaletsom anges
relaterats till antalet föreställningar, någoninteskall be-ses som
skrivning utvecklingen. Detta beroende redovisningenattav
endast gäller tvåperioder inte kan betraktastre nor-varav som
mala. Siffrorna innehåller spelårgällande perioder medsom re-
ducerad verksamhet är inom Att endast perio-satta parentes. tre
der redovisas årsverkesantalföljdär uppgifter saknasatten av om

år.för tidigare
ändåUppgifterna är visst intresse eftersom de, deettav om

jämförs med motsvarande uppgifter för de dramatiska teatrarna,
visar verksamheten vid Operan balett liksom operaatt genom-
snittligt involverar betydligt fler föreställning vadänpersoner per
talteatern gör, dvs. beräkningarna resulterar i färre föreställningar

årsverke.per

Tabell 24 Genomsnittligt årsverkenföreställningar, föreställ-antal samt
årsverkeningar perioden 198182-198990,under in-samtper

gällandedexserier årsdessa utvecklingantals tre medeltal,
P3 100

Genomsnittligt antal lndexserier P3 100Ãrs-Före- Ars- list Före- Fst
Period ställ- års- års-ställ-ver- ver-

ningar ken ningarverke ken verke

3 346 670 0.517 100 100 100
4 363 687 0.528 105 l03 10
5 305 695 880438 104 85
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Underbilaga 1 1991 71SOU
Bilaga 7

SPELUPPEHÃLL P.G.A.OPERANREDOVISNING VIDAV
OMBYGGNADS SAMT SALF-KONFLIKTARBETEN

IngårSpelår Förstasista förest. Beräknat minskati
#period antal förest.stora scenen

VårHöst Totalt

31 15197576 6 majP1 sept.

2525197676 1 okt.P1 - - 40Summa, Pl

102juni 10198081 P2 --
10Summa, P2

60198182 . juni 50 I 10P3 31 okt 1

strejk198283 P3 27 Jnov
8 maj 0 10025 70 I 3mars -

160Summa, P3

198889 29 maj 55P5 --
81 81198990 2 -P5 dec. -
Summa, 86P5

296Summa, periodenhela

föreställning# säsongens förstasista1 tabellen vid vilket datumanges
fallgivits Operans i de detta datum ombyggnadsarbe-stora pga.scen

från Operans iavvikit tidpunkt. Vanligen börjar säsong slu-normalten
pågår mitten juni. även detaugusti och till 1 tabellentet av angesav

vårenspeluppehåll 1983.orsakades SALF-strejk undersom av en
vå-påverkade understrejk Operans verksamhet, främst,Den som

P3 organisationsstrejk SALF möj-1983 mellan och TF omren envar
Stadsteaterligheten för SALF organisera arbetskraft vid Malmöatt som

vidorganisatoriskt vid övriga i Sverige tillhörde TFteatrar sommen
iOperan Operans SALF-anslutnatillhörde SALF. medlemmar togs ut

pågickStrejken 1983.sympatistrejk 253-85

Källa Operan
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Korrigerad redovisning ñiresållningar spelårantalet i Operans SOU 1991 71av per
regi perioden 197576-198990,under förändringdessa antals under Bilagasamt 7
perioden %

Antal Antalföreställningar turné-Antal
föreställningarpå föreställningarStockholm,i
Totalt 1IAnnan Utom-Rotun-Stora

SthlmSverige lands Sverigedan scenscenen

34869 6 423 41791 51206197576
4060 475185 69 47513208197677
376492 475163 99 17168 45197778

3153560 35633 79 41203197879
350 333350078 17214 41197980
341 3033483848 7208 47198081

410 37542735 17140222 13198182
409 34840961 0104223 21198283
359 3433631668 4246 29198384

464 4293 46735137257 35198485
337 3313376 016 60255198586

285 285 27106 12 14253198687
292 2923010 91342237198788

30030530642 5 1222 36198889
33835835 3932047250 41198990

197576spelaren ochmellanFörändring
30% 169650% 29%100%75%54%198788 15% ++ ---- --

197576spelaren ochmellanFörändring
-396483% 7% -14958%21% 55%198990 ++ ----

Inbyggnads-verksamheten reduceratsvilkaspelar underdeFör p.g.a.
föreställ-mangahurskattning gjortsharkstrearbeten avenresp. varitverksamhetengivitsskulle stora avningar anscenenasom

omfattninnormal ningar har korrigerats.förestäl storaAntalet scenen OperanKälla
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SOU 1991 71lokalerför Operan och DramatensAnsvaret
Bilaga 8

och utrustning

beräk-hyressättningför ochprinciperByggnadsstyrelsens roll,
ning tillstatsbidrag lokalkostnader m.m.av

lokalhållningsansvar för OperanKungliga Byggnadsstyrelsen har
fungerar hyres-innebär styrelsenoch DettaDramaten. att som

hålla funktionsdugligtför lokalerna ivärd och har attansvaret
underhåll reparationer. Lo-ochskick bl.a. ombyggnadengenom

finansie-ombyggnaderkalförbättringar i samband medskersom
hyresnivå. ombyggnaderärenden rörandeökad Deras genom en

byggnadssty-1975-1989 handlagtsunder perioden som avm.m.
i bilaga.relsen redovisas avslutningsvis denna

underhåll byggnadsstyrelsenreparationer och harFör löpande
Förför Operan Dramaten.personal fast avdeladär te-resp.som

varderadriftingenjör, ochfinns gemensam tea-atrarna en
drifttekniker Dessutomfyra placerade.har styrelsentern svarar

vidytterligare och halv tjänstför förstyrelsen kostnaderna enen
städpersonal. det löpandeOperan elektriker Delaroch un-av

derhållet dock direktreparationer skötsliksom smärre teatrar-av
personal.nas egen

år. hyressättningenPrincipen förfemteHyran omprövas vart
marknadsmässigaeftermöjligt skall bestämmasdennaär att om

fastig-civila statligaFörordning vissaSFS 1980598,grunder om
Åren år då 60reglerashyranm.m.. emellan de omprövasheter

prognosticerad utveckling KPl.efterhyranprocent avenav
Ändringartvå år i förväg.aviserar hyranByggnadsstyrelsen av

får ändradesärskilda skälendast skeden aviserade hyran p.g.a.
m.m. författning.i nämndakostnader för el, vatten angessom

stude-under den period TKUtillämpatsDessa principer har som
förändras.199293 principerkommer dessaFr.o.m. attrat.

delbyggnadsstyrelsen utgöraviserasDen hyra en avavsom
tillstatliga anslagetberäkningen detunderlaget vid teatrarna.av

skall för hyres-täckningfullPrincipen vid beräkningen är att ges
påverkas hy-därmed inteskallTeaterverksamhetenkostnaden. av

reshöjningar.

högskoloruniversitet ochUtrustningsnämnden för

lokalen tillgodo-fastadeninte gällerBehov investeringar somav
högskoloruniversitet ochförutrustningsnämndenses genom

investeringar,mindreUUH gällereller, det teatrarna.när av
för detnämligen inomförutsättsOperan och Dramaten ramen
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statliga anslaget, sedan 198283, själva för planmässig ersätt- SOU 1991 71svara
ningsanskaffning inredning och utrustning.av Bilaga 8

De investeringar finansierats underUUH reservations-som av
anslaget Inredning och utrustning för högskoleenheterna under
perioden 197576-8990 redovisas avslutningsvis i denna bilaga.

UUH har dessutom för Operans årenräkning under 198889-
198990 handhaft upphandlingen scenmaskineri Till fi-av m.m.
nansieringen detta lånOperanerhöll 30 mkr underettav om re-
servationsanslaget enl. budgetprop. Länet198990. skall betalas
tillbaka ZO-årsperiod.under en

INVESTERINGAROMBYGGNADER, KUNGLIGA TEATERN

Ärenden handlagda byggnadsstyrelsenav

Ändamål regerings- Datum Belopp prisläge
beslut Dnr

Ombyggnad, I 74-06-28 ochetapp
och 236274 tidigare 37 1973mkr

Ombyggnad, IIIetapp
132,51376 76-04-22 13 1975mkr

Ombyggnad lantmäteri-av
132,51376huset 76-04-22 2.4 mkr 1975

Ombyggnad,
207080IVetapp 80-09- 18 33.9 1980mkr

Ombyggnad,
V 145083 84-06-07etapp 18 1982mkr

Ombyggnad kv. Vinstocken
323183, 248084 85-01-17 4 1984mkr

Underhållsarbeten 17 mkr, varav
78989 89-04-27 7 mkr 1984sedan

1988
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Ärenden universitet ochför 71utrustningsnämnden SOU 1991handlagda av
8Bilagahögskolor

utrustningsplanenkostnadsramar iuppfördaFörteckning över av-
InredningreservationsanslagetunderKungliga Teatern,seende
periodenunderhögskoleenheternaföroch utrustning m.m.

197576-198990

Ändamål Budgetår Kostnadsram
priserlöpande

förKulissmagasin
mkr1.14197576Operan och Dramaten

Ersättnings-
0.3 mkr197576anskaffning m.m.

Ersättnings-
0.2 mkr197576anskaffning m.m.

scen-lVEtapp
mkr8198081belysningsanläggning

Scenmaskineri
lån30 mkr89-01-26291388

DRAMATIS-KUNGLIGAINVESTERINGAROMBYGGNADER,
KA TEATERN

Ärenden byggnadsstyrelsenhandlagda av

Ändamål regerings-
prislägeBeloppbeslut Dnr

Ombyggnad loka-av
i anslutningler

19740.85 mkr75-04-17Scenentill Lilla

färgeriOmbyggnad av
19780.9 mkr79-07-05453778m.m.

lOmbyggnad, etapp
19843.7 mkr84-06-0787384

Ombyggnad, etapp
1984mkr3.684-06-0787384
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Ändamål regerings- SOU 1991 71
Dnrbeslut Belopp prisläge Bilaga 8

Ombyggnad, lll;etapp
58185projektering 84-06-07 0.8 1985mkr

Ombyggnad, llletapp
361586 87-01-27 4 1986mkr

Ombyggnad, lVetapp
312187 88-05-11 4 1987mkr

Ärenden handlagda utrustningsnämnden för universitet ochav
högskolor

Förteckning över uppförda kostnadsramar i utrustningsplanen av-
Kungligaseende Dramatiska Teatern, under reservationsanslaget

Inredning och utrustning för högskoleenheterna underm.m. pe-
197576-198990rioden

Ändamål Budgetår Kostnadsram
löpande priser

Kulissmagasin för
Operan och Dramaten 197576 1.14 mkr

Ersättnings-
anskaffning 197576 0.8 mkrm.m.

Ersättnings-
anskaffning 197677 0.4 mkrm.m.

Ombyggnad, I-ll 198586etapp 0.4 mkr

Ombyggnad, lll 198687 1.6 mkretapp

Ombyggnad, lV 198889 0.4etapp mkr
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DramatenDramatiska Teatern SOUKungliga 1991 71
Bilaga 9

läsningenInför1.1

gällerföljandel den texten
medskettingethar, annatFastprisberäkningar angesom- års priser.1989tilldeflatorKPI som

verksamhetsåren 197576-197778,P1Period 1 avser
197879-198081,u-period2P2 m
198182-198384,--393 --period -
198485-198687,u-494 m-period
198788-198990.--P5period 5 - -

beaktat rän-TKU endastintäkter harochkostnaderUtöver
Vidräntekostnader.minusränteintäkterdvs. entenettot - årliga totalaredovisadedemellanjämförelse summan av

föreligga.skillnaderdärförkanintäkternakostnaderna resp.
fon-från ochavkrivningarbl.a.häröraskillnader kanDessa

beaktat.harTKUderingar, poster som
olikai deredovisas ta-siffermaterialetgällerdetNär som

avrun-Avanligen ärsiffrorpåpekas dessadetbellerna bör att
utförtsvanligenharberäkningarnabakomliggandededade,

tillfallvissakan iAvrundningarnadecimaler.med flera
awi-avrundade talenredovisadedeföljd att summan av

summan.avrundadefrån angivnadenker

Verksamhet2

Uppsättningar2.1

perio-underharvid Dramatenuppsättningarårliga antalet iDet -
30198889 och högst,20lägst,mellanvarierat st somden som

14mellanvarierat stantal harNyuppsättningarnas198182.st
årliga uppsättningsantalende96 %och60Mellan22och avst.

nyuppsättningar.utgjortsdärmedhar av
nyuppsätt-uppsättningar,årliga antaletredovisas dettabelll l

totalaandel detprocentuellanyuppsättningarnasningar avsamt
formiuppgifterredovisastabell 2uppsättningar. lantalet samma

årliga P1-P5.förmedeltalav
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årligaTabell 1 Det uppsättningarantalet nyuppsättningaroch vid Dra- SOU 1991 71perioden 197576-198990,maten nyuppsattningarnassamt an- Bilaga 9del det totala uppsättningarantaletav

Antal uppsättningar
totalt därav andel

nyupps nyupps.Spelår %

197576 27 22 81
197677 26 17 65
197778 28 20 71
197879 25 15 60
197980 24 16 67
198081 29 18 62
198182 30 20 67
198283 23 15 65
198384 21 14 67
198485 22 19 86
198586 25 20 80
198687 23 22 96
198788 24 19 79
198889 20 14 70
198990 21 14 67

Källa Dramaten

årliga2Tabell Det genomsnittliga uppsättningarantalet nyuppsätt-och
ningar perioden 197576-198990, nyuppsättningarnassamt

årstreandel medeltal

Antal uppsättningar
totalt därav andel

nyupps. nyupps.Period %

271 20 73
2 26 16 63
3 25 16 66
4 23 20 87
5 22 16 72

Källa Dramaten

Gällande de redovisade medeltalen kan noteras
det totala antalet åruppsättningaratt har minskat,per-

från i genomsnitt 27 22 år.till per
antalet nyuppsättningaratt har varierat. Det genomsnittli--

antalet 16 stP5 dock klart lägre änga motsvarande antalvar P4
20 st.

även nyuppsättningarnasatt andel det totala antaletav-
uppsättningar har varierat, P1 och P5 uppgick den till drygt 70
%, perioderna däremellan har såvälandelen varit högre P4 som
lägre P2 P3.och
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besöksantal SOU 1991Föreställningar och 712.2
Bilaga 9

innehållande redovis-tabellerantalmedavsnitt inledsDetta ett
gäl-siffrornaolikabesöksantal. Deochföreställnings-ningar av

efter tabellerna.kategori kommenterasredovisadlande resp.
givitsföreställningarantaletredovisas3 och 4tabellernaI som

Något över-vid dessa.antalet besökperiodenunder merresp.
genomsnittstaloch därtabellerna 5skådliga iredovisningar ges

kategorierna.treårsperioder olikaredovisas för debaserade
besöksantal harochföreställnings-Utifrån gällandeuppgifterna

under P1-P5föreställningbesökgenomsnittliga antaletdet per
Påi tabellredovisasberäkningardessaresultatetberäknats, av

föränd-procentuellakategorisiraden tabellernasista resp.anges
198990.197576 ochring mellan

indelas i debesökssiffrornaliksomföreställningarDramatens
framförts.utifrån föreställningarnaredovisningarnaföljande var

före-hänförs deochLillaTill scenstora annanscenenscenen,
Därutöverregi egnagivit iställningar re-scener.egensom

utifrån in-dendock inteTKU kanturnéförestâllningardovisas
landetturnéföreställningar inomerhållitsformation separerasom

lskett Dramaten.gästspelfrån utlandsturnéerna samt ensom
många kolumnerandrade ihurredovisaskolumn re-separat av

kategorin barn-tillhänföraärföreställningarnadovisade attsom
besöksan-motsvarandeuppgifterungdomsföreställningaroch om

saknas.tal
givitsföreställningarderedovisasUnder somannan scen

Målarsalen, Lejonkulan198182, Fyran,t.o.m.Nybropaviljongen
fåtal198687 underfr.o.m.Sibyllan ett198586,fr.o.m. samt,

nämnda.spelåren, deän4 st även annan scenav
olikadepublikplatserantaletmaximalaDet upp-scenerna

Målarsalen 200pl.,345går Lilla816 pl.,till scenenstora scenen
70 pl. ochLejonkulan50 pl.,Fyran145 pl.,Nybropaviljongenpl.,

framhåller maxi-detdockFrånSibyllan 100 pl. attteatern man
något mellanvarierarolikadeplatserantaletmala scenerna

inkluderas ifrämst degällerproduktioner, dettaolika somscener
begreppet scen.annan

andelar Dra-kategoriernasolikadeI kommentarerna avanges
beräknatsharandelarnabesök, ut-föreställningarmatens resp.

gästspel.exkl.besökifrån föreställningarantaletdet totala resp.
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SOU 1991 71
Bilaga 9föreställningarTabell 3 Antal spelar i Dramatens regi under perio-per

den 197576-198990
Stora Li I la Annan lurne- Glst- Total Varavt

Sa SaSpellr fst. Sascen spel BoUscenen scenenA 8 C DA..C E .EA..D A
27Ã1575778 -479 164243 1001 1165 0 1165 202
264 240197677 579 1083 1162 11 1173 348
286 243 1086197778 557 132 1218 12257 386

197879 271 270 633 1174 69 1243 6 1249 540
l979N 282 256 502 1040 112 1152 27 1179 286
IWlGl 251 239 423 913 117 1030 30 1060 0
IUIBZ 270 247 542 1059 63 1122 61 1183 302
IWZBi 234 244 351 829 61 890 88 978 214
1384 316 247 350 913 72 985 51 1036 316
1Q485 fw 220 224 674 56 730 22 752 179
19586 249 233 273 755 48 803 75 8
IMSBI 209 251 559 1019 106445 21 1085 110
1%788 215 226 591 1032 107644 6 1082 174INGM 251 240 542 1033 132 1165 36 1201 1581N990 304 230 704 1238 131375 38 1351 136

mellan spelaren 197576Förändring och
19990 +114 7% +478 +249 -544 +139 +169 -3395- -
O hänförs föreställningartill givits Hálarsalen, Fyran,annanscen smLejonkulan, Sibyllan, llybropaviliongensant annanscen.och urgdusförest.barn- iga totalt inkl.surt gästspel och turne.scener

Kalla Dramaten

Tabell 4 Antal besök spelår vid Dramatens Föreställningarper under
perioden 197576-198990

Antal besök vid
Stora laLi l Annan Turné- Gäst- TotaltSpelar Sascenen scenen fst. Sascen Saspel-Sbg-----g c AI 0D Ao-E

___________ 3003477513133&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;°197576 175454 71742 53551 313280 g 313480197677 181118 70159 47419 298696 20784197778 177759 62758 49768 290285 45434 335719 3357194

Förändring mellan spelaren 197576 och
193990 +14 -1496 -1296 3; -1095+ p,+ 4+
n muppgift Källa Dramaten
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SOU 1991 71
Bilaga 9spelårñreställningar i DramatensGenomsnittligt5 antalTabell re-per

års medeltal197576-198990 treperiodenunder

Genomsnittli antal föreställningart arperStora Lil Annan Turné- Gast- Totalt Varava
Period Sza fst. Sza Saspelscenenscenen scen souDA..C EA..D A..

275 244 5381 1057 125 1182 6 1188 312
2 268 255 519 1042 99 1142 21 1163 275

273 2463 414 934 65 999 67 1066 277
229 235 3524 816 50 866 39 905 103

232257 6125 1101 84 1185 27 1211 156
periodFörändring mellan 1 och

period 7k 5% ø-o5 +149 -J334% 4344 2xo sog4- -
Källa Dramaten

Föreställ-spelårbesök vidGenomsnittligt Dramatens6 antalTabell per
års medeltal197576-198990 treningar under perioden

årantal besök vidGenomsnittli t per
Gäst-Lil TotaltTurné-AnnanStora a Safst. Sa spelSaPeriod scenen scenscenen C D EB A..EA..C A..DA

68220 50279 296609 35071 331680 3316801781101 -
262414 288337 4374 29271162315 38148 259231619512

41229 268675 19527 288202 13134 301336614681659783

249881 7419 25730060305 26074 224413 254691380344
36840 322192 6523 32871566797 40501 2853521780545

ochperiod 1mellanFörändring
3%+-0 2% 4% 5% 1%period 5; + - -- -- -

Källa Dramaten

föreställning vid DramatenTabell besökGenomsnittligt antal7 un-per
års197576-198990 medeltaltreperiodender

Genonsnittli besök föreställningantalt per
Lil Turné- Gåst- Samt-Stora Annana

A..C fst. spel ligaA..DPeriod scenen scenscenen
3 C DÅ förest

282280 94 281 281649 2791 -
245 73 255 259 255 2342 604 253

603 250 104 290 296 291 1923 285

255 276 513 290 248607 75 2854

288 66 260700 470 272 2585 272

periodmellan ochFörändring 1
3% -3048% 8% +678 39a +109;period 5 39+ + - - -

Källa Dramaten 265



föreställningarantalettotalaDeti SOU 1991 71
Bilaga 9

föreställningsantaltotala inkl. turné-Dramatens och gästspelsfö-
reställningar har under perioden varierat mellan 752 och 1 351 st

spelår. återfinns SpelårenDe lägsta antalen i periodens mitt.per
85868485 mindre8283, 000 föreställningarän 1samt gavs per

Övriga spelårspelår. har det totala antalet föreställningar översti-
000 högsta föreställningsantaletgit Det totala1 noteradesst. pe-

spelår 198990.sistariodens
framgårtabell 5 genomsnittssiffrorna,Av i intillnästatt samt-

nått nivåkategorier, efter sjunkandeliga trend lägsta P4en en
därefter ökat. Förändringarnas omfattning varieraroch dock mel-

kategorierna.olikalan de
år nåddegenomsnittliga totala antalet föreställningarDet per

nivå 1211 st.P5 Detta antalsin översteghögsta med knapp
lPls värde 188 st.marginal

totala inkl.besöksantal besök turné-Dramatens vid och gäst-
spelsföreställningar har under perioden varierat mellan, som

198485215 000 besöklägst, och, högst, 354 000 be-ca som ca
spelår198990. Periodens första 197576sök noterades ca

uppnåddesdetta340000 besök, antal även 198384 och över
alltså spelår.under periodens sistaskreds Under perioden samtli-

år har antalet besök varit Studerarövriga lägre. dega man ge-
såbesökstalennomsnittliga visar i principdessa sjunkandeen

till P4, där bryts trenden,fram och P5 sig dettrend närmar ge-
årnomsnittliga besöksantalet P1s antal.per

föreställningar turné-totala antaletDet exkl. gästspelsfö-och
reställningar

föreställningar iVad gäller regi egnasumman av egen sce-
så det genomsnittliga antaletöversteg P5 motsvarande antalner

nedåtgående1057 st1101 detta efterP1 klart trendresp. en-
Skillnadenoch P4. mellan 816 stmellan P1 P4 och l stP5 101

tillskrivas det ökade antalet föreställningarkan främst annan
scen.

årliga antalet besöktotala till föreställningarnaDet stora,
har i utvecklatsLilla sättstortsamt annan scen samma som

motsvarande föreställningsantal; i princip sjunkande mel-trenden
P4 varefter ökning skedde.och Detta besöksantallan P1 en upp-

år,till iP1 genomsnitt 297 000gick under besök P4underca per
000 och under till 285 000 4 %till 224 P5 P1.lägre äncaca
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Stora SOU 1991 71-k scenen
Bilaga 9

Storaföreställningargenomsnittliga antaletDet upp-scenen
fortfarandeP4,257 ökning jämfört medgick tillP5 st, menen

Även270varierade kringP1-P3lägre genomsnittstalenän st.som
spelåren ökandevisarenskildaredovisningen gällande de en
framgårår. antaletsista det lägstaperiodens Därtrend under att

därefterantalet ökat198687 ochföreställningar, 209 attst, gavs
år uppgå antal.periodens högstatill 304för periodens sista st;att

underföreställningar harandel DramatensStora scenens av
något 22mindre;%, andelen25 under P5 ärP1-P4 legat kring ca

%.
år tilluppgick P5genomsnittliga antalet besökDet sammaper

besök-178 000. P4 uppmättes det lägstaantal under P1;som ca
spelår.138 000 besök Ser dei genomsnittsantalet; manperca

framgårspelåren noteradesdet lägsta besöksantaletenskilda att
stigit ochca 123 000, därefter har besöksantalet198485 en

från 166 000198889 och 198990;ökningkraftig sker mellan ca
till 200 000 besök.ca

har utgjort hälften Drama-Besöken vid änstora avscenen mer
% under samtliga perioder.publik; omkring 55totalatens

föreställningantalet besökgenomsnittligaDet stora sce-per
lågdärefter och650 antal sjönkuppgick Pl till Dettast.canen
rel.P4 och skedde sedanP2-P4 600 Mellan P5överstrax st. en

besökdet genomsnittliga antaletkraftig ökning, och uppgickP5
förhållandei tillVilket salongensföreställning till 700 st.per

%.86genomsnittlig beläggning Ut-platsantal motsvarar caen
besökantaletsista perioderna avspeglarvecklingen mellan de att

föreställningsantalet.relativtökat änsett mer

Lillair scenen

något underhar minskatföreställningar LillaAntalet scenen
nivåfrån 250 föreställningarkring i genomsnittperioden, peren

år underföreställningartill genomsnitt drygt 230P1-P3 iunder
P4 och P5.

såföreställningarLilla andel DramatensVad gäller scenens av
från %.% till 27 Där-P4; 21har ökat mellan P1 ochdenna caca
20 %efter minskade andelen till P5.knappt

spelår och P5genomsnittliga antalet besök uppgick P1Det per
besök-000 däremellan hartill 68 000 67 Periodernast.ca resp. ca

spelårenuppgått enskilda000. Ser desantalet till drygt 60 man
dåframgår 198485fram tilli princip sjunkerbesöksantaletatt

besök. Därefter sker ök-ca 42 000antaletdet lägsta noteras en
nivån. Perio-initialabesökssiffrorna varierar kring denning och

någotspelår 000 vil-62 besökdock lägre,sista antaletdens är ca
% 197576.15 färre änket är ca
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publikLilla har utgjort 21 % Dramatens totala SOU 1991 71scenens ca av
då någotsamtliga perioder P4publik under denna andelutom Bilaga 9var

%.24större, ca
genomsnittliga föreställningbesöksantalet LillaDet per sce-

från 280 245 P2, därefterminskade P1 till antaletst st stegnen
uppgå förhållandeför P5 290 Vilketunder till i tillatt st.ca sa-

platsantallongens genomsnittlig beläggning 84motsvarar en ca
%.

Annani scen

De uppgifter redovisas rubrikenunder har bl.a.som annan scen
påverkats de inkluderas i begreppet föränd-haratt scener somav

åren 197576-8182 3Under ingick fasta med totaltrats. scener
395 vilket innebär i genomsnitt 132platser platserca per scen.

årenuppgifter för 198283-8485Motsvarande de följande ingick
2 genomsnittmed i 125 platser 198586 ingick 3per scen,scener

genomsnitt 107med i platser och slutligenscener ca per scen
198687-8990 ingick 4 genomsnittmed i 105 platserscener per

spelåren ingår8384198081, 8283, 8687Under och ävenscen.
föreställningar 14, 57, 45 31 st Dramaten givit utanförresp. som
de fasta scenerna.

såminskningEfter mellan P1 och P4 redovisades kraftigen en
ökning det genomsnittliga föreställningarantaletav annan scen

från 352mellan P4 och P5; till 612 Det genomsnittligast st. anta-
let föreställningar under därmedP5 översteg även P1s 538värde
st god marginal.med ganska

Föreställningarna utgjorde under och P2P1annan scen ca
%45 föreställningar, P3Dramatens under och P4 dessaav var

%föreställningars andel 40 och hadeP5 andelen tillväxt drygtca
50 %.

kategorinFör publikminskningen mellan Plannan scen var
frånrelativt kraftig;och P4 antalet besök minskade i genomsnitt

Ävenår.26 00050 000 till i denna kategori skedde sedanca per
nåddemellan P4 och P5. Besöksantaletökning dock inte Plzsen

nivå låg, med genomsnittligt antal 40 000 besökutan ett ca per
år, nivån.% denunder initiala Beaktar20 de enskildaca man

framgårspelåren så det lägsta antalet besök, liksom för Storaatt
Lilla noterades 198485 medoch antal underett straxscenen,

framgår13 000. ökningVidare skedde mellan 198889 ochatt en
från198990; 36 000 till 47 000 besök, denna ök-attca ca men

nå nivån; spelåretförning inte räcker den initiala 197576att
besök vid till 000.uppgick antalet 54annan scen ca

publikandel Dramatens utgjorts besök tillDen av som av an-
varierat mellan 13 och 15 %har under samtliga perio-nan scen

dåP4 den utgjorde 10 %.der utom ca
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varieratföreställning harbesökgenomsnittliga antalet sou 1991 71Det per
antalet;noterades det lägsta100 P570 drygtmellan och Bilaga 9st.ca

minskning30 % P1. Dennalägre änknappt 70 vilketst av-var ca
% högre än P1föreställningar P5 15antalet ärspeglar att me-ca

siffror% P1. Dessa är20 lägre änantalet besök P5 ärdan na-ca
påverkade fördatilldeturligtvis även att scenernaannan scenav

ovan.redovisatsförändrats vilket

Turnéföreställningar-k

kraftigt tillturnéföreställningar varieratharAntalet om man ser
Även genomsnittstalenår. kategori visar dockför dennaenskilda

nivånådde 50 st.P4 Mellanlägstatrendsjunkande som enen
genomsnittliga antalet P5detÖkning,skeddeP4 och P5 menen

125 st.sifframotsvarande Pl84 fortfarande lägre änst var
många turnéfö-uppgifter hur Dramatensdet gällerNär avom

så TKUlandet saknargivits inomreställningar utomresp.som
perioden. Det kan dockdetta för helauppgifter att an-angesom

ökatutomlands har under deturnéföreställningartalet senaste
åren; 198990 antalet 344 och198283 antalet st.st varvar

%utgjorde under P1 drygt 10 Dra-Turnéföreställningarna av
utgjor-därefter minskade denna andel ochföreställningar,matens

något %.andelen större; 7%. P5de P4 6 cavarca
årliga minskade mellan P1besöksantalengenomsnittligaDe

år.20 000 besökP3 noteradesdärefter.och P3 och ökade perca
något37 000, vilketuppgick till knapptsiffra P5Motsvarande var

såpublikkategori detdennavärde. Vad gällerhögre Plsän var
frånåren därmed avvikelserochvariationer mellan storastora ge-

turné-naturlig följdVariationerna ärnomsnittsvärdena. atten av
varierat.omfattning och karaktärverksamhetens

turnéföreställningar %utgjorde 10Besöken till Dramatens ca
dåP3 utgjor-samtliga perioder depublik under utomteaternsav

%.de 7ca
turnéföre-genomsnittliga antalet besökdetBeaktar perman

frånså framgår mellanha legatdetta har ökat;ställning attatt
nivå kring 500 under P4P1-P3 till250 och 300 under stst en

antalföljd störretorde bl.a.och P5. Detta att ett avvara en av
utomlandsföreställningarnautomlandsföreställningardessa ges

därmed störrei salonger och kanvanligen större enses avges
landet.turnéföreställningar inompublik än

Gästspeli

Även såvälvarierar kraftigt mellangästspelsföreställningarantalet
fårtreårsperioder.år variationer dockDessaenskilda mellansom

några föreställnings-totalagenomslag i Dramatensinte större
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besöksantal eftersom kategorin gästspel vadutgör gäl- SOU 1991 71resp. en -
ler antal mindre betydande del. P5 uppgick det genomsnittliga Bilaga 9-

gästspelsföreställningarantalet till 27 st.
årLiksom antalet föreställningar varierar antalet besök vidper

årgästspelsföreställningarna kraftigt. underFör gästspelen de som
ingår år,i Pl saknas uppgifter besöksantal. övrigaFör medom

dåspelåretundantag för 198283 besök uppgickantalet till ca
årliga20 000, har det besöksantalet varit lägre eller omkringän

10 000.
Det genomsnittliga antalet

300 st.

Barn- ungdomsföreställningarochi

För antalet barn- och redovisas, liksom
nivåför flertalet P4kategorier, lägsta P4. Mellan och P5 ökadeen

frånsedan antalet; i genomsnitt 103 till 156 Antalet P5st st. var
dådock betydligt lägre antaletän Pl barn och ungdomsföreställ-

ningar uppgick till 312 st.
%Under P4 P5 drygt 10 föreställningaroch Dramatensvar av

riktade till barn- och ungdom, minskad andel jämfört med deen
då nivåtidigare %.perioderna denna andel legat kring 25en

ungdomsföreställningarnaBesöken vid barn- och har inte kun-
från totala besöksantalen.denat separeras

3 Kostnader

3.1 Allmänt

sågenomgångarnaInför följande utvecklingde kostnadernasav
varieratbör beakta verksamhetens omfattning underattman pe-

rioden. Jämförelser verksamhetendär kostnaderna relateras till
föreställnings- besöksantaloch i avsnittgörs

Verksamhetsåret 198990 föruppgick de totala kostnaderna
Dramatens verksamhet till 150 milj.kr. har där-Kostnadernaca

dåjämförtmed med 197576, de uppgick till 36 milj.kr.,närmare
nominellt 320 %.ökat med ca

Om de kostnaderna räknas till fasta priser, medtotala KPlom
framgår %TKI, kostnaderna ökat 35i reala medatt termerresp.

KPI 23 % TKI under perioden.resp.
i priser, redovisas iDramatens kostnader, löpande fastaresp.

8-9.tabell i olika kostnadsslagensLängst ned tabellerna deanges
procentuella förändring under perioden.den studerade

årliga fas-tabell 10 redovisas de genomsnittliga kostnadernaI
treårsperioderpriser för Pl-PS.ta
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SOU 1991 71
verksamhetsårenlöpande priser,8 kostnader,Tabell Dramatens 9Bilaga197576-198990 kkr

ÖvrigaPersonalkostnaderVerksam Lokal- Totala
hetsår SocialaLöner kost- kos kost--avgifter nader nader nader

197576 20054 7451 3851 4494 35850
197677 22453 9262 4797 5065 41577
197778 25938 12103 4892 5639 48572

197879 28954 12972 6248 5403 53577
197980 31334 13309 8405 7233 60281
198081 37148 15212 5721 8363 66444

198182 40475 17664 6645 9603 74387
198283 41769 20309 8818 10724 81620
198384 42840 19749 11502 12076 86167

198485 43885 20106 11493 11724 87208
198586 49585 22237 11593 14859 98274
198687 50686 24772 12277 19517 107252

198788 58430 26306 12154 21163 118053
198889 62951 29973 12356 25738 131018
198990 68893 32172 15676 33309 150050

197576mellan verksamhetsárenFörändring och
198990 +244 +332 +307 +641 +319

Källa Dramaten

verksamhetsårenårs1989 priser,Tabell 9 Dramatens kostnader,
ävendell KPl,197576-198990 kkr, de totala kostnaderna

dellaterade TK]med
kostnaderÖvrigaTotalLokal- aPersonalkostnaderVerksank flKPlDekoskost-SoclalaLöner -hetsår nadernaderavgifter

2306162067197576 2603663117197677 3050465373197778
1330252969666282197879 14008028467670211979ao 1371942860369850198081
1387992964867934198182 1444673138164541198283 1396782801260765193334
1278682640157626198485 13470727203606581935aa 1362232907459489198687
1429131329122961765784193733 1390971394433190066999198889 1500501500503217268893198990

197576 ochverksamhetsårenmellanändringFö195990; +239+359;+139+3294011 x ++
DramatenKälla
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SOU 1991 71
Büffga 9årliga årsenomsnittliga 198910 Dramatens kostnader, priser,Tabell

års197576-198990verksamhets tre denmedeltal, KPI,ren
kkr ÖvrigaPersonalkostnader Lokal- Totala

SocialaLöner kost- kost-Period kost-
avgifter nader nader nader

63519 26534 12578 141201 116750

67717 28922 14346 145212 125507

64413 29680 136983 16606 124397

59258 27560 14561 18826 1202054

67225 31230 14170 281765 140802

mellan periodFörändring ochl
+65 +18 +13period +100 +21

Källa Dramaten

olika kostnadskategoriernas andelar totalaDe de kostnader-av
måni viss förändratshar under perioden, vad gäller P1-P5na

kan nämnas att
frånandel % P1lönekostnadernas har sjunkit 54 till 48

P5.%
andel kostnaderna för socialaden avgifter utgjort harsom

från någraförändrats marginellt 23 till 22 %, under av pe-
år någotriodens har andelen varit större.

har andel depersonalkostnadernas totalasammantaget av
frånminskat 80 % till %.kostnaderna 70närmare ca

årenlokalkostnadernas andel har deunder studerade varie-
9 %,mellan och 14 utgjorde 11 % %P1 den och P5 10rat

kostnaderna.de totalaav
frånövriga kostnadernas andel har ökat relativtde kraftigt;

% P1 till 20 % P5.12
Samtliga redovisade kostnader ihar reala stigit undertermer

utvecklingenperioden, skiljer för olikasig dock de kostnadskate-
medelvärdengorierna

förkostnaderna löner har varierat mellan 59 milj.kr.ca
P4 68 P2.och milj.kr. P5 uppgick tillkostnadenca

milj.kr., 6 % %drygt 67 högre P1 och drygt 13 högreänca
P4s värde.än

för %kostnaderna sociala avgifter har ökat med 18 mel-ca
frånoch 26,5 31,2 milj.kr.lan Pl P5; till

storlek har varierat,lokalkostnadernas har flertaletmen av
perioderna legat kring 14 milj.kr.

såvälövriga kostnadernade den kostnadskategori iär som
relativa absoluta tal ökat Mellan P1 och P5 harmest.som

frånkostnader %;dessa ökat 100med 14 till 28ca ca ca
milj.kr.
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kostna-olika 1991; 71SOUför denärmaref redogörsavsnittenföljandedeI
årsverkesredovisning, Bilaga 9föregåspersonalkostnadernaderna enav

sist-degällerVadkostnaderna.övrigadelokalkostnaderna samt
kostnadervilkabeskrivningkortfattadså avnämnda merenges

utveckling.dessasinkluderas samtsom

personalkostnaderPersonal och3.2

Ãrsverken3.2.

verksam-underårsverken vid DramatenantaletRedovisningen av
principårsverken iantalet197576-198990 visar varhetsåren att

Förändringarslut.vid dessbörjanperiodensviddetsamma som
antaletsåväl totaladetgällervadperiodenunderskettdockhar

olikautförtsårsverkena per-andelarårsverken de avsomavsom
sonalkategorier.

påpe-följandebörårsverkesredovisninggäller DramatensVad
genomsnittligutifrånårsverkenantaletberäknarkas Dramaten

vadskillnaderVissatid.arbetadutifrån faktisklönekostnad,
ävenföreliggerkategorierolikaipersonalenindelninggäller av

årsver-l8Städpersonalhänförsbl.a.andramedjämfört teatrar;
hänförsandravidpersonal, teatraradministrativ198990 tillken

nämnasVidare kan attpersonal.teknisktillpersonalgruppdenna
till TKUlämnatDramatenårsverkesredovisningeni dendet som

fast-fördelningårsverkesantalensgällandeinformationsaknas
därförextraanställda kanfast-Relationenextraanställda.resp.

kommenteras.
personalkategorierolikautförts un-årsverkenAntalet avsom

11.tabelliredovisasperiodender

197576-verksamhetsårenDramatenårsverken vidAntal11Tabell
193990

Total tniAnniTek- s-Konst- antaltrativsknär] mVerksam- rg årsverkenpersonalpersonalpersonalhetsår
37091164115197576 37191165115197677 37495166113197778 42497181146197879 40397176130197980 38695170121198081 46697191178198182 42295186141198283 39588185122198384 38588181117198485 37291154127198586 40190151160198687 38893154141198788 36086139135198889 37186146139198990

197576 ochverksanüetsårenmellanFörändring +-05x-119+219198990 273-
DramatenKälla



Det årsverkentotala antalet har varierat relativt någonkraftigt, sou 1991; 71
entydig trend kan inte utläsas redovisningen. Vid periodens in-ur Bilaga 9
ledning redovisades årsverken370 och vid dess slut redovisades
371 Dessemellan har antaletst. varierat mellan lägst 360 stsom
och högst 466 Det lägsta årsverkenantaletst.som redovisades
198889 och det högsta antalet redovisas 198182.

Mer entydiga förändringar har dock skett vad gäller de olika
personalkategoriernas andelar årsverkendet totala antalet ne-av
dan genomsnittsvärden treårsperioderföranges

den konstnärliga personalgruppen har för ökandesvarat- en
andel; mellan P1 och frånP5 ökade den 31 till 37 %, vilket mot-

årsverken114 138 en ökning 21svarar med %.resp.
den tekniska personalens andel frånhar minskat 44 % P1-

till 39 % P5, detta 165 årsverken146motsvaras enav resp.
minskning med 11 %. Minskningen den tekniska personal-av

årsverksandel har dock inte skett i jämngruppens takt under hela
perioden främst mellan P3utan och P5, dessförinnan dennavar
andel i princip oförändrad.

den administrativa personalkategorins andel har varierat-
mellan 22 och 25 %. Under periodens första hälft detvar genom-
snittliga antalet administrativa årsverken 95 och under denst se-

hälften 90 st.nare ca

Sammanfattningsvis kan sägas
den konstnärligaatt personalen såvälhar ökat, i absoluta-
årsverkental antal vad gäller dess andel det totalasom anta-av

årsverken.let
den tekniska såvälatt personalen minskat i absoluta tal- som

relativt övriga personalgrupper. Denna har dock undergrupp pe-
årriodens samtliga utfört det årsverken.största antalet

såväl antalet andelen årsverkenadministrativasom- var,
jämfört med periodens någotförsta hälft, lägre under periodens

del.senare

3.2.2 årsverkeKostnader per

Dramatens personalkostnader kostnader för löner socialasamt
avgifter m.m. har årunder periodens utgjort mellan 70 och 80 %

de totala kostnaderna. Verksamhetsåretav 198990 uppgick löne-
kostnaden till knappt 69 milj.kr. och kostnaden för avgiftersoc.
uppgick till drygt 32 milj.kr. i reala har dessa kostnadertermer-
ökat med 11 40 % jämfört med 197576. Förresp. närmareatt
belysa dessa kostnaders såutveckling relateras de i detta avsnitt

årsverken.till antalet
l tabell 12, redovisas de genomsnittliga kostnaderna för löner

sociala årsverkeavgifter i löpanderesp. priser. Parallelltper redo-
årsverkenvisas antalet genomsnittsberäkningen utgår ifrån.som l
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utveckling 1991; 7]kostnaders SOUredovisas13, dessatabellen,följandeden nr
pk-personalkostnadsdel 9Bilagamed TKIsparallelltformindexeradi

100.197576del KPlsamt

löpandeårsverke igenomsnittliga kostnader12Tabell Dramatens per
verksamhetsåren 197576-198990priser kkr

kostnadnominellGenomsnittlig
årsverke kkrAntal per

bön +Soc.års-Verksam-
Lönhetsår verken socavg.avg.

742054370197576
852561371197677

1023269374197778
993168424197879

1113378403197980
1353996386198081
1253887198182 466
1474899422198283
15850108395198384
16652114386198485
19360133372198586
18862126401198687
21868151388198788
25883175360198889
27287186371198990

+266%+331%+243%

kostnadergenomsnittligaDramatensutvecklingIndexerad13Tabell av
KPlochpersonalkostnadsdelårsverke, TKlzsper

100197576

årsverke TK1sGenomsnitt per
pk-Lön +Soc.Verksam-

KPldelhetsår Lön s0c.avg.avg.
i 100100100100100197576

110112115124112197677
123133137128 161197778
135138133152126197879
145148149164143197980
165165182196178198081
184182168188160198182
200190198239183198283
218207213248200198384
236231223259210198485
253247260297246198586
264270253307233198687
275284294337278198788
291335347413323198889
310356366431343198990

+210%+266%+256%+331%+243%

gällervad ut-framgår ärvariationerna stora13tabellAv att
harhelhetperiodenår. Sett överenskildamellan somvecklingen
266medårsverke ökatkostnad cagenomsnittligaDramaten per

visarutvecklingKP1spk-delTK1sjämförelse med%. En resp.
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utvecklingen personalkostnaden teaterområdetatt TKlzsav SOU 1991 71
pk-del ligger ganska nåra Dramatens personalkostnadsutveckling Bilaga 9
medan den allmänna prisutvecklingen något långsam-KPI ökat

Detta gäller främst åren,under de 8788mellan ochmare. senaste
8990 ökar KPI med 12.7 % medan Dramatens genomsnittligaca

årsverkekostnad liksom TKl ökar %.med 25 Serper ca man
Dramatens personalkostnaders såkomponenter har kostnaderna
för sociala avgifter såvälunder perioden ökat betydligt lö-änmer
nekostnaden +KPI 330 % jämfört med %243+som resp.

%.210+
För tydligare bild de olika såatt kostnadernas värdege en av

redovisas i tabell årliga14 de genomsnittliga års-kostnaderna per
verke omräknade till fasta priser, parallellt redovisas de genom-

årsverksantalensnittliga under Pl-P5. Kostnaderna redovisas
även index.som

Tabell 14 Dramatens genomsnittliga årsverke,kostnader års1989per
priser, verksamhetsåren 198283-198990 årstre medeltal,
defl KPI, kkr
Genasn. Genasnittlig kostnad indexeradearsverks-antal årsverke kkr kostnader 011.100Period ars- mer sociala lön toner+ sociala m. 4verket-I avgifter soc.avg. avgifter soc.avg.______ u

1 372 171 71 242 100 100 100

2 404 168 72 239 100 99

3 428 151 70 220 9a 91

4 386 154 225 90 100 93

5 373 180 84 264 106 118 109
Källa Dramaten

framgårAv tabellen den genomsnittliga totala kostnadenatt
årsverkeför realt ökat medett 9 % frånmellan P1 och P5,

242 000 kr till 264 000 framgårkr. Det dock även denatt genom-
snittliga årsverkekostnaden för under de mellanliggandeett pe-
rioderna framför allt under P3 och P4 legat lägre underän- -
den första den sista perioden. Beaktar den genomsnitt-resp. man
liga lönekostnaden årsverkeför så framgårett det denna sjönkatt
mellan frånPl och P3; l7l 000 kr. till 151 000 kr. Därefter,ca ca
främst mellan P4 och P5, Ökade den reala lönekostnaden och
uppgick tillP5 180 000 kr.ca

3.3 Lokaler och lokalkostnader

Under den period såTKU studerar har vissa förändringarsom
vad gäller lokalförhållandenDramatens skett; dels ökningen av
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Såsom 19917]SOUdensamma.inomförändringardelsIokalytan,totaladen
Si-och 9Lejonkulan Bilagatillkommittvåhartidigareredovisats scener

Nybropaviljongen.avvecklatsharmedanbyllan scenen
teaterbyggnadÃr Dramatensombyggnadinleddes1985 aven

avslutadesochiskeddeOmbyggnaden tre etapperNybroplan.vid
1987.

salongombyggnaden storautöver scenenshar avArbetena -
omfattatsommaruppehåll 1987 upp-underskedde teaterns -som

perukmakeri ochombyggnadartistloger,bl.a. avrustning av
såsomarbetentekniskatoalettutrymmen,sminkavdelning, nya

Ijudstudioochhögspânningförställverk m.m.
pågående arbetenadekundevid trotsVerksamheten teatern
spelåren.berördadeunderomfattningnormalibedrivas

verksam-lokalsituationenredovisasnedansammanställningenl
hetsåret 198990.

VERKSNMETSÅRET198990DRMATENSLOKALER

KCÃÅ ånger lnader k k TH årghçrakA vn05 TotaltAnvändningLokal-Fastighet kkrmark markmarkmarkadress typ
&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;Stats- Teater-3Thalia 9787.61795 12642 833 417byggnad 10847ågdIybroplan

Stats-2Tre Vapen 18716426 426 4400Förråd191 ågdValhal avagen -
Stats-1Hangaren 123 244.0259 1113 248Förråd 854ågdTäbyMlgernls,
Stats- Scen-1Nangaren 1999.95390 37113711ateljéeragdTäbyNlgernâs, -

FörrådStats-722Hågernås 202.01083 186rekvlsita 01083ågdTäbyHågernäs. -
;ateljéerStats- Kontor.10Sjdnannen 1 803 3076.2797 4156 475teaterlokal 3359ägd6Nybrogatan

Stats-10Sjünannen 824 155.20 251251ågd6 KontorNybrogatan -
Stats- Verkstad2Kusen 764.710650 718718ochuovstallet ägdKungl. garage -

16417.12338220105 3277lokalerstatsågdaSUMMA,

Krejaren Teater-19 In-
148.70 240 620240hyrd lokal29Sibyllegatan -

Gatu-In-Thalia Sjauannen
93hyrd utryuueAlnlñfsgatan -- - -

153.0240240 0inhyrda lokalerSUNHA,
16575.2362220345 3277lokalersamtligaSUHHA,

ByggnadsstyrelsenKälla

277



Vad gäller utvecklingen disponerade lokaler och kostnaderav SOU 1991 71
för sådessa finns det utförliga uppgifter endast för de senaste Bilaga 9
åren de totala hyreskostnaderna framgår dock kostnadsredo-av
visningen i tabell 8. Här nedan redovisas förändringen av arean
och hyreskostnaden mellan 198586 och några198990 för deav
lokaler Dramaten disponerar. När det gäller densom angivna hy-

kvm så198586 har särskiltran redovisadper förbrukningsav-en
giftkvm inkluderats, 198990 någon sådantogs avgift inteseparat
ut.

För möjliggöra jämförelseatt kan nämnas konsument-en att
prisindex ökade med drygt 22 åren% mellan 1985 och 1989.

198586 198990 Förändring

Teaterbyggnaden, Nybroplan
mark 9 435area kvm 10 847ovan kvm 15 %+

under mark 3251 kvm 1 795 kvm 35 %+hyra mark 668 krkvm 833ovan krkvm 25 %+
under mark 403 krkvm 417 krkvm 3 %+årshyratotal 6.837 mkr 9.788 mkr 43 %+

Sjömannen 10, Nybrogatan 6
mark 3 299area kvm 3 359ovan kvm 2 %+

under mark 759 kvm 797 kvm 5 %+hyra mark 719 krkvm 803ovan krkvm 13 %+
under mark 369 krkvm 475 krkvm 29 %+årshyratotal 2.652 mkr 3.076 mkr 16 %+

Scenazcljéer, Täby
mark 3 276area kvm 3ovan 711 kvm 13 %+hyra mark 502 krkvm 539ovan krkvm 7 %+årshyratotal 1.645 mkr 2.0 mkr 22 %+

Källa Byggnadsstyrelsen

De hyresförändringar framgått redovisningen ärsom av en
följd dels årligareguljära uppräkningar,av dels de investeringar

gjorts i lokalerna.som
Dramaten via det statligagaranteras, anslaget, full kompensa-

tion för ökade hyreskostnader.
Kungl. Byggnadsstyrelsen lokalhållningsansvarhar för Drama-

Detta innebärten. byggnadsstyrelsenatt fungerar hyresvärdsom
och och har för hålla lokalernaansvaret iatt funktionsdugligt
skick. l bilaga 8 redogörs för byggnadsstyrelsens roll för desamt
principer hyressättningenstyrt undersom perioden.

Övriga3.4 kostnader

De övriga kostnaderna är den kostnadskategori såväli relati-som
absoluta tal ökatva som Mellan P1mest. och P5 har dessa kost-

nader ökat med från100 %; 14 till 28ca milj.kr. Därmedca ca
har även dessa kostnaders andel de totala kostnaderna ökatav re-lativt frånkraftigt; 12 till 20 %.
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reklammaterial, 71för SOU 1991kostnaderhänförsövrigtkategorinTill
häl-sjuk- och 9Bilagatraktamenten,turnéer, ochmarknadsföring, resor

sovård m.m.
underså kostnadernaövrigahar depriseri fastaUttryckta

15mellanverksamhetsåren 197576-198586 varieratflertalet av
sistaperiodensuppgickochdedärefter ökademilj.kr.,och 20

sistnämndaUnderverksamhetsår 33 milj.kr.198990 drygttill
milj.kr.5,5verksamhetsår turnékostnaden tilluppgick ca

kostnadernaolikadestorlekengällerVad summerassom
så dessa närmareinteTKUkantill övriga kostnaderna presentera

årsredovisningar.framgår Dramatensinteeftersom de av

Intäkter4

Allmänt4.1

övrigastatligt anslag,biljettintäkter,indelas iintäkterDramatens
nettosiff-här redovisas dessaränteintäkterintäkter ensamt som

räntekostnader.minusränteintäkterdvs.ra;
löpandeiintäkterredovisas Dramatens16tabell 15 och1 resp.

framgår intäktskategorisrespektivetabellernafasta priser, pro-av
årligaredovisastabell 17perioden. Iförändring undercentuella

treårsperioderutifrån priser.fastaberäknatsgenomsnittstal som

verksamhetsåren 197576-löpande priser,intäkter,Tabell 15 Dramatens
198990 kkr

Övri TotalaBiljett- Statligt Räntor intäkterVerksam- a netto inkl.anslag inta exkl.intäkterhetsar ter
räntorräntor

5§§å§° -aåååö32031 137 431197576 3201
197677 37274 190 803 40774 415773310

46624 48572197778 43255 177 19483192
5357748462 204 963 52614197879 3948
61097709 2181 58916197980 5797 52410

2768 64951 67719198081 6194 100357754
7480664302 2909 71897198182 6317 1278
8146268763 3651 77811198283 7696 1352
864982231 84267198384 9958 72201 2108
8871277328 2151 86561198485 7585 1648
970311907 95124198586 12404 79897 2823

11593887565 6240 5063 110875198687 17070
112559 117553198788 17479 86675 8405 4994

131676198889 21345 95605 5872 1258048854
155161109099 7640 147521198990 27013 11409

197576mellan verksamhetsáren ochFörändring
+333+1488 +317198990 +744 +241 +8228

anslagutöver angiveterhållit 000 statsbidraghar 5 tkr iTeatern extra
tillföras resultatutjäimingsfonden.att

DramatenKälla
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SOU 1991 71
Bilaga 916Tabell Dramatens intäkter, års1989 priser, verksamhetsåren

197576-198990 dell KPI, kkr, de intäkternatotala även
denaterade med TK]

ÖvriBilVerksa- ett- Statligt Räntor Totalaa intäkter Totalahetsár lnt kter anslag inta nettoter kl inkl. intäkterex.
räntor räntor 0eflTKI
109467 110956197677 104780 114619 116876197778 109018 117509 122419

197879 110939 120444 122649 133025197980 112100 126016 130681 141977198081 108596 122128 127333 139827
198182 107926 2145 120673 125556 139581198283 106251 2089 120232 125874 144187198384 102412 2990 119526 122691 140215

101540 2164 113664 116489 13007397740 3453 116367 118700 133003102773 7324 130132 136074 147255
97584 9463 126726 132349 142308101753 9423 133894 140143 139796109099 11409 147521 155161 155161

Förändring mellan verksalhetsáren 197576 och198990 173 4 10 8 25914 %0 413 8 35 4 404 + 4 27 8+ r
Källa Dramaten

17Tabell Dramatens årligaenomsnittliga intäkter, års1989 priser,
verksamhe 197576-198990 årstre medeltal, den KPI,ren
kkr

Bil 0vriett- Statligt Räntor Totala inta kterPeriod lnt kter anslag inta nettoter exkl.
räntor

11028 110545 1290
12206 105529 2408
15056 100684 4314
23137 102812 10098

Förlndri mellan period 1 ochperiod +155 -1 42057 +125 +19 +22
Källa Dramaten

Vad gäller de olika intäkternas betydelse och dess förändring
under perioden kan årliganämnas genomsnittstal baseradeatt

treårsperioder, års1989 priser
biljettintäkternas relativa betydelse har ökat; P1 svarade de-

för 8 % totalateaterns intäkter och P5 hadeav denna andel ökat
till 16 %. Biljettintåkterna ökade med drygt 150 % mellan P1 och

frånP5, 9,1 milj.kr. till 23,1 milj.kr. Störreca delen dennaca av
ökning skedde under periodens del,studerarinan värdensenare
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låg198687 1991; 71framgår fr.0.m. SOUår så biljettintäkternaenskildaför att
framgår kraftigrelativt 9nivå Bilagatidigare. Vidarehögre än att enen

frånåren; 2722,7 tillde sistamellan+ 19 % skeddeökning
delsföljdårens biljettintäkter ärökademilj.kr. De avensenare

exempelSombiljettpriser.höjdarealtdelsantal besök,ökatett
näm-kanperiodenunderutvecklingbiljettprisersDramatens
ökatrealt harparketttillbiljettpriset för stora scenensattnas en

från se110 kr.56 till198990;och19757696 % mellanmed ca
m.m..biljettpriser5.4.3betänkandei TKUsäven omavsn.

förstatliga anslagetdetintäkternaandelden svararsomav-
Mellan P1från 72 % P5.% till89 P1perioden;minskade under

% därefter6medvärdestatliga anslagetsP2 ökade detoch ca
nivå milj.kr.. Mellanca 101nådde P4sin lägstaochsjönk det

P5värde.anslagetsökningvissskedde sedanP4 P5och aven
dettaJämförs102.8 milj.kr.tillgenomsnittliga värdeuppgick dess

framgår anslagetsså statligadetmilj.kr.1043P1värde med att
redovisningen närmare% under P51 lägrereala värde avvar ca

avsnitt.följandeiutvecklingstatliga anslagetsdet ges
från P10,5 milj.kr.kraftigt,har ökatövriga intäkternade-

där-betydelse harrelativaintäktspostsmilj.kr. P5. Dennatill 10,1
tillintäkterfrån %1mindre änutgöramed ökat, teaternsatt av

turnéintäkter,förs bl.a.intäkterövriga%. Tillför 7att casvara
verksamhetsår ochmilj.kr.5,5tillsistauppgick periodensdessa ca

det-underintäkternaövrigahälften deutgjorde därmed nästan av
år.ta

övriga kost-för deliksomgäller,kategorin övriga intäkterFör
årsredovis-iingående särredovisasintedelarnadenaderna, att

redovisning denärmaredärför inteningen. TKU kan avenge
ingående utveckling.delarnas

ökat, P1harrelativa betydelsenettoränteintäkternasäven-
intäk-%för 5svarade de% PSför 2 och teaternssvarade de av

från% mellan och P5,125 P1medvärde har ökatDess cater. ca
milj.kr.2,9 milj.kr. till 6,5

kostnaderna,ökattotalaliksom deintäkterna har,de totala-
ökning hardennadelperioden.20 % under Enmed drygt stor av

intäkternalåg genomsnittliga totalaunder P4 deunder P5skett
nivån.initiala6 % denöverca

omfattning-ekonomiskadenSammanfattningsvis kan sägas att
%20ökat med drygtrealaverksamhet iDramatens termeren av

så har detintäktssidangällerperioden. Vadunder den studerade
andrasamtligamedanminskatbetydelserelativastatliga anslagets
såtal ärabsolutaökat. lbetydelse harintäktskategoriers relativa

omfatt-störstintäkterövrigabiljettintäkter ochökningen avav
ning.
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4.2 Det statliga anslagets utveckling SOU 1991 71

1 tabell 18 redovisas utvecklingen det statliga anslaget; dels iav
löpande priser, dels indexerat. Parallellt redovisas utvecklingen av
TKl KPl.samt

Tabell 18 Det statliga löpandeanslagets utveckling, i priser index-samt
TKJ kkr, 197576och KPlerat, 100

Verksam- Statligt anslag;
hetsår kkr index TKl KPI

197576 32 031 100 100 100
197677 37 274 116 lll 110
197778 43 255 135 130 123
197879 48 462 151 137 135
197980 52 410 164 147 145
198081 57 754 180 165 165
198182 64 302 201 183 184
198283 68 763 215 193 200
198384 72 201 225 210 218
198485 32877 241 233 236
198586 79 897 249 249 253
198687 87 565 273 268 264
198788 86 675 271 282 275
198889 95 605 298 321 291
198990 109 099 341 341 310

+241% +241% +241% +210%

framgårAv indexserierna det statliga anslaget mellanatt
197576 och 198990 nominellt ökade lika mycket TKl +som
241 % medan någotKP1s Ökning är mindre +210 %. Detta
skulle innebära anslagets utveckling varit snabbareatt än den all-
männa kostnadsutvecklingen och det utvecklats i taktatt samma

kostnaderna för normalteater. Nämnda jämförelse gällersom en
två år,dock enskilda över periodewsom helhet varierar desett

olika seriernas utveckling. Man kan bl.a. det statliganotera att an-
slaget ökar rel. år.mycket under periodens Verksamhetsåretsista
198788 ligger anslaget KPls indexvärde relativt lika; 271resp.

275. Därefter, mellan 8788 och 8990 ökar det statligaresp. an-
slaget med 26 % medan KPls ökning under periodca samma

vid 13 %. Normalteaternsstannar kostnader TKl ökar medca
21 % år.mellan dessaca
Ökningen det årstatliga anslaget periodens sista är följdav en

anslagsbasen för det statliga anslagetatt räknades ochav attupp
verksamhetsmedel beviljades riksdagen.extra Anledningen tillav

uppräkningen anslagsbasen de kostnadsökningar infö-av var som
randet OB-ersättning för konstnärlig innebarpersonal förav te-
atrarna.

282



ochkostnaderrelaterad till dessVerksamheten5 SOU 1991 71
årsverkentill antaletintäkter samt Bilaga 9

kostnadernarelaterad till5.1 Verksamheten

fastprisberäknadeutvecklingen deredovisas19, nedan,l tabell av
besök. lföreställninggenomsnittliga kostnaderna ta-samt perper

indexserier.utveckling i formkostnadernasbellen även avanges

års före-1989 priser,genomsnittliga kostnad,19Tabell Dramatens per
l97576i989/90, in-besökställning periodenunder samtresp.

fö-gällande utvecklingen antaletdessa kostnader,dexserier av
besök års defl KPI, kr,reställningar tre medeltal,antaletoch

Pl 100

lndexserier,Genomsn.lndexserier,Genomsn.
100kostnad Pl100P1kostnad

Antalbesök KostnadKostnad AntalPeriod fst.
besökbesökfst. krkr fst.

100100100 352000 100981
122 88431110 98108 0002
118 91120 90 4173 117000

78473 134135 000 137 764
122 99102 429000 1191175

styckkostnadernasuppfattningTabellens siffror omenger
någ-dock inteframräknade kostnaderna skallstorlek. De ses som

ungefärligavärden, behandlas mycketexakta utan genom-somra
Utifrån denredovisas i tabellen kan sägassnittstal vad attsom

underföreställning vid Dramatengenomsnittliga kostnaden per
uppgått nivå ochkring 120 000 kr.,tillde perioderna ensenare

ochmellan 400besök legatgenomsnittliga kostnadendenatt per
450 kr.

såförändringar bör bl.a.Vid eventuella tolkningar varamanav
fö-samtligakostnaderna relaterats tilltotalamedveten deattom
be-föreställningarnas karaktär harinnebärreställningar vilket att

föreställningarför utfallet. Som exempel nämnastydelse kan att
något mindre kostsam-mindre generellt kan antas varascener

föreställningarän storama scenen.
åtanke kostna-delbör vidare ha iMan teaternsatt stor aven

årfrån beroende fasttillder inte minskaskan annatettett
tordefasta kostnadernaetc..anställd personal, lokalkontrakt De

styckkostnadernaberäknadedel förklaringen till deattvara en av
dvs.besöksantalenföreställnings-varierar omvänt mot resp. -

dockkanminskat och Mankostnaderna har ökat antalennär v.v.
nåttånyo dendå besök P5föreställningarantaletutläsa att resp.

ni-nivån så till initialasjunkit deninitiala inte styckkostnadenhar
vidvån ökatföreställningbesök har ävenkostnadendvs. per-

kvantitet.samma
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5.2 Verksamheten relaterad till intäkterna SOU 1991 71
Bilaga 9

l tabellerna nedan har verksamheten i föreställningartermer av
och besök relaterats till vissa Dramatens intäktsslag. in-Deav
täktsslag beaktas är det statliga anslaget biljettintäkter-samtsom

statligaDet anslaget relateras, liksom de totala kostnaderna,na.
till totala föreställningarbesök.det antalet Biljettintäkterna relate-

till antalet besök till Dramatens föreställningar egnaras sce-
kategorierna Lilla, gästspel dvs. destora, samtner annan scen, -

föreställningar frånbiljettintåkter intäkter turnéföre-som ger
ställningar redovisas under övriga intäkter.

tabell 20 redovisasl de genomsnittliga intäkterna föreställ-per
ning i 21och tabell redovisas genomsnittliga intäkternade be-per
sök. tabellerna redovisasI även utvecklingen de totala före-av
ställnings- besöksantalen.resp.

Tabell 20 Genomsnittligt statligt biljettinükt, årsanslag 1989 pri-resp.
föreställning under perioden 197576-198990, samtser, per

indexserier gällande utvecklingen intäkterdessa och antaletav
föreställningar årstre medeltal, dell KPl, kkr, Pl 100

Statligt Biljett- lndexserier, 100P1
anslag intäkt Statl. Bilj. Totalt

Period fst. lfst. anslag int. antal
kkr kkr fst. fst. fst.

l 88 1009 100 100
2 95 109ll 123 98
3 113100 12 144 90
4 12914 2011 17 76
5 85 20 97 238 102

Motsvarande indexserie för totala antalet förest.det turnéförestexkl.
100,100, 81,106.94,

framgårAv tabell 20 genomsnittligadet statliga anslagetatt
frånföreställning ökade fram till P4 88 000 kr. till 114 000per

föreställningkr. och därefter sjönk för P5 liggaatt straxper un-
nivån.der initialaden Beaktar antalet föreställningarman ser

utvecklingen detta antal föreställ-är omvänd; antaletattman av
ningar nåddesjönk mellan Pl och P4, ökade därefter och P5
ånyo nivån.den initiala

Om biljettintäkterna relateras till antalet föreställningar ser
de genomsnittliga biljettintäkterna föreställning ökatattman per

frånunder perioden, 9 000 kr. P1 till 20 000 före-kr.ca ca per
ställning P5 ökning med närmare 140 %.en-
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års pri-biljettinñkt, 1989statligt anslagGenomsnittligt21 SOU 71Tabell 1991resp.
indexse-197576-198990,besök samtperiodenunderperser, besökintäkter antaletochgällande utvecklingen dessarier av
100Pldell KPl, kr,priser,1989medeltal,tre arsars

100lndexserier, P1Biljett-Statligt
TotaltBilj.intäkt Statl.anslag

int. antalanslagbesökbesökPeriod
besökbesökbesökkrkr

100100100313151
88135121380 412
91112 141433543
78208126398 644
99258100313 795

turnéförestbesök exkl.antalettotalaindexserie för detMotsvarande
78, 98.100, 90, 95,

till be-biljettintäkterna relaterasDå liksomstatliga anslagende
be-framgår genomsnittliga statliga anslagetdetsöksantalet att per

från kr..398315 tilloch P4% P1med 26 mellansök ökade ca
%.22 P5medminskade antalet besökperioderMellan casamma
ansla-såväl statligaåtergick genomsnittligadetbesökantalet som

nivån, förstnämndadettill initialabesök den enget genomper
minskning.och detökning ensenare genom

besök harbiljettintäkternagenomsnittligadeVad gäller per
från be-30 kr.perioden;under helasuccessivt ökatdessa perca

160ökning med närmarebesök P5,80 kr.P1 tillsök enperca
Ökningens P3mellan P2 ochdock;varieraromfattning%. var

P3mellannågon ökningen,medan den störstaendastden procent
%.50uppgick tilloch P4, närmare

årsverkentill antaletrelaterad5.3 Verksamheten

föreställ-antaletgenomsnittligaredovisas det22,i tabellNedan,
föreställningarårsverke, antaletredovisasparallelltningar per

årsverken.resp.

föreställ-årsverkenFöreställningar,Genomsnittligt samt22 antalTabell
in-197576-198990,årsverke perioden samtunderningar per års medeltal,utveckling tregällande antalsdexserier dessa

100Pl

lndexserier,Genomsnittligt
100period 1antal

Års- Fst.Före-Före- Ars- Fst.
års-års- ställ-ställ-Period ver-ver-
verkeningar kenverkeningar ken

100100 1003.237211881
90109982.91163 4042
7890 115428 2.53 1066
731042.3 763869054

1021001023.337312115
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framgårtabellenAv antalet föreställningar sjönk mellan P1att SOU 199171
P4, någotoch antalet ökade därefter och P5 högre Vadän Pl. Bilaga 9var

årsverken sågäller antalet ökade det mellan P3.Pl och P3 bröts
återden ökande trenden och antalet minskade för liggaP5att

nivå.Plzs
årsverks-Utvecklingen föreställningsantal medför attav resp.

årsverkedet genomsnittliga föreställningarantalet sjönk medper
% frånnärmare 30 mellan Pl och P4; 3,2 till 2,3 därefterst,ca

årsverkeskedde ökning till 3,3 föreställningar P5. Omen ca per
framgår årsverkenjämförsP5 med P1 antalet i princip är det-att
producerats flerdet föreställningar denattsamma men senare pe-

årsverkerioden, följdaktligen antalet föreställningarär även per
någotunder P5 högre än under P1.

utifrånMan bör inte de framräknade siffrorna alltförgöra
långtgående årsverketolkningar. Antalet föreställningar ärper

mått påverkas repertoarpolitik, arbetsformer,grovtett som av ar-
betstidsregleringar När det gäller Dramaten torde dockm.m. man
utifrån siffrorna kunna till föreställning-sluta sig antaletattovan

årsverke normalt varierar 3kring st.ar per
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RiksteaternSvenska1 1991SOU 71
l0Bilaga

Inför läsningen1.1

gällerföljandedenI texten
skett medFastprisberäkningar har, inget annatom anges-

års1989deflator till priser.KPl som
verksamhetsåren 197576-197778,P1Period 1 avser-

197879-198081,P22period -- --
198l82-l98384,P3period 3 -- --
198485-198687,P4period 4 -- --
198788-198990.P5period 5 -- --
endast beaktat rän-intäkter har TKUkostnader ochUtöver-

Vidräntekostnader.ränteintäkter minusdvs.tenettot en-
årligaredovisade totaladejämförelse mellan summan av

föreligga.därför skillnaderintäkterna kankostnaderna resp.
från avskrivningar ochbl.a.skillnader kan häröraDessa

har beaktat.fonderingar, TKUposter som
olikaredovisas i desiffermaterialetdet gällerNär ta-som-

påpekas vanligensiffror ärbellerna dessabör det att avrun-
beräkningarna vanligen utförtsbakomliggande hardade, de

fall tilli vissaflera decimaler. Avrundningarna kanmed
avrundade avvi-talenredovisadeföljd deatt avsumman

från avrundadeangivnadenker summan.

påverkat verksamhet,1.2 TKUs analysFaktorer avsom
intäkterkostnader och

Genomgången generelltkomplicerasRiksteatern att teaternsavav
redovisningperioden Enverksamhet förändrats under teaternsav

återfinns i betänkandeförändringar detta TKUsochuppdrag av
något ensemblernas betydelse.de regionalaHär nämnskap. om

Riksteatern mins-hörde tillregionala ensemblerAntalet som
års1974 kul-delregionaliseringenkade i och med avsom var en

spelåren 5197576-7677hördeTill Riksteaternturpolitik. st re-
198081-8283 2 och197778-7980 3gionala ensembler, stst,

198485 regionala ensemb-hade de198384 Fr.o.m.slutligen 1 st.
fristående frånfått Riksteatern.helthuvudmän ochlerna varnya

ensembler isärskilja dessavarit önskvärthade för TKUDet att
låter sigverksamhet. Dettasärredovisa derasalla avseenden och

särskilja deberoende kandock främstinte göras, att man
från redo-kostnaderintäkter Riksteaternsregionala ensemblernas

föreställnings-uppsättningar, totaladet gäller antalvisning. När
årsverkesantal särredo-kan dockbesöksantal totalaoch samt en
ensemblernaregionala göras.visning gällande de
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Som konsekvens regionala ensembler hörde till Riks-att SOU 1991 71en av
198384 beräknas för de siffrornaolika redovi-teatern t.o.m. Bilaga 10som

den procentuella förändringen, inte bara för periodensas som
verksamhetsårenhelhet mellan 198485även och 198990utan

mellan P4 P5;och dvs. den period Riksteatern existeratsom
de regionala ensemblerna.utan

2 Verksamhet

2.1 Uppsättningar

De uppsättningar teaterföreningarnade olika erbjudssom av
sådanaRiksteatern är dels producerats Riksteaternsom av cen-

tralt, dels uppsättningar utanför Riksteaternproduceratssom men
ingår i Riksteaterns förmedlasutbud och Riksteatern. Försom av

åren 197576-8384 inkluderar redovisningen även de uppsätt-
ningar producerats regionala ensemblerde undersom av som

år hördedessa till Riksteatern.
Antalet uppsättningar producerats Riksteatern centraltsom av

har under perioden minskat med 40 % och antalet uppsätt-ca
frånningar förmedlats andra producenter har halverats.som

Verksamhetsåret 197576 Riksteaternproducerade centralt 58
uppsättningar och förmedlade 29 uppsättningar produceratssom

årutanför Riksteatern. Samma producerade regionalade ensemb-
verksamhetsår,42lerna uppsättningar. sistaPeriodens 198990,

producerade Riksteatern 35 uppsättningar och förmedlade 14
uppsättningar andra producenter. Redovisningarna nedan visarav

minskningen Riksteaterns produktioncentrala framför alltatt av
åren.skett under de minskning %En med drygt 30 harsenaste

mellanskett P4 och P5.
ingåttAv antalet uppsättningar i Riksteaterns utbud tillsom

teaterföreningarna, dvs. exkl. regionala ensemblernasde produk-
så årtioner, har Riksteatern under flertalet periodens svaratav

för 70 % förmedlademedan andelen uppsättningar följaktligenca
utgjort omkring %.30

årligatabell1 1 redovisas det antalet uppsättningar i Rikstea-
regi perioden.under Det totala antalet uppsättningar indelasterns

i förmedlade uppsättningar uppsättningar produ-resp. egna som
dels Riksteatern regionalacentralt dels de ensembler-cerats av av

Antalet nyuppsättningar särredovisas inte, främst beroendena.
låterRiksteatern undantagsvis uppsättning fram-endastatt en

spelår.föras under än ettmer
något dåUtvecklingen framträder tydligare siffrorna i tabell 1

får treårsperioder,ligga till för genomsnittstal gällandegrund re-
sultatet detta förfarande iredovisas tabellav
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1991SOU 71
10Bü3periodenregiuppsättningar i Riksteaternsårliga antaletl DetTabell

197576-198990
uppsättninAntalFönned-reducerade arEgen

IotaTotaltladettningarupps exkl. deuppsätt-deRTSpelar smrââenavav ningar ens.centralt reg.preg.ens. .
12929106iåzsnå 8742se

821222904050197677
8010121802159197778
8210025751857197879 8310121801862197980
839720771463198081
7286285814198182 44 8410025751659198283
742654648198384
7272205252198485 7070214949198586
7171205151198687
5454173737198788
5555183737198889 4949143535198990

197576 ochspelarenmellanFörändring 44%62%52%65%100%40%198990 ------
198485 ochspelarenmellanFörändring 32%-32%30%33%33%198990 -----

RiksteaternKal la

uppsättningar i Riksteaternsårliga genomsnittliga antalet2 DetTabell
197576-198990regi perioden

uppsättningarAntalFörmed-reduceradeEgen
Totalt Totaladettningarupps exkl. deuppsätt-deRT genPeriod saavav ens.reg.centralt n ngarprreg.ens. .

83117279034561
8399227717612
7789266212503
71712051514
53531636365

mellan P1Förändring 37%55%40%60%100%35%och P5 ------
mellan P4Förändring 26%26%20%28%28%P5och ------

RiksteaternKälla
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2.2 Föreställningar och besöksantal SOU 1991 71
Bilaga 10

Detta avsnitt inleds med relativt omfattande tabellmaterial gäl-ett
lande föreställnings- och besöksantal. De olika siffrorna gällande

redovisad kategori kommenteras efter tabellerna.resp.
tabellernaI 3 och 4 redovisas antalet föreställningar givitssom

under perioden och antalet Någotbesök vid dessa. överskåd-mer
liga redovisningar i tabellerna 5 och 6 där genomsnittstal ba-ges

treårsperioderserade redovisas för de olika kategorierna. Ut-
ifrån uppgifterna gällande föreställnings- och besöksantal har det
genomsnittliga antalet besök föreställning beräknats, resultatetper

dessa beräkningar redovisas årsi Påtabell tre7 medeltal. sis-av
raderna i tabellernata kategoris procentuella föränd-anges resp.

ring mellan 197576 198485 Pl P4 och 198990 P5.resp. resp.
Förändringen efter 198485 eftersom Riksteaterns verksam-anges

årfr.o.m.het detta inkluderar de regionala ensemblerna.
Att Riksteatern turnéteaterär innebär föreställningaratten

i olika teaterlokaler över hela landet. Antalet platser i dessages
lokaler varierar liksom befolkningsunderlaget. Detta innebär att
underlaget för uppgifterna gällande föreställningar, besök samt
antal besök föreställning, varierar i högre grad än förper tea-en

fastamed spelåren.mellanter de enskildascener
Riksteaterns verksamhet såsomkan därmed inte, Operanst.ex.

och Dramatens, indelas efter Redovisningen Rikstea-scener. av
föreställnings- och besöksantalenterns indelas istället efter före-

ställningarnas dramatiska, lyriska, balett,art skolteater och övrig
produktion. Därutöver särredovisas de till Riksteatern, under
verksamhetsåren 197576-8384, knutna regionala ensemblernas
föreställnings- besöksantal. Uppgifterna gällande de regiona-samt

ensemblernas föreställningarbesök kan endast redovisas som
totalsummor beroende TKU saknar uppgifter dessasatt om
kategoritillhörighet.

Det totala antalet föreställningar såväloch besök redovisas
inkl. exkl. de regionala ensemblernas verksamhet.som

deNär olika kategoriernas andelar det totala antalet före-av
ställningar besök i såde följande kommentarernaresp. anges av-

andelar de totala antalen exklusive de regionalases ensembler-av
föreställningarbesök.nas
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1991 71SOU
10Bilagaregi underspelår RiksteaternsiföreställningarAntalTabell 3 per

197576-198990perioden

antalTotaltårföreställningarAntal per Övrig föreställningarRegiSkol-sk BalLyri ett- o-Draa- exklinklnalprod.prod.prod. teater- atiskSpelar .. reg.ens.prod. reg.ens.prod. ens.
197576 253138501319487845362 127709 234036471307624702216 111687197677 309238327406861207115365719197778

28173450633701927134351704197879 28133472659843847123285715197980 26363101465656928113234705198081
2489295046163190596175682198182 26663159493530975252 151758198283 23902549159512684181291722198384
19561956408563117159709198485 - 21452145386691169193706198586 - 20082008418519118279674198687 -
20882088467542135 147797198788 - 1869186942040781107854198889 - 164616462274847070795198990 -

197576 ochspelarenmellanFörändring -358-5796-1004-5396-4396-4596-8196+12198990
198485 ochspelarenmellanFörändring -16%-1696-4496-4096 -1496-563+128198990 -

Exkl föreställningar.övriga köptainklusiveföreställningarförmedlade men
satsar-verksamhetallInklusive RiksteaternKälla
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SOU 1991 71
Bilaga loTabell 4 Antal besök spelår vid Riksteaterns föreställningarper under

perioden 197576-198990
Antal årbesök vidr ÖvrigDraa- Lyr sk Balett- Skol- Samtliga förestR io-

Spelar tisk prod. prod. prod. inkl. exkl.teater- na aprod. prod. ens. reg.ens. reg.ens.

198485 142589 50742 62 56901 116825445 429502 429502-1m586 179628 59543 63814 10665074312 483947 483947-198687 154033 87245 42416 51728 92164 427586 427586-
198788 156761 44921 67301 49565 78467 397015 397015-198889 172136 47139 40818 6874757268 386108 386108-198990 154649 40189 46244 43933 33570 318585 318585-
Förändring mellan spelaren 197576 och
198990 -1496 -6595 3% -6896 -6595 -10095 -5896 -4496+
Förändring mellan spelaren 198485 och
IW9I90 8% -2195 -2695 -2395 -7195 -2695 -2695+ -

Exkl. förmedlade föreställningar inklusive köpta föreställningar.övrigamenInklusive all samarverksauhet
Källa Riksteatern

Tabell S Genomsnittliga föreställningarantal spelår i Riksteaternsperregi under perioden 197576-8990 årstre medeltal
Genomsnittligt antal föreställningarperDrana- Lyrisk Balett- Sko vrig Regio- man-Period tisk prod. prod. teater- prod. nala inkl exkl.[[__;_____________ .P°d- ens. reg.ens. reg.ens._________

1 705 314 118 918 599 1122 3775 2554
Z 708 290 123 901 733 586 3341 2755
3 721 239 143 855 558 371 2886 2515
4 696 210 135 591 404 2035 2035-
5 815 104 99 47a 371 135g 1563-

Förändring mellan period 1 och
period 5 +169 -en -1695 -4895 -384 -1008 -sn -saa
Förändring mellan period 4 och
period 5 om -508 -m -192 s aa. 3,,- - -

Källa Riksteatern
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SOU 1991 71
Bilaga loföre-spelår vid RiksteaternsbesökantalGenomsnittliga6Tabell per års medeltal197576-198990 treperiodenställningar under

år vidantal besökGenomsnittligt per Övrig förestSamtligaRegio-Skol-Lyrisk Balett-Drçua- exklinkl.nalaprod.prod. prod. teater-tiskPeriod .prod.prod. reg.ens. reg.ens.ens.

655357820474119066 16511762647 1440751205112090581
62735277133 70448514731370631 116004922462011582

589519 5273166220310862310254671628807681637513
447012 4470121052135748159724658431587504 -
367236 3672366026156938 44772440831611825 -

ochperiod 1mellanFörändring -4455-10095 -5595-4955-6995-6396 9%-23955period -
period ochmellan 4Förändring -1894-184-224 -438-338 5%2%5period + --

RiksteaternKälla

Riksteaterñreställning underbesökGenomsnittligt antal7Tabell per
års medeltal197576-198990 treperioden

Genomsnittligt antal föreställbesök ingper BvrigLYNsk Balett- Skol- Regio- Sanrtligakategorier076M-
prod. prod.sk nalai teater- prod. ink exkltPeriod .D704- prod. ens. reg.ens. reg.ens.

397 539 160295 199 150 217 2461
318 566 129284 202 133 211 2272
347 506 119227 194 161 204 2093
313228 444 98 261 219 2194 -
449 50a19a 94 150 197 1975 -

periodmellan 1Förändring o+13 +13-338 -m -zox -1002 -9x -zox5period
periodnellan 4 ochFörändring

94.396 +379 -3994-138 4% -mg -logperiod 5 - -
Kall Riksteaternla

FöreställningarantalettotalaDetÅ

så harexkluderasföreställningarensemblernasregionalaOm de
medregi minskati Riksteaternsgivitsföreställningarantalet som

från till5312198990;spelåren och st197576% mellan35ca
föreställning-ensemblernasregionaladeMedräknas även646l st.

850spelåret 3till197576föreställningar st.så uppgick antaletar
så detärredovisasföreställningskategorierolikade en-Av som

kvällsföre-reguljäraproduktion dvs.dramatiskkategorindast en;



ställningar för publik, föreställningsantalvuxen ökat undervars SOU 1991 71
perioden. Antalet föreställningar övriga kategorier har i varie-av Bilaga 10
rande omfattning minskat. Av redovisningarna framgår denatt
relativt största minskningen återfinnssett i kategorin lyriska pro-
duktioner.

Denna utveckling är, enligt Riksteatern, följd atten teaternav
strävat efter inom de ekonomiskaatt upprätthålla detramarna
sammanlagda utbudet, vad gäller antal produktioner, till teater-
föreningarna och därför bytt de kostnadskrävandeut lyriskamer
produktionerna dramatiskamot produktioner. Av skäl harsamma
dramatiska produktioner större format, relativtav ärsom sett

personal och därmed kostnadskrâvande,mer bytts ut mot pro-
duktioner mindre format. Det framhållaskan dockav antaletatt
föreställningar småmed mycket produktioner 1-2 personer som
framträder enligt Riksteatern minskat åttiotalet.under

Mellan periodens spelår,första 197576, och dess sista,
198990, har antalet besök vid Riksteaterns föreställningar exkl.
de ensemblernas publik minskatreg. med 44 %. En viss pub-ca
likökning noterades dock åren,under de första periodens högsta
besöksantal; 800 000 noterades 197778 inkluderasst,ca de re-
gionala ensemblernas såpublik uppgick antalet till 920 000 st.ca
Det lägsta antalet, knappt 320 000 besök, redovisades 198990.

Som nämnts har Riksteaterns föreställningsantaltotala liksom
dess totala besöksantal minskat under den period TKU stu-som
derat. Minskningen besöksantalet har dock varitav relativt sett
större vilket innebär även detatt genomsnittliga antalet besök per
föreställning minskat. Av tabell framgår detattovan, genom-
snittliga besöksantalet föreställning givits i Riksteaternsper som
regi exkl. de ensemblerna minskat med 20 %reg. mellan P1ca

frånoch P5; 246 till 197 besök föreställning. Av tabellen kanper
även utläsas minskningen, frånsettatt awikande antalett under
P4, skett kontinuerligt under perioden.

Enligt Riksteatern har utvecklingen det genomsnittliga be-av
söksantalet föreställning påverkats deper satsningar små-av
plats- och glesbygdsverksamhet, skett efter beslut Rikstea-som av

kongress.terns

Dramatiska föreställningari

Det årligagenomsnittliga antalet dramatiska föreställningar ökade
med %16 mellan P1 och P5. Antalet varierade under Pl-P4
kring 700 därefter skeddest, större delen ökningen, P5av upp-
gick det årligagenomsnittliga antalet föreställningar till över 800
st.

Antalet besök vid dessa föreställningar har däremot minskat
under perioden, än i mindre utsträckning än Riksteaternsom to-
tala besöksantal. Minskningen mellan P1 och P5 uppgick till 23
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dockår. 71kan 1991Här SOUbesök000160000 till drygtfrån 210%; perca
och P5.P4 10mellan Bilagaskeddeökningliten,änviss,attnoteras omen

ökat.harbetydelserelativaproduktionernasdramatiskaDe
något % P1-från 30underökadeföreställningarnaandelDess av

likartatutvecklatsharPublikandelen% P5.under44P3 till ca
ochdärefter%, den växte30den överP1-P3undersätt, straxvar

P5.under44 %föreställningsandelenliksomutgjorde ca
besöks-medanökatföreställningarantaletföljdSom attaven

dra-besökantaletså genomsnittligadetharminskat perantalet
och P5;mellan P1tredjedelmedminskatföreställningmatisk en

föreställning.från 198 besöktill295 per

föreställningarLyriska1k

%;70med närmareminskatharföreställningarlyriskaAntalet
hälftenUngefärP5.under104tillP1från genomsnitt 314i stst

mellan dessaP4 och P5,mellanskeddeminskning pe-dennaav
såsom ti-nämntsär,Enligt Riksteaternantalet.halveradesrioder

följdproduktionerlyriskaantaletminskningen avendigare, av
kostnadskrävande.jämförelsevisproduktioner ärdessaatt

minskatharföreställningarlyriskavidårliga besökantaletDet
skeddeförändringarnaP5. störstaoch DeP1% mellan63med ca

från till120 000då minskadebesöksantaletP2ochP1 camellan
fråndå minskadeantaletoch P5P4mellan000, ca92drygt samt

000.44till66 000 ca
låg P1-föreställningarnaandelföreställningarnaslyriskaDe av

P5.% under6tilldärefterminskade%, andelen10P4 kring ca
denP1Även något perioden;underminskadepublikandelen var
%.12andelen% och P515kring2-4perioderna%,18 cavarca

föreställning harlyriskbesökantaletgenomsnittligaDet per
från 397%;13så tillökningenuppgickP5ochJämförs P1ökat.
låg dockdäremellanPeriodernaföreställning.besök449till per

medförjämförelservidvilketbetydligt lägre,besöksantaldetta
tilloch P5P4mellanså ökningenuppgickökningar;större t.ex.

föreställningarsåväl antaletSåsom harredovisats%.40över ovan
nå-minskning ärbesöksantaletskraftigt,minskatbesök mensom

detökningenförklararvilketomfattande genom-mindre avgot
föreställning.besöksantaletsnittliga per

Balettföreställningark

från iP3;ochmellan P1ökadebalettföreställningar ge-Antalet
sjönkår Därefter143tillföreställningar st. an-118nomsnitt per

då minskadeoch P5P4 anta-mellanstörstMinskningentalet. var
så antalP5särmed P1Jämförtfrån 99135 till%;26med st.let

förklarasperiodernasistamellan deUtvecklingen% lägre.16ca
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Cramérbalettenatt lades ned, iav samband med Cramérlvoatt SOU 1991 71
gick i pension utgångenvid spelåret 198586 P4. För i vissav att Bilaga I0
mån ersätta bortfallet Cramérbaletten 198687-8788av gavs ett
antal balettproduktioner.separata Fr.0.m. 198889 P5 medgav
enligt Riksteatern inte någraekonomi sådanateaterns balettpro-
duktioner, varför siffrorna båda årende sista återgerendast Cull-
bergbalettens verksamhet.

Balettföreställningarnas andel föreställningarna någotökadeav
mellan P1 frånoch P4; 4 till %.7 Andelen någotsedanca ca var
lägre P5; %.5ca

Besöksantalet vid balettföreställningarna är det besöksantal
förändrats minst under periodensom helhet. Efter ökningsom en

mellan P1 frånoch P3; 63 000 till 72 000 besök,ca minskadeca
det genomsnittliga antalet årbesök till 57 000 under P5.per ca
Det genomsnittliga besöksantalet under P5 9 % lägre änvar ca
motsvarande tal under P1, och %5 lägre än besöksantalet P4.ca

Balettföreställningarnas publikandel har därmed frånökat; ca
l0 % Pl till 16 % P5.ca

Vad gäller det genomsnittliga besöksantalet föreställningper
så har detta, frånbortsett högre antal P2, minskatett mellan P1

frånoch P4; 539 till 444 besök. Mellan P4 och P5 skedde sedan
kraftig ökning + 37 % till ien genomsnitt 608 besök före-per

ställning. Jämförs såPl och P5 detta besöksantal 13 %var ca
högre under den perioden. Utvecklingensenare under perioden
förklaras antalet föreställningar,attav ökning mellantrots Plen
och P3, minskat relativt än antaletsett besök under periodenmer

helhet. Vad gäller det högresom genomsnittliga besöksantalet un-der den såperiodensenaste påverkatstorde det ha besökenattav
främst gäller föreställningar Cullbergbaletten vilka vanligenav ges
inför större publik.en

Skolteaterfdreställningar-k

En jämförelse mellan Pl och P5 visar antalet skolteaterföre-att
ställningar i det närmaste frånhalverats; 918 till 478 Den stör-st.

delen denna minskningsta skedde mellanav P3 och P4.
Skolteaterns andel föreställningarna utgjordeav under P1-P3

närmare 35 %, därefter minskade den till 26 % under P5.ca
Antalet besök vid skolteaterförestälIningarna är det besöksantal

förändratssom mellan Plmest och P5, det minskar med närmare
70 %; från 144 000 till 44 000.ca Minskningen påtagligärca
mellan samtliga redovisade perioder, den största minskning-men

skedde Ävenmellan P3en och P4. skolteaterns publikandel har
därmed minskat; Pl-P3 utgjorde den i genomsnitt kring 20 %, P4
och P5 motsvarande andel 13var 12 %.ca resp.

Såsom nämnts såvälhar antalet skolteaterföreställningarovan
antalet besök vid dessasom minskat kraftigt. Besöksantalets
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medfört detvilketomfattande 1991varit sou 71har dockminskning attmer
mins-skolteaterföreställning har 10antalet besök Bilagagenomsnittliga per

från Minsk-och P5.160 94 mellan P140 %; tillmed drygtkat st
rel.två P5 dockP4 ochperiodernamellan deningen senaste var

liten.
Rikstea-enligtutveckling årbesöksantaletsförklaring tillEn

198384 bl.a.fr.o.m.konstnärlig ambitionförändradtern somen
begränsades.publikantalskolteaterföreställningarnasinnebar att

övrigtkategorinFöreställningari av

övrig produktion, dvs.kategorinföreställningarAntalet som-av
vidproduktionermindreFolkparkernamarproduktioner i samt

föreställnings-uppsökandeordinariesidan den repertoarenav
från Däref-733P2; 599 tillverksamhet, ochökade mellan P1 st.

före-antaletgenomsnittligauppgick detminskade och P5deter
P1.% En38 färre änkategori till 371ställningar denna stav

förklarasP3 och P4skedde mellanminskningendelstor somav
spelåren 198384 ochmellanenligt Riksteatern att man,av

småproduktio-ned antaletkraftigt skar198485, kvalitetsskälav
ner.

produk-utgjorts övrigföreställningarnaandelDen som avav
från P2, sjönk denna27 % därefter23 % P1 tilltion ökade caca

låg 20 %.P5och under P4 ochandel ca
kraftigtövrigt varierat ganskakategorin harBesöksantalet vid

åren. genomsnittliga besöksta-detill de enskilda Avserom man
framgår kraftig ökning mellan P1relativtskeddedetlen att en

år.från Däref-150 000 besökP2 120 000 till närmareoch perca
60 000 vilketbesöksantalet till drygtantalet, P5 uppgicksjönkter

del den-jämfört med P1. Eninnebär antalet halverats storatt av
åren P5.mellan P4 ochminskning skedde de senarena

ungefärP1 och P5 denPublikandelen har varierat; sam-var av
%. Perioderna emellan dessa16storleksordning; 18ca resp.ma

dånågot P4 be-störst denpublikandel större;denna varsomvar
%24kategorin övrigt utgjordeföreställningarsöksantalet till av

besöksantal.totalaRiksteaternsav
kategorinbesöksantalet föreställninggenomsnittligaDet avper

förändradesP1-P3, detomkring 200 underövrigt uppgick till se-
nedåt,uppåt, till 160 be-260 P4, däreftertill besökförstdan; ca

uppgår %40till närmareMinskningen mellan P4 och P5sök P5.
nivån så minskningen vidinitialajämfört med den stannar camen

%.20
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regionalaDe ensemblernas föreställningar SOU 1991 71 l
Bilaga [0 l

De regionala ensemblernas föreställningsantal frånminskade;
1 122 P1 till 371 P3, och P4st antalet noll.st Denna utveck-var
ling följer de regionala ensemblernaatt successivt fick hu-av nya

sevudmän 1.2.avsnitt
Som följd dessa såensembler regionaliseradesatt mins-en av

kar detäven besöksantal redovisas för ensemblerna kraftigt,som
från drygt 165 000 besök P1 till 0 besök P4.

Under perioderna de regionala ensemblerna ingick i Riks-som
varierade det genomsnittligateatern antalet besök till dessa en-

semblers föreställningar kring 150 st.

3 Kostnader

3.1 Allmänt

Då årkostnaderna såför olika jämförs bör beakta verk-attman
samhetens omfattning varierat under perioden. Jämförelser där
kostnaderna relateras till verksamheten görs i avsnitt För Riks-

så ånyodel påpekasbör det dockteaterns kostnaderna framatt
198384 inkluderar kostnaderna fört.o.m. de regionala ensembler-

hörde till Riksteatern. Den största delen kostnadernana som av
för dessa ensembler torde hänföras till kategorin personalkostna-
der och det torde därmed denna på-kostnadskategorivara som

dåverkats frånensemblerna skildes Riksteatern.mest
verksamhetsårenMellan 197576 och 198990 har Riksteaterns

totala kostnader, i löpande priser, ökat frånmed 235 %, 60ca ca
200till milj.kr. Omräknat till fasta priser har de totala kostna-ca

frånderna ökat 188 till 203 milj.kr. Under perioden har deca
fastprisberäknade totala kostnaderna varierat mellan, lägst,som ca
185 198485milj.kr. och, 218 milj.kr.högst, 197980.som ca

Om kostnaderna i stället deflateras så framgårmed TKl att
dådess reala värde, den teaterspecifika kostnadsutvecklingen be-

någotminskataktas, mellan periodens år.första och sista
Indelningen Riksteaterns frånkostnader skiljer sig kostnads-av

redovisningarna gällande de andra TKU studerar. lteatrarna som
återfinnsredovisningarna nedan bl.a. kostnader för; hotell och

traktamenten, köpta turnéföreställningar, och transporterresor
bidrag till särskild verksamhet. De förstnämndasamt kost-tre

nadskategorierna kan hänföras till Riksteaterns turnétea-roll som
och den sistnämnda kostnadskategorinter, är huvudsakligen en

följd de särskilda fåttuppdrag Riksteatern regeringen. Ut-av av
över nämnda kostnader redovisar Riksteatern liksom övriga te-

förkostnader personal lokaleratrar övriga kostnader.samtresp.
Riksteaterns kostnader, i löpande fasta priser, redovisas iresp.

tabell 8 Längst ned i tabellerna olikade kostnads-resp. anges
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198990,198485 och 1991 71mellan SOUförändring delsprocentuellaslagens
Bilaga 0helhet.periodenunderdels som

årliga fas-kostnadernagenomsnittligaredovisas de10tabellI
redovisas kostnadernastreårsperioder P1-P5. Härpriser förta

P5.mellan Pl ochP4 och P5, delsmellanförändring dels

verksamhetsårenlöpande priser,kostnader,Riksteaterns8Tabell
kkr197576-198990

Personal Hotell Lokal-Köpta åVerksan- Resor Bidr. Totalat. Övrigt0inkl. trak- turné- kost-hetsár särskildtrans- kost-
avg f örest nadertmenten verks naderportersoc. . .

1975776 2553&#39;&#39;SIâÃ &#39;&#39;E355 âfñånmåöäå35421 5592 2586
197677 41472 5820 2449 5190 5475 1764 8474 70644
197778 44478 7707 3858 4373 6550 4497 10674 82137

49903197879 8458 3359 5104 7377 4623 13368 92192
197980 57536 9549 2809 4608 8693 5022 13760 101977
198081 59372 8984 3368 6968 8609 5024 14548 106873

59058198182 10219 6367 7179 8092 5475 22360 118750
198283 67385 11796 5908 6678 9717 6841 16002 124327
198384 73973 13900 5353 9321 10283 7189 22417 142436

75689198485 12261 5681 7959 10033 7730 22020 141373
77153198586 15143 9750 9200 10694 8542 25293 155775

198687 78828 16532 13034 7940 12606 10155 25962 165057
198788 81060 20050 13540 8411 12542 10619 25166 171388
198889 92200 18566 4707 13179 13835 10958 29403 182848
198990 99020 19143 6447 19230 14810 13053 31423 203126

197576mellan verksauhetsarenFörändring och
1989790 +180 +242 +149 +710 +186 +289 +235+774

mellanFörändring verksmüetsåren 198485 och
198990 +31 +56 +13 +142 +48 +69 +43 +44

inkluderar bidrag till verksamheten 5a till regionalaensenbler, tillteatern,
teaterverksamet för döva och hörselskadade, till finsk erverksamet tilltea samt
dansverksamet Cirkus i Stockholm.

Källa Riksteatern
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Tabell 9 Riksteaterns kostnader, års1989 priser, verksamhetsåren SOU 1991. 7]197576-198990 detl KPl, kkr, de totala kostnaderna även Bilaga lodeflaterade TKlmed
ÖvrigaPersonalVerksan- Hotell Lokal-Köpta Resorå Bidr. Totala kostnadert.hetsår inkl. i trak- turné- kost- särskildtrans- kost- oeflzkPl DeflTK1avg föresttaventen nader verks naderportersoc. . .152576 109628 17307 73063 16044 24986 187938-2070057348 4621

197677 116581 16360 6884 14590 15391 4959 23821 198586 216570197778 112100 19424 9724 11022 16508 11334 26902 207015 215223
197879 114238 19362 7689 11684 16887 10583 30602 211046 228902197980 123064 20424 6008 9856 18594 10742 29431 218119 236973198081 111638 16893 6333 13102 16188 9447 27355 200955 220672
198182 99124 17152 10686 12049 13582 9189 37529 199312 221576198283 104122 18227 9129 10319 15015 10571 24726 192108 220057198384 104925 19716 7593 13221 14586 10197 31797 202035 230891
198485 99388 16100 7460 10451 13174 10150 28915 185638 207286198586 94383 18525 11927 11255 13082 10450 30941 190563 213525198687 92519 19403 15298 9319 14795 11919 30471 193724 209642
198788 91263 22574 15244 9470 14121 11956 28333 192960 207479198889 98129 19760 5010 14026 14725 11663 31294 194606 194123198990 99020 19143 6447 19230 14810 13053 31423 203126 203126
Förändringmellan verksanhetsåren197676 och198990 -104 -1996 #16290+119 -88 418296 +269 48% -2%
Förändringmellan verksauhetsáren198485 och
198990 4-0 419% -14% 484% 012% 429% +94 +995 -28

inkluderar bidratill verksuheten Södra tillteatern, regionala ensenbler, till teater-verksamet för och hörselskadade,till finsk teaterverksanhet till dansverksanlhetsantvaCirkus i Stockholm.
Källa Riksteatern

Tabell 10 Riksteaterns årligagenomsnittliga årskostnader, 1989 priser,
verksamhetsåren 197576-8990 årstre medeltal, deflator
KPI, kkr

Personal Hotell Lokal-Köpta åResor Bidra t. Totala
Övrigtinkl. a trak-Period turné- kost- trans- särsk ld kost-avg ftanenten örest nader porter verksam nadersoc. . .

112770 17697 8204 109861 15981 6971 25236 197846
116313 18893 66772 1722311547 10257 29129 210040
102724 18365 91363 11863 14394 9986 31351 197818
95430 18009 11562 10342 136844 10840 30109 189975
96137 20492 8900 142425 14552 12224 30350 196897

mellan riod och1Förändring
% +16% 8%period 5 -1 +309; 9% 475% +20% +-0+ -

perioduellan 4 ochFörändring
1% 414%5 -23% 68%period 6% +13% 1%+ 4%+ + +

Källa Riksteatern

Under perioden har vissa förändringar vad gäller de olika kost-
nadsslagens andelar de totala kostnaderna skettav

personalkostnadernas frånandel har minskat %57 P1ca-
till 49 % GenerelltP5. kan sägas personalkostnadernaca att
utgjorde större andel de totala kostnaderna under deen av
år då de regionala ensemblerna hörde till Riksteatern.
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trakta-för hotell ochkostnader SOU 1991utgjorts 71andelen avsom-
%10något; från % till drygt9 P1 10knappt Bilagaökatharmenten

P5.
turnéföreställningar varierat,harför köptakostnaden men-

totala% de4 och 5genomsnittligt utgjort mellanhar av
kostnaderna.

%6 undertillandel uppgick närmarelokalkostnadernas-
något utgjordeochdenna andeldärefter ökadePl-P4, un-

% kostnaderna.de totalaP5 drygt 7der av
för ochutgjorts kostnaderandelden transpor-resoravsom-

från % tillnågot 8och P5;mellan Plminskatharter ca
%.7drygt

särskild verksamhetbidrag tillutgjortsden andel avsom-
från % % P5.3 till 6drygt P1Ökathar ca

från 13 %knapptandel har ökatövriga kostnadernasde-
perioderna.15 % under detillP1 drygt senare

årliga kostnadergenomsnittliga10redovisningen i tabellAv
framgår bl.a

från 113P2;mellan P1 ochökadepersonalkostnaderna ca-
uppgick P5sjönk de ochDärefter116 milj.kr.milj.kr. till drygt

genomsnittliga värde P5Personalkostnadernas96 milj.kr.till ca
skillnad tordemotsvarande värde P1. Denna%15 lägre änvar ca

avknoppning. Mel-ensemblernasregionalaförklaras detill viss av
personalkostnader-ökningmarginellP5 skeddeP4 ochlan aven

na.
varierade under P1-traktamentenkostnaden för hotell och-

något 19närmaredock högre;18 milj.kr., denP4 omkring var
14medP5 ökade kostnadenP4 ochP2. Mellanmilj.kr. under ca

värdemilj.kr. P5s20,5 P5.till%, uppgick därmedoch var caca
ingående relativadelarnasgäller deVad% värdet16 högre än P1.

verksamhetsåret 198990 utgjordeså Riksteaternstorlek attanger
% ca milj.kr. och hotell-42 8för traktamentenkostnaderna ca

så idetmilj.kr.. Enligt är% ca58 11kostnaderna teaternca
uppgifter förmotsvarandeidag frampraktiken omöjligt att ta pe-

år. kostnadskategoridennaövriga När utvecklingenriodens av
turné-så hotellnåtterantaletantaletbeaktastuderas bör attman

påverkats omfattning föränd-verksamhetenstorde hadagar attav
perioden.underrats

turnéföreställningar varierat rela-harför köptakostnaden-
såväl antalföljdnaturligkraftigt vilkettivt torde attavvara en

utifrån behov ochdevarieratföreställningarköpta re-typsom av
P2; 6,7lägstkostnadhaft. DennaRiksteatern var somsurser

Övriga perioder11,6 milj.kr.P4;milj.kr., och den högstvar som
P4 förkla-låg kostnaden under8-9 högrekring milj.kr. Denden

fler före-köpaRiksteatern bl.a.enligt teatern attatt genomavras
upprätthållafrån antaletönskadeproducenterställningar andra
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produktioner hade Folkoperan turné vilketsamt att uteman SOU 1991 71
relativt kostsamt.var Bilaga 10

under P1-P4 uppgick lokalkostnaderna i genomsnitt till-
omkring 11 milj.kr., därefter ökade tillde 14,6 milj.kr. P5. Detca
högre värdet P5 förklaras Riksteaterns flyttning höstenattav
1988 medförde högre lokalkostnader.

de genomsnittliga kostnaderna för och transporterresor-
minskade från9 %med mellan P1 och P5, milj.kr.16 tillca ca
14,6 milj.kr. Vad gäller utvecklingen denna kostnadskategoriav
så bör liksom vad gäller kostnaderna för hotell trakta-man,

beakta antalet föreställningarmenten, Riksteatern exkl.att som
de ensemblerna givit minskat med 35 % under periodenreg. ca
vilket torde ha inneburit mängden resortransporter minskat.att

bidrag till särskild frånverksamhet ökade 7 milj.kr. P1ca-
till 12,2 milj.kr. StörreP5. delen denna ökning skedde dockav re-
dan mellan P1 och P2. årenAv värdena gällande de enskilda
framgår dessa bidrag tvåunder verksamhetsårperiodens förstaatt
låg årenöver 5 milj.kr. och de därefter fr.o.m. 197778strax att
varierade mellan 10 milj.kr. 12 åroch milj.kr., periodens sistaca

någotde dock högre, 13 milj.kr. Denna kostnadspostsvar stor-ca
lek har förändrats främst ålagts,beroende Riksteatern elleratt
påtagit sig, antal speciella uppgifter, bl.a.ett Tyst Teater och
Finska Unga Riks. påtalatsDen förändring mellanresp. som
7677 och 7778 förklaras ensemblen Tyst Teater inleddeattav

spelåretsitt arbete 197778.
frånsett såP1, har de övriga ikostnaderna genomsnitt legat-

kring 30 milj.kr. P1 de betydligt lägre; 25 milj.kr., vilketvar ca
medför ökningen mellan P1 och P5 uppgick %.att till 20 Större
delen denna förändring alltsåskedde mellan Pl och P2, mellanav
P4 och P5 är ökningen marginell; 1 %.ca

de totala kostnaderna uppgick under P1, P3 och P5 till-
närmare 200 milj.kr. Under P2 de totala kostnaderna drygt 10var
milj.kr. högre och under P4 de knappt 10 milj.kr. lägre. Devar
totala kostnadernas variationer mellan de första fyra perioderna
kan främst härledas till förändringar i personalkostnaderna medan
förändringen frånmellan P4 och P5 härör förändringar i övriga
kostnadskategorier, dåfrämst lokalkostnaderna.

l de följande avsnitten redogörs förnärmare personalkostna-
föregåsderna årsverkesredovisning lokalkostnaderna.av samten

3.2 Personal och personalkostnader

Ãrsverken3.2. I

Exkluderas årsverken,de regionala såensemblernas har det totala
årsverkenantalet vid Riksteatern %ökat med 4 mellan verksam-

hetsåren från197576 198990;och 348 till 363 Detta dockst. ger
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mån främst beroendeutvecklingen,missvisande bild 1991i SOU 71viss aven
årsverken de närmast197576 betydligt lägre änär 10antalet Bilagaatt

årsver-genomsnittligaåren. i beaktar deOm ställetföljande man
framgår årsverkensåårs öka-antaletmedeltaltrekesantalen att

från 390373 tillP2; i genomsnittoch% mellan P1med 5de st.
årsverkesantalet för undersjönkmellan P2 och P5,Därefter, att

uppgå 8 %och358 4 % färre än P1tillgenomsnittP5 i st; ca
P2.färre än

årsverken uppgick underregionala ensemblernavid deAntalet
två år sedan100 detta antal sjönktill drygtperiodens första st,

därpå, dåuppgå året detill 21 och198384successivt för statt re-
fått noll.huvudmän,ensemblernagionala varanya

årsverken utförts olikaredovisas antalentabell 111 som av
verksamhetsåren 197576-198990.personalkategorier under

utveckling inklu-personalkategoriernasolikagäller deVad
personalall personal, även denredovisningenlämnadedenderar

ensembler-ensemblerna. Detjänstgjort vid regionalade reg.som
årsverkes-frånsärskiljas det totalakunnatpersonal har endastnas

förförändringstal helastuderarnärantalet vilket bör beaktas man
förhållande tabellenredovisas idettaperioden. Som följden av

föränd-början och delsperiodens slut,förändringen mellandels
verksamhetsåren 198990 den period198485 ochmellanringen

regionala ensemblerna.deexisteratRiksteatern utansom

i verksamhetsåren 197576-årsverken vid RiksteaternTabell ll Antal
198990

årsverkenAntal
Adninis- Totalt Totalt,Tek- vidVerksam- Konst-

hetsár närl ni trativ exkl.sk reg.
personal personalpersonal ens. reg.ens.

&quot;Ãiå ____ iöi &#39;&#39;Såå197575 132229
197677 250 150 86 486 108 378
197778 224 149 88 461 68 393

197879 213 143 88 66 378444
197980 246 94 409145 485 76
198081 207 136 93 436 52 384

198182 192 131 36892 415 47
198283 198 134 95 376427 51
198384 133190 95 418 21 397

198485 169 128 93 390 390-198586 169 123 92 384 384-198687 161 121 90 372 372-
128 364198788 91 364145 -198889 123 348140 85 348-198990 152 126 85 363 363-

197576verksamhetsårenmellan ochFörändring
198990 -34% 5% 3% -19% -100% 4%+- -

198485verksamhetsárenmellan ochFörändring
198990 -10% 28 9% 7%- - -
Kaunentar

personal ingar under rubrikerna TekniskSa Teaterns ovan resp.
Administrativ personal.

informatörer, turnéläggare och teaterchef ingårProducenter, i 303Administrativ personal.kategorin
Källa Riksteatern



Mellan 198485 198990 årsver-och minskade det totala antalet SOU 1991 71
frånken med %;7 390 till 363 Den största delen dennast. Bilaga I0av

frånminskning härör kategorin konstnärlig personal Antalet
årsverkenkonstnärliga frånminskade 169 198485 till 140st st

198889, därefter skedde viss ökning och antalet uppgicken pe-
verksamhetsårriodens sista till 152 såTrots denna ökningst. var

årsverken årantalet konstnärliga sistnämnda 10 % lägre än
198485. Mellan 198485 och 198990 minskade antalet tekniska
årsverken årsverkenmarginellt. Antalet administrativa minskade

år; frånmed 9 % mellan dessa 93 till 85 st.
De olika personalkategoriernas relativa andel det totalaav an-

årsverkentalet utförda har årsförändrats under perioden tre me-
deltal

årsverkesandelden konstnärliga personalens minskade suc--
cessivt frånmellan P1 och P5; 50 % %.till 41

årsverkesandelden tekniska personalens ökade; mellan P1-
och P4 frånökningen marginell; 31 till 32 %. Därefter skeddevar

något tydligare ökning, till 35 % P5.en
den årsverkesandeladministrativa personalens ökade mel--

frånlan P1 och P4; 19 % till 24 %, andelen 24 %sedan ävenvar
under P5.

Av de uppgifter framgårRiksteatern års-lämnat till TKU även
verkenas fördelning fast korttidsanställd personal, bl.resp. a.
framgår att

den andel årsverkendet totala antalet utförtsav som av-
korttidsanställd något; frånpersonal har ökat 36 % under P1

årsverken167 årsverkentotalt 465 st till 38 % under 137P5av
årsverken.totalt 358av

årsverkenade konstnärliga kan ökande andel hänfö-av en-
till korttidsanställd personal; mellan P1 och P4 Ökade denras

korttidsanställda årsverkena;personalens andel de konstnärligaav
från 53 någottill 59 %, andelen sjönk därefter och uppgick P5

%.till 57
årsverkenade tekniska minskade den korttidsanställdaav-

personalens frånandel mellan P1 och P3; 28 till 23 %, andelen
ökade sedan och uppgick P5 till 37 %.

den korttidsanställda personalens andel de administrati-av-
årsverkena har varit relativt liten; 10 %.under Om underänva

så10 % någotde periodernas andel genomsnittligtvar senare
högre än de tidigare.

årsverke3.2.2 Kostnader per

När det sågäller Riksteaterns personalkostnader sârredovisas inte
de sociala avgifterna, dessa är inkluderade i den redovisade löne-
kostnaden. Att för den period TKU studerar desom separerara
sociala avgifterna har visat svårig-sig förenat med betydandevara
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dock de 1991 71SOURiksteatern attinte gjorts.därför so-och harheter anger
under 10lönekostnaderna Bilagaredovisadedeandelavgifternasciala av

från %.% till 5040ökatperioden caca
medpersonalkostnaderna ut-utvecklingenjämföraFör att av

iredovisaspersonalkostnadsdelTKIsKP1vecklingen samtav
årsverke; delskostnadergenomsnittligaRiksteaterns12tabell per

med TKIsparallelltindexserie,priser, dels per-löpandei ensom
tabellen100. l197576KPIpk-del ochsonalkostnadsdel re-

utgåttgenomsnittsberäkningenårsverkenantaletdovisas även som
ifrån.

löpandeårsverke ikostnadgenomsnittliga12 Riksteaterns perTabell
ochpersonalkostnadsandelTKIsindexeradpriser och samt

100197576KPI kkr,

TKlzsGenomsnittligAntal
KPIpk-årsverkskostnadårs-Verksam-

delindexhetsår kkrverken

10010010079449197576
11011210885486197677
12313312296461197778
135138142112197879 444
145148150l19485197980
165165173136436198081
184182180142415198182
200190200158427198283
21820722417784198384 l
236231246194390198485
253247255201384198586
264270269212372198687
275284282223364198788
291335336265348198889
310356346273363198990

+2l0%+256%+246%+246%-l9%

förkostnadengenomsnittligaframgår denbl.a.tabellen attAv
250årsverke med närmarehar ökatavgiftersocialaochlöner per
KPlänökatdärmedkostnad harperioden. Denna merunder%

vilket%,+ 256pk-delnågot TKlsmindre än%210+ men
allmännadenårsverke änökatkostnadeninnebär meratt per

personalkostnadsutveck-följtprincipikostnadsutvecklingen men
teaterområdet.lingen

årsver-kostnadernagenomsnittligaderedovisas per13tabell1
Kostna-år P1-P5.förårsverkenantaletpriserfastai perke samt

index.redovisas ävenderna som
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Tabell 13 Riksteaterns genomsnittliga kostnad årsverke årsi 1989per SOU 1991 71priser verksamhetsåren 197576-198990 årstre medeltal,
defl KPl, kr, kostnaderna även uttryckta index P1som100

Genomsn. Genomsnittlig kostnad
antal årsverke,perPeriod årsverken kr index

1 465 242 000 100
2 455 256 000 105
3 420 245 000 101
4 382 250 000 103
5 358 268 000 111

23 % %11+ 11 %+-

framgårAv tabellen den genomsnittligaatt reala kostnaden per
årsverke Ökat med %11 frånmellan P1 och P5; 242 000 tillca
268 000 kr. Av framgårtabellen dock kostnaden årsverkeatt per
inte iökat jämn takt under perioden; kostnadsökningen har
främst skett mellan P1 och P2 mellan P4 och P5.samt Vidare
framgår kostnadens realaatt värde minskade mellan P2 och P3.

3.3 Lokaler och lokalkostnader

Fr.o.m. hösten 1976 november 1988 hyrdet.o.m. Riksteatern lo-
Råsundaikaler av fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden. För pe-

rioden 1976-1986 reglerades tioårskontrakt.hyran i Kontrak-ett
förlängdes därefter tvåtet och löpte år,ytterligare t.o.m. novem-
1988.ber Vid förlängningen marknadsanpassades hyran, vilket in-

nebar hyresökning jämfört år.med tidigare Hyresnivånen anses
ändå ha lågvarit relativt i dessa lokaler. Detta berodde lo-att

mångakalerna i avseenden bristfälliga vissa delar kundevar -nyttjas först efter fråndispens yrkesinspektionen.
Hösten 1988 flyttade Riksteatern till lokaler i Hallunda.nya

Riksteatern hyr där sina lokaler Botkyrka kommun. Avtaletav
mellan Botkyrka kommun och Riksteatern årlöper i 10 fr.0.m.

1988okt. med rätt till förlängning år10 därefter. Förhandling-
grundavtalet rörande Riksteaterhuset leddesarna om regering-

uppdrag Statens förhandlingsnämnd, i dettaens avtalav anges
principerna för hyresuppräkningar Enligt avtalet reglerasm.m.
hyresnivån koppling till KPl; 60 % KPls förändringgenom en av
slår igenom hyreshöjning.som

l och med flyttningen till såHallunda Riksteaterngaranteras
via det statliga anslaget liksom Operan och Dramaten full kom-
pensation för ökade hyreskostnader.

För täcka vissa kostnaderatt i samband med utrustningsan-
såskaffning erhöll Riksteatern lån198889 från15 milj.kr.ett om

återbetalas årliga frånstaten avräkningar anslagetgenom under
år.10
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lokal- 1991 71SOUrubrikenunderredovisats8tabellikostnaderDe som
kostnader I0Bilagalokalanknutnaövrigahyrorinkluderar tkostnader s

Riksteaterhusetvakthållning m.m.. Hyrorna avserochstädning
inrymmerHallundaiRåsunda därefter som1988 itill hösten

tillförrådslokaleroch kontor samtverkstäderrepetitionslokaler,
därefterRåsunda, externailokalerRiksteaterns1988 inomhösten

Alby.förrådslokaler i
verksamhetsårenlokalsituationRiksteaternsredovisasNedan

Hy-flyttningen.efteråret föredvs.198990, resp.198788 samt
redovis-år,dessamellankraftigtrelativt avökatharreskostnaden

kostnadökaddels perberorökningframgår dennaningen att
antal kvm.ökatdelskvm,

Förändring198990198788

Riksteaterhuset 68 %500 kvm +152109 kvmyta %64+kr947578 krhyrakvm %17614.676 mkr +mkr5.320årshyra

#Förrådslokaler %35100 kvm3745 kvm4 -yta %104+469 kr230 krhyrakvm 33 %1.454 mkr +1.090 mkrårshyra

Totalt %33600 +18 kvm955 kvm13ta 152 %16.130 mkr +mkr6.410arshyra
RåsundaihuvudlokalRiksteaternsRiksteaterhusetmed avses

198990Hallunda198788 resp. Råsun-ianläggningRiksteaterns198788 inomfannsförrådslokaler#
Alby.iförrådslokaler198990 hyrdesda,

RiksteaternKälla

Intäkter4

Allmänt4.1

så redovisasintäktssida pos-Övergår Riksteaternstillsedanman ochteaterföreningarnafrånhuvudsakligen gagerterna gager
från kommunerbidraginkl.anslagstatligtarrangörer,andra

från Södrahyresintåkterintäkterår, övrigavissalandstingoch
teaterföreningarna t.o.m.samt,frånmedlemsavgifterTeatern,

slutligenrekvisita ochfrån uthyrninginkomster1988, avhösten
ränteutgifter.minusränteinkomsternettosiffra;räntor

pri-löpandeiintäktertotalaRiksteaternsharperiodenUnder
milj.kr.201tillmiIj.kr.från 61 ca%;230med caökat caser såTKIKP1medpriserfasta resp.tillintäkternaRäknar omman ökatintäkternavärdetrealadet avKPl-omräkningen attvisar

TKI-omräkningendäremotmedanperiodenunder%7med ca
intäkternavisar%. attDetta3medminskningrealvisar caen in-ökat attprisförändringarna menallmännatill dehänsynmed
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täkternas dåvärde, beaktar de teaterspecñika kostnadsök-rnan SOU 1991 71
ningarnaininskatnågot Bilaga 10

tabelll 14 och 15 redovisas Riksteaterns intäkter i löpande
fasta priser, tabellerna framgår intäktskategorisresp. av resp. pro-

centuella förändring under perioden helhet mellansom resp.
198485 och 198990. årligal tabell 16 redovisas genomsnittstal

utifrånberäknats treårsperioder fasta priser.som

Tabell 14 Riksteaterns intäkter, löpande priser, verksamhetsåren
197576-198990 kkr

ÖvriStatligtGagerVerksam Räntor Totala intäkterahetsar ansla nettorntäk exkl. inkl.er1 2 räntor räntor
1975775 uåöiåå10102 49739 264 628 50105
197677 12120 57716 284 549 70120 70669197778 11651 67864 2002 626 81517 82143
197879 14041 764445 957 775 91442 92217197980 16520 83762 382 1352 100664 102016198081 15424 88772 338 2370 104534 106904
198182 17898 97993 374 2531 116265 118796198283 19206 101819 16 3379 121041 124420198384 20536 109789 7305 3716 137630 141346
198485 20294 113733 6570 3356 140597 143953198586 23490 118309 7316 6398 149115 155513198687 23761 126154 9146 8166 159061 167227
198788 22654 128215 6184 7883 157053 164936198889 21711 140961 7262 9090 169934 179024198990 23729 159925 7477 9708 191131 200839

verksamhetsårenFörändring mellan 197576 och
198990 +135 +222 42732 +1446% +218 +231

mellanFörändring verksamhetsåren 198485 och
198990 +179 +419 +145; +189 +369 +409

ionalalnkl. bidrag, 827833875 kkr, 8384 1198 kkr.
Inkl. levnsavgifter ;kkr2 7475 16, 7576 16. 7677 16.777813, 787915, 79 8015. 808116. 818216, 828316,
38425, 848526, 858627, 868739, 878840. 888941.
r.int. inkl. Ensemble i Blekin län 7161 kkr.eint. inkl. Aktieutdelning Sv.50 kkrr. Teatern AB.

Modifierad redovisningsprincrp.
Källa Riksteatern



Yerksamhetsârenårs priser,intäkter, 1989Riksteaterns 1991; 7115 SOUTabell
mtakternatotaladedefl KPl, kkr,197576-198990 aven Büa logaTKJmeddeflaterade

ÖvrigaGager Statligt TotalaVerksam- intäkter TotalaRäntor
nettohetsär anslag intäkter exkl inkl. intäkter. Def l TK1räntor räntor

1975775 20703931266 153942 817 1944 186025 187969
197677 34070 162244 798 1543 197113 198656 216646
197778 29365 171042 5046 1578 205452 207030 215239

4197879 32143 174996 2191 2093291774 211103 228964
197980 35335 179159 817 2892 215311 218203 237064
198081 29002 166919 636 4456 196557 201013 220736

198182 30040 164473 628 4248 195141 199389 221662
198283 29677 157329 25 5221 187030 192252 220222
198384 29129 155727 10362 5271 195218 200488 229124

198485 26648 8627149344 4407 184619 189026 211069
198586 28736 8950144730 7827 182415 190242 213166
198687 27888 148065 10734 9584 186687 196271 212398

198788 25505 144353 6962 8875 176820 185695 199669
198889 23107 7729150026 9675 180862 190536 190063
198990 23729 159925 9708 191131 2008397477 200839

verksamhetsåren 197576Förändring mellan och
198990 24 815 399 38 4 8 8 8 7 38 8 8+ + + + +- -

verksanhetsåren 198485Förändring mellan och
198990 13 12011 8 7 8 8 8 4 68 8 5 8+ + 9 +- - -

Hodifierad redovisningsprincip.
Källa Riksteatern

års priser,årliga inåkter, 1989genomsnittligaRiksteaterns16Tabell
års defl KPl,medeltal,197576-198990 treverksamhetsåren

kkr
ÖvrigaStatligt Räntor TotalaSager intäkter

nettoanslag intäkter exkl. inkl.Period
räntor räntor

162409 222031567 1688 196197 197885l

17369132160 1214 3041 207066 2101062

15917629615 3671 4913 192463 1973763

147379 9437 727327757 184574 1918474

151434 7389 941924114 182938 1923575

periodmellan och1Förändring
-2 78 +2338 +45888period 5 78 38- - -

period ochmellan 4Förändring
38-138 -228 +308 +-period 5 18 0+ -

Källa Riksteatern

för-och dessbetydelserelativaintäkternasolikagäller deVad
treårspe-årliga baseradegenomsnittstaländring kan panoteras

års priser1989rioder,
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relativa betydelse har minskat; P1 svarade de förgagernas SOU 1991 71-
%16 totala intäkter, P5teaterns motsvarandeca andelav Bilaga 10var ca

låg12 %. P1-P2 nivågageintäkterna kring 32 milj.kr., där-en
efter minskade de och uppgick P5 till drygt 24 milj.kr.; 24 %ca
lägre än Plzs värde.

nivåGagernas har mellan 197576 och 198990 Ökat med ca
325 % flertalet årperiodens gagenivånhar höjts med mellanav
10 och 15 %. KPI har under period ökat med 210 %.samma ca
Minskningen gageintäkterna alltsåberor inte realt minskadeav
gagenivåer är direkt följd såldautan antalet föreställ-atten av
ningar har minskat.

den andel de totala intäkterna det statliga anslagetav som-
för något;har minskatsvarat P1 utgjorde denna andel 82 %ca

och under P5 79 %. årligaDet genomsnittliga anslaget uppgickca
P1 till 162,4 milj.kr, P5 motsvarande siffra 151,4 milj.ca var ca
kr. Minskningen mellan uppgårdessa perioder till %.7 Manca
kan dock i tabellen det genomsnittliga anslaget P2att be-se var
tydligt högre än P1, anslaget därefter minskade framatt till P4
då nåddedet nivå;sin lägsta 147,4 milj.kr. Mellan P4 och P5ca
ökade det årligagenomsnittliga anslaget med %.3 Större delenca

denna ökning förklaras de ökade hyreskostnaderav Riks-av som
fick fr.o.m. flyttningenteatern 1988, hyreskostnader anslagetsom

enl. gällande bidragsregler skall täcka. Det statliga anslagets ut-
veckling redovisas närmare i följande avsnitt.

de övriga intäkterna har liksom ränteintäkterna netto-
ökat jämförelsevis kraftigt perioden;under de övriga intäkterna
har ökat med 230 % och ränteintäkterna har ökat med 460ca ca
% mellan P1 och P5. P1 uppgick de övriga intäkterna till 2,2ca
milj.kr., rånteintâkterna dåuppgick till 1,7 milj.kr. P5 uppgickca
de övriga intäkterna till 7,4 milj.kr. och ränteintäkterna till 9,4ca
milj. kr. Dessa intäktskategorier svarade vardera för %1 deca av
totala intäkterna under P1 och P2, deras andelar ökade sedan och
perioderna 4 och 5 svarade de för %vardera 4-5 teaternsca av
intäkter. Förändringen de övriga intäkternas förklaras främstav

ökade hyresintäkter från Södraav Teatern. Ränteintäkterna har
påverkats det statsbidragssystemetatt fr.o.m.av 198687 in-nya
nebär endast utbetalning år och därmed förutsättsen per tea-ge

viss avkastningtern fram till dess anslaget förbrukats.att

4.2 Det statliga anslagets utveckling

I tabell 17, nedan, redovisas utvecklingen det statliga anslagetav
dels i löpande priser dels indexerat parallellt med utvecklingen av
TKl KPI under period 197576resp. åren100.samma För
198283 198384 redovisningenresp. det samlade offentligaavser

åranslaget; ingår,dessa liksom i den tidigare intäktsredovisningen
frånbidrag kommunerlandsting med 3,9 1,2 milj.kr.resp.
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index-löpande priseri samtutveckling, 1991 71statliga anslagets SOUDet17Tabell
100kkr, 197576KPITKI samterat,

Statligt anslag;Verksam-
KP]TKlindexkkrhetsår

100100739 10049197576
11011111671657197677
12313013686467197778
13513715444476197879
14514716876283197980
16516517877288198081
184183993 19797198182
200193205819101198283
218210221789109198384
236233733 229113198485
253249238309118198586
264268254126 154198687
275282258128 215198788

321 291283961140198889
310341322925159198990

+210%%+241+222%222%+

år statliga anslagetdetharoch sistaförstaperiodenMellan
med% och TKl210medökat%, har220 KPlmed caökat ca

jämfört med denanslagetstatligadetinnebär%.240 Detta att
värdebibehållit desssitt värde, attprisutvecklingenallmänna men

minskat.normalteaterförkostnadutvecklingenmedjämfört en
år. perio-två Serenskildadockjämförelse gäller manDenna

åt-flertaletmellananslagetså statligadetharhelhet avden som
TKI, vilketochverksamhetsår KPlmindre änökat re-tiotalets

medan KPls198788 258ärindexvärdeanslagetsisulterar att
reala värdeAnslagets282.uppgår värde ärTKlstill 275värde

198788.fram tillnågot periodenalltså underminskathar
värdeanslagets198990, ökar198788 ochmellanDärefter,
kom-delendock till störstaökning är%.25 Denna enmed ca

följdehyreskostnader teaternsökadeför depensation avsom
såhyreskompensationenFrånräknas stan-1988.flyttning hösten

%, normal-15198990 vid198788 ochmellanökningen canar
KPl% och21medsamtidigtTKI ökarkostnaderteaterns ca

%.13med ca

ochkostnadertill dessrelateradVerksamheten5
årsverkenantalettillintäkter samt

kostnadernatillrelateradVerksamheten5.1

fastprisbe-deutvecklingenredovisas19, nedan,och18tabell av1
föreställningkostnaderna samtgenomsnittliga perräknade per

form in-utveckling ikostnadernastabellen även avbesök. l anges
utvecklingenredovisaskostnadernamedParallellt avdexserier.

besök.föreställningarantalet resp.
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Inför så påpekasredovisningen bör det de föreställnings-att SOU 1991 71
och besöksantal ligger till grund för beräkningarna inklude-som Bilaga 10

fråndata Riksteaterns regionala ensembler under Pl-P3.rar Det
hade varit önskvärt de regionala ensemblernasatt verk-separera
samhet eftersom den, jämfört med den egentliga Riksteaterns

någotverksamhet, torde ha annorlunda kostnadsstruktur. Deten
är dock i praktiken omöjligt de kostnader härröratt separera som
från de regionala ensemblernas verksamhet, vilket medför att
även dess föreställnings- måsteoch publiksiffror dåinkluderas
styckkostnaderna beräknas. förhållandeBeroende detta beräk-

även kostnadernas förändring mellan period 4 och fr.o.m.5nas
P4 är samtliga friståenderegionala frånensembler Riksteatern.

Tabell 18 Riksteaterns genomsnittliga årskostnad, 1989 priser, Före-persållning under perioden 197576-198990, indexseriersamt
gällande utvecklingen denna kostnad ñreståll-och antaletav

årsningar tre medeltal, defl KP

Antal före- Genomsnittlig kostnad
ställningar, föreställningper
indexserier Indexserier

Period P1 P4 Kronor P1 P4
100 100 100 100

1 100 52 400 100
2 89 62 900 120
3 76 69 200 132
4 54 100 93 400 178 100
5 50 92 106 600 203 117

Tabell 19 Riksteaterns genomsnittliga årskostnad, 1989 priser, besö-perkare under perioden 197576-198990, indexserier gäl-samt
lande utvecklingen denna kostnad besök årsoch antalet treav
medeltal, deñ KP

Antal Genomsnittlig kostnad
besök, besök;perindex; lndexserier

Period P1 P4 Kronor P1 P4
100 100 100 100

l 100 240 100
2 86 300 124
3 72 340 141
4 54 100 430 176 100
5 45 83 540 224 127

Av tabellerna framgår kostnaden föreställning i det när-att per
har fördubblatsmaste under perioden och kostnaden be-att per

sök ökat i än högre dettagrad avspeglar det tidigare redovisade
förhållandet besöksantaletatt minskat relativt före-änsett mer
ställningsantalet. Under P5 uppgick kostnaden föreställningper

besök till i genomsnitt 107 000 drygt 500resp. kr.ca resp.
Den redovisade förändringen mellan på-Pl och P5 torde dock

verkats de såvälensemblernas inverkanatt kostnadernaav reg.
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Enligt 71minskar. 1991SOUsuccessivtbesöksantalenochföreställnings-som
billiga-verksamhet I0Bilagaensemblernasså regionaladeRiksteatern var

föreställningardessuppsättningar,mindreberoendebl.a.re
traktamentenförkostnaderde transporter,hellerintemedförde

in-Dettaverksamhet.reguljäraför sinharRiksteaternsomm.m.
P1-P3underbesökföreställningkostnadernanebär resp.att per

mellankostnadsförändringarnanågot ochhögre pe-varitskulle
något mindrevaritskulle43 och32 ochochlrioderna samt

från be-kunnatverksamhetensemblernas separerasde reg.om
räkningsunderlaget.

kvarstårinverkanensemblernasfrån regionalade upp-Bortsett
framgår kostnadernadessaP5.P4 och Av attgällandegifterna

perioder ochmellan dessa%17medökadeföreställning caper
30med närmareökadebesökantaletutslagnakostnadernaatt

framgår kost-materialetbakomliggande attdet%. Studerar man
från kostnadskategoriernadel härrörtill per-nadsökningarna stor

för-förändringrel.Lokalkostnadernas storalokaler.sonal samt
flyttning.Riksteaternsklaras av

egentligadendock utöverinkluderarverksamhetRiksteaterns
teaterteknisk kon-barnteaterkonsulent,äventeaterverksamheten

teaterfrämjandeTeaternentré, tidningen samtförlagetsulent,
verksamhetsåretfr.o.m.föreningsavdelningeninomverksamhet

års penningvärde1989har iför detta198384. Kostnaderna upp-
verksamhetsåren 197576-8283,årmilj.kr.4tillskattats perca

år. Om dessaövrigaår periodensunder9 milj.kr.tilloch perca
så de be-sjunkerfrån beräkningsunderlagetexkluderaskostnader

föreställningnågot. Kostnadenstyckkostnadernaräknade per
P5P4 ochunderP1-P3, ochunder000 kr.000-2med 1minskar

medminskarbesökKostnaden000 kr.5medminskar den perca
20 kr.den medminskardärefterP1-P3kr. under10 caca

intäkternatillrelateradVerksamheten5.2

be-föreställnings-Riksteaternsrelaterasnedan resp.tabellernal
be-intäktsslagDeintäkter.vissatillsöksantal somteaternsav

understatliga anslagen ettdegageintäkterna parärhandlas samt
bidrag.regionalaverksamhetsåren vissainkl.tidigaredeav
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20Tabell Genomsnittligt statligt gageintäkt, årsanslag 1989 priser,resp. SOU 1991 71föreställning indexserier gällandesamt utvecklingenper avvärdendessa och föreställningarantalet under perioden
197576-198990 årstre medeltal, defl KPl, Pl 100kkr,

Statligt Gage- lndexserier, Pl 100
anslag int. Statl. Gage-

Period fsL fst. anslag int. Antal
kkr kkr fst. lfst. förest.

1 43.0 8.4 100 100 100
2 52.1 9.6 121 151 89
3 55.6 10.3 129 123 76
4 72.5 13.6 169 163 S4
5 82.2 13.0 191 155 50

Tabell 21 Genomsnittligt statligt anslaggage besök, års1989 priser,per
indexserier gällandesamt utvecklingen värdendessa ochav

besökantalet under perioden 197576-198990 årstre medel-
defltal, KPl, kr, P1 100

Statligt Gage- lndexserier, Pl 100
anslag int. Statl. Gage- Antal

Period besök besök anslag int. besök
kr kr besök besök

1 199 39 100 100 100
2 248 46 125 l 18 86
3 273 51 138 131 72
4 331 62 167 160 54
S 418 66 210 170 45

framgårAv tabell 20, det statliga anslaget före-attovan, per
ställning näst intill fördubblats frånmellan Pl och P5; 43 000ca
till 82 000 kr. Den genomsnittliga gageintäkten har mellanca

perioder frånökat med 55 %; 8 400 till 13 000samma ca ca ca
kr. Utvecklingen antalet föreställningar har skett omväntav
sätt, detta antal har halverats mellan Pl och P5.

Mellan de sista perioderna ökade det genomsnittliga statliga
anslaget föreställning med 13 %. Gageintäkternas utveck-per ca
ling bröts däremot vid denna tidpunkt, efter ha ökat mellanatt

såP1 och P4 minskade de med %4 mellan P4 och P5. Före-ca
ställningsantalet minskade med %7 mellan de sista perioderna.ca

När det statliga anslaget istället relateras tillresp. gagerna anta-
let tabell såbesök 21 avspeglar resultaten besöksantaletatt

någotminskat i högre grad föreställningsantalet.än Det statliga
anslaget har, utslaget antalet besök, än fördubblats undermer

frånperioden 200 till 420 kr. och den genomsnittligaca ca ga-
geintäkten besök har frånökat med 70 % 40 kr. tillper ca ca
närmare 70 kr.. Mellan de sista såperioderna P4 och P5 ökade
det statliga anslaget besök med 25 % och de genomsnittli-per ca

gageintäkterna besök ökade med %.6ga per ca
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årsverken 1991 71souantalettillrelateradVerksamheten5.3
10Bilaga

föreställ-antaletårsverken tillantaletrelaterasnedan,22,tabellI
årsverkenensemblernasregionaladefrån siffrorna harningar

exkluderats.föreställningaroch

föreställ-årsverken samtföreställningar,antalGenomsnittligt22Tabell års197576-198990 treperiodenårsverke underningar per utvecklingantalsgällande dessaindexseriermedeltal, samt

100lndexserier P1Genomsnittligt antal Ãrs- Fst.Före-Fst.Före- rs- års-års- ställ-ställ-Period ver-ver- verkekenningarverkekenningar

1001001007.13732 6541
991051047.13902 7552
93102956.638051523
75102775.33822 0364 7396705.2358868l5

gällervadminskningarframgår anta-detydligttabellen attAv
åtföljtsinteavsnitti tidigareredovisats avföreställningarlet som

årsverken. Somantaletgällervadminskningar enmotsvarande
års-föreställningarantaletgenomsnittligadet perharföljd härav

från 5.2till7.1och P5; st.P1% mellan27medminskatverke ca
samtli-mellanårsverke minskatharföreställningarAntalet per

omfattning. Denvarierandedockärminskningenperioder, avga
mellan dessaP3 och P4,mellanskeddeminskningen pe-största

%,20årsverke medföreställningarantaletminskade carioder per
P4mellandärpå minskningen,följandefrån 5,3 Den6,6 till st.

mellan P1minskningenliksomliten,jämförelsevisoch P5, var
sistnämndadenochförstnämnda procentP2 den ettoch parvar

föreställnings-genomsnittligadeefter detden attliten attvar
indexserien.framgåravrundats endastantalen av

allt-görasiffrornautifrån framräknadedeintedockbörMan
årsverkeföreställningarAntaletlångtgående tolkningar. perför

arbetsformer,repertoarpolitik,påverkasmåttär grovt avett som
arbetstidsregleringar m.m.

nämnasavtal kan attochlagareffekterexempelSom av
ll-tim-femdagarsregelnden s.k.beräknat resp.Riksteatern att
avsnittföljandeireglerdessainnebördenmarsregeln angesav

280år medminskatföreställningarantalet cainneburit att per
föreställningar.345medbortfallSammantaget65 ett cast.resp.

P5förföreställningsantaletgenomsnittligadetberäknarOm man
före-redovisadedetökarredovisasutifrån datade menovansom

så resulterarföreställningar,345nämndamedställningsantalet
6.2årsverkeföreställningarantalgenomsnittligti perdetta ett

6vidP3medjämförtminskningen stannarinnebärVilket attst.
mellan dessaminskningenredovisade pe-denför% i stället ovan

%.uppgår 20till drygtrioder som
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l det följande avsnittet någraredogör TKU för förändringar SOU 1991 71av
lagar och påverkatavtal utvecklingen Riksteaterns kostna-som av Bilaga 10
der föreställning, antalet föreställningar årsverkeper per m.m.

6 Förändringar lagar och avtal be-av m.m. som
döms påverkatha Riksteaterns styckkostnader

Förändringar påverkarlagar och avtal det antal föreställningarav
kan underteater viss period ochen därmed styckkostnader-ge en

föreställning. mångal fall har inskränkningarna per i arbetstid
lagar och avtal större konsekvenser vidgenom turnéteater änen

vid fast institutionsteater. Anledningen tillen detta är att anpass-
ningsmöjligheterna, omläggning produktion, omfördel-genom av
ning arbetstider är mindre.av m.m.

återgesNedan vissa förändringar lagaravtal enligt TKUav som
varit relativt större betydelse för utvecklingensettav Rikstea-av

verksamhet ochterns dess kostnader
Bestämmelser har sedan 197576 införts reglerar hursom

många turnédagar fåri följd läggas före avbrott förutsom tur-
néuppehåll eller obligatorisk veckovila. Dessa bestämmelser har
från ingåttbörjan i avtalet rekommendationer eller faststäl-som
lande praxis fåttoch har efter hand fastare form.av

Under turnéperioder är arbetstiden för Riksteaterns personal
utlagd under dagar vecka. Sedan början 80-taletsex har iper av
lokalt avtal skrivits in den turnérandeatt personalen skall beredas

påledighet hemorten under 5 dagar för varje turnéperiod om
högst 25 dagar femdagarsregeln. Genomsnittberäkningen av
veckoarbetstiden innebär femdagarsuppehålldessa iatt de flesta
fall är inarbetad tid. Varje turné med normal utsträckning inne-
håller sådana femdagarsperiodertre ledighet.av

Till föjd arbetstidslagstiftningen har enligt riksavtalav mellan
TR och teaterförbundet bestämts ordinarie arbetstid skall för-att
läggas fården anställde minstatt ll timmars obruten vila per
dygn l1-timmarsregeln. Denna under perioden införda regel

ll timmars nattvila medför problem förom föreställningarstörre
eftersom de 13 timmar under fårvilka arbete ske, inte alltid räck-

till för förflyttning till spelort, dekorbygge,er föreställning ochny
nedmontering dekoren. En minskning antalet föreställning-av av

turné kan därmed följa.ar per
Är 1987 fastställdes i lokalt avtal bl.a. den lagstadgade 36att

tim. veckovilan under inga fåromständigheter understiga 30 tim.
Från års1988 lokala fastslåsavtal högst 8 arbetsdagar i följdatt
får turnéläggas. Båda dessa bestämmelser torde ha inneburit en
viss ökning antalet veckovilodagar måste tillbringasav som utan-
för hemorten.

316



resmilhögst 25praxis l99l1970-talet har i avtalet SOU 7lSedan peromen
föreställningsfri dag40 resmiloch högst 10föreställningsdag Bilagare-per

lokalt avtal.glerats i
traktamentesbestämmelserändrade statligamedkonsekvensl

år bestämmelseborttagits1980 i det lokala avtaletfr.o.m.har
hotellkostnad.takang.

påverkar Riksteaterns verk-andra faktorerfinns ävenDet som
sådan kontraktstiden förfaktor ärsamhetsplanering. En att enga-

månader,skådespelare bundenprincip minimum 6i ärgemang av
Turnéanknutenjuli-december.januari-juni ochperiodernatill

barnledig-förtroendeuppdrag,skäl fackligaolikapersonal kan av
sådan ledig-Omför viss period.m.m. ledighetbegärahet enen

turné blir omöjligt,ideltagande delarförorsakarhet att av en
måste turnén.anställas för helavikarie
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för beräkningarUnderlag SOU 1991 71av
llBilaga

turnékostnader

från specifikaturnéer deolikaräkneexempelföljande tur-I anges
uppehålls-ochexkl. löner dvs. rese-transport-nékostnaderna

verksamhetsåretfalli flertaletgällerExemplenakostnader.
198889.

ochframgår föreställningsdagarantaletvidareexemplenAv
medverkan-antalturné omfattarvarjetotala antal dagardet samt

ingå tekniskaturnédagar arbete medkantotala antaletde. I det
ingår. ochvuxenföreställningar En barn-förberedelser. Endast

så mångainnehålla föreställ-ungdomsteaterturné dubbeltbrukar
förhållande turnédagarantaltillningar i vuxenteatertur-som en

också medför intäk-turnéverksamhetné. observerasDet bör att
alltsåframgår inteexempleninte medtagits här. AvDessa harter.

subventionsnivån.offentligaden

turnéproduktionMusikteaterStor

198889bröllopFigarosVärmlands Musikteater -
turnédagar 24 30föreställningarAntal resp.0

tekn5 27 ork, 911 soli, kör,52Antal medverkande
550Körsträcka mil

kostnad 891 535 kr.Total
föreställning 700 kr.medverkandeKostnad person o caper

9 280Antal besök
96Kostnad besök kr.per

Växjö198889.2 CarmenOperanA. -
föreställningar 6Antal
turnédagarAntal 14

tekniker210 artister, 45255medverkandeAntal
lokalhyra,exkl. inventarier,2 milj.kr.Kostnad program, an-ca

milj.1totalkostnadtillnonsering, extraartister caavenm.m.
300 kr.föreställning 1medverkandeKostnad caperson oper

föreställ-förberedande2i VäxjöföreställningarnaFöre gavs
ingårfrån i denStockholm, vilkaca 20Handen kmningar i

marginelltföreställningar kanredovisningen.ekonomiska Dessa
påverkat turnékostnaden.den totalaha

Luleå198889.Carmen2 OperanB. -
föreställningar 6Antal
turnédagar 13Antal

tekniker45209 artister,medverkande 254Antal
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Kostnad Resor 516 000 kr., traktamenten 398 000 kr., övernatt- SOU 1991 7]
ningar 956 000 kr., övriga 332 000 kr.; 2 202 000totalt kr. Bilaga ll
Kostnad medverkande föreställning beräknatper person o
samtliga kostnader 4001 kr.ca
Antal 2 Bbesök 2 17A 157+

2Kostnad besök 2 B 245A kr.+per

Riksteatern Tolvskillingsoperan l 98889-
Antal föreställningar 56
Turnéperiod 25 febr.-1 juni 1989
Antal medverkande 15 artister, 9 tekniker

turnékostnadTotal 350 000 hotell2 kr. 759 000 kr., traktamen-
649 000 kr., resortransporter kr.942 000ten

Kostnad medverkande föreställning 1 700 kr.per person o ca
Antal besök 23 994
Kostnad besök 97 kr.per

Dramatisk vuxenproduktionteater -

Norrbottensteatern Revisorn 198889-
Antal föreställningar inom16 länet,

turnédagarAntal 38
Antal medverkande 18
Körsträcka 5-600 mil
Total kostnad 204 000 kr. hotell 50 000 kr., traktamenten 50 000
kr., dekortransport kr.100 000person- o ca

ingårFasta kostnader för turnéfordonegna
Kostnad medverkande föreställning 700 kr.per person o ca
Antal besök 4 784
Kostnad besök 42 kr.per

Västernorrlands regionteaterMittlänsteatern Skärbrännaren-
98889
Antal föreställningar 20

turnédagarAntal 24
Antal medverkande 4
Total kostnad 97 800 Resorkr. 5 900, traktamenten 18 900,

Övriga39 600, övernattningar 33 400. kostnadertransporter
40011 kr. är medräknadeca

Kostnad medverkande föreställningoch 2001 kr.per person ca
Antal besök 828
Kostnad besök 141 kr.per

3 A. Jönköpings Iänsteater Min onkel bar alltid monokel 198889-
Antal föreställningar 8

turnédagarAntal 16
skådesp.,Antal medverkande 7 teknikerll 4



440 mil 1991; 71Körsträcka souca
29 000traktamentenövernattningar000Total kostnad 44 kr. Bilaga IIca

förkr.. Härtill fasta kostnader000 kommer15kr., transporter ca
turnéfordon.egna

500föreställning kr.ochmedverkandeKostnad capersonper
935Antal besök

47 kr.besökKostnad per

198889föreställningenEfterJönköpings länsteater3 B. -
föreställningar 9Antal
turnédagar 15Antal

skådesp., tekniker4 4medverkande 8Antal
450 milKörsträckazca

22 000traktamentenövernattningar38 000 kr.kostnadTotal ca
förfasta kostnader000 kr.. Härtill kommer16kr., transporter ca

turnéfordonegna
föreställning 500 kr.ochmedverkandeKostnad capersonper

besök 935Antal
besök 41 kr.Kostnad per

vilja 198889sinLäkareKronobergsteatern mot-
36föreställningarturnédagarAntal

medverkande 13Antal
430 milKörsträcka ca

000 trakta-resortransporter 180 kr.,305 000 kr.kostnadTotal
kr.36 000000 övernattningar89 kr.,menten

650 kr.föreställningmedverkandeKostnad person o caper

98889linteJag är RappaportDramaten5 A. -
kulturnämndföreställningar 2 Arr SkövdeAntal

skådesp,därav 7medverkande 18Antal
resor 652 traktamententurnékostnad 13 kr.,82 212 kr.Total

39 kr.000 kr., hotell 12512 435 17kr., transporter
2 300föreställning kr.ochmedverkandeKostnad capersonper

198990förbindelserFarligaDramaten5 B. -
teaterförenArr.2 KarlstadsföreställningarAntal

skådespdärav21 11medverkandeAntal
traktamenten13 749 kr.,resorturnékostnad 67 237 kr.Total

kr.15 036hotell26 951 kr.,602 kr.,11 transporter
kr.600föreställning 1medverkandeKostnad caperson oper

198889afton Lola BlauIRiksteatern -
62föreställningarAntal

sept.-18 dec.Turnéperiod 6
tekniker5 artister, 49medverkandeAntal

000 traktamen-hotell 245 kr.,turnékostnad 876 000 kr.Total
kr.000431000 resortransporter200 kr.,ten ca

321



Kostnad medverkande föreställning 550 kr.1 SOU 1991per 71person 0 ca
Antal 975besök 12 Bilaga ll
Kostnad besök 67 kr.per



193171fåStadsteater,StockholmsgällandeuppgifterVissa
tagaStadstea-GöteborgsochMusikteaterGöteborgs1

ter

UPPSÃ STADSTEATERSTOCKHOLMSTNINGARVIDANTAL
198990197576VERKSAMHETEN -

SOPPTEATERNAndelTotaltVerksam-
uppsätt- ny-varavantalhetsår s.nyugivaravupp- uppsättn.ningarsättningar nyupps.

901820197576
761317197677
912123197778
821417197879
631016197980
901820198081
761317198182
741723198283
811316198384
821822198485
801215198586
811721198687
671624198788 1212761317198889 1321721318198990

197576 ochverksamhetsårenmellanFörändring
2810 9198889 -- 197576 ochverksamhetsårenmellanFörändring
28 9198889 15 -

samarbetsprojekt.inkl.gästspel,Exkl. StadsteaterStockholmsKälla



SOU 1991 71
Bilaga [2

FÖRESTÄLLNINGAR SPELARGENOHSNITTLIGTANTAL PER STOCKHOLMSI STADSTEATERSREGI
PERIODEN197576 198990-

föreställningarAntal
ÖvrigaSpelar Stora Barn 5 Dock- Tur- Gäst- TotaltScenen ungdom teater Sza néer Sa SaspelscenerB C D EA..D FA..E A..F

197679 195 191 328 475 1189 11 1200 206 1406185 250 423 382 1240 8 1248 35 1283197778 160 317 299 546 1322 26 1348 126 1474197879 189 284 264 494 1231 29 1260 84 1344197980 176 173 313 470 1132 24 1156 30 1186198081 146 52 209 645 1052 32 1084 91 1175198182 184 168 137 406 895 25 920 24 944198283 180 243 161 543 1127 7 1134 154 1288198384 209 167 179 414 969 36 1005 54 1059198485 214136 101 550 1001 10 1011 73 1084198586 146 126 142 321 735 8 743 106 849198687 182 137 176 381 876 10 886 30 916198788 181 156 200 440 977 227 1204 19 1223198889 159 156 135 520 970 123 1093 6 10991989909 13442 132 535 843 70 913 48 961
Förändring mellan verksamhetsáren 197576 och
8889 4 -18 -18 -59 9 -18 1018 -9 -97 -22Förändring mellan verksamhetsáren 197576 och
8990 8 -78 -30 -60 13 -29 536 -24 -77 -32

g 198687låretFr.o.m. exkl. Harionetteaterns förest.s spelåretStörre 198990del stora stängden av var scenentillflyttning Kulturhuset.p.g.a.
Källa Stockholms Stadsteater

BESÖK SPELARANTAL PER VID STOCKHOLMS FÖRESTÄLLNINGARSTADSTEATERS
UNDERPERIODEN197576 198990-

Antal besök vid
Spelar Stora HBarn Dock- Övriga Tur- Gäst- TotaltScenen ungdom teater Sa néerscener Sza Szaspel

A D E A..E FA
197576 123677 32083 32120 75630 263510 4365 267875 25285 293160197677 121183 39761 43807 53344 258095 1779 259874 13488 273362197778 99258 44810 40275 98231 282574 2468 285042 15581 300623197879 104261 37225 35950 78283 255719 6966 262685 9553 272238197980 102437 24576 31662 87943 246618 10910 257528 8822 266350198081 74743 4263 26743 98757 204506 1138 205644 23848 229492198182 111792 14999 7018 71896 205705 4919 210624 14706 225330198283 99451 24943 10636 88772 223802 10363 234165 17869 252034198384 115315 15971 14390 51156 196832 16371 213203 9113 222316198485 60658 19690 5222 99717 185287 3350 188637 13002 201639198586 64842 10530 9334 50926 135632 720 136352 17534 153886198687 119530 16166 8110 51342 195148 623 195771 6854 202625198788 95797 24689 13959 55836 190281 21279 211560 4219 21577968026 27729 7389 86279 189423 10582 200005 2154 202159198990 23175O 22363 7308 75896 128742 8720 137462 10721 148183

Förändring mellan verksamhetsåren 197576 och8889 4. -45 14 77 14 -28 142 -25 -91- -31-Förändring mellan verksanhetsáren 197576 och8990 8 -81 -30 -77 0 -51 100 -49 -58 -49
I Större delen speláret 198990av storavar stängdscenenflyttning till Kulturhuset.p.g.a.

Källa Stockholms Stadsteater
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1991 71SlJ
12BilagaLÖPANDEPRISER.KOSTNADER,EATERSSTADSSTOCKHOLMS KKR198990197576VERKSAMHETREN -

TotalaLokal-PersonalVerksam- Övrigt kost-kost-socualalönerhetsar nadernaderavgifter
2896242034302617614281197576 3021239683329683816077197677 3437842852693911218288197778 3658151202803975718901197879 42034589031091005622979197980 48665615344671280425241198081 45820546352011210623050198182 52910741755341296826991198283 57956919357621381029191198384 64323876166391642332500198485 64753941561811571033447198586 741081023957532041337703198687 814461342166212062840776198788 933171278572102348749835198889 952871587758042669046916198990

197576 ochverksamhetsårenmellanFörändring 682802498988 . 197576 ochverksamhetsárenmellanFörändring 2293533222988990
StadsteaterStockholmsKälla

ÅRSPRISER,1989KOSTNADERSTADSTEATERSSTOCKHOLM deflator kkrKPI.198990197576RENVERKSAMHET -
TotalaLokal-PersonalVerksam- Övrigt kost-kost-socialalönerhetsår nadernaderavgifter
8963713008133151911544200197576 849281115493581922245194197677 866451080067872296646092197778 837411172164172233643268197879 899071259866502150949150197980 915061157083992407647461198081 769059169872920319198182 817561146185512003841706198283 822061304081731958841405848 844631150487182156542676198485 792141151875611921840916198586 869791201767522395844251198687 916971511074542322445908198788 993181360776742499753040198889 952871587758042669046916198990

197576 ochverksamhetsårenmellanFörändring 11-423188889 197576 ochverksamhetsårenmellanFörändring 6-5640688990
StadsteaterStockholmsKälla
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SOU 1991 71
Bilaga 12

INTÄKTER,LÖPANDESTOCKHOLMSSTADSÃEATERS PRISER,
VERKSAHHETS 197576 kkr198990REN -

ÖvrigaVerksn- Biljett- Stat- Komu- TotalaRäntor intäkter
hetsår intäkter ligt nettonalt inta exkl. inkl.-anslag bidrag ter räntor räntor
197576 3096 8820 15884 738 424 28538 28962
197677 3352 10090 15294 896 580 29632 30212
197778 4271 12005 16468 1070 720 33814 34534
1978 79 4308 14062 17004 994 36555 368 36923
197980 5156 15782 19488 1049 739 4221441475
1980Bl 4930 17374 21400 1358 1053 45062 46115
198182 7322 18164 23650 1187 1274 50323 51597
198283 192357455 25400 1858 1485 53948 55433
198384 6252 20512 26200 1695 1343 54659 56002
198485 7595 21699 29119 1825 602381169 61407
198586 6336 23254 33500 1827 926 64917 65843
198687 9671 263334 35600 2514 1184 74118 75302
198788 9513 26072 38531 3241 746 77357 78103
198889 10649 27150 50400 4177 464 92376 92840
19899004 8096 31861 58700 3093 1716 101750 103466
Förändring mellan 197576verksanhetsáren och
8889 k 244 208 217 466 9 224 221
Förändring mellan 197576verksamhetsáren och

t8990 161 261 270 319 305 257 257

g Kmlunalt anslag inkl. aktieä artillskott 519 kkr .Statligtl anslag inkl. engångsidrag 0 till1 0 kkr KlaraUnga
Komunalt bidrag inkl. tieägarti lskott á 2 131 kkr.aM Kamunalt bidrag inkl. engángsbidrag 3 00 kkr.
Statligt anslag inkl. 784 kkr f budgetåret 198889.rest. r

Kalla Stockholms Stadsteater

ÅRSINTÄKTER,STOCKHOLMSSTADSTEATERS 1989 PRISER.VERKSAMHETSÅREN197576 198990 deflator kkrKPI.-
ÖvrigaRecett-Verksn- Stat- Kontinu- TotalaRäntor intäkter

hetsár medel ligt nettonalt inta exkl. inkl.-l bidrag ter räntor räntorans ag
197576 9582 27298 49161 2284 1312 88325 89637
197677 9423 28364 42993 2519 1630 83298 84928
19777 10764 30257 41505 2697 1815 85223 87038
197879 9862 32191 38926 2275 1271 83254 84524
197980 11028 33756 41683 2244 1581 88711 90292
198081 9270 32669 40239 2553 1980 84731 86711
198182 12289 30487 39695 1992 2138 84463 86601
198283 11519 29722 39248 2871 2295 83359 85654
198384 8868 29095 37163 2404 1905 77530 79435
198485 9973 28493 38236 2396 1535 79099 80634
198586 7751 28447 40981 2235 1133 79414 80547
198687 11351 30907 41783 2951 1390 86991 88381
198788 10710 29354 43381 3649 840 87093 87933
198889 11334 28896 53641 4446 494 98316 98810
198990 8096 31861 58700 3093 1716 101750 103466

mellan verksamhetsárenFörändring 197576 och
t8889 18 6 9 95 -62 1011mellan verksamhetsáren197576Förändring och
t8990 -16 1917 31 15 15

Källa StockholmsStadsteater
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SOU 1991 71
2Bilaga I

LÖPANDEPRISER,KOSTNADER.TEATERSGÖTEBORGSHUSI KKR198788197576RENVERKSAMHET -
TotalaLokal-PersonalkostnaderVerksam Övrigt kost-kost-SocialaLönerhetsår nadernaderavgifter

3366329281629695122155197576 3824933652366884223676197677 43600339629961048126727197778 4543539563300859929580197879 50995478039791003832198197980 57215503347331189135558198081 62528613957961239238201198182 68425696865851359541277198283 75521748369071614944982198384 948481202386132261951593198485 10845315679104942200960271198586 12645623580120142482966033198687 9723214219103562006052597198788
197576 ochverksamhetsårenmellanFörändring 18953618913748990

MusikteaterGöteborgsKälla

ÅRSPRISER.1989NUSIKTEATERSKOSTNADER,GÖTEBORG
KKR198788 deflator197576 KPI,RENVERKSAMHET -
TotalaLokal-PersonalkostnaderVerksam- Övrigt kost-Sociala kost-hetsår Löner
naderavglfter nader

104187906250422151368570197576 107521945966512485666555197677 109888855926416 755167362197778
104010905519685 755467715197879
1090741022421470 851168869197980
107582946489002235966860198081
1049481030497282079964117198182
1057291076721007 1017563780198283
107121106149797229066304198384
12454615788113102970167747198485

19180 132673128382692473731198586
14841927675141012914177502198687
1094701600922585 1165959217198788

197576verksamhetsáren ochmellanFörändring
5131 775-1488990

329



SLJ199171
Bilaga 2I

LÖPANDEGÖTEBORGS INTÄKTER,MUSIKTEATERS PRISER,VERKSANNETSÅREN197576 198788 ma-
ÖvriStatligt Komnu- Räntor TotalaBiljett- intäkterVerksam- aanslag nettonalt intä exkl. inkl.hetsär intäkter ter

anslag räntor räntor
12911 16305197576 2241 1874 430 33331 33761

2464 14821 18390 2120 722197677 37795 38517
177782462 20629 2084197778 813 42953 43766

2926 18540 21613 2000197879 728 45079 45807
3093 19909 240124644 948197980 50047 50995
3229 21846 29301 2496 1042 56872 57914198081
4319 22891 31420 3201 1036198182 61831 62867
4233 24268 36717 3417 68635 69090198283 455
4207 25919 42144 3518198384 579 75788 76367

31724 534585145 6350198485 1171 96677 97848
6185 33994 59910 8785 1929 108874 110803198586
7714 37031 65226 15054 4566198687 125025 129591
5002 29032 49949 4901 1322198788 88884 90206

verksamhetsären197576 ochmellanFörändring
123 125 206 162t 2078990 167 167

aktiebolag börjadekumnägt sin verksanmet 1968.GMT höstenABär ett somsammanslagning Storaf.d. GAB LyriskaBolaget orde teaterut en av s88198Teatern GbgsMqsukteater A8. Under har bolagetf.d. bytt namnoc och Musik ABtill G iMusikteater A8 sambandmedfrån G Teater attss verksamhetden okt. överförts1 1 7 i nybildat bolag.ettkonsert usets spelärets 198788AB. Endast första kvartal omfattarGötebor Konserts konserthusets redovisning.därför ven Källa GöteborgsMusikteater

ÅRSINTÄKTER,GÖTEBORGHUSIKTEATERS 1989 PRISER,
197576 198788 deflatorVERKSMMETREN KKRKP1,-

ÖvriStatligtBiljett- Konmu- Räntor Totala intäkterVerksam- a nettoanslag nal intäintäkter t exkl. inklhetsár ter .anslag räntor räntor
6936 39960 50464 5800 13311975 10315976 104490

416636927 51696 5959 2030197677 106245 108274
448076205 51992 5252 2049197778 108257 110306

6698 42442 49477 4578 1667 103195197879 104861
6616 42584 52711 5136 2028197980 107046 109074
6072 41077 55095 4693 1959198081 106937 108897
7249 38421 52736 5373198182 1739 103778 105517

374986541 56734 5280 703198283 106054 106757
5967 36764 59778 4990 821 107499198384 108321
6756 41657 70196 8338 1538198485 126948 128485
7566 41586 73289 10747 2360 133188198586 135548
9054 43463 76555 17669 5359198687 146740 152099
5632 32686 56236 5518 1488 100071198788 101560

197576verksamhetsären ochFörändring mellan
-19 -18t 118990
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sou 711991
Bilaga 12

GÖTEBORGSSTADSTEATERUPPSÃTTNIN VIDARANTAL
198990197576VERKSAMHETSREN -

AndelTotaltVerksam-
antalhetsár nyug1s.varavupp-
sättningar nyupps.

811721197576
7613197677 17
931314197778
731115197879
901921197980

1001919198081
8713198182 15
801620198283
882124198384
821822198485
872023198586
952021198687
912123198788
811721198889
9416 15198990

197576 ochverksamhetsårenmellanFörändring -128990 -
StadsteaterKälla Göteborgs
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Bilaga I2

SPELAR GÖTEBORGSFÖRESTÄLLNINGAR STADSTEATERSREGIANTAL PER 1
198889197576PERIOOEN -

föreställninAntal ar Gast- Turné TotaltSkol- AngeredStora Stu- tads- Annan
bibl spelJelár dion teatern scenscenen

9 26 5 79417576 208 215 113 218
16 217677 192 232 72 171

17778 52 9 2220 207 15251
3 317879 137 89 3165 181

17980 127 3 4 4186 202 92 300
82 1618081 161 106 184 122 11150

99242 97 1218182 183 185 80
126 15 318283 192 196 83 176

38 1318384 163 42 259 129 18150
87918485 152 48 26170 118 146 74145
69718586 173 8 172 4172 157 11
627E587 67 20162 153 26 441 154
96628 279 206 8718 88 163 178 14 11

18889 179 65 679146 36 7 14177 55

mellan 975 76åfâgmfl och
622 -73 130 -14-sa -75 -
Källa StadsteaterGöteborgs

BESÖK SPELAR GÖTEBORGSANTAL FÖRESTÄLLNINGARPER VID STADSTEATERS
197576-198990UNDERPERIODEN

exkl. turnéer och gästspel
Antal besök
Stora Stu- Stads- Skol- Angered Annan Gäst- Turné Totaltelar dion bibl. teaternscenen spelscen

V576 126890 33576 11032 47187 1178 5083 1220 2261667677 90247 45564 7047 42845 2878 387 1889687778 100645 41781 5546 16927 5487 5781 4911 1566 1826447879 71133 26029 22343 16352 1323 1635 760 1395757980 82421 39156 12205 43093 17736 428 400 1954398081 48740 25743 12755 28423 24180 6880 2362 738 1498218182 100473 29724 8011 27697 23262 2680 1918478283 95261 36019 6074 14617 24930 1855 520 1792768384 55519 19046 3118 21819 18188 2199 14027 1271 1351878485 45857 19493 11625 11471 31243 5808 9956 5872 1413258586 83080 17687 419 8471 19845 6218 3424 430 1395748687 88879 14828 1327 5095 18618 2909 1735 580 1339718788 52099 21568 2739 22249 11501 2124 3190 1326 1167968889 108905 17537 2926 3879 25011 3600 5458 167316-8990 36196 18805 24533 27252 1327 1628 109741-
mellanrändring spelaren 197576 och

89 t -71 -44 13 -68 -51- - - -
Källa Göteborgs Stadsteater



1991 71SOU
12Bilaga

Aas PRISERxosrumsnasasGÖTEBORGSSTADSTEATERS
kkr198990 deflKPI,197576PERIODEN -
TotaltkostnaderPersonalVerksam-

1Sociala riLönerhetsár
avgifter

5383487091191633209197576
5358813015 717733396197677
5499783221370632969197778
5466890171259333058197879
60702103651491535422197980
6054288471544536251198081
5567579961440833271198182
5539890551390732436198283
56855107761458031499198384
6661912421 2151032689198485
64760186051178234373198586
61892127901402335079198687
63512140981426035154198788

21325 762521620738719198889
79396196781791641802198990

197576verksamhetsåret ochmellanFörändring
50 126 4726t8990

lokalkostnader.exkl.kostnaderTotala
198485.v.aretFörändrad redovisning fr.o.m.

LÖPANDEKOSTNADER,STADSTEATERSGÖTEBORGS
kkr198990197576PERIODENPRISER. -

Total tkostnaderPersonalVerksam- 1rial gtSoçiLöner ahetsår
avgifter

173942814385010730197576 190632553463011880197677 218213302543813081197778 238813939550114441197879 283804846697316561197980 321984705821419279198081 331714764858419823198182 358525860900020992198283 4008375971027922207198384 5073416381945924894198485 5293815209963128098198586 52733108971194829888198687 56412125221266631224198788 71645200371522836380198889 79396196781791641802198990
197576 ochverksamhetsåretmellanFörändring 5993652908990

lokalkostnader.exkl.kostnaderTotala 198485.v.åretfr.o.m.redovisningFörändrad
StadsteaterGöteborgsKälla
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Bilaga I2

GÖTEBORGS INTÄKTER,LÖPANDESTADSEATERS PRISER,
197576VERKSAMHETREN 198990 kkr-

ÖvriStatligtBiljett- Komnu-rksam- Räntor Totala intäkteraanslagtsär nettointäkter nalt intä exkl.ter inkl.
b drag räntor räntor

7576 58751876 9838 973 437 18562 18999
7677 67421630 11194 530 493 20096 20589

81117778 1918 12531 96 546 22656 23202
7879 96961578 13799 674 25747414 26161
7980 107662276 16821 1176 777 31039 31816
8081 121161824 18806 710 865 33456 34321
8182 123902831 18891 809 910 34921 35831
8283 131202994 21497 891 795 38502 39297
8384 139932388 24428 2321 996 43130 44126
8485 3671 14889 30657 1456 699 50673 51372
8586 146314115 30452 1426 743 50624 51367
8687 149694778 32592 878 528 53217 53745
8788 163054450 35789 746 695 57290 57985

165768889 11053 43891 1413 686 72933 73619
8990 189725409 54323 1239 -181 79943 79762

verksamhetsåret 197576rändring mellan och
490 223188 452 -141 331 320

fr.o.m.Förändrad redovisning verksamhetsåret 198485

Källa Göteborgs Stadsteater

AasGÖTEBORGS INTÄKTER,1989 PRISERiTADSTEATERS kkrS198990 deflKP1,197576VERKSAMHETSREN -
KonInu-Övri Totala intäkterStatligt RäntorBiljett-erksam- a netto inkl.exkl.nalt intäanslagetsär intäkter ter

räntor räntorbidrag

58802574493011 135317576 5806 18183 30449
56491 578771490 138617677 4582 18952 31467

58477242 1376 5710117778 315834834 20443
59888589401543 94817879 22196 315893612

66390 68051166217980 35979 25154868 23027
62908 64534162622782 35361 1335343018081
58612 60139152720796 31707 1358475218182

607215949312284626 20273 33217 137718283
625891413 6117719848 34649 3292338718384

66539 674579184820 19551 40256 191218485
62838909 61929372535034 17898 174418586

62460 6308062017569 38253 1030560818687
64501 6528378218357 40294 840501018788

78353730 7762317642 46713 15041176418889
79762-181 7994354323 12395409 1897218990

197576verksamhetsåret ochmellanrändring
36-113 39-5978t -7 4190

198485verksamhetsåretredovisning fr.o.m.Förändrad
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Aasvsnxsu GÖTEBORGSv10 STADSTEATERANTAL
VERKSAMHETSÅREN1975775 198990-

Konst- Tek- Adninis- Totalt
närlig nisk trativ antal

år personalSpel personal personal ársv .
197576 85 120 30 235
197677 79 118 30 227
197778 80 121 30 231
197879 83 130 30 243
197980 85 132 30 247
198081 95 146 34 275
198182 90 149 34 273
198283 90 146 35 271
198384 87 145 36 268
198485 87 145 36 268
198586 87 145 36 268
198687 87 145 36 268
198788 87 145 36 268
198889 97 145 36 278
198990 91 145 36 272

Förändring mellan verksamhetsåren 197576 och
198990 79 219 209 169+ + + +

Källa Göteborgs Stadsteater
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SylwanMats SOU 1991 71
Juni 1991 Bilaga l3

friaRapport kostnadsutvecklingteatergruppersom

198283- l 98990

Inledning

innehållerDen svenska teaterfloran antal växerett arter som un-
der skilda trädgårdsmästarebetingelser. Samhället vattnarsom
med olika kannor och blandar i dessa varierande nâringstillsatser.

fåttDe fria har i denna täppa vänja sig för-vidteatergrupperna
hållandevis begränsad offentlig näring. Genom flexibla organisa-

lågationer, hög självfinansiering och löner har dockgrupperna
årkunnat överleva och varje blomma. De har i hög grad bidragit

till teaterområdetsamhällets kulturpolitiska ambitioner inomatt
nått framgångar åren.under de 20senaste

ändåDet stårär uppenbart friade f.n. in-att teatergrupperna
för problem utgör större hot än tidigare hela rörelsenssom mot
existens. Det handlar delvis ekonomiska, hotyttreom samma som
påverkar institutionsteatrarnas situation och teaterkostnads-som
utredningen skall belysa. friaDe sigvänder till iteatergrupperna

publik teaterinstitutionernastort och lever däri-sett samma som
konkurrensförhållandei till dessa.ettgenom

Studien de fria kostnadsutveckling belyserteatergruppernasav
främst påverkatde ekonomiska faktorer situationsom gruppernas
under större delen består1980-talet. Underlaget statis-av av en
tisk sammanfattning samtliga statsbidragsmottagande fria tea-av

kulturrådetredovisningar till mellan l98283tergruppers och
198990. Utbytet de statistiska uppgifterna begränsas att sto-av av

förändringar i kostnadsbild sannolikt har skettra gruppernas un-
spelåretder det innevarande för vilket ingen finnsstatistik till-

gänglig.
också frånAnalyserna siggrundar detaljerad statistik 7mer

statsbidragsmottagande Byteatern, Dockteatergruppengrupper
Tittut, Fria Proteatern, Friteatern, Mittiprickteatern, Orionteatern

Skånskaoch Dessa skiljer sig inbördes i vissa fallteatern. grupper
frånavsevärt varandra i storlek verksamhetsinriktning varföroch

på-de skall betraktas exempel hur olika teatrartypersom av
faktorersomverkas ökade kostnader för marknadsföring, trak-av
lokalhyror inte alla siffrorNär ärtamenten, etc. annat somanges

årsi definierade till 1990 priserrapportenanges

l kulturrådetBeräkning enl.
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till friastöd de 71mål samhällets 1991motiv för SOUochKulturpolitiska
Bilaga [3teatergrupperna

följandekulturpolitik fördesutredningen NyI omresonemang
då friafärskade ganskaförsamhälleliga teatergrup-det ansvaret

perna
yrkeskunnande kansittfinns friaDet genomgrupper som

institutio-inomverksamhetenyrkesmässigamed denjämställas
allmänt intresse,ärverksamhetbedriverDe meravsomnerna.

värdefull försätt ärellerkonstnärlig förnyelse annatinnebär
också liknande eko-underarbetabörsamhället. Dessa grupper

institutionerna.villkornomiska som
insti-ochförbli helt likaaldrigdockVillkoren kan grupperna

tjänstgörings-inte underkastaskanGruppernatutionerna. samma
förmåner, in-pensionsrättbl.a.ochbestämmelser somsamma

frågaDå längreblir det intepersonal.stitutionernas sepa-om en
institution.anställning inomtarutan enrat sompersonergrupp

för-måste förflera vägarKulturrådet söka attattanser man
En väg ärhärför de attsamhällsstödetbättra avses.somgrupper

områden stödforminföra denandravidareutveckla och även
musikrådets tillbidragochteater- grupperrepresenteras avsom

organi-utnyttja denväg ärinstitutionerna. Enutanför attannan
år visatunderinstitutionernaflexibilitetsatoriska senaresom

så ochönskarpå friatill dem knyta deoch att grupper somprov
institutionerna. Dennafår tillsamhällsstödetdeldärmed an-av

knytatredje ärflera En vägsätt.knytning kan ske att gruppen
eller störrekulturnämndlandstingstill ett enpart, t.ex.annanen

något skall nämntsalternativdessaorganisation. Inte i somav
Kulturrådet efter-villinstitutionaliseras.arbetsformergruppens

förtillendast äranknytningsformerdessatryckligt poängtera att
måste skeanknytningenochönskar demklartde attgrupper som

beva-friasådant särmärkesätt att gruppersomett gruppernas
ras.

mycket närai sittteatergruppsrörelsenfriaDen ursprungvar
målen 1974formulerades idekulturpolitiskadetillknuten som

ochspelade för barnårs kulturproposition. Teatergrupperna ung-
nå konstnär-arbetade förocheftersträvadedom, att gruppernya

harkulturpolitiska inriktningardessautveckling. Trotslig sam-
måttlig betänkervarithällsbidragsutvecklingen ut-attom man

till detta äravgörande skäletgångsnivån blygsam. Detytterstvar
satsninghelhjärtadförårs bestämde sigkulturpolitik1974 enatt

frånSignalernateaterinstitutionerna.utbyggnad statenaven
entydigalandstingochtill kommuner var

institutio-regionalanätbyggaOm ni ettattsatsar avupp-
organiseradså medtillhjälperi landet staten enrunt omner

Även institution kostarregionallitenmedfinansiering. storaen
kulturverksam-förhållande alltill nästanisamhällsbidrag annan

margina-Det görlandsting.ochkommunerstöds atthet avsom
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lerna för stöd till andra teaterverksamheter i de flesta fall är SOU 1991 71
små. teaterinsti-mycket Detsamma gäller för där stödet tillstaten Bilaga 13

mycket jämfört kulturverksamhet.tutionerna är medstort annan
alltså hållaviktigt formerna föri minnet ochDet är att att

storleken samhällsstödet till fria resulta-de ärteatergrupperna
Så stårpolitiskt val. länge det valet fast och den allmän-tet ettav

går åtagandenoffentligapolitiska utvecklingen minskademotna
såinom alla samhällssektorer i framtiden det mycket talarär som

för fortsatta ekonomiska för friaproblem de teatergrupperna om
fortsätter verka nuvarande produktionsformer.de iatt

Gruppernas kulturpolitiska utveckling

Många årde verksamma fria stod för 15ännu teatergruppernaav
för-för förnyelsen inom svensk betydelse harsedan Derasteater.

under det decenniet. takt med gruppmedlem-ändrats l attsenaste
såblivit och yrkesmässigt professionaliseratshar äldre harmarna

anspråken produktionsförhållandenlöner och medverkat till
tvingats bli känsligare för behovderas arrangörernasatt teatrar

önskemål målgrupper,beträffande publika fö-och ochrepertoar
Mångareställningsformat. fria har lojalt inrättat sigteatergrupper

i distributionskedja de uteslutande offentligaden nästan ar-som
knutitserbjuder. De har närmare kommunala ochrangörerna re-

fåttgionala kulturpolitiska behov och framför allt förta ansvar
institutionerna intedet utbud barn- och ungdomsteater somav

mäktar producera. De nationellt turnerandevill eller med att
intefyller sätt de luckor Riksteaterngrupperna samma som

teaterinstitutioner.kan fylla i län utan egna
gällermed den stampublikenFör att trognagrupper egen scen

försvunnit1970-talet ochunder har ideologisktersatts av en
måstebefryndad publikmindre erövras till varje uppsätt-som ny

ning.
Från frigruppsstruktur fles-70-talets ganska homogena där de

nationellt turnerande ekonomiska och kultur-ta grupper var av-
sålikartade konstnärliga koncept har deskäl och medpolitiska -

Vifria blivit rörelse. kan i dagheterogen ur-grupperna en mer
infria skett rörelseantal Det harskilja typerett engrupper.av

storstockholmsområdet, fleradärframför alltstorstäderna,mot
sådanaExempeletablerat sig medhar egna scener.grupper

Oktober, TeatermusikteatergruppenOrionteatern,ärgrupper
TeaterFriaPistolteatern, Proteatern,Plazagrupperna,Aurora,

Vissaoch Turteatern.JordcirkusGaleasen, Fria Teatern,Teater
teaterinstitutio-medi direkt konkurrensarbetardessaav grupper
NationalteaternGöteborgStockholm. harprivatteatrar i lochner

må-teaterpolitiskakommunalaAtelierteatern knutits nära deoch
uppgifter.tagit sig barnteaterproducerandelen och
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turnerandenationellt 1991 71antal SOUfortfarandefinnsDet ett grupper
år. dettaExempelför varjeantalet krymper Bilaga 13fastutan scen men

Småfolket, Tittut,Dockteatergruppenfri ärslag teatergruppav
Raja-ochTusanUno, TeaterFriteatern, TeaterMittiprickteatern,

någotmeddeärför dessaGemensamt att un-teatern. grupper
förhuvudsakligen producerarspellokaler ochdantag saknar egna

betydligt lägreinnebärbarnteaterarrangörer. Dettaoffentliga
marknadsföring.för lokaler ochkostnader

regionalt verksammakategori detredje utgörEn grupperna
i Kal-ByteaternHär kan nämnasofta institutionella drag.med

Skånska Landskrona,Västanå Stass,Lule teaternteater,mar,
Ögonblicksteatern Umeå, Gävle, Bryggeri-Skottes musikteater

såSkånska riktar dessaVisby. Med undantag teaternteatern av
ungdomspoli-ochin barn-utsträckning sigi stor engrupper
eller regionerverksamma i kommunerärtik. Flera gruppernaav

lokalaregionala ellerdetteaterinstitutioner och kompletterarmed
målgruppsinriktningDennabarn- och ungdomsteater.behovet av

förhållandevis kommunalaockså högaför deförutsättningär en
erhåller. i all-några harDessabidrag gruppergruppernaavsom

huvuddelensäljaberoendespellokaler ärmänhet attavmenegna
offentliga arrangörer.föreställningar tillsinaav

producentkategoriernabeskrivnaGemensamt för de tre ovan
någotMedkontinuitet flera plan.deär att un-rymmner en

tidi-l970-talet ellerde redan underetableradesdantag t.o.m.
Även he-sina medlemmarmöjlighet avlönahar attomgare.

personkonstella-lår så tydlig kontinuitet idetfinns gruppernasen
långerhållit följdunderstatligt stödtioner. har i allmänhetDe en

år. för flerafackliga avtal vilketefter följaMan strävar attav
institutionsteatrar.medmedfört ökat samarbetehar ettgrupper

stadigthar ökatexperimentellt inriktadeAntalet un-grupper
några undantag verk-medder hela 80-talet. Dessa ärgrupper

publikochbegränsad bidrags-och hari storstäderna ensamma
Teaterkompa-fri ärExempel detta slagförankring. gruppav

Aneby,Lindforsa Teateri Göteborg,niet och Larssons teater
i Stockholm.Halland, antalAlbatrossTeater samt ett grupper

sin interna-för Scenkonst har dragit konsekvensernaInstitutet av
i Italien.verksamheteninriktning och etablerattionella

små marginaler. Detmedalltidfria har arbetatDe grupperna
många nått sin överlevnad.förgränsförefaller dock ennu som

måste betraktaskrisflera orsaker tillfinns dennaDet som nu
ekonomi och uppdel-försämradestrukturell. Kommunernassom

bådepåverkaradministrativai mindre enheterning gruppernas
förmåga köpagrundbidrag och arrangörsnätetskommunala att

i Stockholm arbetarverkarföreställningar. De teatergrupper som
framgångsrikapubliktkonkurrenssituation dedär barai mesten

konstnärliga ochfriakan överleva. De teatergruppernasteatrarna
föraväsentligt dyraredet i dag ärfackliga ambitioner gör attatt

några årför sedan.premiär jämfört med baraproduktion tillen
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Fria kostnads- och bidragsutvecklingteatergruppers SOU 1991 71
Bilaga 13

Även många medlemmar i fria fortfarande harteatergrupperom
låga ändålöner har den ekonomiska basen för verk-gruppernas

åren.förstärktssamhet Samtidigt har antalet yrkesverk-genom
fria ökat kraftigt. 196970 enligtteatergruppersamma var en en-

kät utredningen Ny kulturpolitik lät göra endast 56som personer
verksamma heltid i fria medan de statsbidrags-teatergrupper

årmottagande 20 års-representerade 605teatergrupperna senare
verken. Det kanskeär bakgrund antalet heltidsverksammamot av

förstå196970 årsskall förhoppningen i 1974 kulturproposi-man
tion sikt jämställa bidragsgrunderna mellan institutioneratt

friaoch grupper.
Av 42de 199091 tilldelades statligt verksamhets-grupper som

eller produktionsbidrag bildades 34 1970-taletunder eller tidiga-
detl närmaste samtliga erhållitdessa har bidragre. av grupper

från kulturrådet tioårsperioden.under den Det fler-senaste stora
talet dessa huvudsakligenär regionalt eller lokalt base-av grupper
rade och verksamma. Ett tiotal kan karakteriserasav grupperna

nationellt verksamma självklar bidragsförankring i hem-utansom
kommun eller hemlån.

Intäkter. Samhällsbidragens utveckling

Även de fria i allmänhet har hög självfi-teatergruppernaom en
sånansiering de beroendeär offentliga bidrag. Bidragsbehovenav

varierar kraftigt mellan olika beroende ärgrupper var man
verksam vilkenoch publik vänder sig till. En iteatergruppman
Stockholm själv sina föreställningar harsom arrangerar en annan
kostnadsprofil än den turnerande barnteatergruppen säljer si-som

föreställningar till fasta till offentliga arrangörer.na gager
Som offentliga, kontinuerliga bidragsgivare till de fria teater-

framträder kulturråd, landstingenstaten statensgrupperna genom
åroch kommunerna. Under har dessutom omfattandesenare ar-

utgåttbetsmarknadsmedel till friade Vissateatergrupperna. tea-
organiserar del sin verksamhettergrupper i studiecirkel-en av

form. De redovisningar finns tillgängliga tyder dock intesom
någondessa inkomster är större betydelse föratt deav grupper

denna studie belyser. den offentliga ingårl bidragsbildensom
också frånprojektmedel andra statliga departement och myndig-
heter. Dessa bidrag målgruppsinriktadeär ofta knutna till projekt

kan beröra barn och ungdom, invandrare, intagna inom kri-som
minalvården någotSedan år ocksåhar vissa länsstyrelseretc. bör-
jat stödja fria Denna bidragteatergrupper. har Ökat starkttyp av

åren fårunder de allra och därför endast mindresenaste ett ge-
nomslag i stårdet statistikunderlag denna studie till förfo-som
gande och redovisningsåretsträcker sig 198990.t.o.m.som
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kulturrådet,från AMS, länsstyrelsen 71SOU 1991bidragenDe statliga samt
uppgår Bilaga 13och departementövriga statliga myndigheter sammanta-

förinsatsernakommunaladebelopp äntill betydligt störreget
statliga bidragen ärde totalagrundbidrag även omgruppernas

Övriga intäktersvåra redovisninglprecisera.att avgruppernas
kanbidragsmedeloffentligadöljer förmodligen vissasig varasom

svåra precisera.att
ingår intenedanstående offentliga bidrag närredovisningI av -

kulturrådet grundbi-statsbidragfördelade samtannat anges av-
ekonomiskalandsting. Allaochdrag fördelade kommuner upp-av
års priser.deflaterade till 1990gifter inteâr när annat anges

statsbidrag

kulturrådet utgickfria viaStatligt bidrag till de teatergrupperna
verksamhetsbidrag, produk-huvudsakligenunder perioden som

erhållit deprojektbidrag.tionsbidrag eller Det är grupper som
två i denredovisningsunderlagetförstnämnda bidragen utgörsom

offentliga bidragsgivarna.olikasamlade jämförelsen mellan de
årli-198283-198990 harUnder perioden studien belysersom --

frånerhållit statsbidrag kul-S0 fria statensteatergruppergen ca
årligenturråd. tioårsperiod ansökningarharUnder antaleten

från 199091. totala statsbidragetökat 90 till 200 I detknapptca
också engångskaraktär, kata-ofta s.k.har medräknats bidrag av

strofbidrag.
fått ök-perioden realaDe fria har under storateatergrupperna

små jäm-fortfarandeningar statliga bidragen äri bidrag även om
198283fört offentliga till institutionsteatrarna.med det stödet ut-

gick 102 000 till fria18 kr. i statsbidrag teatergrupper.
198990 vilket innebäruppgick 29 455 000 kr.statsbidraget till
real ökning med 63 perioden.underprocenten

kulturrådetfrån198283 deutgjorde andelstatsbidragets av
samlade offentliga 198990bidragen 52 Andelen hadeprocent.ca
minskat till 36 offentliga inräknadeSom bidrag härärprocent.ca

frånbidrag AMS och andra offentliga institutioner som grupper-
Övrigaredovisat offentligabidragsgivare rubrikenunderna som

bidragsgivare.
framgårDe offentliga bidragens 13.1.utveckling underbilagaav

Kommunala bidrag

Kommunerna stöder de fria flera sätt. Ettteatergrupperna an-
fårtal kommunala varigrundbidrag för sin verksamhetgrupper

ocksåofta ligger lokalstöd. Indirekt stöder kommunerna grupper-
skola,verka daghem etc.arrangörer ellerattna genom som ge-

bidrag till föreningar. kommunalaarrangerande Detattnom ge



grundbidragi redovisning debidragsunderlaget utgörs denna 1991SOU 71av
utgår in-statsbidragsmottagande friatill de 13Bilagateatergruppernasom

hyresbidrag.klusive
uppgång underkraftigbidragen uppvisarkommunalaDe en

198283 12 485 000 kr. i kommuna-perioden. utgickaktuelladen
till 26 000 vilketBidragen hade 198990 157 kr.bidrag. ökat

110 perioden.innebär ökning med underprocenten
samlade198283 bidragens andel deutgjorde de kommunala av

hade den kraftigabidragen 36 Andelenoffentliga trotsprocent.ca
32de kommunala bidragen minskat tillrealökningen procentav

198990.

Landstingsbidrag

landstingen de friamed kommunerna stöderl likhet teatergrup-
utgår tillflera Grundbidrag antalsätt. ett grupper menperna

också stödja arrangörsledet. Detta kanlandstingen väljer ofta att
sinlänsteaterföreningama ibidrag tillske turt.ex. somgenom
bidrageller öronmärktasubventionerar lokala arrangörer genom

detenskilda med krav gagerabatter inomtill egnagrupper
landstingsområdet.

bidragsunderlaget i dennalandstingskommunala utgörsDet re-
utgår till statsbidragsmotta-dovisning grundbidrag dede somav

friagande teatergrupperna.
kraftigaste ök-Landstingsbidragen uppvisar den relativt sett

i198283 4 413 000 kr.offentliga utgickningen de bidragen.av
198990statsbidragsmottagandelandstingsbidrag till de grupperna.
ökning000 vilket innebär12 800 kr.bidragen ökat tillhade en

perioden.190 undermed procent
bidragens andellandstingskommunala198283 utgjorde de av

ökade till13 Andelensamlade offentliga bidragende procent.ca
198990.16 procent

Arbetsmarknadspolitiska medel

år kommitunderArbetsmarknadspolitiska medel har attsenare
mångaför friaviktigare förutsättningbli allt teatergruppersen

iarbetsmarknadspolitiska medel inräknas dennaMedexistens.
frånlönebidrag A-bidrag till beredskapsprojekt, ochstudie uttag

ersättningen.praktiskt helaförvilketkassan tagetstaten svararav
samtligakomplett statistikingen överfinns dessvärreDet

198586AMS-bidrag för hela perioden. Fram t.o.m. re-gruppers
Övriga Däref-intäkter.AMS-bidrag underdovisar grupperna ev.

Övriga offentliga bidrag. För deredovisas dessa bidrag underter
kulturrådettvå redovisningsåren dock gjortharsenaste en sam-

statsbidragsmottagande friavisar demanställning teater-attsom
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beredskapsprojekt. SOU198889 1991 718 för539 000 kr.mottoggrupperna
frånår A-kassanredovisar detta Bilaga 13Grupperna 10 dagar361 uttagna

000 Totalt500 kr.i 3vilket värde ut-motsvarar ettpengar caav
alltså fria12 milj.kr. i arbetsmarknadsmedel till degick teater-ca

12,5totaltMotsvarande belopp 198990för var cagrupperna.
jämförelse kan statsbidragmilj.kr. Som detnämnas att grup-som

år från kulturrådet 29.5 milj.kr.erhöll tilldetta uppgick caperna
AMS-redovisningfinns dock oklarheterDet i avgruppernas

många svårt urskilja lönebidrags-redovisningarmedel. I är det att
från stämplingsdagar årvanliga lönekostnader.kostnader Antalet

redovisningensamladeförmodligen vad denavsevärt större än
uppger.

Sponsorsbidrag

pågått1980-talet debatt i landetUnder hela har det om spons-en
teaterområdet fortfarandering kultur. dockInom är spons-av

finansieringsform hittillsringen mycket begränsad utnytt-somen
fåtal vissa lokalt väl förankradejats institutionerett stora samtav

sommarproduktioner.
ingår i specialstudien detde fria ärAv teatergrupper som en-

privat sponsring inkomstkälla.dast Folkoperan somsom uppger
fåttTeaterkostnadsutredningen Folkoperan uppgifterhar omav

från 1986. 1985sponsringsliknande Föreinkomster mottog tea-
inkomster. Sedan 1988 skiljerinte denna ellerbidragtyptern av

sponsringskaraktär före-intäkterFolkoperan slagtre avav
andelar odeflaterad tabell.tagssponsring, reklam och

lTabell

År AndelarFöretags- SummaReklam
sponsring

600 600145 000 2711986 126
500 247 9001987 174 73 400

2801988 395 695165 229 000300885
630 800250 000 1301989 250 000800

800360 000 000 1 0351990 167 508800

återbetaldaefter för2 avdragNettobelopp andelar
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År Andel intäkter Andel off bidragav 5a av SOU 1991 71
Bilaga 131986 3.0 % 11.0 %

1987 1.7 % 10.8 %
1988 4.1 % 18.9 %
1989 3.4 % 9.9 %
1990 6.0 % 15.6 %

Föreställningsbiljettintäkter

De flesta fria har hög självfinansieringteatergrupper jämförten
med institutionsteatrarna. Grunden för denna självfinansiering är

fråninkomster försålda föreställningar eller biljettintäkter.
Under hela den period studien belyser följer ökningensom av

föreställningsintäkter ungefärgruppernas kurvasamma som sam-
hällsbidragens ökning. 198283 spelade samtliga statsbidragsmotta-
gande fria in 31 972 000teatergrupper kr. 198990 uppgick spel-
intäkterna till 55 453 000 kr., ökning med 73en procent.

Sjävfinansieringsgraden föreställningsintäkter intäk-av sa
ter ligger under hela perioden stadigt över 40 förprocent att

Övriga198990 dala till 38 intäkter årdettaprocent. 5var ca pro-
ocksåMan kan detcent. de statsbidragsmottagandeatt friase som

årdettateatergrupperna i genomsnitt fick 56 sinaprocentca av
inkomster offentliga bidrag. Som jämförelse kansom nämnas att

teaterinstitution fårnormalt mellan 85-90en sina in-procent av
komster i form offentliga bidrag.av

Tabell 2 De fria teatergruppernas finansiering 198283 198990.och
Procent.

198283 198990

Statsbidrag 23.4 20.4
Kommunbidrag 16.2 18.0
Lan-dstingsbidrag 5.7 8.8
AM S-bidrag 6.0-Ovriga offent. bidrag 3.4-Eöreställningsintäkter 41,3 38.1
Ovriga intäkter 13.3 5.4

Utgifter. Lönekostnader m.m.

Antalet årsverkuppgivna för de statsbidragsmottagande fria tea-
frånhar ökattergrupperna 480 198283 till 606 198990.

nekoostnaderna har under frånperioden ökat 47 646 000 kr. till
87 3132 000 kr. En beräkning lönekostnaden anställd visarav per

198283denna uppgick till 99att 000 inkl.kr. sociala avgifter
för sedan öka till 144 000 kr. 198990.att Den relativa Iöneut-

alltsåvecklingen har varit god under perioden, 45 procent,ca
måste hållasamtidigt i minnet lönenivåernamen] inomman deatt
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låga och 71mycket 1991SOU1980-taletbörjanifria varteatergrupperna av -
yrkesområden. 13Bilagamed andrajämförelseifortfarandedetär

också somligafinner attenskildaStuderar mangrupperman
löneutvecklingen.årsverk bekostnadantaletutökavalt avatt

årsverk periodens slutvidhundratal flerredovisarTotalt ettman
inledning.i dessän

erbjuderlåga ATP-grundande lönernadekompenseraFör att
pensionsförsäkringar.privatamedlemmarsinafriadel grupperen

inbetal-förtalaringetdockbland attdefinnsDet somgrupperna
åren. uppgivnaDedeunderökattill dessa har senasteningarna

uppgifter fö-inga198283under198889 änlägrepremierna var
198990.förreligger

ochIönekostnaderfriadeUtvecklingen teatergruppernasav
framgår 13.1.underbilagasamhällsbidrag av

Övriga kostnader

kostnaderspecificeradeandraochför traktamentenUppgifterna
ef-specialstuderadeför de 7 teatergruppernaredovisasendastkan

kulturrådets statistik.iinte görsredovisningsamladtersom en
13.2.framgår underbilagaUtvecklingen av

Traktamenten

000775de 7redovisar198283börjanperiodens gruppernaVid
traktamenteskostna-uppgick198990traktamenteskostnader.ikr.

minskningpriseri fastaräknat000 Det är680 kr.tillderna en
utanfördå föreställningarantaletoförklarligförefallervilken

vilket bordeperiodenundermed 50ökathemkommunen procent
såtillFörklaringentraktamentesutvecklingen.slå attigenom

innehållit färreuppsättningarnaitroligtvisliggerfallet attär
1980-taletmittenochbörjanviddetmedverkanden och varavatt

lönekompensation.skattefritraktamentenanvändavanligt somatt

ochResor transporter

ochi000 kr.895 trans-de 7redovisade198283 rese-grupperna
000 kr.983198990beloppetmedanportkostnader var

Lokalhyror

lokalhyror. Un-i000 kr.2 217redovisar de 7198283 grupperna
uppåt 198990förbrantkurvansedan attperioden pekarhelader

vilken66medökning procentDet är679 000 kr.3landa en



kan förklaras med hyrorna sannolikt har ökat över kostnadsin-att SOU 1991 71
framfördex allt de flesta underattmen Bilaga 13genom av grupperna pe-

rioden har skaffat sig större och dyrare lokaler, ofta med egen
scen.

Investeringarunderhåll

Kostnaderna för investeringar underhåll lågoch 198283
773 000 förkr. sedan öka till 1 520 000 kr. 198384 däref-ochatt

minska till 264 000 kr. 198990. Underlaget förter är begränsat
långtgåendeför dra slutsatser det ligger nära till handsatt attmen

områdede minskade ambitionerna detta i perspektivetse av
försämradeallmänt teaterekonomier.

Uppsättningskostnader

Vid periodens början redovisar de 7 1 388 000 kr. igrupperna
uppgåruppsättningskostnader. 198990 kostnaderna 2 355till 000

kr. vilket innebär ökning dessa kostnader med 72en av procent
frånunder perioden. Bortsett 198788 är ökningen jämn och enty-

dig. förklarasDen sannolikt med kraftigt ökade materialkostnader
inom leverantörs- och verkstadsled i kombinationteaterns med
höjda konstnärliga spårambitioner sätter i ökade kostnadersom
för scenografi och teknik.

Marknadsföring ej löner

Kostnaderna för marknadsföring har inte oväntat stigit brant i en
jämn kurva under perioden. De 7 redovisar 198283grupperna
602 000 kr. i marknadsföringskostnader medan dessa kostnader

uppgår198990 till 1 738 000 kr. Den trefaldiga ökningen ligger
huvudsakligen med och förklaras medteatergrupper egen scen
kraftigt höjda annonskostnader över kostnadsindex under perio-
den. Dagens Nyheter annonskostnaderna 1987mellanattuppger

1991och har 39ökat med Kostnadsprisindex underprocent. sam-
frånperiod 167 till 213,4. Det innebär annonskost-stegma att

någotnadsutvecklingen varit snabbare än inflationstakten. De
ökade marknadsföringskostnaderna ocksåkan förklaras med att
konkurrensen teaterpubliken i Stockholm har tvingatom teatrar

Orionteatern och Fria Proteatern till offensiv mark-som en mer
nadsföring.
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SOU 1991 71Uppsättningarpublik
13Bilaga

totalaavgörande för derasproduktivitet ärEftersom gruppernas
också ochföreställnings-studieredovisas iintäktssituation denna

publikutvecklingen.

besök totaltAntal

publikut-någon samladesvårt i denklar tendensfinnaDet är att
statsbidragsmottagandeför devecklingen teatergrupperna.

uppgår198990 antaletochbesökare712 610198283 redovisas
medganska kraftigtantaletfluktuerar820 Däremellantill 657. en
198788nivå och lägsta022 besökare198384 864högsta en

639 406.
20-för mellanperiodenunderfriaDe teatergrupperna svarar

iprofessionellavidpublikensamladeden teatrar25 procent av
privatteatrarna.inklusiveSverige

framgår underbi-publikutvecklingfriaDe avteatergruppernas
13.1.laga

stationära underlokaltblivit alltmerharfriaDe pe-grupperna
publiken i ochjämförtydligast närframträderrioden. Detta man
38198283 mötteutanför hemkommunen. procent avgrupperna

till 60andelen ökat198990 hadepublik i hemkommunen.sin
påtaglig tilllikainteUtvecklingen är ser varprocent. om man

5 567198283 speladeföreställningar.sinaspelar gruppernaman
198990 hadei hemkommunen.52föreställningar procentvarav

framfördes58ökat till 8 257föreställningarantalet procentvarav
i hemkommunen.

i särklass hög-dettotalsiffran intressant. Det ärärDen senare
publikt är detperiodenunder helaföreställningstalet ettsta men

isannoliktFörklaringen liggermellanår friaför de attgrupperna.
mindre uppsätt-198889föreställningstaletdet höga representerar

pub-avsedda förinte äruppsökande karaktärningar storasomav
perioden harUnder helabarnproduktioner.likgrupper, an-t.ex.

49-65ungdomsföreställningar legat mellanbarn- ochdelen pro-
åren.tvåökning under detendens tillmed senastecent en

finns ingetSå långt sträcker sig detstatistiken anty-somsom
produktionerna.mindresvikta för debörjararrangörsledetder att

står198990 helt säkertföreställningstalethögaBakom det ett
försålda Dettill offentliga arrangörer.föreställningarantalstort

medsvårare föreställningarsälja störreförblir allt attgrupperna
många bakommedverkanden och scen.

vid de friaföreställningarantaletUtvecklingen teatergrup-av
framgår 13.1.underbilagaavperna
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Sammanfattning SOU 1991 71
Bilaga 3I

Genomgången de fria kostnadsutvecklingteatergruppernasav un-
årder visar det framför allt är lönesidanatt densenare som

fördyringen årslönekostnadenskett. En beräkningstora av per
anställd visar den mellan 198283 198990och Ökat i fastatt pen-

frånningvärde 99 000 kr. till 144 000 kr. eller med 45 procent.ca
Samtidigt har årsverkenunder perioden Ökat antaletgrupperna
från 480 till 606 eller med 25 procent.ca

årsverkenUtvecklingen antal och lönekostnad anställdav per
vid fria framgårde underbilaga 13.1.teatergrupperna av

Praktiskt övrigaalla budgetposter visar kostnadsökningartaget
över konsumentprisindex. Mest iögonfallande är kostnadsökning-

för marknadsföring och lokaler.arna
frånDe samlade offentliga bidragen kulturrådet, kom-stat

landsting, AMS övriga offentliga bidragsgivare harsamtmuner,
fördubblatsän i fast penningvärde mellan 198283 ochmer
från198990, 35 milj.kr. till 82 milj.kr. Det är värtca att notera

kulturrådetsstatsbidragets bidragatt andel de samlade of-av
fentliga bidragen har sjunkit frånunder perioden 52 procent
198283 till 36 198990 främst beroende offent-procent att nya
liga bidragsgivare tillkommit och några årAMS-stödet sedanatt
redovisas i gruppstatistiken.separat

Av de offentliga bidragen 198990 82 milj.kr. utgick 14 milj.
frånkr. andra Kulturrådet,myndigheter än primärkommuner el-

ler landsting. Störste enskilde bidragsgivaren AMS med 8.8var
milj.kr. Andra myndigheter och statliga verk bidrog med 5 milj.
kr. Därutöver beräknas de fria erhållitmedlemmar hagruppernas
ytterligare 5 milj.kr. i arbetslöshetsersättning.ca

Statsbidragets andel totala omslutning har sjun-av gruppernas
kit frånunder perioden 23 till 20 för-Detprocent procent.ca ca
klaras med landsting och kommuner relativt ökatatt sina bidrag

än Statsbidragsökningen nivåunder perioden ligger istaten.mer
med ökningen biljettgageintäkter.av gruppernas

Statsbidraget besök uppgick 198283 till 25 kr. och hadeper
åtta år ökat till 36 kr. Det totala samhâllsbidraget be-senare per
sök frånökade under perioden 49 kr. till 83 kr.

Andelen statsbidrag personalkostnaden sjönk under perio-av
frånden 38 till 34 beroende löneökningarprocent procent

långt över kostnadsprisindex årsverkoch antalet under perio-att
den har ökat med 20 procent.ca

Samhällsbidraget föreställning frånökade 6 287 kr. 1982per
till 8 285 kr. 198990.
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71SOU 1991Slutsatser
13Bilaga

skaramycket heterogenidagutgörfriaDe enteatergrupperna
studie ärdenna attdrakanslutsatsEnteaterproducenter. avman

medlokaldrivande storade större,allt är gruppernaframfördet
hoten.ekonomiskastörstadeuppleverf.n.kostnaderfasta som

konkurreravillkorlikaförutsättningardessa attFör att -ge
be-krävasskulle detteaterinstitutionernamedsamarbetaeller - turnerandemindregrundbidrag. Deoffentliga grup-ökadetydligt

möterfastatillföreställningar arran-sinasäljer gagersomperna
kost-mindreerbjudaekonomiförsämrade attgörsledets genom

för-minskandearrangörsledetsTrotsproduktioner.nadskrävande
mark-uppenbarligenfinns detföreställningarmåga enköpaatt

målgruppersinadefinierartydligtför dekvarnad teatrar som
arrangörer.publik ochsökabesvärsiggör attoch uppsom

kulturrådet docknår tydernärvarandeförsignalerDe som
såld Ar-föreställning.måste varjeläggasmödastörrealltatt

signöjerföreställningarserieköpte nu-tidigarerangörer ensom
utveckling ärtvå. denna atttillorsakEnellermedofta enmera

kom-teaterinköpföranslagsinadelatkommunerflerallt upp
samordningibristermellan dessadet avochmundelsnämnder att

institutio-kommunalafrihetökadeDenföreställningsinköp. som
verksam-hurerhållit beslutaår självaatt omunder senarener

iteaterföreställningarinköpinnebärnyttjasskallhetsmedel att av
skolmåltider. lellerläromedelsatsningarställaskandag mot

igivetalltidintedet atttider ärkommunalekonomiska mansnäva
teaterbesök.väljersådan valsituationen

siktkortförhållandennågra enskildaurskilja somkanMan
utvecklingennuvarande mothejda denförmåste förbättras att

antal teatergrupper.nedläggningar stortettav
gruppmedlemmarnalönenivån förgällerfaktornförstaDen

Medelåldernhelår.överförmåga lönerbetala utattoch teatrarnas
år. flesta40 De tea-i dagliggermånga cainom teatergrupper

månadslön mellanmedlemmarsinaerbjuder entergrupper
begärarimligt attFrågan det är attär000 kr.till 119000 kr. om

arbetatvingasskallårs yrkeserfarenhet10-12skådespelare med
samhälleti accepteraryrkesgrupperandralönevillkor som

hålla sigkunnaförstämplatvingasregelmässigt attdessutomoch
yrket.ikvar

mothotutgör teatergruppernasfaktornandra ettDen som
svårigheter köpaökande attarrangörsledetsexistens ärframtida

inteinnebärsigutvecklarsituationDenföreställningar. nusom
ocksåintäktsförmåga ettutandirekt hotbara mot gruppernasett

intressen.kulturpolitiskahårt vitalaslag mot
stödjafrån för attkulturpolitik utgick ansvaretårs ar-att1974
instanser-regionalaochlokaladevilaskulleheltrangörsledet

med kommuneransågs tillsammansiligga attStatens ansvarna.
teaterproduktionen.självaförförutsättningarlandstingoch ge
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Med pågården utvecklig alltmer otillräckliga grund-motsom SOUnu 1991 7l
bidrag minskande och splittrade anslag tillsamt arrangörsledet Bilaga l3
kan det nödvändigt diskutera nyansering dennaattvara en av

musikområdetrollfördelning. Inom kulturrådetfördelar sedan ett
årantal bidrag till arrangerande musikföreningar. Det samlade

uppgårstatsbidraget till dessa budgetårinnevarande till 7.5 milj.
kr. Ett motsvarande statsbidrag kanaliserat exempelvis till länstea-
terföreningarna skulle sannolikt ha starkt stimulerande effekten
på kommuners och landstings arrangörsbidrag och skapa rätt-en
visare konkurrenssituation friamellan och teaterin-teatergrupper

sådantstitutioner. Ett statsbidrag skulle dessutom kunna verka
kulturpolitiskt styrande och bidra till ökat föreställningarantalett

stockholmsområdet.utanför
De totala gageintäkterna för de huvudsakli-teatergrupper som

spelade uppsökande föreställningar för barn och ungdomgen
spelåretuppgick 198889 till 25 milj.kr. rimligEn statlig andelca

förmåntill för uppgåarrangörsledet borde till tredjedel etten av
samlat offentligt påtagligabidrag för inkomstförstärkningaratt ge
för och ha stimulerande effektteatergrupperna primär- ochen
landstingskommunala bidrag. Ett statsbidrag utformat detta
sätt skulle innevarande budgetår uppskattningsvis kosta statskas-

10 milj.kr.san

Slut kommentar

Den statliga kulturpolitiken skiljer klart mellan teaterinstitutioner
och fria producenter. principl skall institutionerna helfinan-vara
sierade med offentliga bidrag. l institutionens arbetsformer och
anknytning till fackliga avtal och arbetsmarknadens regelverk lig-

inbyggda kostnadsdrivande faktorer. Kraven egenintäkterger
lågtär därför ställda.

För de fria finns ingen definitionteatergrupperna det of-av
fentliga Däremot påverkashar alltmer kommitansvaret. attman

de nämnda kostnadsdrivande faktorerna medverkatav ovan som
till institutionernas snabba kostnadsutveckling. Man börjar in-
stitutionella utgifter kunna räkna med institutionernas in-utan att
komster.

Den bidragsutveckling och de enskilda bidragsbeslut före-som
kommit under l980-talet innebär kommuner och lands-stat,att
ting i praktiken kommit bli slags informella huvudmän föratt ett
många utifrånlegitimerar sigteatergrupper de kulturpolitis-som

målka de offentliga sfärernas bidragsinriktning.styr Beroen-som
de de offentliga bidragsgivarna märks inte minst när det blirav
tal nedskärningar enskilda bidrag.om av gruppers

Utredningen Ny kulturpolitik målsättningformulerade följande
för det samhälleliga för friadeansvaret Detteatergrupperna
finns fria sitt yrkeskunnande kan jämställasgrupper som genom
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be- 71institutionerna. De 1991SOUinomverksamhetenyrkesmässigamed den
konst-innebär 13intresse, Bilagaallmäntärverksamhetdriver mersom av

samhället. Des-förvärdefullsätt ärellerförnyelsenärlig annat
villkorekonomiskaliknandeockså underarbetabörgruppersa

institutionerna.som
fåttår bidragsvillkorunderharNågra fria senareteatergrupper

arbetarflestainstitutionella. Debetraktaärnärmast att somsom
minskarinteförutsättningar och gapetandraheltdock under om

beträf-arbetsmarknadenövrigadenochfriademellan grupperna
teaterutbuddetriskdetarbetsvillkor är attochfande löne- stor
många sättjämförelseinternationellvidvidvant enoss -
konstnärligochinriktningkulturpolitiskvad gällerexceptionellt

försvinna.eller heltreducerasbredd kommer att-
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TEATERKOSTNADSUTREDNINGEN 1990-09-13 SOU 199171
Hans Bohman
Peter Rabe

Produktivitetsutveckling inom teatersektorn 197576-
198889

Inledning

På uppdrag teaterkostnadsutredningen har gjortav en upp-
skattning produktivitetsutvecklingen inom teatersektornav under
perioden 197576-198889. ocksåVi har sökt finna jämförbara be-
räkningar rörande produktiviteten inom andra samhällssektorer

identifiera möjliga förklaringarsamt till utvecklingen inom teater;
sektorn. Vi har enligt önskemål gjort beräkningar för samtliga in-
stitutionsteatrarl som grupp.

Rapporten såär upplagd i huvuddelenatt relativtger en
översiktlig beskrivning metoder och koncentreraretc.av oss
resultaten och analysen för institutionsteatrarna någ-Isom grupp.

bilagor ingåendevi beskrivningra ger metodresone-en mera av
Dessa är i allmänhet frånhämtade vårmang. Teatrar,uppsats

bidrag och produktivitet. De olika beräkningarna framgår också
bilagorna.av

Metoder för mätning produktivitetav

Produktivitetsbegreppet

Vår alltsåstudie har syftat till mäta produktiviteten inomatt tea-
tersektorn. Med detta begrepp förhållandeproduktion i tillavses
resursförbrukning. återfinnsI bilaga l för någraden intresserade
sidor närmare definierar detta begrepp ochsom förklararsom
skillnaden mellan produktivitet effektivitet.och Den beskriver
också olika metoder finns för mata produktivitet.attsom

l Med institutionsteatrarna de har landstingteatraravses stat,somoch kommun huvudman, dvs. de statliga Ope-som tre scenernaDramaten och Riksteatern de olika läns-ran, och stadstesamt
Under ingårperiodenatrarna. 28 i De olikateatrar gruppen. te-varierar kraftigt iatrarna storlek. För närmare information deomenskilda institutionerna hänvisas till Statens Kulturråds Teater-

statistik 197576-198788.
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SOU 1991 71Mâtmetoder
Bilaga I 4

mätaokompliceratframgår inte heltdetbilagan ärSom attav
svårt entydigtoftaeftersom det ärtjänsterproduktiviteten för att

tjänsteorganisation.iresultatenkvantifiera en
Förteatersektorn.förhögsta grad ettgäller i attDetta me-

tillproduktivitetsmått hänsynkanmetoderkrävsningsfullt tasom
tilldemföraprestationer och ettolika gemen-typer sammanav

vår dels s.k.studie ärmått. ianväntmetoderDesamt som
DEA.AnalysisEnvelopmentdels Datasammanvägd kvot,
beräkningförstsammanvägd kvot görsmätning medVid aven

vårt uppsätt-förhållandet delprestationer i fall antalolikamellan
publikantalet resursförbruk-ochföreställningar ochningar, antal

kvoter vägsvårt kostnaderna. enklaDessatotalai fall deningen
vårtmått i falllämpligt sätttillsedan gemensamtettsamman

delprestatio-för dessastyckkostnadengenomsnittligadenmed tre
ner.

beräkningmöjliggörmetod gemensamtettDEA är avsomen
många delprestationermått olikaför attproduktiviteten utanav

dessvilket ärske,någon dessa behöversammanvägning avenav
ochi bilaga 1beskrivs närmarefördelar. Denstora

delprestationerVal av

valt antal uppsätt-delprestationerharSom nämnts somovan
uppsättning-Antaletpublikantal.föreställningar ochantalningar,

mångfald,åstadkommamått förmågankan attettses somar
förmåganmått produceraföreställningarantalet attettsom

förmåganmått attrahe-publikantaletmängd och attettsom
utifrån någradelprestationeråskådare. Vi härlett dessahar trera
någotåterfinns utförli-målen. bilaga 3kulturpolitiska lde ettav

delprestationer.valt dessakring varför treresonemanggare

resursvariabelkostnaderVal somav

totala kostna-demått använtresursförbrukningen harSom
bästa sättetdetaktuella Dettaför dederna teatrarna. varaanses

förkostnadernafånga nominellaresursförbrukning Deallatt
års1989 priserispelår penningvärdefastomräknats tillvarje har

sökerteaterkostnadsindexspecialkonstruerathjälpmed ett somav
löne-tillhänsynprisutveckling. Detjust attspegla tarteatrarnas
kost-totalaandelmycketärkostnaden, teatrarnasstor avensom

beskrivs när-bilaga 4linflationen.snabbarehar ökat ännader,
hur det konstruerats.mare

controllerarbe-för2 VärdeFrencknersSe bl.a. Paulson ompengarna -verksamhet.kommunalekonomisk styrning iochte



Indata SOU 1991 71
Bilaga 14

Våra beräkningar har i huvudsak baserats KulturrådsStatens
teaterstatistik 197576-198788. l flera fall har vi dock komplette-

eller justerat dettarat material där uppgifter saknats eller varit
missvisande.

Prod För institutionsteatrarna

1 bilaga framgår5a produktivitetsutvecklingen för samt-gruppen
liga institutionsteatrar, beräknad dels med hjälp sammanvägdav
kvot, dels med hjälp DEA. Som har produktiviteten fallitav synes
under perioden, med i genomsnitt år2 2,1procentca per pro-

beräknat medcent sammanvägd kvot, 1,7 beräknat medprocent
DEA. l bilaga framgår6 utvecklingen i diagramform.

Den årligagenomsnittliga förändringen har beräknats med
hjälp linjär regression dvs. rät linje harav till deen anpassats en-

årensskilda resultat. Därigenom undviker förhål-ovanligaatt
landen under framförallt första åretoch sista måttetsnedvrider
på den genomsnittliga utvecklingen.

Delresultat

För möjliggöra siffermässigatt analys resultaten redogören av
också ingåendeför basdata de enkla kvotersamt mellan delpres-
tation och kostnaderna ingår i den sammanvägda kvoten.som

framgårDär relativt kostnadernaatt har antalet uppsättningar
minskat med år,1,5 antalet föreställningarprocentca medper ca
1,8 år och publikantaletprocent med 2,8 år.per procentca årÄven årligahär har den förändringen beräknats med hjälp lin-av
jär regression.

Skillnad mellan resultatet med sammanvägd kvot och DEA-resulta-
tet

Skälet till minskningenatt produktiviteten är större vid beräk-av
ning med sammanvägd kvot är ingåendede delprestatio-att en av

publikantalet, har minskat betydligtnerna, kraftigare bådaän de
Dåövriga. denna metod bygger sammanvägning delpresta-av

tionerna drar den negativa publikutvecklingen det samladener re-
påtagligt.sultatet Vid beräkning med DEA däremot kan för-en

ändring enskild delprestation slåinte igenom likaav en kraftigt.
Det krävs, förenklat uttryckt, samtliga delprestationeratt föränd-

i riktning och i ungefärras samma utsträckning församma att
DEA-resultatet påverkas.skall DEA innebär alltså mindre risk
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produktivitetsmåttet delprestatio-med fleraverksamheter 1991 71för SOUatt
enstaka delpresta-kraftiga förändringar Bilaga I 4skall snedvridas avavner

DEA-måttetvår rättvisan-mening därförEnligt ärtioner. mera
de.

sektorerinom andraProduktivitetsutvecklingen

teatersektornsinnebördenuppfattningFör att pro-avomen
sek-jämförelse med andragivetvisduktivitetsutveckling krävs en

studierbegränsadefinns det barai samhället. Tyvärrtorer mera
offentligahela den sek-offenliga sektorn. Förinom dendennaav

några delsek-för1980. Endastuppgifterfinns bara t.o.m.torn
meningsfull jäm-går Därför harfram 1985.studierna tilltorer en

kan1975-80. Trots detperiodenförförelse bara kunnat göras
vissa dras.slutsatser

of-Nedanstående Richard DenMurrayssiffror hämtadeär ur
ocksåeffektivitetproduktivitet ochfentliga sektorn ut-som-

långtidsutredningen 1987.bilaga tillgjorde en
delssektorn ochoffentligadelstittar denjämförelsenI

huvudområden tittardessaInomprivata tjånstesektorn.den
Vi har be-rekreationsverksamhet.ochdelsektorn kultur-även

områden jämförelse-relevantadessa fyra ärdömt samtligaatt ur
synpunkt.

aktuellaför denresultatdelberäkningar teatersektornsMed av
erhålles följande jämförelseperioden

Prod.utv.årSektor
1975-80

Teatersektorn
3,0 %sammanvägd kvot -- 1,2 %DEA --

Offentliga sektorn
%5,5rekreationkultur och -- %1,6hela sektorn --

Privata tjänstesektorn
0,2 %rekreationkultur och -- +1,2 %hela sektorn-

våra andraochför teatersektornresultatVid jämförelse mellan
måttet. ef-Dettarelevantasammanvägd kvot detsektorer är mest

kvoter vid studiernaeller enkla använtsmetoddenna avtersom
övriga sektorer.

1975-nedgången produktivitetteatersektornsiSom ärsynes
sjunkandeoffentliga sektorn harHela den1980 unik.inte pro-

årdelsektornrelativt denperioden ochduktivitetet under egna
Även områdetmåttlig. uppvisarprivatadetminskningteaterns

in-produktivitet, änrekreation vikandeochkulturdelsektorn om
sidan.offentligadenlika kraftigtte som

366



Några långtgående slutsatser börmera dock inte dras SOU 1991av ovan- 71stående tvåmaterial skäl. Dels omfattar det,av nämnts,som Bilaga [4en-dast relativt kort period. Delsen har inte tillgånghaft till bas-
materialet för beräkningarna de andra metoderna och därige-av

inte i detalj kunnat bedömanom betydelsen eventuella skillna-av
der i beräkningssätt.

Orsaker till teatrarnas vikande produktivitet

Vi alltsåkan konstatera den vikandeatt produktiviteten för tea-
tersektorn inte någonär unik eller orimlig utveckling relativt and-

representativa sektorer. Trotsra det är det viktigt söka analy-att
vad denna utveckling på,sera beror för avgöraatt produktivi-om
ändå kanteten förbättras.

En övergripande förklaringsmodell är den teori förts framsom
William Baumol ofrånkomligav produktivitetsnedgångom en

inom konstnärlig verksamhet till följd lönekostnadsutveckling-av
Det har vi dock redanen. tagit hänsyn till det särskildagenom

teaterkostnadsindexet väger in lönekostnadsutvecklingensom för
Viteatrarna. redogör för Baumols i bilagaresonemang

Kvarstående möjliga orsaker är utvecklingen lokalkostnader,av
den tekniska utvecklingen ändrad publikkonkurrenssamt och
kvalitetsutveckling. Dessa berör nedan.

Lokalkostnadsutvecklirzg

En möjlig förklaring till utvecklingen är lokalkostnadernaatt ökat
möjligheterutan att till ökad produktion för den skull skapats.

Detta kan ha tvåskett skäl. Dels kanav personal ocheller publik
givits större eller kvalitativt bättre lokaler dock inte varit di-som
rekt produktionsökande. Dels kan den marknadsanpassning avhyrorna mångaskett för offentliga institutionersom under fram-
för allt 1980-talet lett till ökade kostnader även dessa iblandom
kompenserats högre bidrag.genom

Vårt material har inte möjliggjort någon bedömning giltig-av
heten i denna förklaring föreslår denna aspektmen att studeras
närmare TKU.av

Teknisk utveckling

Även den tekniska utvecklingenom ofta inte direkt kan leda till
ökad produktion inom finnsteatern, det givetvis betydandeen
teknisk utveckling även här. Den gäller dels scenteknik, ljud, be-
lysning dels administrativaetc., såsom biljettförsäljningsystern
och liknande. Delar denna utveckling möjliggör rimligtvisav att



71inne- 1991Ofta SOUarbetsinsats.mindremedutföraskanarbete ensamma
administrativ l 4Bilagabättrekanpublikenfrämstdock engesden attbär

ge-upplevelsekonstnärligstörreetc. ellerbiljettköpvidservice
teknikförkostnadernaetc.. Genomscenteknik nyattbättrenom alltså kostna-dettabetyder attteknikäldreföränhögreoftast är

sådan Ökar.produktionenökat somattderna utan

Publikkonkurrcns

haft den mestdelprestation ne-den somattnoteratVi har ovan
ärDettapublikantalet.ärperiodenunderutvecklingengativa

rim-ärDetkontroll över.minstharockså faktorden teaternsom
avsevärtökatharpubliken un-konkurrensenligt omattanta,att

frånpublikaandrasåväl gäller somvad evenemangperioden,der
etc.. Dettavideo,kabel-TV,hemunderhållningformerolika av

oföränd-minskatefterfrågan trotsdå teaterinnebäraskulle att
dennastudieEnsida.frånövrigt aviprestationer teatrarnasrade

inneburit attlivsmönsterliksomintresse, nyafaktor omvore av
minskat.tjänsterförintresset teatrarnas

Ökad kvalitet

ikvalitetenutvecklingenskattaför avNågra möjligheter attoss
myckettordedetochfunnitsintehar varaverksamhetteatrarnas

göras.kanöverhuvudtagetbedömningsådannågonosäkert om
denökningsuccessivt skerdet avrimligtdock ensig attDet ter
skå-formidelsverksamhet,i avkvalitetenkonstnärliga teaterns

betingadeteknisktdegällerdetnärdelsprestationer,despelarnas
kvalite-etc.. Omljud, ljus,scenografi,aspekternakonstnärliga

2medöka procentskullekvantifieras, permån kandeni denten,
alltså kom-detskullesiffraanmärkningsvârdnågonår dvs. inte

den.såsom mättproduktivitetnedgången ipensera

Sammanfattning

institutionsteatrar-blandproduktivitetsutvecklingenskattatVi har
Enve-Datakvotsammanvägd samtmetodernahjälpmed avna

ochuppsättningarföreställningar,antalmedAnalysis,Iopment
resursvaria-kostnadertotalaochresultatvariabler sompublik som

bel.
hänsynmedprisfasttillomräknatsharkostnadernatotalaDe
såPå sättövrigt.iinflationenochlönekostnadsutvecklingentill

delmycketär storlönekostnaderna, enför somjusterat atthar
iinflationenänsnabbareökatharkostnader,totalateatrarnasav

övrigt.
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erhållerMed denna negativ produktivitetsut-ansats SOU 1991 71man en
förveckling institutionsteatrar 197576-under perioden Bilaga 14gruppen

år.198889 2 procentca per
antal möjliga förklaringarEtt finns till utvecklingen

Ökade lokalkostnader, till följd prissätt-eventuellti av nya
ningsmetoder inom den offentliga sektorn.

Ökade förkostnader scenisk och administrativ teknik-k som
kan kompenseras högre produktion.genom

Ökad konkurrens publiken.-k om
Höjd konstnärlig kvalitet.i

Flera dessa aspekter kräver ytterligare studier för derasattav
exakta betydelse skall kunna klargöras.

Bilaga Metodöversiktl
ÃskådningsexempelBilaga 2 DEA

Bilaga 3 Val delprestationerav
Bilaga 4 Konstruktion teaterkostnadsindexav
Bilaga 5 Beräkningar produktivitetsutvecklingenav
Bilaga Diagram produktivitetsutvecklingen6 över



Bilaga I 711991SOU
14Bilaga

Metodöversikt

tjänsteför-offentligvinstdrivandeickeutvärderaFörsöken att
tillvägagångssättmånga spridningen ioch harmedling har varit

ef-produktivitet ochmätamöjligheternaOfta harvarit attstor.
skillnaderkvalitativatillhänsynslag underfektivitet olikaav

stått ambitionerna.tilli proportion

effektivitetProduktivitet och

fårområdetgenomgång litteratur ettförstaVid manaven
vill mäta.egentligen ärdetintryck vadsplittrattämligen manav

olikaförfattarna användertill delberor dockDetta attstor
två sakerdetHuvudsakligen ärför begrepp. mantermer samma

resultatet.ochoch utvärderavill mäta processen
någondå formframför allt mätaMed att avprocessen menas

mål-eller gradeneffektivitetmed resultatet,produktivitet och av
respektiveinreför sak är yttreAndrauppfyllelse. sammanamn

också göraefficiency,engelskansmedJämför atteffektivitet.
saker.göra rätteffectiveness,ochsaker rätt att

Dettaområde indikatorer.socialaärtredjeEtt tas uppsom
nivå,mål rätts-högremedlikställas attkan närmast t.ex.en

sjukvården skaellersamhälletill säkrarebidraväsendet ska attett
synvin-dennakanliv. Teaternoch friskareleda till längreett ur

och försesvenska kulturarvetdetbevararekel sett avvara en
fun-litteratur haridentitet. Denkulturellmedmedborgarna en

genomgående national-haftharbehandlar justnit ettteatrarsom
kompliceradeganskamedperspektiv därekonomiskt sam-man

sådanvärdetsamhällsekonomiskahärleda detförsökerband av en
förstås desådana ärindikatorer ärmedProblemetinverkan. att

påtagligtoftast ingetsvåra föreliggerDessutommäta.väldigt att
påver-förhållande, indikatorer äveneftersom dessaorsak-verkan

vår fram-fortsattasamhället. lfaktorer imängdkas externaav en
två förstadedärför koncentreraställning kommer att oss

grupperna.
organisatio-vinstdrivandeflesta ickeanledning deMed attav

offentli-inom dentjänsteförmedlande ditoutvärderas ärsomner
behandlarlitteraturenrelevantadensektorn, mestasamt attga

produktivitetdefinitiontill denanslutitjust detta, har avoss
programbudgetut-Statskontoretsfastställdes ioch effektivitet som

Organiza-NonprofitinControl3 ManagementYoung,Anthony
tions, 471.s.
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år åskådliggörsredning 1967.4 Där sambandet mellan produktivi- SOU 1991 71
och effektivitet följande sätttet Bilaga 14

Sambandet mellan produktivitet effektivitetoch

Myndighet X

Produktions- Produktions- Delpresta-
tionerresurser resurser

personal
m.m.

Måluppfyllelse,Prestationer
resultat

Sam hällskost- Produktivitet
nader

Effektivitet

förhållandetProduktiviteten definieras prestatio-mellansom
och uppoffringar, dvs. produktiviteten kvoten mellanutgörner

mått måttmängden utförda prestationer och använ-ett ett
da produktionsresurser.

förhållandet åMed effektivitet i sin mellanturmenar man
uppnåttsidan de effekter eller resultat med sina presta-ena man

måluppfyllelse åtioner och uppoffringarnaandra sidan kostna-
derna för verksamheten. företagsvårldenI känthar ränta-som
biliteten kapitalet blivit det allt överskuggande uttrycket för
effektivitet.5

Sambandet mellan produktivitet effektivitetoch kan i formler
alltsåbeskivas följande viszb Produktiviteten år output genom

förhållandeinput till resursförbrukningen.eller produktionen i
produktivitetsmått såvälligger iVariationerna hos olika att out-

4 produktivi-Finansdepartementet, Offentliga sökarljustjänster mot-DSanvändare Fi 198613, 190.ochtet s.
5 180.Paulson Frenckner, s.
6 Richard offentliga Produktivitet effektivi-Murray, Den sektorn och-20-21.tet, s.
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olika sätt. allrainput kan definieras och mätas Det SOU 1991 71put som
produktivitetsmåttetenklaste är Bilaga 14

Output
Arbetsproduktivitet

Arbetade timmar

måttDetta inte till insatsen andrahänsyntar t.ex.av resurser,
kapital. Vill resursförbrukning, krävs det den-med allta attman

måttuttrycks i i kallas förDetta resulterar ett to-na pengar. som
talproduktivitet eller

Output
Kostnadsproduktivitet

Kostnader

måttOm jämför detta med det enkla fallet företagnär ettman
måttetproducerar blirendast produkt, antalet enheteren pro-av

alltsådukten de totala kostnaderna, helt enkelt den inver-genom
terade styckkostnaden. inserFöljaktligen styckkostna-attman om

såsjunkerden ökar produktiviteten. just själva kvintes-Detta är
begreppet produktivitet.sensen av

å måsteEffektiviteten sidan, innebär produktionenandra att
måsteöverskott, dvs. överstigavärdet produktionenettge av

kostnaden för ellerdensamma. Värdet produktionen värdeärav
gånger alltsåpris kvantitet. Om produktionen effektiv skaär

gälla att

Output Värde enhet outputper
1

Kostnader

Förhållandet två då följandemellan de begreppen blir
Effektivitet Kostnadsproduktivitet Värde enhet output.per

svårig-Det problemet i naturligtvisdetta sammanhang ärstora
åsätta Någotheten de offentliga tjänsterna värde. mark-att ett

nadspris jämföra med finns inte. kanoftast Dessutom tjänstenatt
målgruppervärderas olika för olika beroende andra poli-eller

tiska ställningstaganden.
Sambandet visar dock inte möjligt direktdet ärnäratt att upp-

ändåsåskatta effektiviteten möjligt uppfattningär det att en
effektiviteten produktiviteten och dessatt ut-om genom se

dåveckling. En negativ produktivitetsutveckling skulle kunna ty-
Äpåda likartad utveckling för effektiviteten. andra sidan,en

så ocksåökar produktiviteten ökar effektiviteten. gäller gi-Detta
vetvis bara förutsättningunder värdet enhet äratt outputper av
oförändrat. Om exempelvis värdet de tjänster producerassomav



kvaliteten i samband med produktivi-minskar sänks SOU 1991 7lattattp.g.a.
så nettoeffekten och kan likaökar är osäker gärna Bilaga 14teten vara

minskad ökad effektivitet.7som

Metoder för mätning produktivitetav

någonproduktivitetsberäkningar bygger formAll slags att av
för mening vanligastejämförelse görs resultaten. Det äratt ge

jämförs med tidigare perioders elleraktuella prestationer attatt
tjänst jämförs sinsemellan.fullgör Menolika enheter som samma

jämförelserna faktiska prestationer standardprestatio-även t.ex. -
prestationer klientgrupper vanliga.eller olika ärgentemotner

tillvägagångssättolika för beräkna produktivitetenDe att som
funnit kan delas in i enskilda ellervi huvudgrupper kvotertre

nyckeltal, sammanvägningar flera kvoter och Envelop-Dataav
DEA.Analysisment

Enskilda kvoter

vanligaste enklaste beräkna produktivi-Detta är det och sättet att
förstås dimensionNackdelen endast verksamhe-är attteten. en av

någonfångas. innebär enskild kvot formRent praktisktten en av
frånrelation. Exempeloperationaliserad output-input etten par

undersökningar den offentligagjorts inom sektorn år antaletsom
utlån kostnaderna för folkbiblioteken ochdividerat med de totala

Iångvår-vårddagar driftskostnadernade totala förantalet genom
sådant måttden kunna antal före-För skulleteatrarna ett vara

ställningar över de totala kostnaderna.

Sammanvägningar Hera kvoterav

SkillnadenGrundtanken är densamma för enskilda kvoter. ärsom
sådana mått.flera tillhär kvotervägs ett sammansattatt samman

Ett vanligt objektivt vikterna räkna ba-sätt bestämma äratt att ut
sårets ingårolika styckkostnader för respektive prestation isom
de olika kvoterna vilka Följandeska ärvägas ettsamman. exem-

på hur detta skullepel kunna för teatrarutse

7 29.Murray, s.
8 Ds Fi 198613, 101-140.s.
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FöreställningarUppsättningar Kostnad 71SOU 1991
+ Bilaga 14per

kostnaderKostnader uppsättn.
basåret

KostnadKostnad Besökande
+ perper

besökandeföreställn.
basåretbasåret Kostnader

styckkostnaden,produktiviteten inverteradeEftersom är den
basåret blir lika medinnebär varje vägd delkvot fördetta ett.att

dåpedagogiskt dividera helaFör göra det hela kanatt mer man
i fall, försammanvägningen med antal delkvoter, detta atttre

så vis indexera produktivitetsserien.
naturligtvis be-möjlighet välja vikterna ärEn att attannan

vilka di-slutsfattaren fastställer dessa subjektivt med hänsyn till
mensioner viktigare andra.änsom anses

AnalysisData Envelopment

betoningbeskrivning DEA medNedan följer allmän aven
matematisk be-modellens fördelar och begränsningar. För en

1985 Shermanhänvisas Obel ellerskrivning till ochJennergren
åskådningsexempel.1984. 2l bilaga grafisktettger

vidareutveckladesDEA linjärprogrammeringsteknikär somen
sin förtill nuvarande form 1978, Charnes, Cooper och Rhodesav
utvärdera just icke organisationer och organisa-vinstdrivandeatt

tioner inom den offentliga har sedan desssektorn DEA använts
så områdenvitt skilda tullverksamhet,sjukhus, domstolar,som

Såvittolika former utbildning, har denbanker vetav m.m.
dock aldrig tillämpats teatrar.

Metoden utvärderar olika enheters produktivitet genom en
jämförelse faktiskaden inputs behövs förmängd attav som pro-
ducera faktisk mängd viss tidsperiod. DEAunderoutputsen en

såvälkan användas till jämföra flera enheter med varandraatt
till jämföra enhet med sig själv tidenJO Vanligastöverattsom en

dock såär flera enheter jämförs med varandra och fal-är ävenatt
vårlet i undersökning.

sådanl jämförelse given inteär enhet relativt produktiven en
någon enhet, eller kombination enheter, kan produ-om annan av
antingencera

mängd prestationer färremed insatsresurser ensamma av
flera och samtidigt använder insatsre-typer mer av en annan

ellersurs,
9 Sherman,David Improving productivity of Service Sectorthe the ur
Sloan Spring 13.Management Rewiew, 1984, s.
19Sherman, s.20.
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någonfler prestationer med mängd insatsre- SOU 1991typ 7lav samma
någonbehöva minska tjänst. Bilagautan att typ 14surser annan av

såidentifierar produktiva enheterna iDEA sätt de mest
Någon någrajämförelsematerialet. eller dessa enheter kommerav

bilda referensset för impro-sedan och de relativtettatt var en av
duktiva enheterna. Det viktigt i dettaär sammanhang kommaatt
ihåg frågadet relativär produktivitet. DEA ingetsägeratt om

eftersomabsolut produktivitet, det optimala produktionssättetom
är okänt.

Fördelar

Modellen har sin styrka i identifiera produktiva enheteratt
och föreligga.enheter där problem verkar

måttAnvändandet oviktat innebär ingen subjek-ett, attav
tiv sammanvägning flera nyckeltal behöver göras.av

olika referensseten bildas kan idékäl-De användassom som
för förbättra improduktivarelativt enheter.att

särskilt användbart i komplexaDEA år situationer med
mångamultipla och inputs och där antalet förenheter äroutputs

för djupstudier skall kunna göras och en.att var

Begränsningar

någonkvantitativ analys och explicit tillDEA är hänsynen
kvalitetsskillnader ej.tas

identifierar relativendast produktivitet ochDEA ersätter
därmed behovet beräkna det optimala produktionssättet.attav

De enheter jämförs bör tämligen ochhomogenasom vara
gångerdessutom flertill antalet minst 3-4 antalet variabler.än

harValet inputs och betydelse för resultatet.outputs storav
någonDetta innebär relevant variabel kanutelämnasatt om re-

sultatmåttet bli snedvridet.
styrka identifiera enheter.DEAs är nämnts attsom svaga

För finna de bakomliggande orsakerna krävs dock vidareatt ana-
lys.

1 Ulf Grunnesjö, Operativ effektivitet inom bankkontorsrörelse, ex-
vid Handelshögskolan i Stockholm, 14.amensuppsats s.

2 Sherman, 13.s.
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2Bilaga 71SOU 1991
Bilaga I4

på åskådningsexempelDEA teatrar ett-

spelår jämfö-skall5harföljande exempelenklal antas att som
DEA. SomAnalysishjälp Envelopmentmed Data resurs-ras av

resultatvari-ochinput offentliga bidragvariabel har valts som
i fastaföreställningar. Bidragetoutput uppsättningar ochabler

spelår uppsättningar ochpriser samtliga antalär detsamma men
erhålls följandeDEA-körningvarierar. Vidföreställningar en

produktivitetstal för dem

Spelår Föreställ- Produktivi-Uppsätt-Bidrag
ningarmilj.kr. ningar tetstal

10 800 1,0050
600 0,8950 20
600 1,0050 30
400 0,782550

,OO50 40 200 1

hjälp följande figur.Dessa resultat kan tolkas med av

Förestålln.

800

600

400

200

20 30

Spelåren innanförmed linje3 sammanbindasoch 5 kan en
spelår återfinns. referens-därmedvilken utgörsamtliga andra De
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för de övriga. Linjen sammanbinder 3set och 5 visar de SOU 1991som 7l
kombinationer föreställningar och uppsättningar innebärav Bilaga 14som
relativt högst produktivitet.sett

Spelår 2 produceras i punkten markerats med A. För attsom
det, med avvägning föreställningarmellan och uppsätt-samma
ningar skulle bli lika produktivt referenssetet skullesom nu, som

nårdet behöva sinaöka resultat det till punkten Batt ut
spelårlinjen mellan 1 och

spelårProduktivitetstalet för 2 i DEA-körningen 0,89.blev ln-
avståndetnebörden detta spelå-är mellan nollpunkten ochattav

nuvarande resultatpunkt sträckan O-A bara 89rets är procent
avståndet mellan nollpunkten och den möjliga produktions-av

sträckan Påpunkten O-B. spelåretförsätt är 4 sträckansamma
O-C 78 sträckan O-D.procent av
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Bilaga 14

ResultatvariablerdelprestationerVal av

målen och inter-kulturpolitiskatolkning dehjälpMed avav en
identifierat följan-teaterföreträdare hargjort medvjuer som

mått iprestationergodarelevantade variabler teatersam-som
hålla syftarstudienviktigt i minnetdockmanhang. Det är attatt

Med andra 0rd ärinte effektivitet.produktivitet ochtill mätaatt
sådana dem sö-inte värdetprestationerna ochdet av somsom

fånga.ker

Publik

Även måttnågot bra teaterentydigtpublikantal inte ärom
relevantdet ärteaterföreträdareflertalet överens att enomvar

nårdålig aldrigföreställningutvärderingssynpunkt. Envariabel ur
skapalängden omöjligtpublik det iärbred publik och attutanen

givetvisdet dessutombidragsgivarens synvinkel ärbra Urteater.
månganår såden stöderteaterverksamhetdenangeläget att som

medkonkurrerarEftersommöjligt.medborgare teatrarnasom
underhållningsformer, kankommersiellaandra, stortettmera

må-kulturpolitiskadetindikatorpublikantal attanses vara en
negativa verkningarkommersialismensmotverkalet att upp-om

fylls.
prestationsmått dock vik-detpublikantal används ärNär som

tillrepertoarval ledertigt medveten storatt t.ex.att somomvara
målstår förmed andra relevantaalltid i samklangpublik inte tea-

också medvetenviktigtärterverksamheten. Det attatt omvara
andranå beroendepubliksiffror ärävenmöjligheten högaatt av

såsom respektive pub-föreställnings kvalitet,faktorer än scensen
marknadsföringsinsatser.likkapacitet och

Föreställningar

mått produktivitetsstu-naturligt iföreställningarAntalet är ett en
produkt.centralaföreställningen ärdie eftersom teatersen

många braföreställningar kan speglaFörutom att pro-anses en
förmåga mängd, ärproduceradvs.duktionsapparat, teaterns att

mångamått föreställningar be-i avseendetdetdet relevant attett
många publiken delpotentiellatillfällen för dentyder att ta av

både bidragsgi-variabeldet rimligDärförproduktionen. är uren
synvinkel.och teaterns egenvarens
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Uppsättningar SOU 1991 71
Bilaga 14

Även antalet uppsättningar är betydelsefullt med, iatt ta synner-
het det praktiskt ofta finns motsättning mellanrentsom etten

föregåendeantal uppsättningar och den variabeln, antal fö-stort
Mångareställningar. mångfalduppsättningar innebär rimligen en

i mångateaterutbudet. Det betyder kan rikta sig tillatt teatern
olika i måletenlighet med det kulturpolitiska efter-grupper, om

mångfaldVidare är i kulturutbudet indikatorsatta grupper. en
yttrandefrihetsmålet för kulturpolitiken uppfylls.att
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teaterkostnadsindexKonstruktion ettav

Bakgrund

konstnär-ochproduktivitetsutveckling förEn sämre teater annan
ävenhelhet har konstateratsför samhälletlig verksamhet än som

iharWilliam BaumolNationalekonomenundersökningar.andrai
framförtEconomic DilemmaPerforming Thesin bok Arts -

grundresonemang ärfenomen.detta Hansteori förklararen som
myckethar lönerKonstnärlig verksamhetföljande. storsom en

Iönekostnadsutvecklingen bestämsOmsina kostnader.del avav
oftavilkettillverkningsindustrinproduktivitetsutvecklingen inom

teknologisk utvecklingfördelfallet kan draoch denna etc.är av
verksamhetstiga. 1Iönekostnadernakommer de reala att somen
såsomteknologiutveckling, konstnär-inte kan dra nytta avsamma

då öka ävenkostnadernade realalig verksamhet, kommer att om
oförändrad.produktionen är

socialaochutgjorde lönerinstitutionsteatrarnaFör de svenska
totala kost-degenomsnitti 71periodenavgifter under procent av

Under ti-kostnadsposten.dominerandedennaderna, dvs. de var
medteateranställda ökatförIönekostnadernaden 1975-1989 har

våra period harberäkningar. Under250 enligtprocent sammaca
realainnebär210 Detstigit medKPl teatrarnasattprocent.ca

oförändrat.ökat, alltkostnader har annat
måttkorrekt realtkunna beräknaFör teatrarnasatt ett re-

viktigtutifrån det därförkostnaderna, ärtotalasursinsats de att
teaterkostnadsindexsärskiltdeflatera kostnaderna med tarett som

personalkostnadsutvecklingen.till snabbahänsyn den

Teaterkostnactrindexez

ingenPersonalkostnadsutveckl

personalkostnadsutvecklingen hartotaladenFör beräknaatt
utvecklingenstuderat av

lönenivå
avgiftersociala

medförtkollektivavtalsförändringarochövriga lag- som
personalkostnader.ändrade

från Riksför-material TeatrarnasSom källor har använt
Riksförsäkringsverket.Arbetsgivareföreningen ochbund, Svenska
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varjeFör del har index över utvecklingen beräknats.ett Dessa SOU 1991 71
har sedan multiplicerats till totalindex för personal-ettsamman Bilaga 14
kostnadsutvecklingen.

Utvecklingen övriga kostnaderav

måttSom utvecklingen övriga kostnader har konsument-av
KPlprisindex erhållaföranvänts generell inflationsjuste-att en

ring.

Sammanvägning till indexett

Till sist har indexet över personaIkostnadsutvecklingen och KPl
vägts till teaterkostnadsindex TKl.ettsamman gemensamt

Under perioden 1975-89 har personalkostnadsandelen hos te-
legat 70 åratrarna l urvalrunt varierarprocent. ett denom sex

mellan 68 och 74 med genomsnittprocent 71ett Viprocent.
har därför vid sammanvägningen använt 71 procentav som per-
sonalkostnadsandel.

Sammanvägningen såhar sedan skett deflatering total-att av
kostnaden med TKl effekt personalkostnadenger samma som om
deflaterats med personalkostnadsindexet och övriga kostnader
med KPl och därefter till real totalkostnad. For-summerats en
mellt sker det följande sätt.

TN Nominell totalkostnad
ljN Nominell personalkostnad
ON Nominell övrig kostnad

TR Real totalkostnad
lfR Real personalkostnad
OR Real övrig kostnad

PKl Personalkostnadsindex
KPl Konsumentprisindex
TKl Teaterkostnadsindex

PN 0,71 TN
ON 0.29 TN

RR PN PKI 0,71 TN PKI
ÖR ÖN KPl 0,29 TN KPl
TR TN TKl
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ÖR 711991souPR +TR
14Km Bilaga0,29 TNPKI0,71 TN +

0,29KHPKI0,71 +TN
PKI0.290,71 KmKm +PKITN

PKI0,290,7l KPI +KPIPKITKI
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Produktivitetsutveckling 1975-1976 Bilaga 6 SOU 1991 71
Samtliga institutionsteatrar Bilaga I 4

B n...g

A Sammanvägd kvot
B Data envelopment analysis
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HolmingMMKlas 1991-02-06PM SOU 1991 71

Promemoria verksamhetsformer förom

institutionsteatrar

Inledning1

Landets teaterinstitutioner arbetar i olika företagsformer. Formen
så genomgåendevarierar har valt andra for-gottmen som man

myndighet. vissa associationsrättsligaän För former finnsmer
fullt utvecklade regelsystem aktiebolag ioch viss utsträckningt ex
ekonomiska föreningar. För andra saknas i fastlagdanärmare lag

dåregler för ideella föreningar eller stiftelser. Man har varitt ex
tillhänvisad komplettera i stiftelseurkunder, stadgar och lik-att

Oftastnande handlingar. har härvidlag ABLaktiebolagslagen
ocksåförebildenutgjort för andra privaträttsliga associationsfor-

Målsättningen har regelbundet varit tillförsäkraatt teatrarnamer.
Ävenfrihet framför allt konstnärligt. faktiska likheter-destor om

likväl valet företagsform förär är betydelsestora, storna av av
verksamheten.

två helägdaStatens Kungl OperanTeatern AB ochteatrar -
Kungl Dramatiska DramatenTeatern AB aktiebolag iär likhet

flertalet övrigamed större Operans och Dramatens aktie-teatrar.
uppgårkapital till kr 50.000- vardera.

Den tredje statligt huvudmannaansvarmed Svenskateatern -
Riksteatern ideell förening.är Eget kapital därmed isaknasen-
egentlig mening.

ÖstgötateaternMed undantag för Riksteatern och allaär större
aktiebolag. inom framför alltEn landstingssektorn vanligteatrar

form bland mindre stiftelse. Sedanutgörs Malmö Stads-teatrar av
från1990 ombildades ekonomisk förening till aktiebolagteater

teaterområdetförekommer följande former bland institutioner
statligtmed eller kommunalt huvudmannaskap.

Aktiebolag 9
Ekonomisk förening l
Ideell 2
Stiftelse 16

förvaltningKommunal g
30

Också Sveriges företagRadio-koncernens aktiebolag. Statli-är
kulturområden teaterområdetstiftelser finns utanför tga ex

muséer.Svenska Rikskonserter och vissa
musikområdetPå teaterområdet;bilden snarlik aktiebolagär

stiftelsereller bland symfoniorkestrarna och enbart stiftelser inom

391



två Ock-myndighet.undantag utgörlänsmusiken endast SOU 1991 7lmed som
så stiftelser.lånsmuséerna i allmänhetutgörs Bilaga 15av

uppgifterproducerandekulturinstitutioner direktBland utan
myndighetsformen.skola, bibliotek övervägeretcsom

2 Tidigare utredningar m.m.

Frågan andralämplig Organisationsform för ochteatrarnaom
i statligakulturinstitutioner har i olika sammanhang,behandlats

organisationer allmänhetutredningar, Ioch kommunala etc.av
förmyndighetsformen avvisats föga lämplig produce-har ensom

frånteaterproduktion och ochrande verksamhet typ ansvars-av
opinionsbildandeyttrandefrihetssynpunkter. harDet ansetts att

så frånstå fri möjligt myndig-och kreativ verksamhet skall som
Vadhetskontroll och administrativa beslutsprocesser.tyngande

beträffar associationsrättslig form har det varie-valet alternativav
rat.

2.1 kulturpolitik SOU 197266Ny

Kulturrådetbetänkande förklarar till börjanI detta atten
myndighets- förvaltningsformen olämplig för institutioneroch är

handhar produktionsprocess och orkestrar.teatrartsom en ex
Kulturrådet verksamheten inte vlnstin-konstaterar ärävenatt om

ställ-riktad förekommer dagligen beslutssituationer kan görasom
ningen förvaltning mindremyndighet kommunal lämp-ellersom

frågalig för finner iden verksamhet det och dehär är attom ex-
kontakterna undvikaär det viktigt beslutsproces-terna tyngreatt

än vad institutionernas olika samarbetsparter tillämpar. Kul-ser
turrådet också svårigheterpekar ordna exempelvisatt ansvars-
frågorna så repertoarbesluten inte i sista hand bliratt t ex en
myndighetsfråga.

Kulturrådet diskuterar därefter val lämplig privaträttsligav as-
sociationsform efterlyseroch motsvarighet till den amerikans-en
ka Kulturrådetnon profit Corporation, enligt skullesom vara
den naturliga formen för denna verksamhet. I avsaknadsorts av
sådan Kulturrådetmotsvarighet finner stiftelseformen denvara

till Kulturrådetnärmast hands liggande för institutioner. fin-nya
föreslådock inte anledning ändringar för existeranderedanner

företag. Valet stiftelse närmast motiverat möjlig-av synes vara av
heten till anpassning stadgarna till olika verksamheter. Kultur-av
rådets tveksamhet inför aktiebolag of-avhängigt detsynes vara av

förekommande vinstsyftet bland aktiebolagen.ta
Beträffande styrelsernas sammansättning rekommenderar ut-

redningen samhällsorgande har det ekonomiskaatt som ansva-
bör i vilket tiden interepresenterade styrelsen, denret vara
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överallt fallet, och tillägger Att i styrelse finnsvar SOU 1991 71en represen-
för samhället innebär intetanter de skall ha definitiv be-att Bilaga 15en

stämmanderätt.

2.2 Operautredningarna SOU 196128 och Ds 19736U

Kungl Teaterns KT föremålverksamhet har blivit för flera ut-
Bådaredningar. de nämnda uttalade sig entydigt för aktie-ovan

årsbolagsformen. 1961 utredning Kungl Teaterns verksamhetom
och ekonomi uttalade bl a

Verksamheten liksom hittills böra bedrivas i formsynes ettavÄtaktiebolag. Kungl Majrt bör emellertid, förutsätt föresla-
gits, ökade möjligheter ledamöter och suppleanter iatt utseges
styrelsen och vid personval bör förutde angivna synpunkterna
vinna beaktande. Största såvälmöjliga garantin för de konst-att
närliga de ekonomiska synpunkterna blir tillgodosedda.välsom

Ävenså bör ledningen verksamheten vid KT uppdelas mellanav
teaterchef för den konstnärliga ledningen och verkställandeen en

direktör för den administrativa, ekonomiska och tekniska verk-
samheten...

Önskemål starkare statligt inflytande över valet styrelse-om av
ledamöter framställdes bakgrunden aktierna i bolagetmot attav
på den tiden ägdes andra än staten.av

alltsåUtredningen föreslog ocksådelat chefskap, vilketett prö-
några årvades under l960-70-talet övergavs sedan motsätt-men

ningarna inom operaledningen blivit ohanterliga.
l övrigt förordade utredningen närmare organisatorisktett

samarbete med Dramaten eventuellt i aktiebolag.ett gemensamt
års1973 operautredning anförde för sin del följande

Aktiebolagslagen förutsätter aktiebolag kan bedriva verk-att
samhet inte syftar till bereda aktieägarna vinst 9§att 1som mom
fjärde stycket aktiebolagslagen. Enligt svensk rätt kan aktie-ett

alltsåbolag såsomha ideellt syfte exempelvis främjaett att ett
ändamål.kulturellt Den svenska aktiebolagslagen skiljer sig i detta
frånavseende vissa främmande länders lagstiftning förutsät-som
aktiebolag ändamålter endast kan tillhaatt ett ekonomiskatt ge

vinst till fördelning mellan aktieägarna. Aktiebolagsformen kan
därför i själva verket fungera non profit corporation.som en

Om Kulturrådetden förordade stiftelseformen kan sägasav att
den har Kulturrådetnackdel framhåller beträffandesamma som
formen ideell förening, nämligen regleringen ekonomin kanatt av
bli otillfredsställande. Denna brist Kulturrådetskan dock enligt
uppfattning avhjälpas särskilda regler i stiftelseurkunden.genom

Operautredningen vill anmärka det mindre lämpligtatt synes
det antydda förenasättet för det särskildaatt fallet tillska-nu

pade regler med stiftelseformen, eftersom denna förär avsedd
förvaltning självständig förmögenhet, ämnad fortvarandeav en att
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ändamål. för sigdärför i och 1991 71hade SOUDet syntstjäna bestämt na-ett
sådan formenbeträffandekomplettering Bilaga 15övervägaturligare att en

förening.ideell
innehålleraktiebolagslagenmärkaemellertid ut-Det är attatt

Aktiebolagslagensverksamhet.ekonomiskförtömmande regler
regler ifall inte ersättasi vissaför övrigtkanbestämmelser ex-av

skadestånds-framför alltgällerstiftelseurkund. Dettaempelvis en
verkställandestyrelseledamöter,blförstraffbestämmelsernaoch a

Än emellertid aktie-betydelsefullare ärrevisorer. attdirektör och
befunnits väl läm-praktisk tillämpningiregelsystembolagslagens

regelsystemdel dettaEndastverksamhet.ekonomiskförpat en av
frågor disposition denna.ochvinstenövrigtbehandlar för avom

aktiebolagsformengörasyftar tillireglerAndra attsystemet
Aktiebolags-huvudverksamhet överekonomiskför taget.lämplig

också vilka olikai lagdetinnebärformen att organ som er-anges
funk-regleri lagoch detverksamhetenförfordras att omges

förvaltandeolikadetionsfördelning mellan organen.
ändamålsenligt i vissaochdet fögabakgrunddennaMot synes

i stiftelseur-Operans delmöjligt förhellerinteavseenden att en
finnsvilken redanorganisation försöka byggakund enupp en

funnitövrigtiUtredningen har hellerlagstadgad form.lämplig
föredraskullestiftelseformennågra förtalarskäl attatt varasom

aktiebolagsformen.framför
statsrådet i sinföredragandesedananfördeRegeringen genom

kulturpolitiken iföljandeom statliga097428 denproposition
frågadenna

förföretagsformlämpligrekommendationgenerellEn om
kulturinstitutioner ärstatligaövervägande delstatliga eller till en-

svårmin meningligt att ge.

jag vidfråga företagsform göranfört i attVad jag omnu
interörande Operanförslagoperautredningensövervägandet av

frågan företagsformvilkenställning tillmig kunna ta omanser
Dennaoperaverksamheten.förden lämpligastesikt ärsom

formnuvarandei sinbedrivasdärför tillsvidareverksamhet bör
aktiebolag ...dvs som

frågan lämpligitagit ställningorganisationer,Bland omsom
Landstingsförbundet och Te-finnskulturföretagföretagsform för

TR.Riksförbundatrarnas

Landstingsförbundet2.3

Organisa-kulturpolitiken, bilagaochLandstingenskriftenl
Landstingsförbun-kulturorganisationerregionalaförtionsformer

för stiftel-normalstadgarförslag tillrekommenderas1976,det ett
dock land-förordaskongressrapportLandstingsförbundetslser.

Ocksåalternativ.stiftelseförvaltning medstingskommunal som
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för Landstingsförbundet torde känslan aktiebolagen böratt SOU 1991 71reser-
för vinstgivande påverkatverksamhet ha ställningstagandet.veras Bilaga I5

I samband med övergångregionmusikens till landstingskom-
munalt huvudmannaskap rekommenderade Landstingsförbundet
landstingen bilda stiftelser för denatt verksamheten.nya

skriftenI Samspel, grunden för regional musikpolitik har
Landstingsförbundet gjort förslag till normal handläggnings-upp
ordning för musikstiftelserna. l anslutning härtill i skrif-sägs
tenDen regionala musikinstitutionens huvudmannaskap och
verksamhet gör varken den statliga eller denatt kommunala
handläggningsordningen direktär tillämplig.

2.4 Teatrarnas Riksförbund

Teatrarnas Riksförbund TR har i olika sammanhang entydigt
förordat aktiebolagsformen. Enligt TRs mening är det endast lag-
stiftningen för aktiebolag, ställer tillräckligt genomtänktettsom

fullständigtoch regelsystem till förfogande för verksamhet,en
i grunden är produktion och inte förvaltning. Enligtsom TRs er-

farenheter har bristen genomarbetade regler för stiftelser varit
till nackdel. Stiftarna har för förmåttdet inte utfylla lag-mesta
stiftningens brist klara regler med alternativ. l de flesta fall har
enligt TR reglerna eller mindre frånövertagits aktiebolags-mer
formen eller utformats enligt föreningsmodell. Enligt TR finns
dock någotknappast denexempel fullständiga reglering t ex
vad gäller ansvarsfördelningen mellan de olika ledningsorganen
enligt fåttABL. Detta har inte sällan till följd stiftelsernas led-att
ning skett i former i alltför hög grad kommit likna kom-attsom
munal nämndverksamhet. Särskilt gäller detta verksamheter som
formellt också utgjort del den kommunala verksamheten.av
Kulturkrocken med den offentliga verksamhetens regelsystem
har i flera uppmärksammade fall lett till institutionens ned-t o m
läggning eller byte huvudmannaskap.av

ocksåTR redovisar statistik över nedlagda sedan denen teatrar
kulturreformen 1974.stora
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Företagsform KommentarInstitution SOU 1991 71
Bilaga I5197,NedlagdFörvaltningDalateatearn

övertagen av
Riksteatern, nu
stiftelse

efterAvvecklad,FörvaltningStockholms skolteater
fleråri konflikt

eaterför-med
utvidgadbundet

till blockad mot
all ochbarn-

iungdomsteater
Stockholm, som
slutligen upp-

efterhörde att
kommunen
ädömts skade-
stånd i Arbets-
domstolen

NedlagdFörvaltningi BlekingeLänsteatern

Teaterbåten NedlagdStiftelseStockholm,

skettavvecklingar harInga andra

nödvändigablivitenligt TRnedläggningar harSamtliga dessa
inommotsättningar deohanterligatill sistgrund system,av

kompetenskonflikter. TRbalanseralämpliga reglersaknar attsom
förvaltningar.framhåller påfallande överrepresentationenden av

VästernorrlandverksamhetförvaltningsstyrdYtterligare en --
enda iVid landetstill stiftelse.verksamhetenombildahar valt att

Borås stället flerahar iform drivnaprimärkommunal teater - -
avgått klart hängermed motiveringar,teaterchefer i rad sam-som

förvaltningsformen.omöjligaenligt demmed denman
användbar iförvaltningsformen knappt ärslutsats ärTRs att

kompetenstvistersöka lösaverksamhet. Attkulturproducerande
förobetydlig uppgiftickeöverhuvud heltledningsplan är en

denärbeträffande stiftelserna. DäremotTR mot-även typen av
bland bolagen.erfarenhetsmässigt sällsyntasättningar

ofta tillverksamhetsformer lettolämpligaTR beklagar attatt
engagemang uppfattasföri ställetpolitikerskulturintresserade att

måltavlor kulturetablissemangetsförtilldempositivt gjort an-
grepp-

demokrati teatern.2.5 Makt och
konstnärliga frihetenoch denTeatern

tvåi skrif-Kulturrådets Lindblom harordförande Paultidigare
ingår rådets 2 och 7Kulturpolitisk debattserieiter, nr un-som

teatern ochoch demokratirespektive Maktrubrikernader
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Teatern och den konstnärliga friheten ocksåbehandlat organi- SOU 1991 71
sationsformerna Kulturrådet.uppdrag Bilagaav I5

Skrifterna tillkom med anledning antal uppslitande ochettav
offentligt uppmärksammade strider håll1970-talet olika i
landet mellan kommunalpolitiker och teaterchefer som represen-

för de berörda region- ellertanter stadsteatrarna. Lindblom redo-
åskådligtvisar långi rad fall konflikter mellan kommunala be-en

förhållningssättstämmelser, praxis och och behov ochteaterns ar-
betsformer nivåer,olika inte sällan banala ofta maktbe-men
tingade och med fatala följder för alla 2l sammanfattarparter. nr
Lindblom bla

Verksamheten vid kan inte jämföras medteater arbetet viden
vanligt företag och inteett heller med arbetet vid statlig elleren

kommunal förvaltning. För de konstnärligaatt Synpunkterna ska
bli tillräckligt måstebeaktade, huvudansvaret för lig-repertoaren

hos teaterchefen och personalen.ga
måsteTeatrar lyhörda institutioner, föränd-vara som anar

ringar, upptäcker produktiva idéer och känner faror tidigare än
den publik, de vänder sig till, och de i varjesom personer som

påverkarfall deras ekonomiska planering.
1 7 lämnas antal rekommendationer, blandett vilka märksnr
1. Teaterchefen har huvudansvaret för den konstnärliga

verksamheten och har sedan budgeten fastställts styrelsen detav
övergripande ekonomiska ansvaret.

Aktiebolagsformen är idag den organisationsform, lät-som
kan tilltast arbetssätt.teaternsanpassas

2.6 Stiftelseutredningen Ds 198714Ju

Stiftelseutredningen behandlar i och för sig inte organisationsfor-
för kulturföretag kortfattatänmen konstaterarannat ytterst men

dock inledningsvis årtiondenunderatt har stiftelseinstitu-senare
kommit nyttjas itet omfattning föratt och syften, knap-en som

hade förutsetts vid tillsynslagenspast tillkomst SFS 1929116.
Beträffande organisationsformen för just kulturinstitutioner kon-

utredningen lakonisktstaterar skilda organisationsformer kanatt
behöva utarbetas alltefter de behov olika kulturinsti-typersom av
tutioner har. Stiftelseformen torde genomgåendeinte fö-attvara
redraga sid 94.

ifrågasätterRent allmänt utredningen i detta betän-utan att-
kande slutlig fråganställning tillta stiftelse skall utövaom en-
näringsverksamhet, vilket kulturinstitutionerna göra.a anses
För bild huratt regelsystemet skulle sig, ifall stiftel-ge en av te

sådanböra ha innehållerrätt, betänkandetserna dockanses en re-
gler för detta fall. Det handlar härvid ökad tillsyn sär-om av en
skild tillsynsmyndighet och regler i mycket hämtat sin före-som



iprövning 71alltså fråga 1991SOUfrån blirhandelsregistret. Detbild enom
kFörlagenlighet. Bilaga 15stiftelseförordnandetsfallenskilt an-varje sav

eller kommu-statligsådan inrättatsstiftelse dknuten avsomv s
inteförvaltningföreslås särskild etcreglermyndighetnal somom

Såväl Kom-kulturinstitutionerna.med tankeutformadeär
också riktatdärförharTRLandstingsförbundetoch sommun-

remissyttranden.respektivei sinaförslagetkritikstark mot
Regeringen be-lagstiftning.tillinte lettBetänkandet har ännu

kommitté överför att1988 tillsättafebruarii re-slutade seatt en
stiftelserförmögenhetsbeskattningenochinkomst-glerna avom

Utredningen19886.kommittédirektivföreningarideellaoch
skall till-överhuvudfrågan stiftelsebehandlablhar att om ena

näringsverksamhet.åtas bedriva
istiftelseformenmåste förutsättasSammanfattningsvis att en

näringsstiftelserHuruvidadetaljregleras.framtid kommernära att
tillåtna osäkert.bli äröverhuvud kommer att

S9280-5DnrPMStatskontorets2.7

1982uppdragstiftelseutredningensupprättadeStatskontoret
statligt ochförverksamhetsformlämpligpromemoria överen

kulturinstitutioner.stöddakommunalt
regelsyste-formellagenomgång olikadeingåendeEfter aven

föreslogmyndighetsformeninteStatskontoretuteslöt menmen
form.privaträttsliglämpligmerasom

såvälhardennaaktiebolagsformen attuttalarStatskontoret om
nuvarandedenomprövaskälintefinnernackdelarför- mensom

för-för Dramaten,helleroch väl inteför Operanbolagsformen
aktiebolagsformenmedNackdelarnareflektion. angesfattarens

vidbolagsstämmaochaktieägarereglernamedframför allt att om
irrelevanta.bolaghelägtstaten synesett av

kulturinstitutio-några nybildadeförtillhänsynMed statenatt
dis-RiksutställningarochRikskonserterstiftelseformenvaltner

ochingående stiftelseformendärefterutredningen sam-kuterar
sålundamanfattar

devissaframhållits klarlagtintedetär re-tidigareSom avom
kulturstiftelserregionalaförstadgarnaintagits i avse-gler -som

ansvarsfrihet förbeviljandestiftelsen,utträde iochende in- av
Även efterprövning.rättsligvidgällaskullestyrelsen enm - förkaraktärdenstiftelselaggenomförande somavett en nyav

återstår radstiftelseutredningeninomdiskuteras ennärvarande
Tillordning.särskildireglerasfrågor ochprövasbehöversom

bidragsgivare,frågor förinflytande sty-alltframförhördessa om
ledning.verkställanderelse och

heltförslutligenStatskontoretbakgrunddenna enMot stannar
omfattandekommunalförbundregionalanämligenlösning, enny

landstingskommuner.eller flera
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De enskilda kulturinstitutionerna inom regionen skulle enligt SOU 1991 71
denna modell för kulturområdetregional samverkan kunna Bilaga l5
drivas i privaträttsliga former med bidragsprövandeendast ochen
bidragsgivande politisk instans, nämligen kommunalförbundet.

Styrelsen för Kommunalförbundet förutsätts singenom sam-
återspeglamansättning maktförhållanden.regionens politiska l

styrelsen för respektive kulturinstitutioner skulle däremot i en--
lighet med intentionerna bakom propositionen 197428 och riks-
dagsbeslutet med anledning ingådenna kunna även andra fö-av -
reträdare för sakkunskap och intressenter särskild betydelse förav
verksamheten.

2.8 Riksdagsrevisorernas gransknings-PM. Rapport
19828331

Slutligen har Operans verksamhet granskats riksdagens reviso-av
år 1983. ifrågasattesVid detta tillfälle inte företagsformen.rer

Däremot behandlades frågor,andra hängdeett par som samman
med aktiebolagsformens förenlighet med anslagstilldelningen.
Dessa problem skall behandlas längre fram.

2.9 Stiftelser i offentlig verksamhet
Riksrevisionsverkets RRV 1989422Dnrrapport

Denna har gjorts regeringsuppdrag ochrapport byggerett
mycket grundlig juridisk analys f professorn bena Marcus-en tav

son.
föreslårRRV stiftelseformen bör användasatt endaststatenav

i gårde fall med eller flerastaten andra församman parter atten
få ståndtill viss verksamhet. övrigtl finns fullgoda alternativen
till stiftelseformen myndighet, bolag eller avtal med icke statliga-

Något behov såledeshelstatliga stiftelser finns inte,organ. av en-
ligt RRV.

2.10 Malmö Kommuns beslut ändrad Organisationsformom
för Malmö Stadsteater
Kommunfullmäktiges handlingar 1990114

Malmö årKommun har under 1990 beslutat omvandla stadstea-
från ekonomisk föreningtern till aktiebolag med aktiekapitalett

5 miljoner kronor och med samtliga aktier ägda kommu-av
nen.

Motivet till förändringen har enligt handlingarna varit erfaren-
heten den tidigare formen ekonomiskatt förening ej varit läm-
pad för samhällsstödd teaterverksamhet och heller i Överens-
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önskar 1991 7lSOUkommunenlagstiftning. Mengällandemedstämmelse
möjligt be- 15varit Bilagavadägarroll änockså sinaktivt utöva sommera

sprittvaritägandetdär ettförening,ekonomiskträffande en
allt börframförägarroll, utEnantal medlemmar. somstort

med hänsynkontroll i bolagetochinsyninflytande,ha menatt
rikt-övergripandetillbegränsaduppgifterkulturellabolagetstill

Kom-för denna.ekonomiskaochverksamhetenförlinjer ramar
risknivån för kommunensammanhangeti attpoängterarmunen

gällande be-ställerövergången. Tvärtomefterblirinte större
aktie-vidledningoch desshårdare företagetkravstämmelser

tvångslikvidationbestämmelser samt sty-jfr blbolagsform oma
ansvar.och VDsrelseledamots

aktie-till valetframgår motivenhandlingarnaAv att ett avav
rimligaktiekapital stor-bolagettillförakunna ettbolag är avatt

sammanhangetomslutning. lförhållande verksamhetenstilllek i
yttrande.intressantaföljandegörs

ak-bidrag,lämnabehövaskall extrakommunen attFör att
pågående verk-förlusttäckningsgaranti underellertieägartillskott

kring 5liggaaktiekapitaletlämplig storleksamhetsår bör en
förlusterbalanserakanStadsteaterninnebär caMkr. Detta att

ske.behöverlikvidation2,5 Mkr attutan
också möjligheterinnebärMkrstorleken 5aktiekapitalEtt av

finansnetto.förbättrattill ett
samarbetetillmöjlighetmotiv varit öppnaSlutligen har attett

ägarmäs-landstingskommunerellerprimärkommunerandramed
uppenbarligenförstnämndaavtal. letgrundat genomsigt eller

aktier.lämpligt antalförsäljning av

olikadestudierNärmare3 av
organisationsformerna

frågan lämpligovanstående harredovisningframgårSom omav
varitkulturinstitutionerandraochförOrganisationsform teatrar

bedömningarolikamedåtskilliga ochföremål utredningarför
En-finns.synpunkterlåt vissaresultat, att gemensammavarasom

analy-drivamöjligtemellertiddet attmening bordeminligt vara
uppfattning.slutgiltigtillochlängre meraensen

regelsyste-de olikaingående analysbörja med ärTill avatt en
tillämpningockså reglernasstudie överliksomerforderlig enmen

aktiebolagsformenmedrimligen inledasbörAnalyseni praktiken.
sigvisatdetochutformningkomplettatill dessmed hänsyn som

också teaterverk-förkaraktärnormbildandeaktiebolagslagenstill
former.i andrasamhet
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3.1 Aktiebolagslagen SFS 19751385 SOU 1991 7l
Bilaga 15

3.1.1 Allmänt

framhållitsSom redan aktiebolagslagenär genomarbetaden pro-
fråndukt bygger erfarenheter tusentals producerande bo-som

lag i olika branscher med olika Verksamhetsinriktning. ABL har
stårrelativt revideratsnyligen och under kontinuerlig översyn.

Till följd aktiebolagets dominerande verksamhetsform iav sam-
hället lagstiftning samhällsverksamhetäven och siktetar annan
på frånaktiebolagen till skillnad stiftelser föreningar,och in-som

sällan efter.halkar Ett exempel fackligär styrelserepresenta-te
tion, bara gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar.som

Aktiebolagslagen allmänt väl utformad lagstift-anses vara en
ning, smidigt sätt vägledning i de flesta tänkbaraettsom ger

såvälsituationer. Denna uppfattning delas företagarnasynes av
själva företrädare för och kommun, vilka i alltflerstatsom senare

ändamålsenligaanvänder sigsammanhang den aktiebolagsfor-av
Också landets teaterchefer torde föredra aktiebolagsformen.men.

svårt någrafinnaDet är erfarenhetsmässigt si-uppkomnaatt
teaterområdet, påtag-tuationer där aktiebolagsformen varit till

någonlig nackdel eller hinder synpunkt. mindre,De konkretaur
invändningar formen, vissa refererade utredningarmot som ovan
framfört, inte verifierade i praktiken, kommersynes vara men
delvis beröras nedan eller iplats denna utredning.att annan
Den allmänna kritik statlig eller kommunal bolagsbildningmot

kringgåendemed hänsyn till insyn och offentlighetsprin-annat av
cipen behandlas längre fram torde inte ha tyngdmen samma
kulturområdena vid funktioner myndighetsutövning.som av

3.1.2 Vinstsyftc nödvändigt

Eftersom flera tidigare utredningar ha hesiterat inför aktie-synes
bolagsformen i föreställningen aktiebolag vinstsyf-förutsätteratt

ocksåinledningsvis konstruktionbör ABLs denna punktte,
klaras ut.

Aktiebolagsformen konstruerad intetär det sättet att om
såi syftetbolagsordningen är med bolagsverksamhetannat anges

vinst. helt i iMen det är överensstämmelse med lagenatt attge
bolagsordningen föreskriva syfte vinstsyfte. Det kanänett annat

vinstkrav,verksamheten ska drivas verksamhetenatt attutanvara
ändamålet skaintressen aktieägarnas, ellerska andra än attgynna

kulturellt, ideelltpolitiskt, vetenskapligt, välgörande, etc.vara
Överhuvud dispositiva iaktiebolagslagendelarär stora av

svårtförhållande bolagsordningen dettill föreskrifter i är attatt
några flexibel anpassninghinder förlagen läggeratt avense

verksamheten.
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Övriga i511.3 regler ABL SOU 1991 71

innehåller förändringarolika kapitel emissioner och-XBL avom
tiekapitalet, bolagets ledning, revision och redo-bolagsstämma,

skadestånd,likvidation, firma, registrering,.ning, aktiebolagets
någraaff för huvudrubriker i Därtilloch vite nämna ABL.att

siktebetydande andra lagregler, särskiltantal tarommer en som
aktiebolag i bokföringslagen, lagen anställdas styrelserepre-om-

ntation m m.
vissa sammanhang har för kulturinstitutionerna la-l antytts att
varit överlastad med bestämmelser. Denna uppfattning somgen

någon anmärkning emellertidväl knappast kan kantyngrevara
ifrågasättas. regler för olika situa-förekomstenDet är snarast av

Om inte delar dessa be-tioner, deras trygghet.ägarna avsom ger
användning kan det möjligenstämmelser kommit till attses som

Stats-lagens möjligheter hänseenden inte fullti vissa använts ut.
aktieägare bolags-kontoret fann exempelvis regler ochABL.s om

irrelevanta för Operan helägtstämma bolag.ett statensom av
förbigåttDet ord Statskontoret, det justmed andra ha ärattsynes

bolagsstämman ägarenstaten utmärkt tillfälle utö-attettsom ger
sin kontrollfunktion ställning tillägarroll och att t tava genom ex

frågor frågoransvarsfrihet, till eller till ak-omval etc tom om ex
tiekapitalets inriktning.storlek och verksamhetens

3.1.4 speciella betydelseABLs

uppenbart det föreligger viss skillnad reglerDet är att somen
fastlagda i och bestämmelser intagits i stiftelseur-är lag som

kunder, stadgar, instruktioner eller andra privaträttsliga do-mer
i vissa situationer kan exempelviskument. ABLs regler genom

verkan tredjeavtal Detta kan inte via stiftelseur-motges man.
kunder eller motsvarande gälla reglerna för ansvarsfrihet, skades-
tänd aktieägare, självt eller tredje förbolaget dengentemot man,
bolag omfattande revisions- och bokföringsskyldigheten ochmera

underlåtenhetkonsekvenser vid etc.

Ägarrollen

Om vill tillförsäkra sig institu-eller kommun ägandetstaten en av
möjligationen direkt förvaltning, aktiebolag den enda vä-ärutan

förening föreningens Staten kanEn ägs medlemmar.tgen. ex av
således förening.aldrig äga Staten kan naturligtvis stödjaen en
ideell förening Riksteatern, teaterföreningar-den ägssom men av
na.
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Funktionsuppdelning 199lSOU 71
Bilaga 15

i teatersammanhang kanske betydelsefulla funktion ärABLs mest
uppdelningen befogenheter mellanden klara och ägare,av ansvar

styrelse, VD och revisorer.
innebörd.och främst finns det klara regler ägandetsFörst om

Ägarna i bo-sitt inflytande bolagsstämma,utövar attgenom
stäl-lagsordningen verksamhetens inriktning attsamt genomange

påverkargenomförandekapital till förfogande. Verksamhetens
till- respektive styrelsebolagsstämman enbart avsättaattgenom

alltsåanvisningar. läggaoch eventuellt generella Man börgenom
till förhindrade ingripa i verksamhetensmärke ägarna äratt att

idetaljer, och ledningens självständiga omgärdat lagäransvar av
funktionsuppdelningklara i fastlagda vik-ordalag. Denna ABL är

förhållandei till detig för kulturinstitutionernas självständighet
tillräckligtpolitiska makthavarna. Som bolag teatrarna enanses

förhållande försjälvständig ställning i till myndigheterna bl atta
uppgift.kunna sin samhällskritiskautöva

funktionsuppdelning den mellanviktig ABL gör ärEn annan
följandekap 8 § föreskrivsVD och styrelse. I 6

förvaltningenorganisation ochStyrelsen för bolagetssvarar
skallFinnes verkställande direktör,bolagets angelägenheter.av

riktlinjer anvis-han förvaltningen enligt ochhandha den löpande
får därjäm-direktörningar styrelsen meddelar. Verkställandesom

åtgärd med hänsynstyrelsens bemyndigande vidtagate utan som
till omfattningen och bolagets verksamhet är osedvan-arten avav
lig beskaffenhet eller betydelse, styrelsens beslut kanstor om

så-avvaktas väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. lutan
åtgär-såfall möjligtdant skall styrelsen underrättassnart omsom

den.
bokföringentillse beträffandeStyrelsen skall organisationenatt

tillfredsställande kon-medelsförvaltningen innefattaroch även en
bokföringdirektör skall sörja för bolagetstroll. Verkställande att

medelsförvaltningenfullgöres med lag ochi överensstämmelse att
betryggande sätt.skötes ett

teaterområdet löpande förvalt-hänförs till denEnligt praxis
repertoarfrågorna, och rollbesättnings-ningen engagemangs-

frågor övrigt hör till denförutom vad ikonstnärligaandrasamt
innehåll andra 0rdmedärlöpande förvaltningen. Repertoarens

styrelsefråga. naturligtvisgränsdragning äringen Denna storav
skadestånds-straffrättsligt ellerkonstnärlig betydelse och i t ex

styrelseledamöternaföljaktligenbörrättsligt hänseende. bolagenl
något eller andrayttrandefrihetsbrottförinte ha an-ansvaranses

så entydigtstyrelseledamöternaAttmärkningar repertoaren.
från betydelsefulläralltkan frita sigmed lagstödoch ansvar en

styrelsenförförutsättningför avgörandeinte säga utanatt re-att
teaterche-iförservation skall kunna lägga repertoarenansvaret

fens händer.
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Styrelsens befogenheter och SOU 1991 71ansvar
Bilaga I 5

åligganden omfattande änEn bolagsstyrelses är mycket enmer
bolagsstyrelsenstatlig eller kommunal nämnds. Enligt ABL kan

ändamåletåtgärd bolagetsvidta medvarje inte strider motsom
föremålet verksam-verksamhet inom för bolagetsoch som ryms

alltså sådana åtgär-het, det angivits i bolagsordningen, ävensom
der inte finns instruktionen. varje styrelseledamotsi Det ärsom

till lojalite-skyldighet iaktta bolagets bästa hänsyn andraatt utan
ter.

i bolagssty-I juridisk bemärkelse uppdraget ledamotär som en
Huvud-relse inte statligt eller kommunalt förtroendeuppdrag.ett

med verkan skilja styrelseledamotenkan omedelbartmannen ex
åfrån frittsida lämnauppdraget och ledamoten har sin rätt att

fallet förtroendeuppdrag.uppdraget, vilket inte vid kommunalaär
verkstäl-ochEn skillnad ledamoten i bolagsstyrelsenär attannan

skadeståndsansvarlande direktören innebärarbetar under ett som
uppsåtligende skyldiga den de ellerär ersätta skadaatt att som

vållat bolaget. viktig skillnad bo-oaktsamhet En är attav annan
lagsstämman välja in vilken kvalificerad helst ikan person som

måstestyrelsen, till ske eftermedan valet kommunal nämnden
partipolitiska linjer.

3.2 Myndighet

upphandling,Myndighetsformen med dess regler offentlighet,om
JO-tillsyn betrak-överklagande, har de flesta bedömarem m av

främmande för teaterverksamhet. Gällande regelsystemtats som
för i baserade privaträttslig med denär stället grundteatrarna

Sålundasjälvständiga ställning därmed följer. gäller tmera som ex
inte lagen offentligt författ-anställda offentligrättsligaom m
ningar för de teateranställda. speciellt förhand-l stället har ett

teaterområdetlingsmönster vuxit fram med specialiserade or-
bådaganisationer sidor förhandlingsbordet grundval denav

från friståendeformelloch kommun i mening ställningen.stat
Det torde tvivelaktigt möjligt direkt anslu-det är att tvara om ex

myndighet arbetsgivarorganisation. Li-är tillta teater,en som en
kaså skådespelare offentligtskulle sannolikt och andra som an-

tillställda behöva anslutas gränsdragningsreglermed nuvarande
förStats- och Kommunaltjänstemannaorganisationerna med verk-

Överhuvudoöverskådliga för-samheten helt skullekonsekvenser.
valtningsformen innebära systemskifte.ett

Från många håll framhållitshar förvaltningsformen medatt
dess höga krav noggrannhet och rättssäkerhet leder till allt-en

beslutsprocess.för typiska förvaltningsformen känne-Dentung
tecknas objektivitet, likformighet, förutsebarhet allt döds-etcav -

måstesynder för den levande i stället byggateatern, som spon-
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tanitet, det överraskande och oväntade, det ensidiga tillspetsa-och SOU 1991 71
frågor. måstede ställningstagandet i olika Mot denna bakgrund Bilaga 15

på den ansvarsfördelning, gäller för statliga och kom-man se som
myndigheter.munala

På områdetdet statliga regleras verksamheten författ-olikaav
ningar verksförordningen 19871100, förvaltningslagensom
1986223 och lagen offentlig anställning 1976600. LOAom

också området,gäller det kommunala där i övrigt den viktigas-
författningen är kommunallagen 1977179. författning-Dessate

principi tvingande,är regeringen kan det statligaar men om-
rådet komplettera verksförordningen med i formandra regler av

instruktion för myndigheten.tex

3.2.1 Staten

områdets århundra-Det statliga regelsystem har utvecklats under
frånden frånbörjan grundval erfarenheter domstolar ochav

innehållerkollegier. De därför förregler tillgodose rättssäker-att
förhållandetheten. finnsDet regler till allmänheten, omröst-om

Ärendenaning till beslut, jäv, överklaganden efter fö-avgörsetc.
redragning och iär hög grad inriktade utfärda föreskrifter.att
Ansvarsfördelningen inom myndigheten regleras förutom i verks-
förordningen särskilda arbetsordningar. Viktigare personalä-av
renden iavgörs särskild personalansvarsnämnd. Kollektivavta-en
len görs SAV i för hela det statligastort sett gemensamtupp av
området i former mycket begränsat för behöv-utrymmesom ger
lig upphovsrättslig eller branschmâssig specialregleringannan som
i förekommerrik grad i nuvarande teateravtal.

ifrågaSom ansvarsområdehuvudprincip gäller styrelsensom
den i instruktionenavgör antal för myndigheter ielleratt ett

verksförordningen bestämda ärendegrupper prövaattsom om
verksamheten bedrivs effektivt och i överensstämmelse syftetmed

fattar årsbokslutoch beslut anslagsframställning och i anled-om
ning RRVs alltsårevisionsberättelse. Det är styrelsen själv iav
princip avgör vad revisionsberättelsen föranleder. Reglersom om

likasåansvarsbefrielse hårdasaknas, motsvarigheter till ABLs ska-
destånds- och straffansvarighetsregler. ABLs detaljerade bokfö-
rings- och redovisningsbestämmelser har inga motsvarigheter i

alltsåverksförordningen. Styrelsen har helt funktionen annan
inom den förvaltningenstatliga och i principär kontrollerandeett

rådgivandeoch till verkschefen, är den enligt § 4organ som som
verksförordningen för myndigheten. verkschefenDet göransvarar
främst attgenom

1 planera verksamheten
2 övervaka planerna följsatt
3 följa verksamheten och dess resultat.upp
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tenderar 71krav 1991verksförordningens SOUuppfyllaskallEn teater, som
måste kom-fungeraför Bilaga 15verksamhet,planstyrdbli attatt somen

instruktion.omfattandemedpletteras en
syftanderättssäkerhetobjektivitet ochtilldessaSlutsatsen av
utomstå-förhållande tillförhållningssätt iheltregler är, att nytt

special-omfattandeOm inteskulle krävas.anställdaende och en
författa-exempelförinförs, skullei lagreglering ta ettatt en--

Ve-till regeringen.får överklagarefuserat kunnaverkettsomre
beslutsmoti-klargörandekravställakunnaderbörande skulle
statstjänste-Sombeslutsformeranmärkaveringar, kunna etc.

radikaltmotsvarande sättställninganställdasskulle demän
medborgarrättsfrå-förhållandet blitill publikenförändras och en

skådespelar- ochhittillsvarandeutsträckningvilkenl typer avga.
klarlagt.inteslutas ärartistkontrakt skall kunnaandra

erfarenhetsmässigt ägnadeinstruktioner ärDetaljerade att ut-
målsättning sökaständigt ärförhämsko attgöra teatrar, varsen

uttrycksmed-i de sceniskainteinfallsvinklar baraochvägarnya
verksamhet.i hela sinlen utan

Ändaerfarenheten.sådana tillhands visarrisker ligger näraAtt
Operan och Drama-styrde1974kulturreformenfram till staten

dröjdefastställts, detreglementevälNärmed reglementen. ettten
lång utfärdabereddinnantidregelmässigt mycket attstaten var

alltsåår, i vilkenbortåt taktungefär20sistadetett nytt, samma
för deFöljden blevbrukar förnyas.myndigheterförinstruktioner

föråldrade aktstyckenparodisktdel nästankungliga teatrarnas
utvecklingenvid sidanheltställa dessahotade teatraratt omsom

många institu-teaterområdet, ärevördigadrabbatödeett som
Situationen räddadesbåde utomlands.i Sverige ochtioner genom

allrabetrakta dekundebolagi egenskap mestatt teatrarna av
avskaffadesföråldrade Slutligenobsoleta.delarna sagtsomsom

helt.reglementena

3.2.2 Kommunerna

någotområdetPå avvikande. Stats-reglernadet kommunala är
så apostroferadeskillnaden här i sinuttryckerkontoret ut-ovan

redning
1977179Enligt ligger helakommunallagen ansvaret sty-

mån fattats full-inte formellt delegationsbeslutrelsen i den av
tillförvaltningen saknar motsvarighetmäktige. Den kommunala

styrelse verkstäl-reglering ansvarsfördelning mellan ochden av
för statlig myndighet.i instruktionenlande ledning ensom ges

konflikteri situationer upphov till mellanDetta kan vissa sty-ge
kulturin-verkställande ledning inom kommunalt stöddarelse och

stitutioner.
svå-komplikation ligger itilläggas, ytterligareDet kan att en

förvaltningenrigheten inom den kommunala avgränsa teaternatt
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från kultur- och utbildningsnämnderna vilkaunder de sorterar. SOU 190
Tvister i teaterfrå-kulturnämnden föredragandeär iom vem som Bilaga 15

teaterchefen eller kulturchefen har inte varit sällsynta.gor - -
Oavsett är teaterchefens ställning och därmedsvaret teaterns
inom kommunala förvaltningar, frågeställningdenna visar,som
helt än verkställande direktörens i aktiebolag.annan ett

Om VD enligt ABL och generaldirektören enligt verksförord-
ningen självständigt har primärt för verksamheten,ett äransvar
principen i kommunallagen 1977179 den lnommotsatta. ramen
för de kommunala befogenheterna är den beslutande in-ytterst

fullmäktige under vilka styrelsen och övrigastansen nämnder sor-
Verksamheten leds landstingsråd.kommun- ochterar. Initia-av

utgår fråntivrätten konsekvent de politiskt sammansatta organen
tjänstemännen,och till vilka även teaterchef vid kommunalten en

förvaltad skulle räknas, förutsättes verkställateater de politiska
instansernas uppdrag. Ett självständigt för teaterchefansvar en
inom förvaltningssystemet, rätt arbeta initia-attsom ger egna
tiv, fordrar delegeringsbeslut. Saknas detta är kulturnämnden juri-
diskt teaterchef.sett

Huvudprincipen måsteär nämnderna själva sinutöva beslu-att
tanderätt och intede har rätt överlåtaförfattningsstödatt att utan

någonden annan.
Avgränsningen de ärenden bör delegeras berörs iav som

tillmotiven kommunallagen. l 197576l87 sid 260 anfördeprop
föredraganden bl a

När det gäller bedöma i vilken utsträckning nämndernasatt
beslutanderätt bör delegeras har enligt min mening gö-attman

avvägning mellan demokratiaspekter och kravet effekti-ra en
vitet i den kommunala förvaltningen. De förtroendevalda i nämn-
derna har det måstepolitiska och därmed kunna fattaansvaret
beslut frågoroch utöva inflytande över är betydelse försom av
medborgarna. Detta innebär förtroendevaldade bör kunnaatt
följa den fortlöpande kommunala verksamheten, även om man
inte fattar beslut i varje enskilt ärende. detl sammanhanget bör
beaktas delegation i mindre viktiga kanatt ärenden de förtro-ge
endevalda möjlighet ägna tid planering, riktlinjer ochatt mer

frågor.andra principiella Vad jag innebärhar jag stö-sagt attnu
der principen delegation bör förekomma främst i rutinären-att
den, frågaärenden där det är direkt tillämpningt ex om en av
riktlinjer Någranämnden har fastställt. anvisning-närmaresom -

för tillämpningen delegationsinstitutet bör enligt minar av me-
ning inte i lag. Förutsättningarna för vad kan och bör de-ges som
legeras varierar mellan kommuner olika storlek. Det bör där-av
för liksom hittills tillkomma kommunerna landstingskommu-och

själva bestämma hur delegationsreglernaatt skall tillämpas.nerna
När delegationsförfarandets tillämpning övervägs, är det enligt
min mening nödvändigt beakta de krav ställtsatt noggrant som
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från de förtroen-information 1991 71på SOUförbättradinflytande ochvidgat
från sida. Bilaga I5medborgarnasdevaldas och

borde skedelegationenuttalade blKonstitutionsutskottet atta
deeffektivitetskravet avvägsmeningenrestriktivt i den motatt

tillerkännas denbordevilkademokratisynpunkterna,allmänna
77.19767725 sidKUbetydelsenavgörande

tvåmåste led.i Förstalltid skeinom nämndDelegering en
vissadelegerafullmäktige nämnden rättfordras att grup-att ger

utnyttjamåste beslutanämndenärenden och sedan attomper av
delegera.rätten att

delegationsuppdrag lämnas tillkanEtt
består supple-ellerutskott ledamöteravdelning som aven-

i nämndenanter
eller suppleant i nämnden ellerenskild ledamoten-

eller landstinget.anställd i kommunenen-
får överlåtas någon DetintedelegeringsuppdragEtt annan.

alltså angriper ividaredelegering, vilketfinns förbud te-motett
frågor inteVissa kan överhuvudarbetsformer.internaatrarnas

delegeras.
SOUkommunallagframlagt förslag tillEnligt nyligenett ny

något vidgas.199024 delegeringsmöjligheten kommakan att
konstitutionsut-i enlighet medpraktiken kommunernal synes

återhållsamhet fattandetutlåtande vidintagithaskottets stor av
förvaltning. ldrivitsi fall verksamhetendelegationsbeslut de som

kommunala möjlighetenuppenbart dendetalla händelser är att
själv-inte skaparutsträckning delegerai viss ettatt sammaansvar

obligatorium.ständighet ABLssom
teaterdemokratisk paradox,själva verket härI möter somen

så underordnandeskulle formuleras här. Kankunna teaternett av
demokratins reglerkommunalakonstformer under denoch andra

el-i folkvaldamed det rutinerbeslut och organom man menar-
yttrandefri-fullförenligt med kravetler myndigheter vara-

inbe-ochbemärkelse Lindblom inläggerhet i den vida Paul som
administrativvarjegriper politiska viljeyttringarförutom även

omgång
Ãr demokratiförinte i just utmärkandedet stället det ärsom
konsten inte ställs i politikens tjänstatt

relatio-tvivel inställning iDetta är präglarutan storten som
å ifrångårtill Men andra sidan intedet kommateatern. attnerna

såde kommunala reglerna otvivelaktigt beskaffadeäratt att tea-
sådanvid underordnadkommunal myndighetsform harter en

ställning inte delegering hänseenden ävensker i delochom en
åtskilligadärefter. Paul Lindblom fallhar faktiskt redovisat av

olyckliga anledning till be-regelkollisioner i verkligheten, som ger
tänksamhet verksam-och visar formen betydelse förhar reellatt
heten.

konstnärligafunktionsuppdelning exempelvis denDen mellan
obligatorisktledningen i form ägarfunktionen,VD och somav
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svår åstadkommaföljer med aktiebolagsformen, inomär kom- SOU l99latt 71
munal eller landstingskommunal förvaltning. Bilaga 15

Bland faktorer,andra inha spelat när kommunernasom synes
i allmänhet för organisationsform den högreärstannat annan
riskexponering, i olika hänseenden följer med myndighetsfor-som

handlar blDet myndigheternas strävan begränsaattmen. a om
sitt ekonomiska ansvarstagande till anslagna medel och väl även
till önskan binda den konstnärliga ledningen till deatten upp an-
slagna kostnadsramarna. Man har inte varit bereddheller att

fullaöverta det arbetsgivaransvaret för konstnärligaden persona-
len fasta anställningar statligai enligt gällande eller kommunala
regler med omplaceringsskyldighet, förtursrätt i den offentliga
förvaltningen etc.

3.3 Stiftelser

Stiftelseinstitutet har i Sverige framvuxit i praxis. Fortfarande
saknas lagreglering i egentlig bemärkelse. finns visserligenDet tre
lagar direkt behandlar stiftelser. Ingen dessa dockreglerarsom av

sådant. årsstiftelseinstitutet lagarnaDe 1929 tillsyns-ärtresom
lag, permutationslagen och tryggandelagen. Den vis-senare avser

företagsstiftelser pensions- personalstiftelser.ochtypsa
års1929 lag föreskriver tillsynenenbart hur stiftelsen skallav

ordnad. eftersomMen det möjligt förordna undan-är attvara om
fråntagande den offentliga tillsynen och detta regelbundet sker-

påståkan stiftelseinstitutet enligt svensk i huvudsakrättattman-
är oreglerat.

återfinnstillsynslagenl den enda definitionen i svensk rätt av
begreppet stiftelse. Enligt lagens inledande paragraf föreligger en

någon såsomstiftelse egendomanslagit självständig för-attom
ändamål.fortvarandemögenhet tjäna bestämt stiftelseför-lett

alltså frånordnandet ligger egendom avskilts stiftarens förmö-att
genhet för i stället leva vidare under självförvaltning. of-Ettatt
fentligt eller kommun förordnarstatenorgan en som om en- -

avstår således frånstiftelse, i själva Förvalta-verket äganderätten.
stiftelsen med hela dispositionsrätten stiftelsensblir i ställetre av

alltsåStiftarnastyrelse. kan inte beträffande aktiebolagettsom
fortsätta stiftelsen.äga kommuner eller landsting ofta be-Näratt

dem instiftadetecknar stiftelser sina stiftelser, dettaärav som
årsmötenoegentligt uttryckssätt. Regler varigenomett etc,om

stiftarna skulle kunna utkräva styrelsen Styrel-saknas.ansvar av
förvaltning behöver inte revideras. Eventuella föreskriftersens

revision i stadgarna inget formalitet.är änannatom renen
årsEnligt 1982 permutationslag kan kammarkollegierna medge

upprätthållasförändring bestämmelse, inte längre kanav som
förhållandengrund ändrade eller blivit onyttiguppenbartav som

stridandeeller stiftarens avsikt. Permutationslagen förutsät-mot
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juridiskellerenskild fysiskemellertid stiftaren SOU 1991 71äratt person.ter
inteföljaktligen prö-kaneller kommuner Bilaga 15bildadStiftelse statav

dock inteinnebärregeringen. Detenbartden vägen utan avvas
efter gottfin-stiftelseromreglera statligafriregeringen är attatt

för rätts-avgöranderegeringen hareftersomnande, ett ansvar
tillståndfortvarandeinriktningStiftelseinstitutetspraxis. ett

genomtänktakravföränderlighet ställerprincipi storautan
så praktiken knappast ärde istadgar,framsyntaoch attstora,

åstadkomma.möjliga att
tillförts stadge-kulturstiftelserdärför de flestapraktiken harl

årsmöten för styrelsen självmöjlighetellerbestämmelser attom
från föreningslivet. Detmodellallt efterstiftelsens stadgarändra

ifråga-börjatalltfler sammanhangtid iemellertidhar senare
giltig,verkligen rättsligenstiftelsebildning ärhuruvidasättas, en

förbehåll godtyckligträtti stadgar intagitstiftaren attomom
ändamål. doktrinen haråterkalla lnomeller ändraförordnande

stif-sig giltigi och för ärstiftelsebildningenframförts, attatt men
åtgärdsådan OmHessler, Hföretaförhindradär atttaren en

sid 347 ochi svenskstiftelseinstitutet rättStudierstiftelser. över
sid 40. relativtstiftelser lbeskattningHagstedt, OmJ A ettav

skattemål be-instansvisserligen inte högreprövatfärskt av --
för lands-regler gällerkulturstiftelse enligt deskattades somen

bedömningsamladstiftelsen videftersomtingskommuner aven
självständigttillräckligtframstodintestiftelsens stadgar ettsom

Även förhål-gränsdragningen ilandstinget.rättssubjekt gentemot
rättsfigurersdessahandelsbolag medenkla bolag ellerlande till

någon gång konkursmedi sambandharpersonliga t exansvar
måhända akade-tillsvidarefrågasatts. diskussion kanDenna vara

nämndatidigarei samband med densitttordemisk svarmen
beskattningsfrågorna för-ideellaför stiftelser ochöversynen av

enlngar.
kulturområdet liggaStiftelseformens främsta förtjänst anses

från förvaltningenoffentligatill avskillnad denmöjligheti den
uppnå fris-önskvärdmöjlighetdärmed förbättradoch att meren

förhållande tilltående huvudmannentillställning i samt en
i aktiebo-saknas denförvaltningsform. Däremotbranschanpassad

bo-ansvarsfördelningen mellangenomfördakonsekventlagslagen
för-känsligaiblandminst detgäller inteolika Dettalagets organ.

institutionschef.hållandet ochmellan styrelse
instruk-eller istiftelsens stadgarisöktpraktiken harl attman

påpekatsSom tidigareansvarsfördelningen.klarläggationer att
regler-dylikainterna karaktärenprivaträttsliga ochdenutgörs av

möjligheternafaktorbegränsandenödvändighetmedingar aven
genomgång stif-i flertaletutformade reglernadehärvidlag. En av

stad-i övrigt. lbetydande oklarhetvid handenäventelser enger
chefstjänste-oftast stiftelsenshandlingar talasandraoch omgar

tjänstemänneneller verkställandekonstnärlige ledarenman,
innehåll odefinierade be-till sitti settstort synonyma mensom
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Aktiebolagens preciserade befogenhetsupp-och SOU 1991 71grepp. ansvars-
uppnås. påtagligtdelning har inte kunnat Det de kommu-är Bilagaatt 15

också frånnala stiftelserna haft viss obenägenhet frigöra sigatten
stiftarnas erfarenheter kommunal nämndverksamhet be-medav

teaterområdetgränsad och förhållan-oklar ansvarsdelegering i
de till chefstjänstemännen. Dessa oklarheter leda till osäker-synes
het hos de politiskt tillsatta styrelseledamöterna styrelseansva-om

och styrelserollen.ret

3.4 Ekonomisk förening

För ekonomiska föreningar gäller sedan 1988 lagen ny
1987667, års1951ersätter lag. Genom denna lagstiftningsom
är verksamhet, drivs formeni ekonomisk förening, lagbun-som
den sätt liknar aktiebolagen.ett som

Utmärkande för ekonomisk förening enligt de bestämmel-nya
är den ekonomisk verksamhet skall främja sinaattserna genom

medlemmars ekonomiska intressen och medlemmarna skallatt
delta i verksamheten konsumenter, leverantörer, ellersom an-

sätt. Kravet deltagande i verksamheten den ekonomis-nat ger
ka föreningen kooperativ prägel. Den kooperativa karaktärenen

ytterligaremarkeras medlemskapet i princip skallattgenom vara
öppet, varje medlem huvudregel skall haatt röstgenom som en

utdelning överskott i huvudsak skall isamt skeattgenom av pro-
portion till varje medlems deltagande i verksamheten.

Kravet verksamheten enligt lagen ekonomiska förening-att om
skall frånha ekonomiskt syfte är till skillnad bestämmelser-ettar
i ABL inte disponibelt. ellerTeater- offentligt under-na annan

liknandestödd verksamhet har emellertid uppenbarligen inte det
syfte med föreningekonomisk enligt gällande lagstift-som avses
ning. Det därförär knappast tänkbart statligt eller kommu-att en
nalt ägd skulle kunna registrering ekonomisk för-teater som

fåening. De faktiskt arbetar ekonomiska för-teatrar, som som
långteningar, bildatshar före den nuvarande lagstiftningens till-

komst.

3.5 Ideell förening

Verksamhet, bedrivs i föreningsform, inte uppfyller kra-som men
ekonomisk förening, är ideell Förening. Det ärattven vara en

fråga fåromstridd i vilken utsträckning ideell förening driva
vinstgivande rörelse.

Ideell förening är i lag helt oreglerad företeelse,en om man
frånbortser vissa skatterättsliga regler. föreningIdeell ianses

så någorlundapraxis bildad, fullständiga stadgarsnart anta-vara
gits och styrelse valts.
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möjligt0rd änformen med andra 199171oreglerade är SOUDen merom
stiftelser äranförtsstiftelser. Vadbeträffande Bilagauttalad I 5än omovan

också föreningar. For-tillämpligt ideelladärmed i delarstora
förhål-vid ändradeflexibel anpassningsbarochär dock meramen

föreningsmötetfortvarighetskrav ochsaknaslanden attgenom
verksamheten.permutation förändraär suveränt att utan

Å också precisföreningen denideellaandra sidan denär som
iassociationsform,ekonomiska till sin öppennatur somen

i prin-och med röstetalmedlemsantaletprincip inte kan begränsa
cip efter huvudtalet.

ingå förening. Staten kaninte ikanStaten eller kommuner en
förening.inteRiksteatern ägastödja förening typ enmenen av

kungligadeställning ägareOm nuvarande teatrar-statens avsom
bestå, föreningsformenkulturinstitutioner skall ärandraellerna

utesluten.

Bedömningar4

4.1 Bakgrund

ställningbakgrund tillvill jag tecknaInledningsvis teatrarnasen
fristående kännetecknasmarknadproducenter avsomensom

hård monopolkaraktär,myndighets- ellerkonkurrens denutan
iden offentliga verksamhetenkännetecknar stort.som
50 al-varjespelas kvällhuvudstadenl teater somca scener,

måste för-föreställningaroavsett teatersyn presentera som--
mår utbudet.väljer i detpublik, kräsetattrahera storaen som

från Sverigeskonkurrens etermedia däri tilltagandeDetta sker en
också bestårdel utbudetRadios bara är avsomen avprogram nu
frånsvenskspråkiga hela värl-kanaler och kabel-TV-programnya

biografer,flesta publika verksamheterfilmer, Deden, etc.sport -
kämpar medfotboll, politiska partier, kyrkorfolkparker, etc stora

svårigheter sig i konkurrensen. Det ärhävda den oerhördaatt en
iolika och trendermiljö ständigt influeras händelser sam-avsom
påver-i sinoch samhällsutvecklingenhället i världen däroch tur

kas teatern.av
sådan sighar hävdaomgivningiDet är utanteatrarna atten

avkall det budskappopulismförfalla till och utan attatt re-ge
vill förmedla.spektive teater

framstår utredningen detföri detta lägeVad mestsomsom
måsteteateransvarig,för varje huvudman ochbetydelsefulla vara

må fånganå vilket änmed budskap det attteaternsatt ut vara --
frågaså naturligtvisintresse. avgö-publiks Att sker är en aven

allt publiktekonomisk betydelse. framför Utanrande Men ett
meningsfull.verksamheten knappastärsvar

uppslagsrikt föraoch sättständigt aktuelltAtt ut ettett
någotarbetsformer,smidigakonstnärligt budskap förutsätter som

412



i dagens med lagar och avtal genomreglerade samhälle ofta är ett SOU 1991 7l
problem för kreativt, konstnärligt arbete. offentligtDe ägda insti- Bilaga 15
tutionerna har inte sällan anklagats för brister i detta samman-
hang. Framväxten fria och andra alternativa formerav grupper

betydligt ekonomiskatrots förutsättningar kan sä-ogynnsammare
kerligen delvis reaktion stela ledningsformer.ses som moten
Bristande kreativa uttrycksmöjligheter ikan sin leda till konst-tur
närliga och ekonomiska bakslag. Följande uttalande föredra-av

statsrådetgande i kulturpropositionen 197428 äger fortfarande
giltighet

mångsidighetOm kravet och rik variation i kulturutbudet
skall kunna måsteuppfyllas den interna ansvarsfördelningen i
varje enskild institution utgå från fårde kreativa insatsernaatt ut-
formas i största möjliga frihet under de betingelser gäller försom
institutionen med hänsyn till dess uppgifter och de övriga inte-minst ekonomiska förutsättningarna.-

4.2 Myndighetsformen

Förvaltningsformen har tidigare konstaterats framför allt till-som
skapats för utgöra myndighetsutövningatt och har starka inslag

judiciella förfaranden, inte hör hemma i konstnärligaav som sam-
fåtaligamanhang. De förespråkarna för uppfattningen, offent-att

ligt ägda företag skall kunna ombildas till förvaltningar, har hän-
visat till den offentliga förvaltningens fasta regelsystem ettsom
stöd i likhet med aktiebolagslagen. Men skillnaden är förvalt-att
ningslagen, lagen offentlig anställning, verksförordningen,om
kommunallagen till delar knappast kanetc stora tillämpas t ex

Någon gång också fråganteatrarna. har ställts det inteom vore
möjligt med olika undantag iatt instruktioner göra erforderli-etc

undantag i det offentliga regelsystemet.ga Av de tidigare analys
framgår dock det offentliga regelsystemetatt i grundläggande
hänseenden tvingandeär och detta givetvis i syfte i myndig-att
hetsutövningen skapa erforderlig rättstrygghet för medborgarna.

Svårigheterna framgår också nedslåendede resultaten deav av
framför allt landstingskommunala försöken med inom kul-teater
turnämnder och liknande kommunala TR redovisat.organ, som

ocksåMan kan tillfoga de negativa erfarenheter själv drogstaten
årunder de regionmusiken fungerade statlig myndighet. Attsom

myndighetsformen är olämplig, mycket fastsynes vara en grun-
dad uppfattning bland alla teaterledare.

Man kan inte heller blunda för även utanför ochatt öv-teater
kulturområdenriga tilldrar sig aktiebolagens arbetsformer stor

uppmärksamhet mångaoch utgör i hänseenden förebild för sam-
hällsutvecklingen. Flertalet statliga industriella verksamheter äger
sedan länge med självklarhet aktiebolag och är anslutnarum som
till särskilda arbetsgivarorganisationer oftast SFO. Under förarbe-
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förvaltningslagen 71SOU 1991så 1986denmed antagna varsent nyatena som
tidsfråga, in-bara Bilaga 15troligenmodell. Det äruttaladklartABL enen

aktiebolagtillombildasverkenaffärsdrivande etc.denan
ändamål för-inomnågot medsvårt förnuftigt attDet är att se

Enaktiebolagens.liknandereglertillskapasökavaltningsformen
bolagsformen.måste väljadirektrationellare vägbetydligt attvara

Önskar låter sig inågon görasdetdetaljimodifieringar t exman
bolagsordning.

myndighetsfor-således finnainteSammanfattningsvis kan jag
landetsövergång blandmyndighetertillallmänlämplig. Enmen

bibehållna arbetssättregler ochmedskeinte kunnaskulleteatrar
försämrade arbets-måste allvarligtrisk förmedförabedömasoch

Överhuvud myndighetsformenerfarenheternaärbetingelser. av
yttrandefrihetssynpunktsåså tveksamoch formen attnegativa ur

förförordningenföreskrifter ikunna övervägasskulledet t o m
musikinstitutionerochlokalaregionala och annanomteater-

huvudmannaskap.förform

föreningstiftelse eller4.3 Bolag,

privaträttsligaföreningsformer ärellerstiftelse-Samtliga bolags-,
huvudsakteaterdrift itillmöjlighetdärmedassociationer, gersom

nedan kan skeseteaterdriftenSjälvatraditionellt sätt. mera
ochförvaltningslagstiftningen teatrarnabundenhet etc,utan av

kollektiv-förbund,nuvarandeiorganiseradekanpersonalen vara
från huvud-frikopplaskanekonomiskadetavtalen, etcansvaret

organiserahinderobjektivaingafinns kort attDet sagtmannens.
intedockDärmedrationellt sätt. attsagtverksamheten va-ett

betydelse.saknarassociationerlet mellan dessa
föreningsla-torde denangår föreningekonomiskförstVad nya

för-ekonomisktillåta registreringinte längre teater somavgen
olagligalltså betecknaskunnatordeening. Formen somnumera

gällervad teatrar.
registreringsförfaran-sådantingetfinnsföreningarFör ideella

ideellföreningideellhindrahellertordede. Inget attannat en
ellerförmöjlighetsaknasDäremot statendrivergrund teater.
denförening. Liksomägabilda ellersjälvkommunen att en

association,öppenideelladenföreningen ärekonomiska en
eller kom-Villmedlemskap.utökatförhindrainte statenkansom

förening,ideelli formenbedrivasskallverksamhet avattmun en
liknande överlåta teaterförening ellermåste teatern.taenman

inriktningen blir be-framtidadeninflytandeHuvudmannens
åtminstone föraktuellt attknappast statenDetgränsat. synes

vänförening.desstillOperanöverföra t ex
ifrågasattsfalli vissaOckså lagenlighet hartezrterstiftelsernas

med-konkursvidunderkännande kanEtt tmyndigheterna. exav
stiftelse-undertecknatför depersonligtföra sompersoner,ansvar
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handlingarna. Också stiftelse innebär, huvudmannen avhänderatt SOU 1991 7l
sig den egendom utgör.teatern Bilaga l5

Aktiebolag är den enda form, bevarar äganderätten hossom
huvudmannen. ocksåDet frånär den enda lagligt synpunkt helt
invändningsfria formen.

Ägandefrågan kan främst akademiskt intressesynas vara av
kan betydelse vid behovmen stadgeändringar.vara av t ex av

måhändaViktigast är ändå, aktiebolagsformen är denatt enda
möjligen med undantag för ekonomiska föreningar, den for-men

är lagenlighetssynpunkt utesluten tillhandahållermen ur ettsom
fullständigt och fungerande regelsystem. Ehuru ABL inte skapats
för tillgodose konstnärliga ändamål,att har det i praktiken visat
sig lagens klara regleratt ansvarsfördelningen, redovisningom etc
är bäst förenliga ocksåmed kraven för konstnärlig produktion i
institutionssammanhang. De i lag oreglerade företagsformerna
stiftelse eller ideell måsteförening kompletteras med regler, som

svåraär utforma lika väl iatt ABL ioch praktiken aldrig vi-som
hållasig denna standard;sat det skulle förutsätta aktiebo-en ny

lagslag i varje enskilt fall.
Aktiebolagsformen är alla synpunkter betydelse denur av

form är speciellt utformad för producerande företag.som Det
ocksågäller och andra kulturproducenter.teatrar Andra alterna-

tiv kan i speciella situationer motiverade såbör i fallvara men
stå i överensstämmelse med de speciella förutsättningarna som
gäller Riksteatern ellert Folkteatern i Göteborg, där detex finns

speciell föreningsanknytning.en
Någon speciell anledning inrätta svårteaterstiftelseratt är att

för dagen kan möjligen tänkas anslåskapitalse förmen ettom
fortvarigt tjäna teaterändamål.att sådantEtt såett anslag skulle i

fall ståkunna i överensstämmelse syftemåletmed med stiftelse-
formen. sådantExempel finns f inte teaterområdetn men

påväl andra kulturområden universiteten.t ex
Sammanfattningsvis är det enligt min mening dags övergeatt

det tidigare främst ideologiskt motståndetbetingade för-denmot
exklusivt vinstinriktade aktiebolagsformenment och fortsattautan

skygglappar välja denna för olika former produktion vinstgi-av -
vande eller icke anpassade associationsform.-

Slutsatsema följande.är Staten föreslås besluta fortsättaatt
driften de statliga Operanteatrarna och Dramaten i oföränd-av

alltsårad form aktiebolag. Beträffande Riksteatern föreslåssom
ingen ändring. föreslåsDäremot något utanför uppdraget att- -regeringen överväger ytterligare bolagisering kulturområdena i
första hand vad Rikskonserter. övergårJag därefter tillavser att
behandla specialfrågorvissa i anslutning till bolagsdriften.
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711991SOUdirektörenVerkställande4.4
IBilaga 5

bolagsfrå-sinahandläggningidetfinnsstyckenvissaI statens av
sådant inslagförvaltningspraxis. Ettstatligprägladeinslag avgor

ochockså Opera-formelltregeringen utserdet ärär att som
Övriga ärdetregelföljer ABLs attDramatencheferna. teatrar

Några invändningarkritiska motligger.uppgiftenstyrelsen den
från någotinteinstitutionerna harhelstatligadevidförfarandet

håll uppfatt-från framförtsdelharhåll framkommit. Tvärtom en
finnsDetregeringen skapats.tilllänkvärdefull en-ningen, att en

föreslå någon dettaändringanledningingenmeningmin avligt
förfarande.

framgår följandegjortjagundersökningardeAv
såÄven ledarenkonstnärliga gottotvivelaktigt den somom

åtminstone diskus-förekommerockså sinVDäralltid teater,
administra-detharendastVDsärskildsionsvis tanken somen

associationsrättsvenskEnligtekonomiska ansestiva och ansvaret.
konst-allaverklighetenidelas. Attkunnadock inte VDs ansvar
tordeoch vicesidaockså ekonomiskfrågor harnärliga versaen

konstnärli-devisatsförhållande. tidigareSomkänt ansesettvara
för-löpandeinom VDsliggateaterpraxisenligt fastbeslutenga

iVDadministrativtill ävenlederDettavaltningsansvar. att en
också harhand repertoaransvar.sista t ettex

frågan.denövervägtutredningstatlignyligenharl Norge en
före-föreslå ändring änanledning attintedockfannDen annan

fårekonomicheferna, rapporteraförslå ställningstärkt somen
situationer.vissaistyrelsendirekt till

söktiställetochgått vägenharländer motsattaandral man
går följeränlängresättställningteaterchefens ettstärka som

§ 28följandestadgasteaterlovendanskadenlmed VD-skapet.
ind-göresgodkendelsemå kulturministerensudenikkeDer

uafhaengigtfrit ochtill at tra-teaterledelsensskraenkninger i ret
övrige kunstne-ochrepertoire,bestemmelse engagementeffe om

spørsmål.riske
garantierökadeskapa motbestämmelse ev po-Denna attavser

Danmarkockså åberopats irepertoarpåverkan motharlitisk men
°medinflytande.fackligtinföraförsök att

min-frisktiRikets övergreppTredjemedharTysklandl man
fürNormalvertragiuppnå resultat ettattsökt genomsammane

teaterchefenförbeslutenkonstnärligadeIntendanten, reservera
gjortsanställningskontrakt,tillformulärlntendant. Detta som

TeatrarnastillmotsvarighetenBühnenvereinDeutscheravupp
anställ-vidundantagslöstpraktiskttillämpasRiksförbund, taget

teaterchef.tyskning av en
teaterchefs-Sverigeimån funktion harmotsvarandei vissEn

treårigt.oftavisstidsanställning,ärförordnandet, sortsensom
svenskteaterchefens imedkombinationförordnandet iGenom

erhållerrepertoarfrågoribestämmaexklusivapraxis rätt tatt ex
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teaterchefen i aktiebolag sätt och vis liknande garanti SOUatt 1991 71en
under förordnandetiden självständigt för Lik-repertoaren. Bilaga 15svara

i Danmark eller Tyskland kan styrelsen häva kontraktetsom men
inte vidare skadeståndskonsekvenser.och oftast inteutan utan

Styrelsens påverkamöjligheter alltsåligger iatt repertoaren att
välja teaterchef inte i därefter ingripa i de konstnärligaattmen
frågorna. En såledesstyrelseledamot skall inte behöva känna att

någothanhon har för repertoarvalet.ansvar
Balansen i det svenska århar möjligen undersystemet senare

påverkats den allmänna motviljan tidsbegränsade anställ-av mot
fåttningar, bl uttryck i lagen anställningsskydd LAS.som a om

Även någotlagen inte förbjudersätt tidsbegränsadeom an-
nivå,ställningar denna någonförutsätter den form skydds-av

Sverige åstadkommanät. l har tanken varit detta liknandeatt
sätt gäller förordnandepensioner för politiskasom genom upp-
drag. Regelsystemet emellertid inte fullgöra denna funktionsynes
riktigt avgångväl vid efter kort dåtid bl därför de aktuellaatta
mycket begränsade pensionerna blir livsvariga och kan arbetas
upp.

På de flesta är ocksåteaterchefen VD dteatrar konstnärligsv
ledare. Motsvarande gäller internationellt.även De undantag som
finns i Sverige eller återfinnsutomlands egentligen bara inom- -

någonmusikteatern, där mycket erfaren med kanskeoperaman
ekonomisk eller juridisk framgångbakgrund med kunnat kreera
operachefens roll den legendariske Metropolitanchefent Ru-ex
dolf Bing.

Vad VD år min bedömning följande. De allt högre kra-avser
från publiken, den allt högre medvetandegraden hosven teatrar-
ensembler och andra anställda ställer motsvarande högrenas etc

krav val pjäser, ingåendeoch överhuvud kän-av engagemang
nedom arbetssätt och möjligheter.teaterns Till det kommerom
de kraven kunna samla splittradstora att ensemble kring etten
konstruktivt dåDen tid, teaterchefen valde sin ensemb-program.

är för länge sedan förbi. Allt detta gör det i allmänhet nödvän-
digt med konstnärlig ledare. gällerDetta särskilt talteaternen
med dess omfattande pjäslitteratur.enormt

önskemålDe finnaskan ökat företagsekonomisktettsom om
inomsynsätt bör hellre tillgodoses ökat viktteatrarna attgenom

fästes vid rekryteringen svårighetekonomichefer. En för nytill-av
trädande ekonomichefer Sverigeär det i saknas förberedandeatt
utbildning i teaterekonomi och liknande. Vid universitet i t ex

genomgåUSA det möjligtär särskilda kurser för non-profitatt
corporations. Dessa kombineraskan utbildningmed i olika aka-
demiska sådanlinjer. Det önskvärtär kompletterande utbild-att

nivåning ocksåakademisk tillskapas i Sverige.
Frågan ekonomichefernas rapportering finner jag i högom

samarbetsfråga,grad måste beaktas vid valetvara en som mera av
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in- 71ekonomichefs mening bör 1991SOUdå anställdredanteaterchef, enny
15Bilagahämtas.

föreslå ändringaranledningövrigtheller iintefinner attJag
teatercheferförpensionsbestämmelsernaförundantagmed att

över.torde böraockså institutionsledareandrasannoliktoch ses

sammansättningStyrelsens4.5

Kulturrådet utred-i sinrekommenderadetidigare nämnts,Som
frånutifrån skrivelse197266,SOUKulturpolitikning Ny en

kulturin-statligai deinslagparlamentariskariksdagsrevisorerna
innebördenKulturrådet konstaterarstyrelser. attstitutionernas av

Om därmedtilläggeroch atthelt klarinte äruttrycket enavses
samhället iföreträdakunna stat-skallriksdagsledamotenskild en

exempelfleraredanfinns detinstitutions styrelse,lig nu
institutionersockså kommunalaipraxis sty-Dedetta. motsvarar

införakulturrådet önskvärtintedet attrelser. Däremot enanser
Ut-institutionsstyrelserna.irepresentationavvägdpartipolitiskt

i dentydasnämligen kunnaskulleinslagparlamentariskttrycket
riktningen.

urskiljakanocholikaföljts sättuppmaning harDenna man
praxis.kommunalstatlig ochmellanolikhetertydliga

generellt sägalandsting kan attochkommuner sam-Inom man
rådandetillfälletförspeglar denochpartipolitiskmansättning är

landstinget.kommunfullmäktige elleriställningenpartipolitiska
vanliga iockså ärefter linjer,bedrivsi styrelsenArbetet som

iarbetemellanförutsättningarnaskildajuridisktDekommunen.
desto lättareoch harnämndstyrelse ochföretags tonas nerett en

bestämmelserdå uttryckligasaknarstiftelserna, dessaiskekunnat
i ämnet.

betän-hållit ordalydelsen isig tilldelför sinStaten har mera
visserligenfinnsOperan och Dramatenförstyrelsernakandet. l

oppositionensåväl regeringspartietför menrepresentanter som
ekonomisk,valts medledamöterantalet ärövervägandedet som

lokalbakgrund liksomkulturellallmänkonstnärlig ellerjuridisk,
förankring.

ocksåföljerbolagenstatligai deStyrelsesammansättningen
gärnanäringslivet, därinomföretagförpraxis större manmera

håll.från Staten självolikastyrelse kompetenstillförasöker en
Övriga bo-för sinasjälvklarhetprincip medf ötillämpar samma

lag.
kommunernasammansättning,så politiskutpräglatEn som

lojalitetskonflikter.också leda till uppkomstenkantillämpar, av
bolagetsiakttastädseskyldigenligt ABLstyrelseledamot är attEn

intressen,politiskamed dekonfliktikan kommaDettaintressen.
emellertid ingaABL görstyrelseledamöterna un-representerar.

lederstyrelsen,inommotsättningarPolitiskahärför.dantag som
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företagettill motarbetas, inteär förenliga med styrelseuppdra-att SOU 1991 71
sådan någrahäromåret, dåintressekonfliktEn aktualiseradesget. Bilaga l5

ledamöter i stadsteaters styrelse tillika ledamöter i kommun-en
fullmäktige i sistnämnda församling röstade för halveringen av
det kommunala anslag, de styrelseledamöter varit medsom om

sådant uppsåtligtföråska Ett agerande bolagetsteatern.att mot
intressen inte i överensstämmelse och sistamed ABL isynes vara

skadeståndsbestämmelsernahand kunna aktualisera i lagen.
En tanke, tid börjat diskuteras kommunaltsom senare

håll, låta ocksåär kulturnämndens ledamöter styrelser föratt vara
kommunens olika kulturföretag. Denna k dalamodell efter dets
landskap, där faktisktmodellen finns genomförd har kritiserats

Riksförbund,Teatrarnas bl yttratav som a
En kulturnämnd involverad i stiftelser, harär de attsom som

tillsyn kommer troligen inte fungera särskiltöva över, heller att
På kulturnämndenväl. torde med största sannolikhet ankomma

de viktigaste uppgifterna fördela landstingetsattsom en av resur-
kulturområdena. såEn nämnd involverad i stiftelsernasser

svårigheterverksamhet kan komma sin verksam-utövaatt att
het distansmed den oväld och kan önskvärd eller i varjesom vara
fall misstänkas för detta. Det för övrigt inteär uteslutet attens
det kommunala jävsbestämmelserna i framtid kan bli aktuella.en

Liksom TR bedömningen föreslagnagör den kulturnämn-att
i förstaden hand alltid kommer känna sig nämnd ochatt som

ifrågasättas ocksåmindre stiftelsestyrelse kan inte dettasom om
den legala konsekvensen förslaget. l ochär med näm-attav man

iligen väljer föra in styrelseuppdragen reglementet för kultur-att
följden sinnämnden torde bli styrelsearbetet i helhet under-att

fråntillkastas det kommunala regelverket skillnad följderna av
råkar någonsamtidigt stiftel-enskild nämndledamot sitta iatt av

ifrågasättatillåterstyrelse. TR sig detta verkligenattsernas om
har varit förslagsställarnas syfte.

ocksånackdel med kulturnämnden till styrelseEn göra äratt
möjligheten knyta för länsteaterföreningar,att representanteratt

gårlänsbildningsförbund till förlorad.styrelsearbetet En näraetc
enligtanknytning till folkrörelser och regionala ärandra organ

våra framgångsrikt regio-erfarenheter viktig betingelse för etten
Över vårtkulturarbete. hela land strävannalt är det att upp-en

innebördförslagden kontakter. Ett motsattmuntra typen av av
böra övervä-föreliggande överraskande ochdet är synessom nu

ytterligare.gas
svårighe-ocksåerfarenheterna i visarpraktiska DalarnaDe

Sålundahålla inteolika isär. har styrelsernauppdragendeter att
istånd anslagsyrkan-ställning till företagenssig längresett att ta

då Anslagsyrkande-föregripa arbetet i nämnden.den, detta skulle
chefen.föruppgiftreducerats till enbarthar detta sätt enna

fallitdärmedviktigaste uppgifterna för styrelsen harEn deav
bort.
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sådan personal-finna än 1991 71jag inte SOUmin del kanFör attannat en
gångsvårigheter tillämpa oli-onödiga Bilaga I5union skapar att samma

liggersamtidigt. Detrida alla hästarregelsystem ochka ett
håll kan värderabindningari styrelsevärde annatutanatt en

verksamheten.för denintressantfram vad äroch ta egnasom
el-i kommunalaföljersammanvägning, sedanpolitiskaDen som

jävsliknandeheltbör sedan skestatliga politiskaler utanorgan
således självständigaförhållanden. Sammanfattningsvis finner jag

såväl denkulturföretagenslängden bäststyrelser i motsvara som
anledninginte hellerfinnsintressen. Det attpolitiska processens

föreslå statliga styrelsernasdeprinciper förnuvarande sam-att
förmån politiskt valdaensidigtförtillmansättning överges mera

styrelser.

statsbidragskonstruktionenAktiekapitalets storlek och4.6

från avvikandebolagspraxisuppvisarde punkterEn ensomav
såväl Operan ochföraktiekapitalettillämpning storlekenär av

Båda dei landet. nämn-flera andra störreDramaten teatrarsom
50 000 kronor, allt-tillaktiekapital begränsatda har ettteatrarna

tillåter. förhållandeså tillminimum vad lagen l teatrarnas om-av
fin-Det tordeuppseendeväckande litet.aktiekapitaletslutning är

så underkapitaliserade.bolag, ärsomnas
stårnaturligtvis bakomFörklaringen är statenteatrarnaatt

påta-ocksådärmedsina Men ärmed sagt att statenstora resurser.
ikapitalet normalt harför uppgift detgit sig denansvaret egna

företag.ett
vändasig ha rättKonkret det betytthar attteatrarna ansettatt
utgif-för oförutseddatilläggsanslagsig till med begäranstaten om

inte förnödvändigthar varitAtt göra detta annat attter. om
undgå för-hälften aktiekapitaletOm vid bolaglikvidation. ett av

inträder denna plikt.brukats bekantsom
svår varitförutse, harvarit särskiltkostnad,En ut-attsom

kostnads-helt dominerandelönekostnaderna, denvecklingen av
in äskandeför Regeringen begär teatrarnasposten teater. un-en

årföljanderegeringspropositionen i börjanför ider hösten att av
föreslå för det kommandeanslagstilldelningriksdagen teatrarnas
budgetåret. inte avtalsrörel-tidpunkt i allmänhetVid denna har

förutsäga.börjat omöjligtoch slutresultatet är attserna
årFrån emellertid under varitregeringens sida har det senare

frånmån befriad begärai görligaste bliuttalad strävan attatten
år det obe-tilläggsanslag. Sedan gäller trotsett att teatrarnapar

hushålla tilldeladehänvisats till med dettydliga kapitalet attegna
till tilläggsanslag. Uppräkningen ansla-möjlighetanslaget utan av

ienlighet regeringens antagandenhar härvid skett i medget re-
lönekostnadsutvecklingen i landet.geringspropositionen om
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sådanaAlla frånantaganden måsteregerings sida emellertiden SOU 1991 7l
med naturnödvändighet ske försiktigt med hänsyn till samhälls- Bilaga 15
ekonomin. Det verkliga utfallet avtalsrörelserna blir därför all-av
tid betydligt åretshögre. Förra lågantaganden 5 %,t ex ca
medan utfallet den statliga avtalsrörelsen hamnadeav änmer
det dubbla. såledesAnslagen har inte täckt kostnaderna.

Detta problem har tvåsökt lösa sätt. Dels harman teatrar-
fått disponera anslaget budgetåretsomedelbart vid början.na Dels

lät sina inrätta särskildastaten fonder anspråkteatrar iatt tagas
vid behov, varvid avsågsräntevinsten utgöra kompensation. Men
härigenom långsiktigalöses inte den anpassningen anslaget tillav
kostnadsutvecklingen. Eftersom förskottsbetalningen anslagetav

åstadkommaendast kunde räntetillskott budgetåretunderett
sådantuppkom behov omedelbart därefter. Genom fondernaatt

inte heller knutna till lågaktiekapitalet ocksådet nära tillvar
hands uppfatta dem vilketatt anslag helst.som som

finnsDet i detta sammanhang anledning rikta blickarnaatt
några viktiga förändringar nyligen genomförts vid Göteborgssom
Musikteater AB och Malmö Stadsteater vid denna ombild-teaters
ning till bådaaktiebolag. Vid dessa har funnit det än-teatrar man
damålsenligt emittera aktiekapitalatt storlek,ett av en som mera
skua- verksamhetens Bådaomfattning.mot harsvara teatrarna

aktiekapital 5 miljonerett kronor.nu
Malmö kommunfullmäktige har intressant motivering fören

sitt beslut i nämnda fullmäktigehandlingar 1990114ovan För
kommunen skallatt behöva lämna bidrag, aktieägartill-extra

skott eller förlusttäckningsgaranti pågåendeunder verksamhetsår
bör lämplig storlek aktiekapitalet ligga kring 5 Mkr.en Detta
innebär Stadsteatern kan balanseraatt förlusten 2,5 Mkrca

likvidation behöverutan ske.att
Detta är intressant ocksåuppslagett skulle tillgodosesom

hållstatligt önskemålet budgetåretinte under åter-behövaattom
komma till riksdagen med begäran tilläggsanslag. Att i ställetom
för fonder tilldela aktiekapital rimligteatrarna ett storlekav ger
också kapitalet fastare ioch lag reglerad användning. Bl gäl-en a
ler aktiekapitalet gått måstedelvisatt förlorat, framtida till-om
skott i första hand återställaanvändas till kapitalet.att

Men ökning aktiekapitalet engångsåtgärd,är inteen av en som
löser bolagens kapitalförsörjning. Ett förslagensam ökat ak-om

tiekapital kan enbart leda någottill behov tilläggsanslagatt av
normalt inte skall behövas. Men kvarstårdärjämte behovet in-att
för budgetårvarje anslagsnivånnytt för framtiden efteranpassa
kostnadsutvecklingen gångna året.under det Som jag det skul-ser

erfordras, åtar sig inför budgetåratt varjestaten att pröva,nytt
i vilken utsträckning överskridanden de regeringen tidigareav av
beräknade kostnaderna är det slag det bör ankommaattav

själv förteatern kostnaderatt eller överskridandet uppkom-svara
mit till följd höjningar lönenivån,den allmännaav av statensom
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personalkost- 71SOU 1991statligadeanvändaskanjämförelseSomtäcka.bör
loka-detill Bilaga 5statsbidragetnågot förgällerutvecklingnadernas som

alternati-nämndadesistnämndalregionalaoch teatrarna. av
påslag beräk-innanskillnaden,medräknasanslagetbör uppven

allmännabudgetåret regeringensenligtkommunalaför detnas
kostnadsantagande.

långsiktigtsidariksdagensfrån ochregeringens attbeslutEtt
tillledatillvägagångssätt borde kunna ettskisseradedettatillämpa

anslagsfrågorna samti-ochhandläggandefriktionsfrittrelativt av
frånansvarstagandeför starkt tea-förutsättningardigt skapa ett

själva.terföretagen

Offentlighetsprincipen4.7

förvaltningsområdet.utanförinteOffentlighetsprincipen gäller
detbolagkommunala ärellerstatligabeträffande andraLiksom

offentligainföra denutsträckningfullmöjligt iinte heller re-att
åta-civilrättsligaeller andraavtalgleringen reglementen,genom
JOsändragår bolagsordningeninteganden. Det tatt genom ex

sekretessbeläggabolag elleromfattainstruktion till att enatt
varje företagföri ställetblirenligt sekretesslagen. Dethandling

skall skeoffentliggörandenomfattningvilkenisjälv bestämmaatt
eventuelltbolagsordningenmed de reglerenligheti ger.

bolag sägsfördet attemellertid observeras, när ettbörDet att
modifikation.medsanningändamålet detfritt äriär settstort en

sigform kan ägnai bolagetskommunintebetyderDet att t ex en
gäller enbartfrihetenangivnahelst. Denvadi settstort som

föranle-bolagutgångspunkt. eftersomfrån Menbolagets ettsnävt
så vid bildan-frågor, intevissabeslut i annatkommunalader om

förockså ligga inomändamålmåste i principbolagets ramendet,
si-överskrider kommunenAnnarskompetensen.kommunaladen

handlandemåstePå motsvarande sätt statensbefogenheter.na
regler.målen statligaandraochkulturpolitiskaomfattas deav

si-lämnaharGenomgående kulturföretagengällatorde attatt
ochsina beslutförbehöveruppgifter dessahuvudmän alla re-na

offentliganormalt sättdärmedbliruppgifterDessadovisning.
regler.offentligrättsligavanligaenligthemligstämplatsintedeom
hand-reglernaintenaturligenomfattasuppgifterMuntliga omav

Operanshäromåret uppgifteroffentliggörande. Närlingars om
detberoddeutlämnades attProcordia intemedsponsoravtal

muntli-denomtalalämpligtfann detintedepartementschefen att
i ärendet.lämnatinformation teaternga

föreslåskommunallagförslag tillframlagt re-nyligenl nyett
ochbolagsinakontroll överochinflytandekommunernasförgler

bestämmerhuvudmannenkommunaladenblföretagandra atta
frågor rät-styrelse. lochändamålet verksamhetenmed utser om

fullmäkti-föreslås bestämmelse,handlingar attdelta enattten av
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bestämmer vad därom skall gälla. motiven bll sägs att SOU 1991 7lge a en
frågorfullständig öppenhet ekonomiskai skulle kunna skada Bilaga 15

iverksamheten, synnerhet den drivs i konkurrens med enskil-om
da.

remissbehandlingenUnder betänkandet har förslaget röran-av
uppgårföretag,de kommunernas vilka är talrika och i hela landet

betydligt 1.000till över omspänner antal verksam-samt ett stort
heter, kritiserats Svenskabl SAFArbetsgivareföreningenav a

långtgående.för inte tillräckligtatt vara
SAF kommunerna skall förbjudas bolag.äga I ställetattanser,

ingåsbör entreprenader enskilda företagmed eller bolagen priva-
Övergångstid tillåts,Omtiseras. bolag under bör enligt SAFen

offentlighetsregler införas för kommunal verksamhetsamma som
och koncernbalansräkning för kommunen dessoch fö-gemensam

upprättas.retag
SAFs förslag har sannolikt tillkommit främst med tanke

bedrives iverksamheter, konkurrens privatamed företag el-som
låtaler skulle sig privatiseras. Om studerar kulturföretagensman

situation kan visserligen konstateras ävent teaterns, att teaterex
drivs privatteater dock egentligen Stockholm.endast i Privat-som

emellertid inteär densamma deteaterns repertoar statsun-som
företagens.derstödda drivaAtt privatteaterrepertoarteater som

enkeltär helt omöjligt och förekommer veterligen ingenstans i
världen med Metropolitan operasidan enda undantag. Intesom

i England kan National Theatre eller Royal Shakespeareens
Company klara sig massiva statssubsidier. Om aktierna liggerutan
direkt i eller offentligaandra händer ellerstatens organs som
fram till 1974 beträffande Operan i privata händer är närmast be-

någontydelselöst. Man kan sammanfatta praktisk möjlighetatt att
i Sverige privatisera offentligtde ägda helt saknas. Attteatrarnas
lägga föreställningarna entreprenad till exempelvis friaut

i utsträckning skulle Operans eller Dra-motsvaragrupper en som
kapacitet torde inte heller kunna tänkas. SAFs synpunktermatens

således teaterområdet.inte relevanta Mot dennasynes vara
bakgrund bör pröva i vilken utsträckning offentligmässigaman

kulturområdenabestämmelser införasbör och behovetsyna av
eventuella förändringar nuvarande praxis.av

det kollektiva riksavtalet förI mellanteateranställda TR och
förhållningsreglerSvenska Teaterförbundet TF finns intaget un-

der § dessa stadgasI
Teaterns rätt välja tidpunkt för publiceringatt teaternsav ny-

hetsmaterial skall iakttagas den anställde.av
förhållningsreglernaI övrigt präglas öppenhet.storav

önskemåliDet hög grad legitimt synnerli-ochettsynes vara
betydelsefullt för marknadsföringen kan sinatt teatern styragen

Ävenpublicering processenär det angeläget den internaatt un-.
föreställningarnas framväxtder inte sällan kännetecknad av-

hårdaganska meningsmotsättningar kan framväxa stö-utan att-
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påverkan, uppgif-stridigheter,internamassmedial även SOU 1991 71omras av
skådespelares kansäkerligenkända löner Bilaga 15etcter vara av mass-om

inför publik ochsinom tid bereddintresse. ärmedialt l attteatern
tillmöjlighetbemödandenresultatet sinakritici redovisa utanav

föremål sådanFånågra för genomlys-verksamheter ärskyddsnät.
låt den intepublikmassmedia ochning attteatern, varasomav

handlingar-formeri den offentliga rättensnödvändigtvis sker av
likformighet.konkurrensmässigoffentlighet ochnas

offentlighetdemokratiska kravetmening detEnligt min âr
frågor internamyndighetskaraktår. Teatrarnasimotiverat ar-av

eko-karaktär. Uppgifteremellertid knappast dennabete är omav
offentligt material hos hu-nomi, anslag torde redanetc nu vara

mig tillkan jag ansluta kom-denna bakgrundvudmannen. Mot
offentlighetsfrågan,munallagskommitténs innebärförslag i som

i bolagsordningen före-det ankommer ägare attatt teaterns
offentlighet ochskriva lämpliga principer för handlingars annan

insyn.
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Statens offentliga utredningar 1991

Kronologisk förteckning

Flykting- och immigrationspolitiken.A. 33.Brandenpå SallyAlbatross.Den9-12januari 1990.. Finansielltillsyn. Fi. Fö.. Statensroll vid främjande UD. 34.av export. HIV-smittade ersättningför ideell skada.Ju.. -Miljölagstiftningen i framtiden.M. 35.Någrafrågor i anslutningtill arbetsgivarperiod. enMiljölagstiftningen i framtiden.Bilagedel. inom sjukpenningförsäluingen.. Sekretariatetskartläggningochanalys.M. 36.Ny kunskapochförnyelse.C.m Utvärdering SBU.StatensBeredningförav Ut- 37.Räknamedmiljön Förslagtill och. natur-värdering medicinskmetodik.av miljöräkenskaper.Fi.
sportslig ochekonomiskutvecklinginom 38.Räknatrav- medmiljön Förslagtill ochnatur-ochgaloppsponen.Fi. miljöräkenskaper.Bilagedel.Fi.
Beskattning kraftföretag.Fiav 39.Säkrareförare.K.
Lokala sjukförsäkringsregister. 40.Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner ny-10.Afiärstidema.C. organisation stödettill myndigheterochav rege-11.Affárstidema.Bilagedel.C. ringskansli.C.

12.Ungdomochmakt.C. 41.Marknadsanpassadeservice-och stabsfunktioner ny-13.Spelreglemapäarbetsmarknaden.A. organisation stödettill myndigheterochav rege-14.Denregionalabil- ochkörkortsadministrationen.K. ringskansli.Bilagedel.C.lilnfomrationens roll handlingsunderlagsom 42.Aborteradefoster,- m.m.styrningochekonomi. 43. Denframtidalänsbostadsnämnden.Bo.16.Gemensammaregler lagstiftning.klassifrkationer 44.Examination kvalitetskontroll- i högskolan.som U.infonnationsteknologi.och S. 45.Páföljdsfrâgor.Frigivning frånanstalt, Ju.m.m.17.Forskningoch utveckling epidemiologi,kvalitets- 46.Handikapp,Välfärd.Rättvisa.-säkringochSprisutvecklingsprojekt. 47.Paväg exempelpåförändringsarbeteninom-18.Informationsstrukturför hälso-ochsjukvården verksamheterfören psykisktstörda.S.-utvecklingsprocess.S. 48.Bistånd internationellaorganisationer.genom UD.19. ÖverenskommelseStorstadenstrafiksystem. 49.Bistånd internationellaom organisationer.genomtrafik ochmiljö i Stockholms-Göteborgs-och Annex Det multilateralabistândetsorganisationer.Malmöregionerna.K. UD.
20.Kapitalkostnaderinom försvaret Nya formerför 50.Bistånd internationellaorganisationer.genomfinansiell styrning.Fö. Annex Sverigeochu-ländemai FN återblick.en-21.Personregist;reringinom arbetslivs-,forsknings-och UD.

massmedieområdena, Ju. 51.m.m. Bistånd internationellaorganisationer.genomÖversyn22. lagstiftningen träfibenávara.av om Annex Särstudier.UD.23.Ett BFR Byggforskningennytt på90-talet.Bo. 52.Alkoholbeslcattningen.- Fi.24.Visst gärdet an Del 2 och C. 53.Forskningoch teknik för flyget. Fö.25.Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmed 54.Skolaav skolbarnsomsorg helhet.U.en- -friare nämndorganisation.C.en 55.Sverigesnationalrapporttill FNskonferens miljöom.26.Kommunalaentreprenader.Vad möjligtär En ochutveckling UNCED 1992.M.-analys rättslägetochdet statligaregelverketsav 56.Kompetensutveckling utmaning.A.en-C.roll. 57.Arbetslöshetsförsälcringenfinansierings--27.Kapitalavkastningeni bytesbalansen.Tre A.systemet.
Fi.expertrapporter. 58.Ett turistrád.nytt

28.Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur- 59.Konkurrensen för ökadav välfärd.Del-rensförhällandenai 61 branscher.Del 1och C. Konkurrensför ökadvälfärd.Del29.Periodiskahälsoundersöloiingari vissastatliga, Konkurrensför ökadvälfärd.Bilagor. C.kommunalaochlandstingskommunalaanställningar. 60.Olika ändålika Om invandrarungdomarmen i detC. mångkulturellaSverige.C.30.Särskolan primärkommunalskola.U.-en 61.Statensbostadskreditnämndorganisationoch-31.Statensarkivdepäer.En utvecklingsplantill är 2000. dimensionering.Bo.
U. 62.Vissasärskildafrågorbeträffandeintegritets-.32.Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.M. skyddetpåADB-området.Ju.
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Statens offentliga utredningar 1991

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Kommunikationsdepartementet
Persomegistreringinom arbetslivs-,forsknings-och Denregionalabil- ochkörkortsadministrationen.[14]

överenskommelsermassmedieområdena, [21] Storstadenstrafrksystem.m.m. om
HIV-smittade ersättningför ideell skada.[34] trafik och miljö i Stockholms-Göteborgs-och Malmö--
Påföljdsfrågor.Frigivning från anstalt, [45] regionerna.[19]m.m.

frågorVissasärskilda beträffandeintegritetsskyddet Säkrareförare [39]
påADB-området.[62]

Finansdepartementet
Utrikesdepartementet Finansielltillsyn. [2]

Sponsligochekonomiskutveckling inom ochtrav-Statens främjanderoll vid [3]export.av galoppsporten.[7]Bistånd internationellaorganisationer.[48]genom Beskattning lcraftföretag.[8]avBistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Kapitalavkastningeni bytesbalansen.multilateralabiståndetsDet organisationer.[49] Tre [27]expertrapporter.Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Räknamedmiljön Förslagtill miljö-ochnatur-Sverigeochu-ländemai FN återblick. [50]en- räkenskaper.[37]Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Räkna miljönmed Förslagtill och miljö-natur-Särstudier.[51]
räkenskaper.Bilagedel.[38]
Alkoholbeskattningen.[52]

Försvarsdepartementet
UtbildningsdepartementetKapitalkostnaderinom försvaret. formerNya för

finansiell styrning. [20] Särskolan primärkommunal [30]skola.-enBrandenpåSally Albatross.Den9-12januari 1990.[33] Statensarkivdepåer.En utvecklingsplantill år 2000.
Forskning teknikoch för flyget [53]

Examination kvalitetskontrolli högskolan.[44]som
Skola skolbarnsomsorg helhet.[54]en- -Socialdepartementet förvaltaAtt kulturmiljöer. [64]

Utvärdering EttSBU. Statens samordnatvuxenstudiestöd.[65]Beredningför Ut-värde-av
ring medicinsk Teaternsmetodik. [6] kostnadsutveckling1975-1990av
Lokalasjukförsäkringsregister medsärskilda[9] studier Operan,Dramatenav
Informationensroll ochRiksteatern.handlingsunderlag [71]styrningsom -ochekonomi.[15].
Gemensamma Arbetsmarknadsdepartementetregler lagstiftning,klassifikationeroch-
informationsteknologi.[16]. Flykting- immigrationspolitiken.och [1]Forskningochutveckling epidemiologi,kvalitetssä-- Spelreglemapåarbetsmarknaden.[13]Spriskring och utvecklingsprojekt.[l7]. Kompetensutveckling utmaning.[56]en-Informationsstrukturför hälso-ochsjukvården en- Arbetslöshetsförsäloingenfinansierings--utvecklingsprocess.[18]. [57]systemet.Någrafragor i anslutningtill arbetsgivarperiodinomen Samhalli går, i idag, [67]morgon.sjukpenningförsålcringen.[35]
Aborteradefoster, [42]m.m. BostadsdepartemntetHandikapp,Välfärd, Rättvisa. [46]

Ett BFR Byggforskningenpå90-talet. [23]nyttPå exempelpå förändringsarbeteninomväg -- framtidaDen länsbostadsnämnden.[43]verksamheterför psykiskt störda.[47]
StatensbostadskreditnämndorganisationochTillsynen hälso-och sjukvården.[63]över -dimensionering.[61]Ombudsmanför bam och ungdom.[70]



Statens utredningaroffentliga 1991

Systematisk förteckning

Industridepartementet
Översyn lagstiftningen uäñberrâvara.[22]av om

turistrád.[58]Ett nytt
Hemslöjdi samverkan[66]

Civildepartementet
Affärstiderna.[10]
Affärstidema.Bilagedel.[ll]
Ungdomochmakt.[12]

gårVisst detan Del 2 [24]och
FrikommunförsöketErfarenheter försökenmedav

friarenämndorganisation.[25]en
Kommunalaentreprenader.Vad möjligt analysEnär

rättslägetochdetstatligaregelverkets [26]roll.av
i SverigeKonkurrensen kartläggning konkur-en av-

rensförhållandenai 61 branscher.Del och [28]l
Periodiskahälsoundersökningari vissastatliga, kom-
munalaochlandstingskommunalaanställningar.[29]
Ny kunskapochförnyelse.[36]
Marknadsanpassadeservice-och stabsfunktioner ny-organisation till myndigheterstödet ochav rege-
ringskansli.[40]
Marknadsanpassadeservice- stabsfunktioneroch ny-organisation till myndigheterstödet ochav rege-
ringskansli.Bilagedel.[41]
Konkurrensför välfärd.ökad Del
Konkurrensför ökadvälfärd. Del
Konkurrensför välfärd.Bilagor.ökad [59]
Olika ändalika. Om invandrarungdomari detmen
mångkulturellaSverige.[60]
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av
samheten frånmed statlig reglering [68]avsteg m.m.
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av
samhetenmed från statlig regleringavsteg m.m.
Särskildbilaga.[69]

Miljödepartementet
Miljölagstiftningen framtiden.i [4]
Miljölagstiftningeni framtiden.Bilagedel.
Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]
Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.[32]
Sverigesnationalrapporttill FNs konferens miljöom
och utveckling UNCED 1992.[55]-
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