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StatsrådetTill och chefen
för Kulturdepartementet

Genom beslut den 25 februari 1993 bemyndigade regeringen chefen för
statsrådetKulturdepartementet, Birgit Friggebo, tillkalla särskildatt en

utredare med uppgift göra Riksteaternsöversyn betydelseatt fören av
teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrama. Mot
bakgrund riksdagens uttalande vid behandlingen övergripandeav senare av
kulturfrågor bet. 199293:KrUl7, rskr. 199293:249 beslöt regeringen att
utredningen skulle arbeta kommitté med parlamentarisksom en samman-
sättning.

Med stöd regeringens bemyndigande förordnade departementschefenav
den maj landstingsrådet17 1993 Kent Johansson ordförande. Den junilsom

sångerskan1993 förordnades Elisabeth Assarsson-Marsh och riksdagsleda-
Lennart Fridén, Anders Nilsson,möterna Ingegerd Sahlström och Carl-Johan

Wilson ledamöter. Utredaren Karin Backman, departementssekreteramasom
Charlotta Gustafsson och Anita Jonsson sektionschefen Ants Viirrnansamt
förordnades den 22 juni 1993 sakkunniga.som

Till sekreterare förordnades den juni1 1993 avdelningsdirektören Birgitta
byrådirektörenEurenius och Mats Sylwan.

Kommittén, arbetat under Teaterutredningen, överlämnar här-namnetsom
med sitt betänkande Teatems roller.

Uppdraget därmed slutfört.är
Till betänkandet har fogats reservation Lennart Fridén och särskildaen av

yttranden Karin Backman och Charlotta Gustafsson.av

Stockholm den 20 april 1994

Kent Johansson

Elisabeth Assarsson-Marsh Lennart Fridén Anders Nilsson

Ingegerd Sahlström Carl-Johan Wilson

Birgitta Eurenius Mats Sylwan





Innehåll

1lSammanfattning . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19Utgångspunkter1 .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Inledning1.1 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19Uppdraget1.2 . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 20Inriktning och avgränsning1.3 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
22fortsatta arbetet1.4 Det . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252 Teaterpolitiken . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 25års teaterpolitik19742.1 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Kulturrådet 25Utredningen2.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . ..

27Riksdagens beslut2.1.2 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
29Sammanfattning2.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
29efter 1974Utvecklingen2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
29Inledning2.2.1 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . samordning 30produktivitet och bristande2.2.2 Sjunkande
35Publikvanoma2.2.3 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

för ideella sektorn 37intresse den2.2.4 Förnyat . . . . .. . .
utvecklingen 38drivkraft i den regionala2.2.5 Teater som .

40Sammanfattande bedömning2.2.6 . .. . . . . . . . . . . . .
41Dagsläget2.3 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 41Nuvarande rollfördelning2.3.1 . . . . .. . . . . . . . . . . .teaterområdet.frågeställningar 43inomAktuella2.3.2 . . . .
45Statsbidragssystemen2.4 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

översikt 45statliga teaterstödet2.4.1 Det en- . . . . . . . . . .
482.4.2 Grundbeloppssystemet . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

55Teaterinstitutionema3 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
55Inledning3.1 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Definitioner statistiska3. och avgränsningar i det1
55underlaget . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Teaterinstitutionemas 553.1.2 finansiering . . . . . .. . . .. 563.1.3 Teatramas konstnärliga inriktning . . . . . . . . .. . . 57Nationalscenema3.2 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Bakgrund 573.2.1 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 583.2.2 Begreppet nationalscen . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

3.2.3 Dramaten 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
3.2.4 Tuméverksamheten 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
3.2.5 Operan 62. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.6 Sammanfattande bedömning ochOperanav

Dramaten . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.7 Marionetteatem 65

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..3.2.8 Samisk 67teater . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .



SOU 1994: 51

3.3 Stads- och länsteatrama 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3.1 Inledning 69. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3.2 Stadsteatrama 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3.3 Länsteatiama 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4 Teatramas uppsättnings-, föreställnings- och publik-
utveckling 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.1 Nordisk utblick 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.2 Tyskland och Nederländerna 75. . . . . . . . . . . . . . .3.4.3 Publik- och töreställningsutvecklingen i Sverige 76. .3.4.4 Beläggning 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.5 Iännéteater 78. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.6 Länsöverskridande gästspel 80. . . . . . . . . . . . . . . .3.4.7 Den regionala fördelningen teaterföreställ-av
ningar i Sverige 80. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.8 Institutionsteattama 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4.9 Regional fördelning publiken 82av . . . . . . . . . . . . .3.4. 10 friaDe regionala betydelse 83teatergruppemas ........ ..3 .4.1 1 Teatramas relativa betydelse for det regionala utbudet 84

3.4. 12 Riksdagens Revisorer 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4. 13 Barn- och ungdomsteatem 86. . . . . . . . . . . . . . . .3.4. 14 Bam- och ungdomsteatems regionala utbud 88. . . . .3.4. Publikens15 regionala fördelning 89. . . . . . . . . . . . . .3.5 Teaterns kostnader intäkteroch 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5.1 Internationella jämförelser 90. . . . . . . . . . . . .. . . .3.5.2 Norden 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5.3 Teatrarnas kostnadsutveckling 92. . . . . . . . . . . . . .3.5.4 Teatramas intäkter 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5.5 Stads- och länsteatxama 94. . . . . . . .. . . . . . . . . .3.5.6 Samhällsbidragens utveckling 95. . . . . . . . . . . . . .3.5.7 Statliga teaterkostnader fördelade länsvis 95. . . . . . .3.6 Teatrarnas produktivitet 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.6.1 Värdet produktivitetsstudier 99av . . . . . . . . . . . . . .3.6.2 Behov förbättrade mätmetoder 100av . . . . . . . . . . . .3.6. 3 Sammanfattning ekonomiska utveckling l0lteatramasav
3.7 Utvecklingstendenser 102. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .3.7. 1 Faktiska teaterbesök och potentiella 102- . . .. . . . . .3.7.2 ocksåNödvändigt rationalisera 103teauarna . . . . .3.7.3 Omvärldsfaktorer har fordyrat teateiproduktionen 104. . .Arbetsmarknadsfrågor3.8 105. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .3.8.1 Teatramas anställningsformer 106. . . . . . . . . . . . . .3.8.2 De producentlösa länen 107. .. . . . . . . . . . . . . . . . .3.9 Sammanfattande bedömning 108. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Riksteatern lll. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..Inledning4.1 lll. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .4.2 Riksteaterns uppgifter och organisation ll 1. . . . . . . . . . . . . . .4.2.1 historikKort 11 l. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..4.2.2 Organisationen i 113stort . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .4.2.3 Stadgeenliga uppgifter 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Innehåll

4.2.4 De lokala teaterforeningama 115. . . . . . . .. . . . . . .
4.2.5 Länsteaterföreningama 118

. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
4.2.6 Riksteaterns organisation 119centrala . . . . . . . .. . . .

4.3 Riksteaterns verksamhet 123. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Teaterforeningama4.3.1 123. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Riksteaterns egenproduktion 126. . . . . . . .. . . . . . .

136Personal och ekonomi4.4 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Personal 1364.4.1 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekonomi 1384.4.2 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uppdrag och fardriktning 1414.5 Riksteaterns . . . . . . . . . . . . . . .
Statsbidragsvillkor och särskilda uppdrag 1414.5.1 . . . . . .
Riktsteatems teaterpolitiska handlingsprogram 1424.5.2 . .
Utvecklingsprogrammet 1454.5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14690-talsprogrammet4.5.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
fárdriktning 1484.5.5 Ledningens . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1504.6 Slutsatser . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 150Inledning4.6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .frågeställningar 1504.6.2 Direktivens . . . . . . . . . . . . . . . .
förhållande målövergripandeUtvecklingen i till4.6.3

154bidragsvillkoroch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
produktivitet 155Relativt kostnadsläge och4.6.4 . . . . . . . .

160med omvärlden4.6.5 Samspelet . . . . . . . . . .. . . . . . .
Sammanfattning 1684.6.6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169fria sektorn5 Den . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1695.1 Fria teatergrupper . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169statliga stödet5.1.1 Det .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
1695.1.2 Nuläge .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
170Stationära5.1.3 grupper . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1715.1.4 Regionala grupper .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

turnerande5.1.5 Nationellt 172grupper . . .. . . . . . . . . . .
Frilansande teaterkonstnärer 1735.1.6 . .. . . . . . . . . . . ..
Riksdagens Revisorer 1735.1.7 .. . . . . . .. . . . . . . . . . .

synpunkterUtredningens 1745.1.8 . . . . .. . . . . . . . . . . .
Amatörteateronnådet 1745.2 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .Övrig 1765.2.1 teaterverksamhet . . . .. . . . . . . . .. . . . . .

1776 och publikArrangörer . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
1776.1 Teaterarrangörema . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

6.1.1 och 177Recett- gageteatrar . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
kommunalt stödda 1786.1.2 De arrangörerna . . . . . . . . .. .

6.1.3 Skolorna viktiga 179är arrangörer . . . . . . . . .. . . . .
skillnad 1806.1.4 Stor i gagesättning . . . . . . . . . . .. . . . . 1826.1.5 Andra kommunala arrangörer . . . . . . . . .. . . . .

6.1.6 Teaterföreningama 183
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

6.1.7 Folkbildningsorganisationema 185. . . . . . . . .. . . . .
6.1.8 Publikarbete 187.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skådebanan6.2 främjarorganisation 189teaterns- . . . . . . .. . . . .
6.2.1 Bakgrund 189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .



SOU 1994: 51

6.2.2 Minskad biljettformedling 190. . . . . . . . . . . . . . .. .6.2.3 Bristande förankring hos 191teatrama . . . . . . . . . ..6.3 Sammanfattning 191. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Musikteater och dans 193.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.1 Musikteater 193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.1.1 Producentema 193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Övriga7.1.2 statligt stödda musikteaterproducenter 194. . . .7.1.3 Drottningholmsteatem 194. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.1.4 Confidencen 195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2 Omfattningen musikteaterverksamheten i Sverige 195av . . . . . .7.2.1 Föreställningsverksamhet 195. . . . . . . . . . . . . . . . .7.2.2 Den musikteatemtumerande 196. . . . . . . . . . . . . . .7.2.3 Musikteatrarnas ekonomi 197. . . . . . . . . . . . . . . . .7.3 Framtida regional operaverksamhet 199. . . . . . . . . . . . . . . ..7.3.1 Operaregioner 199. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3.2 Kostnadsberäkning regional musikteaterreform 200av en
7.4 Teaterutredningens synpunkter 201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5 Dans 202. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5.1 Balettinstitutioner 202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Genomgång7.6 olika dansförslag 204av . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7.6.1 Dansens Hus 204. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.6.2 Svensk Danskommitté 204. . . . .. . . . . . . . . . . . . .7.6.3 Danscentrum 205. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7.6.4 Utredning regional dansensemble iom en ny

Västernorrland 205. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .7.6.5 Efva Lilja Dansproduktion 208. . . . . . . . . . . . . . . .7.6.6 Koreografen Gun Lund 207. . . . . . . . . . . . . . . . . .7.7 Sammanfattning 207. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .Brist7.7. 1 tuméföreställningar inom musikteater och
dans 207. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .7.7.2 former förNya spridning dans och musikteater 208av . .

internationellaDet perspektivet 21 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1 Världen i Sverige 211. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .8.1. 1 Teatrarnas 21 1repertoar . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2 mångkulturella1 Teatrarna arbetsplatser 2 l 2. . . . . . . . .1 Festivaler och gästspel 213. . . . . . . .. . . . . . . . . . .8.2 Sverige i världen 214. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.2. 1 Svensk dramatik i utlandet 214. . . . . . . . . . . . . . . .8.2.2 Svenska gästspel utomlands 214. . . . . . . . . . . . . . .8.3 Förutsättningar for internationelladet teaterutbytet 215. . . .. . .8.3. 1 Hinder för utbytet 215. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .8.3.2 Vem vad i det internationellagör teaterutbytet 215. . .8.3.3 Det nordiska samarbetet 216. . . . . . . . . . . . . . . . . .8.4 Teaterns sarnordningsbehov 217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.5 Sammanfattning 218. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



Innehåll

9 Teaterns roller 219. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .9.1 Ny betydelse for teatern 219. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .9.1.1 Motiv for statlig teaterpolitik 219en . .. . . . . . . . . . .Kampen fantasin 221om . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Förändrade fritidsvanor 222. . . .. . . . . . . . . . . . . .Ökad mediakonsumtion ställer kravstörre egen
kreativitet 222. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Riksteatern och länsteatramas uppgifter i ett
nationellt perspektiv 224. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .förändrasTeatrarna ståroch stilla 224- . . . . . . . . . . .Den statliga teaterpolitiken 225. . . . . . . . . . . . . . . . .Kulturpolitik också konstpolitikär 226. .. . . . . . . . .Den fortsatta regionala utvecklingen 227. . . . . . . . . .0 Offentligt stöd och konstnärlig frihet 228. . . . . . . . . .

överväganden10 och förslag 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .10.1 Inledning 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .10.2 Teaterpolitikens inriktning och struktur 232. . . . . . . . . . . . . . .10.2.l Teaterpolitiken i 232stort . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .10.2.2 Statens roll 233. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.2.3 Den regionala teaterpolitiken 234. . . . . . . . . . . . . . .10. 3 Teaterpolitiskt handlingsprogram 235. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Utgångspunkter10.3.1 235.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .Åtgärdsprogram10.3.2 237. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.4 Riksteatern 251. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .10.4.1 Inledning 251. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .Utgångspunkterl0.4.2 for förslagen Riksteatern 252om . . . .10.4.3 Riksteaterns framtida profil 253. . . . . . .. . . . . . . . .l0.4.4 bidragskonstruktionAvtal och 255. .. . . . . . . .. . . .10.4.5 Riksteaterns samspel med andra 256. . . .. . . . . . . . .lO.4.6 Sammanfattning och finansiering 256. . .. . . . . . . . .

Reservation
. . . . . . . . . . . . . . . - . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . uSärskilda yttranden 263. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Bilaga 1 Kommittédirektiven 271. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .Bilaga 2 Stads- och länsteatrama
. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Bilaga 3 Teatern och samhället 325. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..Bilaga 4 PM regional musikteater 331om . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .Översikt:Bilaga 5 Institutionella producenter inom musik- och

dansteaterområdena 341. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Bilaga 6 De centrala amatörteaterorganisationema
uppgifterna 1993 345avser . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 7 Beräkningsunderlag avseende differentierade
grundbeloppsvärden för olika producentkategorier 347. . . . . .





Sammanfattning

Vår uppgift har varit göra Riksteaterns betydelseöversyn Föratt en teater-av
livet och ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrarna. I upp-
draget ingåtthar även statsbidragetöverväga till Riksteatern innebäratt ettom
maximalt utnyttjande denna eller omprioritering bör skeav resurs om en av en
del Riksteaterns nuvarande statsbidrag till andra ändamålangelägna inomav
kultursektom. Uppdraget har sin grund i de kraftigt ökade kostnaderna för

tuméverksarnhet.teatramas
I det inledande kapitlet Utgångspunkter konstaterar uppdraget aktua-att

liserar viktiga inslag i den teaterpolitik lades fast i mitten 1970-taletsom av
och därefter utvecklats successivt. Det innebär bl.a. eventuella för-attsom
ändringar Riksteaterns och länsteatrarnas roller i första hand bör frångörasav
teaterpolitiska utgångspunkter. Vi har därför funnit det nödvändigt inled-att
ningsvis komplettera den bild teaterområdetutvecklingen vuxitav som
fram mångade ekonomiska utvärderingar gjorts. påMed tankegenom som
den pågåromprövning kulturpolitiken i har också valtstort attsom av
lägga synpunkter teaterpolitikens inriktning och behovet insatser underav
de åren. Vår ambition har varitnärmaste förslag bidrar tillatt presentera som

positiv framtida teaterområdetutveckling i dess helhet.en av

Beskrivning och analys

Den vi valt förutsätter Riksteatern och länsteatrarna placeras iansats att ett
vidare teaterpolitiskt sammanhang. I kapitel 2 vi Teaterpolitikenpresenterar

återgeroch belyser åren.utvecklingen under de 20 Vi kortfattat densenaste
kritik riktats teaterområdets olika och konstateraraktörermotsom att
förutsättningarna förändrats. Bl.a. har intresset ökat for kultur drivkraft isom
samhällsutvecklingen, vilket innebär fåttkulturinvesteringar regional-ävenatt
politiska förtecken. Till det teaterpolitiska området mål,nationellaförthar
rollfordelning, styrmedel och ñnansieringsforrner. gällerNär det statsbidraget
till regionala och lokala teaterinstitutioner bidragsformenkonstaterar ivi att

fungerat väl. Vi uttalar för fortsatt grundbeloppsstödstatligtstort sett ettoss
direkt till teaterinstitutionerna. Det frihet, kvalitetkonstnärlig ochgaranterar
professionalism. De brister allt finns kan elimineras smärretrotssom genom
justeringar bidragsvillkoren.av

kapitelI 3 Teaterinstilutionema beskriver de sarnhällsstödda teatrama
nationell, nivå.regional och lokal främstDet kännetecknar den senastesom
tjugoårsperioden den systematiska utbyggnaden länsteatrar. Förär när-av
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Ännufinns institutionell teaterproduktion 22 platser i landet. 1966varande
ocksåproduktionen begränsad till 7 städer med stadsteatrar. Vi analyserarvar

verksamhetens utveckling med avseende uppsättningar, föreställningar,
produktioner och föreställningarpublik, kostnader och intäkter. Antalet har

publiken minskatökat med 10 under perioden, har med 30procent men pro-
både gäller teaterutbudVariationema mellan länen vad ochär storacent.

tillfredsställandemed institutionsteater finns basutbud. Ipublik. I län ettegen
Riksteatern och de frialän saknar spelarteater gruppernasom egen en

Riksteaterns föreställningsverksamhet liggeravgörande roll. Tyngdpunkten i
fördelningennorrlandslänen i Kalmar och Hallands län. Den regionalai samt

publiken följer i utbudet, storstads-mönsterstort sett mensamma somav
finns med publik-regionemas dominans förstärks däratt teatrar storgenom

avsnitt diskuterar vi värdet kostnads- och produk-kapacitet. I särskiltett av
teaterupplevelser kan inte medtivitetsstudier. Konstnärlig kvalitet och mätas

ocksåmått. maximal publik inte alltidkvantitativa Vi konstaterardagens att
barnteaterföreställningar de mindremålet. exempelvisNär det gäller ärär

år medvetna konstnärligaunder delvis resultatetpublikgruppema senare av
försvåras genomslag lokalkost-Kostnadsjämförelser exempelvis detval. av

får. jämförande studier kostnadergäller medvetennader Det attatt avvara om
Samtidigt finns klart behovproduktivitet del sanningen.och bara ettger en av

får kosta hur mycket helst.kostnadsuppföljning. Teater inte somav
innehåller organisa-inledningsvis beskrivningKapitel 4 Riksteatern aven

Vi vill klart Riksteaternutveckling.tionens och ärarrangörsnätets göra att
Riksteaterns förenings-något bland andra.vida teaterproducent Attänmer en

kan orsakerna till den debatthittills föga uppmärksamhetdel ägnats vara en av
frånpågår. väsentlig delresultatmätningar gjorts har bortsettDe som ensom

226 lokala teaterföreningar och 23 länsteater-verksamheten. Riksteaternsav
försäljningsorganisation för Riksteaternsföreningar inte baraär egenpro-en

också arrangörsorganisation för allduktion bildnings- och teater.utan en
föreningarnas 3 500Endast 30 de lokala närmareprocent arrangemangca av

två tredjedelarår innebärproducerade Riksteatern. Det änär att mer avper av
teaterproducenter. Vi redo-verksamhet service andraföreningarnas avser

självständig Verksamhetsgrendärför Riksteaterns föreningsdelvisar som en
i framtiden börföreslår teaterföreningarnas verksamhetresultatetoch att av

från Vi detfristående Riksteaterns egenproduktion. väsent-bedömas ser som
roller, eftersom det främsttydliggöra Riksteaterns olikaligt för omvärldenatt

unika utvecklings-Riksteatern harbildningsorganisation och arrangörär som
produktionenteaterliv. När det gäller denmöjligheter i landets upptasegna en

i landet i övrigt. Dit hör Ungasaknar motsvarighetdel ensemblerstor av som
mångkulturellaochFinska Riks, Tyst denRiks, Cullbergbaletten, teater
dramatiska ochdet endast Riksteaternsensemblen Shikasta. I huvudsak är

jämföras med verksamheten vid landetsproduktion i övrigt kanlyriska som
stads- och länsteatrar.
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friaI kapitel 5 Den sektorn beskriver vi den verksamhet bedrivssom av
frilansande scenartister.fria och Strukturen inom den fria sek-teatergrupper

l970-talet. konstnärligahar förändrats sedan Den spännvidden har ökattorn
får från Kulturrådets friateaterproduktion idag stöd anslag tilloch den som

former och uttryck. Vi delar inantalrepresenterar ett stortteatergrupper
fyra kategorier: Stationära Regionala Nationellti grupper, grupper,grupperna

GenomgåendeFrilansande teaterkonstnärer. gällerturnerande och attgrupper
år.förändrats dramatiskt under Utbygg-villkoren för hargrupperna senare

för försämrats.har inneburit marknadennaden regionteatrar att gruppernaav
arbetslösheten bland de icke-institutionsanställda scenartisternaSamtidigt har

Också konstnärligt alternativ har de friavuxit mycket snabbt. teater-som
sin roll. finns därför anledning dendelvis spelat Det omprövaattutgrupperna

området. Ambitionen bör riktapolitikenstatliga att motresursernavara
vi särskiltprojekt. I sammanhanget betonartillfälliga, konstnärligt lödiga
fråga.bidragsmodeller bör komma i Vidärbam- och ungdomsteatern, nya

arbetsmarknadssituationen för de friaockså uppmärksamhetenfäster
svårigheten fåför svensk genomslag i radioscenartisterna och teater att

vårtstått förfogande det emellertidtid tillTV. Den begränsadeoch görsom
båda frågor kulturpolitiskadessa viktiga till dennödvändigt överlämnaatt

vi utveckling. DetAvslutningsvis behandlarutredningen. amatörteatems
Fler deltarteaterintresset sig uttryck.finns tydertecken taratt nyasom -

färre del.tar
publik. Vi in landets 27och delar6 handlar ArrangörerKapitel sam-om

förstnämndaoch Till denteaterinstitutioner ihällsstödda recett- gageteatrar.
Folkoperan och de läns-stadsteatrama,kategorin hör Dramaten, Operan,

föreställningar. Till deutsträckning sinaiteatrar stor egnaarrangerarsom
Umeåi Karlstad och läns-hör musikteatramanämnda länsteatrarna samt

Örebro. ÖvrigaÖstergötland, Västmanland 12 länsteatrar ochochiteatrarna
måste lita till särskildaRiksteatern till kategorinhör gageteatrar, arran-som

turné-nå kategoriindelningen begränsassin publik. Med denförgörer att
också teaterverksam-I kapitlet redovisarproblem till gageteatrama.teatems

från vårtI grannlandvissa erfarenheter Danmark.heten studieförbunden ochi
särskilt stöd till kommunalanationellt täckande rabattsystem ochfinns ettett

föravslutas med redogörelseKapitletbam- och ungdomsteaterarrangörer. en
någon publikorganisation medSkådebanan, välinte arrangörär men ensom

Skådebanan bildadespublik för teaterbesök.syfte intressera teaterovanatt en
år biljetter och distri-med uppgift förmedlaredan 1910folkrörelse attsom en

Skådebanan koncen-Riksteaterns tillkomst harföreställningar. Efterbuera
och teaterpedagogisk verksamhet.biljettförmedlingverksamheten tilltrerat

Musikteater ochsärskild uppmärksamheti direktivenMed stöd ägnar
institutionerinledningsvis verksamheten vid debeskriver vidans. kapitel 7I

verk. Dit hör Operan,framför musikdramatiskaRiksteaternvid sidan avsom
Musikteatem iMalmö Musikteater AB,Folkoperan,i Göteborg,Stora teatern
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Östgötateatern,Värmland, Norrlandsoperan, Drottningsholmsteatem, Vad-
stenaakademien och Conñdencen. Vi redovisar också vårabakgrunden till
förslag förstärkning regionaladen operaverksamheten. När detom en av

dansområdetgäller beskriver femlandets fasta dansensembler, dvs. Opera-
baletten, baletterna i Malmö, Göteborg och NorrköpingLinköping samt
Cullbergbaletten. Vi belyser också pågården debatt formerna för ut-som om
veckling infrastrukturdansens återgekortfattat innehållet i deattav en genom
många skrivelser dansens situation kommit in till kommittén.om som

råderSammanfattningsvis konstaterar vi det brist tuméföreställningaratt
med musikteater och dans. Det krävs former för spridning och utvecklingnya

bådadessa konstarter.av
I kapitel 8 Det internationella perspektivet riktar bådeblicken detmot

internationella inslaget i svenskt teaterliv och det svenska inslaget imot
vårateaterlivet utanför Vi konstaterar den originalpro-gränser. svenskaatt

duktionen dominerar utbudet hos samtliga sarnhällsstödda teaterproducenter.
Däremot den svenska arbetsplats mycket internationell.är Detteatern som

dock företrädesvisgäller personal tjänstgör bakom framhållerVisom scenen.
de internationella impulsema viktiga för teaterkonsten och de utländ-äratt att

ska gästspelen i landet roll.spelar När det gäller svensk dramatik istor
fåvi konstaterautlandet kan det levande svenska dramatikeräratt nu som

våttutanförspelas land. Samtidigt har svensk rykte i internationellateater gott
också mångasammanhang. Internationellt utbyte förekommer plan. Verk-

samhetsåret 199192 genomförde de svenska 24 gästspel i utlandet.teatrarna
svårigheten vårtAvslutningsvis vi i land internationellanoterar att arrangera

teatergästspel.

Överväganden och förslag

våraför förslag vår påSom grund vi i kapitel 9 Teaternspresenterar syn
utgår ifrånroller. Vi det omfattande samhällsstödet till svensk inne-att teater

såvälför individerbär teaterkonsten angelägen enskilda föräratt som sam-
i Vi belyser kampen mellan masskulturen ochhället uttrycks-stort. teaterns

framgångformer och med tillfredsställelse teaterinstitutionema medattnoterar
vårtoriginalproduktion.hävdar svensk Teatern del kulturarv. Folk-är en av

bildningsperspektivet har fortfarande stark förankring inom har iteatern men
främstförsvunnit inom de medier konkurrerar med.teaternstort sett som

befinner sig i situation, ställerSamtidigt vi att teatern storanoterar en som
måste återerövras.publiken I sammanhanget beto-nytänkande. Bl.a.krav

andra förutsättningar speglaRiksteaterns nationella roll,vi attsom gernar
utgångspunkt. rimligt Riksteaternsregionala Detlivet länsteatrarnas ärän att

innehåller ochdet länsteatrarna inte kan detkompletterande utbud attsom ge
nivå. få förutsättningar förstärkahåller Riksteatern börkonstnärligahögsta att

för institutions-delroll i teaterpolitiken. I övrigt börsin ansvaretstatens14 av
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utbyggnaden i fullfoljd.landet betraktas finnsDet idag institutionelltettsom
nätverk hela landet. De län fortfarande saknar länsteatrar haröver valtsom
andra för tillgodose regionens behovvägar Staten bör i fortsätt-att teater.av
ningen rikta sin uppmärksamhet behovet konstnärlig förnyelse,av sam-

Ävenverkan ökad rörlighet.och ansvarsfördelningen mellan kommunstat,
och organisationsliv bör förnyad uppmärksamhet. Dit hör avvägningenägnas

vårmellan konstpolitik och kulturpolitik. Enligt uppfattning innebär det nu-
varande grundbeloppssystemet rimlig avvägning där statlig konstpolitiken
kan samspela med tydlig och politiskt förankrad regional kulturpolitik.en

innehåller våraKapitel 10 Förslag, har olika karaktär och därför delassom
in i kategorier:tre

Förslag teaterpolitikens framtida inriktning.som avser-
åren.Förslag till teaterpolitiskt handlingsprogram for de närmaste-

Förslag i Riksteaternhuvudsak berörsom-

Teaterpolitikens inriktning

nationella teaterpolitikens huvuduppgift förutsättningarDen bör skapaattvara
mångfald,för god kvalitet och professionalism. Enteater att garanteragenom

sådan inriktning fastställer målunderlättas särskilda nationella förstatenom
teaterområdet. målsamhällets insatser Vi redovisar de vi själva haft som

utgångspunkt våra föreslårför förslag, vi den slutliga utfommingenattmen
teaterpolitiken statsmakterna ställning till Kulturutred-äger när tarav rum

ningens förslag.
nationella teaterpolitiken ocksåDen bör innefatta principbeslut i riksdagen

uppgiftsfördelningenoch i mellan kommun ochstort stat,om ansvars- orga-
nisationsliv.

Staten förbör teaterkonsten utvecklas och kan utövasatt ettansvara
tillgodoser högt ställda krav kvalitet och professionalism.sätt Hit hörsom
för nationalscenema, högre utbildning och forskning, konstnärligtansvaret

utvecklingsarbete teaterområdetsoch infrastruktur. Det sistnämnda innebär
långsiktigabl.a. bör medverka i de basinvesteringar krävs föratt staten som

god skall kunna erbjudas i såvällandet helhet. förutsätterDetatt teater som
lokal och regional produktion riksomfattande turnéproduktion. För attsom

hushållakunna med de samtidigtoch tillgodosegemensamma resurserna
på mångfaldkraven måste frågaoch kvalitet i framtidendet bliäven om en

rimlig avvägning mellan dessa olika tillgodose publikens behov.sätt att
måsteStrukturen byggas i nivå.samspel med lokal och regionalettupp

Den regionala teatetpolitiken bör formuleras landstinggemensamt av
och kommuner inom för den struktur lagt fast. Politiken börstatenramen
konkretiseras i handlingsplan för regionens teaterverksarnhet, bl.a.en som

Verksamhetsinriktning, och ñnansieringsformer. Handlings-anger ansvar
15
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planen bör vägledande för alla intressenter i regionen och även väg-vara ge
ledning vid fördelningen Såvälde statliga bidragen. politik handlings-av som
plan fastställasbör berörda landstings- och kommunfullmäktige. Inomav

för den regionala teaterpolitiken skall förstyrelsen länsteatem formu-ramen
lera plan för utveckling den institutionens roll och uppgifter.en av egna

Teaterpolitiskt handlingsprogram

Våra konkreta förslag på teaterområdetsamhällsinsatser under de när-om
åren har vi isamlat teaterpolitiskt handlingsprogram. Syftet med för-maste ett

slagen främstär att

förstärka arrangörsled och teaterfrämjande verksamhet,-
förstärka dans och musikteater utveckla regionala i Göte-att centragenom-

Umeå,borg, Malmö och
förbättra villkoren för fria teaterproducenter,-
öka andelen rörliga bidrag för stimulera konstnärlig fömyelse.att-
Handlingsprogrammet innehåller följande förslag:

Förstärkta insatser för barn och ungdom-
Regionala operacentra-
Försöksverksarnhet operatuméermed-
Ökat stöd till musikteatrama-
Differentierade statsbidrag för stationära och turnerande teatrar-
Förstärkta bidrag till de fria dansgruppema-
Länsdanskonsulenter-

SkådebananSamordning och Riksteaternav-
Förändrat bidrag för fria frilansartister teaterområdetochteatergrupper-
Ny huvudman för Södra Teatern-
Rörliga grundbelopp-
Förändrad hantering bidragen till Riksteatern, Operan och Dramatenav-

Riksteatern

utgångspunkt från vår uppfattning teaterpolitikens inriktningMed om presen-
våra förslag Riksteatern. särskild betydelse förvi avslutningsvis Avterar om

Riksteaterns utveckling behovetär att

stärka arrangörsledet,-
långsiktiga publikinsatser,utveckla-

bland ungdom,fördjupa teaterintresset, inte minst-
utveckla tuméteatern,-

i hela landet.främja bredd och förnyelse-
16



Sammanfattning

Riksteatern de instrumentär med fördelett kan användas förav som att
förverkliga den teaterpolitik vi förordar. Våra förslag vad gäller Riksteatern
har främsta syfte förbättra förutsättningarna föratt institutionensom fun-att

folkrörelse och företrädare för publiken. Det innebärgera bl.a.som att teater-
föreningarna måste få inflytandestörre Riksteaternsett över produktion,egen

också ökade möjligheter bildningsverksamhetmen att ochsatsa publik-
arbete. Ansvaret för stödet till Riksteaterns föreningsdel bör alltfort delas
mellan landsting och kommun.stat,

Även Riksteatern betonar sin roll publikorganisation bör det inomom som
organisationen finnas betydande förett egenproduktion,utrymme men pro-
duktionen bör ha målgruppertydligare och uppdragsgivare idag.än

Sammanfattningsvis föreslår vi framtidens Riksteater böratt publik-vara
organisation, producent och serviceorganisation i nämnd ordning. Dennu
önskvärda profilen och avvägningen mellan de verksarnhetsgrenama börtre
avspeglas i tidsbegränsat avtal mellanett och Riksteatern. I avtaletstaten bör
klargöras Riksteatern fristående idéelläratt organisation i huvudsakänen om
statligt finansierad. Statsbidragets syfte stimuleraär Riksteatern till insatseratt

teaterornrådet, komplement till den verksamhetett bedrivs medsom som
offentligt huvudmannaskap. Avtalet bör, för Riksteaterns del, fastställas av
kongressen. Vi räknar med detta leder till Riksteatern skallatt att

målbeakta de fastställs för den statliga kulturpolitiken,som-
utveckla förvaltaoch den idéella organisationen,-
producera och fönnedla för tillgodose föreningarnasteater behov,att-
producera uppdrag regeringen,teater av-
bedriva projekt för utveckla och förnya teaterlivet ochatt-
samverka med andra teaterproducenter, bl.a. köp föreställ-genom- av
ningar.

För Riksteatern bättre planeringsförutsättingaratt idag börän avtaletge ge
garantier för bidragsutvecklingen under längre period.en

föreslårI övrigt vi Riksteaterns samspel landstingatt med och kommuner
bör läggas i idag. Det innebärstort landstingensett förupp attsom ansvarar
bidragen till länsteaterföreningamas verksamhet och kommunerna för bi-
dragen till de lokala teaterföreningarna. På kort sikt bör ansvarsför-även
delningen mellan Riksteatern och länsteatrama densamma idag. Påvara som
längre sikt och under förutsättning landsomfattande nätverkatt ett musik-av
teaterregioner byggs kan Riksteatern avstå från producera musikteaterattupp
och dans vid sidan Cullbergbaletten. I den utsträckning det innebär kost-av
nadsbesparingar bör Riksteatern också kunna förmedla uppsättningar genom
köp produktioner från regionala producenter.av

Vi för liknandeett det gällernär det samarbete med Riks-resonemang
konserter, Operan och Dramaten, för närvarande finns inskrivet isom
statsbidragsvillkoren. Sverige i sammanhangetär relativt litet land. Riks-ett
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Påväl kända för landets deOperan och Dramatenkonserter, är arrangörer.
har kontakter redan etablerats.landet där gästspel kaniplatser arrangeras

fullföljas. Det innebärdecentraliseringssträvandenDärför Riksteaternsbör
i förstaOperan och Dramaten handsamarbetet med Rikskonserter,bl.a. att

finnsi undantagsfall det anled-regionalt och lokalt. Endastförverkligasbör
i Riksteaterns riksutbud. I stället börnationalscenemas tuméerning att ta upp

nationalscenerna ochfråga samarbete mellandirektdet bli teater-ettom
föreningarna.
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Utgångspunkter1

1.1 Inledning

Teaterområdet föremålhar varit för vid upprepade tillfällen underöversyn
år. mångadeI utvärderingar gjorts funnithar resultatetattsenare som man av

samhällets insatser inte helt de förväntningar ställdes 1974.motsvarat som
Europarådet,Bl.a. Riksrevisionsverket, Teaterkostnadsutredningen, Riks-

dagens revisorer, Statskontoret och Expertgruppen för studier i offentlig eko-
hävdat gåttnomi, ESO, har utvecklingen i riktning denänatt en annan

politiken varit avsedd främja och inomproduktiviteten de samhälls-att att
stödda utvecklats negativt. Sammantaget innebär detta Teater-teatrama att

förhållandevis långutredningen har förhistoria och delvis andra beve-en
kelsegrunder de övriga kulturutredningama.än tre

bakgrunden har vi betydandeMot den tid fördjupad prövningägnat en
tidigare utvärderingars ochmetoder slutsatser. Vi har sökt förklaring tillav en

påverkatutvärderingama hittills inte den teaterpolitik förts. Samtidigtatt som
såhar vi varit angelägna lägga arbetet resultatet kan användas iatt attuppom

pågården omprövning kulturpolitik och samhällsstruktur. Därför harsom av
förhållande ivi vidgat perspektivet i till direktiven och granskat helaansatsen

vårabakgrunddet teaterpolitiska fältet till överväganden och förslag.som

1.2 Uppdraget

Enligt direktiven och 50Dir. 1993:25 syftet fåmed uppdraget främstär att
ståndtill ökat teaterutbud till kostnad i dag och frigöraett attsamma som

för stöd till intressanta utvecklingsmöjligheter inom teaterom-resurser nya
rådet. Uppdraget har sin grund i den kraftiga ökningen kostnaderstatensav
för stödet till teaterlivet. Regeringen tillhänvisar bl.a. Teaterkostnadsutred-
ningen, TKU, i betänkandet Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990som
SOU 1991:71 särskilt framhöll den oroande kostnadsutvecklingen inom
Riksteatern. ocksåDet TKU föreslog Riksteaterns och region-attvar som

olika roller och ansvarsfördelningen bordedem emellanteatramas över.ses
Vår huvuduppgift har varit att

analys Riksteaterns olikagöra uppgifter och betydelse för teaterlivet,en av-
analys ansvarsfördelningengöra mellan Riksteatern och länsteatrar-en av-

na.
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statsbidraget till Riksteatern i utsträckning bör inriktasstörreöverväga om-
verksamheten där Riksteatern aktör inomde delar är teater-ensamav

området och
frigöras för angelägna satsningarmedel härigenom kan andraöverväga om-

inom kultursektom.

bl.a. klargöras vilka uppgifterRiksteaterns roll börI analysen ärsomav
eller parallellautvecklade i delar landetunika för Riksteatern, storasvagt av

fråga regionala börverksamhet. I deandra allmännamed teatramateatrars om
innehålla utbredning iuppgifter teaterverksamhetens länen,redovisningen om

omfattningen dans- och musikteater-länsgränsema ochsamarbetet över av
utgångspunkt beskrivning och analys böri dennaverksamhet. Med över-

ansvarsfördelning kan mellan Riksteatern och detydligare görasvägas om en
framtidautredningens överväganden denlokala Iregionala och teatrarna. om

bör hänsyn till de stigandestatsbidraget till Riksteaterninriktningen tasav
diskussion föras ochbör behovettuméverksamhet. Enkostnaderna för om

egenproduktion i relation till möjligheten iRiksteaternsomfattningen attav
från andra.distribuera föreställningarutsträckningökad

ingått den kulturpolitiska kom-samverka medharI uppdraget även att
regionalpolitiska konsekvenser.redovisa verksamhetensmittén och att

bilagafogas till betänkandeti dess helhetDirektiven som

avgränsningInriktning och1.3

iInriktningen stort

kulturpolitik lades fast iinslag i denaktualiserar viktigaUppdraget som
berördarollfördelningen mellan del970-talet. Dit hör bl.a.mitten teatrarnaav

kulturverksamhet. Destatliga stödet till regionalutformningen detoch nyaav
utgångspunkt frånmed Riksteaternssuccessivtskulle utvecklaslänsteatrama

statsbidrag infördesstadsteatrar. Detensembler och befintligaregionala som
ansvarstagande bl.a.till ökatlandsting och kommunerstimuleraskulle ett

tillmättesRiksteatern väsentlig del,teaterornrådet. Föreningslivet, ärvarav en
detta eventuella förändringar i deninnebärbetydelse. Sammantaget attstor

långtgåendefår kulturpolitiska konsekvenser. Där-direktiven antyderriktning
teaterområdetansvarsfördelningenmåste framtida roll ochRiksteaternsför

från utgångspunkter ekonomiska,utformas andra äveni första hand än rent
eventuella för-också Därtill kommerresurshushållning hör till bilden. attom

regionala kulturverk-Dengenomföras ensidigtändringar inte kan staten.av
organi-mellan kommun ochsamspelisamheten har byggts nära stat,ettupp
föränd-få i denmåste komma till uttryckdeladesationsliv. Detta ävenansvar

förestår.ringsprocess som nu
i den inledande analysenbakgrunden har vi valtMot den ansatsannanen

påfasta uppdragetdirektiven. Vi har tagitföljerden närmast attän avsom20
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berör teaterpolitikens kämfrågor och kulturpolitiken helhetatt ärsom nu
föremål för omprövning. Det innebär förutsättningarna förändratsatt sedan
Teaterkostnadsutredningen presenterade sitt förslag översyn roll-om en av
fördelningen teaterområdet. För kunna långsiktigtutforma hållbaraatt för-
slag har vi bedömt det nödvändigt vidga perspektivet i tidatt ochsom rum.
Genom studera de samhällsstöddaatt verksamhet utgångs-teatramas med

frånpunkt den teaterpolitik utvecklats stegvis under de åren20som senaste
har vi sökt berika det underlag ställs till Kulturutredningens förfogande.som
Riksteatern och stödet till den regionala teaterverksamheten har varit statens
främsta instrument det gällt uppnånär målen ökadatt geografisk ochom
social spridning teaterutbudet. Den övergripande frågan i analysen harav där-
för varit bedöma måni vadatt olika medel för uppnå målenstatens varitatt
effektiva.

Den breda har varit möjligansatsen utvecklingenattgenom teaterom-
rådet väl dokumenterad.är Kulturrådet har omfattande materialett och under
de årentio har radsenaste samstämmiga utvärderingar gjorts. Utöveren
sammanställning och analys det material finns har vi gjortav som egna
undersökningar kompletterar bilden. Vi ocksåhar inventerat föränd-som
ringsbehoven fåför underlag för de omprioriteringaratt regeringen efter-som
lyser i direktiven. Den tid vi vunnit begränsa kartläggningsarbetetattgenom
har vi förslag.ägnat teaterpolitiska överväganden och I det sammanhanget
har vi tagit fasta på vissa inslag i Kulturutredningens uppdrag. Vi har omsatt
dessa till teaterområdet, vilket innebär vi, utöver analysenatt enligt direk-
tiven, haft ambitionen att:

bedöma vilka krav och utmaningar teaterpolitiken har undermötasom att-
1990-talet,
analysera teaterinstitutionemas utvecklingsmöjligheter,-
precisera teaterområdet.statens ansvar-
Mot den bakgrunden har vi studerat omvärldsförändringar betydelse förav

teaterpolitikens utveckling. Dit hör främst det förnyade intresset för den
idéella sektorn och den växande insikten kultur drivkraft iom som sam-
hällsutvecklingen. Kulturontrådet har under år fått regionalpolitiskasenare
förtecken. Det kulturverksamhetgör intressant föratt denär regionalamer
nivån tidigare.än

Uppläggningen arbetetav

Utredningsarbetet har bedrivits i samverkan med Kulturutredningen,nära
Kulturrådet, Riksteatern och övriga berörda instanser, bl.a. Kommun- och
Landstingstörbunden. Vi har såeftersträvat allsidig belysning möjligten som

förändringsbehoven teaterområdet. Uppläggningen arbetet och denav av
inriktning vi valt avspeglas i betänkandets disposition.
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bred infallsvinkel inleder vi med beskrivningFör teaterpoli-att en en av
tikens utveckling och teaterlivet i Beskrivningama byggerstort. egna en-

gångkäter, befintligt material och den dialog vi under arbetets fört med teater-
områdets olika aktörer. Beskrivningen stads- och länsteatrar i bilaga 2av
utgår från inledande, skriftlig enkät, kompletterats telefon-vidsenareen som
intervjuer besök. När det gäller Riksteatern har fortlöpandeoch dialogen

teaterföreningar. Kapitlenförts med den centrala ledningen och olika denom
fria sektorn, och publik, musikteater och dans och det interna-arrangörer

omvärldsbeskrivningen.tionella perspektivet fördjupar De beskrivande kapit-
sammanfattande bedömninglen avslutas regel med eller analys. Isom en ana-

genomgåendelysema har vi valt utvärderande Vi har sökt bedömaansats.en
hur väl de berörda skött sina respektive uppdrag och i vilken rikt-teatrarna

gått.ning utvecklingen
vår utgångs-kapitlet Teaterns roller sammanfattar vi grundsynI om som

våra förslag. Syftet förslagen initierapunkt för överväganden och med är att
i riktning bättre användning idag de samhälletänmot av resurseren process

till teaterlivets förfogande. bör i första hand användas förställer Resurserna
ändamål.teaterpolitiskt angelägna

Avgränsning

utredningstiden nödvändigt begränsa synfaltet.korta har gjort detDen att
områden måste hand i särskild ordning.Vissa angelägna Dit hör dentas om

arbetsmarknadspolitiska situationen för scenartister, teaterutbudet i mass-
tillgångenmedia och till för människor med funktionshinder. Genom-teater

frågor teaterornrådet.gående det inte bara berör De problem finnsär som som
kulturlivet frågornadelar med i övrigt. Vi räknar därför med kom-teatern att

behandlas Kulturutredningen. de överläggningar vi haftI med deatt avmer
påkultumtredningama teaterområdetsolika har vi fast uppmärksamheten

förhållandenspecifika i nämnda avseenden.

1.4 Det fortsatta arbetet

såSammanfattningsvis har vi arbetet vi kanvalt läggaatt attupp nu pre-
sentera

teaterpolitik förts 1974,övergripande utvärdering den sedanen av som-
förhållanderesultatet Riksteaterns och länsteatrarnas verksamhet i tillav-

uppdragen,
påinventering musikteater-angelägna reformbehov ochteater-,en av-

dansområdet,
former för utveckling regional teaterpolitik,av en-

årenförslag till teaterpolitiskt handlingsprogram for de ochnärmaste22 -
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förslag inriktning Riksteaternstill verksamhet och statsbidrag.ny av-
finnsDet material sammanställt i fyller flera funktioner. Detrapportensom

den helhetsbild vi själva behöva för kunna ställning tillansett att tager oss
Riksteaterns och länsteatramas roller. Därutöver flerahar kapitel ett egen-

målgrupp.värde och en egen
Kapitlen teaterpolitikens och teateiinstitutionemas utveckling bör kim-om

in i Våraden utvärdering Kulturutredningen skall förslag tillvägas göra.na
teaterpolitiska omprioriteringar formeroch de vi för fortsattpresenterar ut-
veckling den regionala teaterpolitiken har Kulturutredningen primärav som
målgrupp. våraMerparten förslag i övrigt kan behandlas årsredan i 1995av
budgetproposition.

Vårt förslag till årenteaterpolitiskt handlingsprogram för de inne-närmaste
håller Kulturrådetrad angelägna reformförslag. främst tillVi riktar ochen oss

mångaregeringskansliet och räknar med förslagen bör kunna iprövasatt av
kommande budgetarbete.

förslag måste påDe berör Riksteatern hanteras Riks-sätt.ett annatsom
fristående ideell organisation, verksamheten i huvudsakär äventeatern en om

finansieras statsbidrag. innebärmed Det inte ensidigt kan beslutaatt staten om
förändringar Riksteaterns inriktning och organisation. kunna för-För attav

måsteverkligas förslagen Riksteaterns kongress. Mot den bak-antas av
förslagsdelen fortsattagrunden vi betydande i det samspeletägnar utrymme

villmellan och Riksteatern. Vi med förslagen peka färdriktningenstaten ut
och har med aktivaall anledning räkna Riksteaterns medverkan. Riks-att

betydelsefull i den teaterpolitik vi förordar.har rollteatern en
förslag vi för fram för vitalisera den regionalaDe teaterpolitiken äratt av

liknande i innehålletDet ligger sakens inte kan bestämma iart. natur att staten
Ävenden tillsammanspolitik landsting och kommuner skall föra. här detär

fråga förutsättningar for önskvärdskapaattom en process.
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års teaterpolitik2.1 1974

Kulturrådet2 1 1 Utredningen. .

kulturråds föregångare, Kulturrådet,Statens kommittén tillsattes 1969 för att
och forma statliga kulturpolitiken.utreda den Huvudbetänkandet Ny kultur-

fåpolitik SOU 1972:66 kom för den fortsattaavgörande betydelseatt ut-
vecklingen.

teaterområdetPå Kulturrådetföreslog bl.a. regionala teaterensembleratt
ansågs mål Kulturrådetskulle inrättas. De bättre de formuleratmotsvara som

tuméverksamhet. Självständiga regionalaökad central ensembler skulleän
såvälinnebära decentralisering personella materiellaen av som resurser.

iLänsteatrarna skulle led utbyggt regionalt ansvarstagande,ett ettvara som
för livskraftigskulle förbättra förutsättningarna regional och lokal kultur-en

hållaverksamhet. skulle bli lättare för kontaktDet med publikenteatern att
och förmedlandemed och arrangerande Verksamhetens omfattning,organ.
inriktning former önskemåloch skulle bättre kunna till de behov ochanpassas

fanns. Samtidigt skulle möjligheterna öka till reellt medinflytande forettsom
olika avnämargrupper.

Kulturrådet föreslog länen enhet för de regionala Detteatrarna.som
regionala skulle samtidigt förstärkas decentraliseringansvaret genom en av
planering, Politiskt ansvarigabeslut och samhällsorgan regionalresurser.
nivå skulle och prioriteringsuppgifter.planerings- Samtidigt framhöllöverta
Kulturrådet såvitt nivå.möjligt borde ligga lokal Till regionalansvaretatt

nivå sådanaoch central skulle endast uppgifter föras inte kunde fullgörassom -
lokalt. Initiativ såtill regionala eller centrala insatser skulle i utsträckningstor

frånmöjligt komma nivålokal betingadeoch dess behov.som vara av
Föreningslivet förutsattes framträdandespela roll den kultur-nären nya

politiken skulle förverkligas. Den uppsökande verksamheten krävde bättre
kontakter olikamed människor, i sin förutsattevilket turgrupper av sam-
verkan föreningar Rådetmed och organisationer. bedömde det angelägetsom

behållaföreningslivet fick sina tidigare arrangörsuppgifter. Att överföraatt
arrangörsuppgifter till samhällsorgan skulle knappastm.m. gemensamma

stimulerandeverka for de enskilda föreningarna.
Endast vissa avgränsade uppgifter, exempelvis länsinstitutionema och

stödet till föreningslivets distriktsorgan, länsnivån.borde förläggas till Att
länet valdes indelningsgrund berodde behovet anpassning tillsom av sam-

25



SOU 1994: 52

indelninghällets i Landstingen tilldelades det politiska förstort. ansvaret
kulturverksamhet länsplanet, landstingens skulle inte innebäramen ansvar
någon förhållandeöverordnad ställning i till kommunerna. Kommunförbun-

länsavdelningar borde bli regionaladets det för rekommendationerorganet
och beslut berör kommunerna.som

uppbyggnadenled iSom länsinstitutionema föreslog Kulturrådetett attav
stadsteatrarna och de regionalt baserade Riksteaterensemblema i princip

omvandlas till länsteatrar.skulle Därutöver skulle ytterligare länsteatrar in-
rättas.

övergångsperiodför länsinstitutionema bordeAnsvaret under delasen
landstinget, respektive föreningslivet.mellan hemkommun och Landstinget

skulle tillsammansoch hemkommunen med bära del det eko-staten storen av
nomiska Föreningslivet representerade de institu-ansvaret. mottagargrupper

vände sig till. För tillgodose de olika intressentemastionerna behov in-att av
och samtidigt de regionala kulturinstitutionemaflytande visstgarantera ettnya

ansåg rådetmått konstnärlig frihet stiftelseforrnen den lärnpligaste.av vara
Kulturrådet räknade med utbyggnaden länsteatrar skulle leda tillatt av en

genomgripande förändring Riksteaterns verksamhet. Produktionenrelativt av
teaterforeställningar skulle minska, samtidigt skulle sarnordningsupp-av men

regionteatrarna byggtsgifterna öka Sedan skulle Riksteaternavsevärt. upp
följande fyra huvuduppgifter:centralt ha

Samverkan med länsteatrarna

Riksteatern skulle medverka till samspel mellan det centrala och detett re-
teaterutbudet och främja utbyte länsteatramas föreställningargionala ett av

skådespelare,landet. I övrigt skulle Riksteatern kunna ställa regissöreröver
småscenografer förfogande för kompletteringoch till de länsteatrarna.av

Distribution produktioner från andra länsteatrarnaänteatrarav
skulle organisera distributionenRiksteatern utländska gästspel före-ochav

från Operanställningar och Dramaten. De utländska gästspelen borde öka
tillbl.a. hänsyn de invandrargruppema.storaav

produktionEgen

I takt med utbyggnaden länsteatrarna skulle Riksteaterns egenproduktionav
kunna minska viss Riksteaterproduktion skulle påbehövas längreävenmen
sikt, främst musikteater, uppsättningar och andra uppsättningarstörre som av
olika skäl inte kan produceras vid länsteatrarna. Beträffande musikteater be-
dömdes Riksteaterns månproduktion bli beroende i vad Operans tuméerav
kunde kompletteras fråntuméföreställningar Göteborg, Malmö ochav even-
tuell ytterligare musikteater. Samproduktioner mellan länsteatrarna dåva-och
rande regionmusiken ocksåbedömdes kunna bli aktuella, liksom fler TV-
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skulle landsortenföreställningar Under alla omständigheterav opera. ges
Beträffande musikal ochmöjligheter levandebättre Operett,att se opera.

ansåg Kulturrådet ökaRiksteatern kunde behöva sinliknande att snarast pro-
komplement till den regionaladuktion repertoaren.som

konsultuppgifterochExpert-

distributions-produktions- ochkonsultuppgifter skulleRiksteaterns avse
till icke yrkes-frågor, publikrekrytering stöd deninformation och samt

mässiga teatern.
övergångstidhuvudfunktioner underskulle RiksteaternUtöver dessa en

också för-länsteatrama. Riksteatern skullevid utbyggnadenmedverka av
Riksutställningar. För under-Rikskonserter ochsitt samarbete medstärka att

Kulturrådet frågan delningsådan aktualiseradesamverkanlätta om en aven
produktionsdel. skulle vidföreningsdel och DeniRiksteatern senare enenen

Rådetbåda övriga riksorganisationema.organiseras dedelning kunna som
rådetförslag. räknade medfrån konkret I ställetlägga framavstod dock ettatt

inom oförändrad organisa-skulle kunna skeomvandlingen Riksteaternatt av
tionsstruktur.

utformadesteaterpolitikdenvisar referatetSammantaget att avovan som
utgångspunkt förKulturrådet grad har relevansi högutredningen ut-ensom

länsteatrama.Riksteatern ochrollfördelning mellannuvarandevärdering av

beslut2.1.2 Riksdagens

väsentligt med1974:28 överensstämde i alltpropositionMajztsKungl.
fickavseenden. de kultur-nämnda DäremotKulturrådets förslag i ovan

Kulturrådet föreslagit.utformning denmålen delvispolitiska änarmanen

målNationella

kulturområdet fastställdefortsattaför det reformarbetetTill vägledning
skall kulturpolitikenmål.åtta övergripande nationella Enligt dessariksdagen

reella förutsättningarskapayttrandefriheten ochtill skyddamedverka att-
utnyttjas,frihet kandennaför att

främja kontaktaktivitet ochskapandemöjligheter tillmänniskor egenge-
människor,mellan

verkningar,negativakommersialismensmotverka-
beslutsfunktioner,verksamhet ochdecentraliseringfrämja av-

och behov,erfarenhetereftersattahänsyn tillutformas med gruppers-
kulturell förnyelse,konstnärlig ochmöjliggöra-

levandegörs ochtill ochtiders kulturäldre tasattgarantera vara-
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främja utbyte erfarenheter och idéer språk-ett över och nationsgränser.av-

Ansvarsfördelning

Riksdagen också vissa övergripande riktlinjer för ansvarsfördelningenantog
mellan kommun och organisationsliv:stat,

Staten skulle inrikta sina insatser stimulera kulturverksamheten ochatt
inte reglera den. Vid sidan för de institutionernaatt ochansvaretom egna

sådanahelt statsstödda skulle allmänt för frågorstaten ta ett ansvar av ge-
intresse. Staten skulle vidare för ekonomisktmensamt stöd tillta ett ansvar

kulturverksamhet med primär- eller sekundärkommunal anknytning, kultur i
folkbildningen och kulturinsatser inom organisationslivet i övrigt.

Primärkommunerna skulle för stödet till den lokala kulturverk-svara
samheten.

Den regionala nivån förutsattes basen för regionala kulturpolitiskautgöra
insatser. Staten skulle inte ställning till vilka lösningar frågai organisa-ta om
toriskt eller regionemas omfattning valdes hållolika i landet.ansvar som
Därmed öppnades möjligheten för länsövergripande kulturregioner.

Organisationslivet skulle tilldelas och kommun förstat attresurser av
självständigt genomföra kulturområdet.uppgifter

Regional teaterverksamhet

På teaterområdet riksdagen Kulturrådets forslag regionala förantog teatrarom
åstadkomma ökad geografisk och social spridningatt teaterverksam-en av

heten. Förutsättningarna bedömdes goda för utveckling regionalsom av en
förankrad landstingsnivå. Flertalet deteater, redan etablerade stads-av

ansågs också kunna bedriva ökad regionalteatrarna verksamhet. Riks-en
erfarenheter samarbete med föreningslivet iteaterns Övrigt bedömdesav

kunna god vägledning i det utvecklingsarbete förutsattes komma tillge som
stånd.

Statens uppgifter i sammanhanget skulle främst attvara
stimulera utvecklingen hela landet teaterinstitutioneröver med ettav-
regionalt ansvar,
medverka till olika befolkningsgrupper fick tillgång till ochatt teater-
skapa förutsättningar för olika teaterforrner, däribland exempelvisatt-
musikteater och dans, fick möjligheter utvecklas.att

Statens skulle i första hand komma till uttryckansvar ett nyttgenom
för statsbidrag. Bidraget förutsattes medgesystem frihet förstor teatrarnas

huvudmän utforma verksamheten i enlighet med förutsättningaratt och
intressen inom området.det Bidraget skulle neutralt iegna repertoar-vara
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hänseende. Statliga initiativ och beslut skulle inte verka styrande verk-
samheten

De nyetablerade ensemblerna förutsattes till början förhållandevisblien
små, ofrånkomligenvilket skulle leda till smal inriktning. För undvikaatten

ensidigt teaterutbud i berörda regioner skulleett de statliga bidragen även
kunna utnyttjas till olika former tillfälliga Genom Riksteaternav engagemang.
skulle det möjligt komplettera den regionalt eller lokaltatt producerandevara

med producerades centralt.teatern teater som
Behovet fortsatta insatser från Riksteatern ansågs inom föl-av stortvara

områden:jande

komplettering det regionala teaterutbudet i enlighet med regionemasav-
önskemål och behov,
distribution föreställningar från andra i första hand de statligateatrar,av-

tuméföreställningar och olika formerteatramas inhemska och utländskaav
gästspel,

och såvälkonsultuppgifter för den yrkesmässigt arbetandeexpert- teatern,-
för amatörteatem.som

2 l 3 Sammanfattning. .

Sammanfattningsvis innebar års1974 teaterpolitiska beslut landsting ochatt
kommuner successivt skulle del detöver for teaterlivetta stor uteen av ansvar
i landet vilade Riksteatern. Teaterpolitiken skulle förverkligas stegvis.som
Syftet med bygga regionteatrar främst decentraliseraatt attupp nya teater-var
produktionen för nåbättre med tillatt Tyngdpunktenut iteater nya grupper.
det teaterpolitiska skulle förskjutas till lokal och nivå.regionalansvaret De

regionala förutsattes betydande tuméansvar inom sinateatrama ta ettnya res-
pektive ocksåhemlän, utanför länets Organisationslivetgränser. till-men

betydelse kanal tillmättes människorna. Riksteaternsstor roll skulleutsom
reduceras i takt med utbyggnaden regionteatrar. Tillsammans med Riks-av
konserter och Riksutställningar skulle Riksteatern komplettera det regionala
kulturlivet. Sammanfattningsvis avsikten främst uppnå ökadattvar en geo-
grafisk och social spridning teaterutbudet.av

2.2 Utvecklingen efter 1974

2.2.1 Inledning

För belysa utvecklingen under den period förflutit sedan 1974 haratt visom
bl.a. valt kortfattat återge teaterområdets mångabehandling i de utvärde-att
ringar gjorts. Det översiktlig bild de brister funnit. åter-Visom ger en av man
kommer med fördjupad prövning vårutvärderingarnas slutsatser ien av
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ocksåbildenavslutande analys. Till hör omvärlden förändrats och därmedatt
årsförutsättningarna för teaterpolitik 1974 modell. Därför lyfter vi framen av

några tydliga utvecklingstendenser. Dit hör bl.a. publikvanomas utveckling,
det förnyade intresset för den idéella sektorn och den växande insikten om

förkulturens betydelse den regionala utvecklingen. Avsnittet avslutas med en
utgångspunk-sammanfattande bedömning samtidigt tjänarsom som en av

våraför överväganden inriktning teaterpolitiken.tema om en avny

Sjunkande produktivitet och bristande samordning2.2.2

KOSK-rappørten

Kulturrådet i Kommunerna,presenterade den s.k. KOSK-rapporten staten
från Kulturrådetkulturpolitiken, 1984:3 utvärderingoch Rapport en av

tioårsperiod förhållande två mål,utvecklingen under i till de kulturpolitiskaen
bedömdes betydelsefulla i relationen stat-kommun, dvs.mestsom vara

decentraliseringsmålet målet nå Rådeteftersatta konstateradeoch att grupper.
inneburit viktiga framsteg det gälldeförflutna decenniet hadedet näratt

Primärkommunema hade tagit sig ökatdecentralisering ett an-av ansvar.
Kulturområdetför och planering. hade etableratsbeslut ettsom avsvar

ansvarsområden. ocksåLandstingen hade tagit viktiga initiativ,landstingens
regionala kulturinstitutioner. Det fannsgällde utbyggnadenbl.a. detnär enav
för decentraliserat Samtidigtorganisatorisk och ekonomisk bas ett ansvar.

återstod mångarådet kommuner fanns brister ifann mycket Igöra.att att
målinriktningfråga regionala samarbetet och kultur-verksamheten. Detom av

inte utvecklats enligt intentionerna.regionala verksamhet hadeinstitutionemas
för och ungdom.gällde verksamheten barnDetsamma

Även fråga utbyggnaden regionala kulturinstitutioner hade be-i om av
Tvåinträffat. musikinstitutioner tio regionalaförändringar ochtydande teatrar

väsentligt personalen vid detillkommit. Samhällsstödet hade ökat ochhade
regionmusiken, hade ökat med 950regionala institutionerna, exklusive

årsverken, inte till sitt regionalaflera institutionerna levde ansvar.men uppav
statsunderstödda teaterinstitu-den totala publiken vid deDärtill korn att

och framför allt i börjanminskat under delen 1970-talettionema avsenare av
gällde antalet föreställningar. Däremot hade besöks-l980-talet. Detsamma

åldersgruppenTvå 16-1969. iinte förändrats sedan trepersoner avvanorna
året.gångår någon under detinte varit74 hade teater senaste

Rådet den samverkan mellanuppfattade det allvarligt problemett attsom
inte förverkligats.förutsattes 1974 hadeolika intressenter länsplanet som

frånundanglidandeansvarsfördelningen kunde leda tilloklaraDen ett ansvar.
samverkan i förstaRådet bakgrunden förstärkt mellanföreslog denmot en

länsbildningsförbundlänsinstitutioner, och andralandsting,hand kommuner,
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berörda. Syftet skulle bl.a. utveckla regionens kulturidentitet ochattvara
länsinstitutionemas regionala ansvar.

Kulturrådet ocksåfäste uppmärksamheten antal oroande utvecklings-ett
tendenser. teaterområdetsFör del handlade det främst den minskandeom
publiken vid de samhällsstödda teaterinstitutionema. Under perioden 197576
-198283 denhade totala teaterpubliken minskat med ungefär 20 procent.

För utvecklingen föreslog rådetmöta fempunktsprogram föratt deett
kulturpolitiska insatserna återstodenunder 1980-talet. betydelseAv förav
våra överväganden nivåroll regional betoningen lokalteaternsom var av
och regional utveckling för uppnå likvärdig standard mellan olikaatt en mer
regioner och kommuner.

För del kom KOSK-rapporten inte någraleda till väsentligastatens att
förändringar. Däremot kom årunder följd användasrapporten atten av som
underlag i den planeringsprocess pågick inom landsting och kommuner.som

Riksrevisionsverkets 1983:51rapport

Kulturrådets beskrivning utvecklingen teaterområdet verifieradesav av en
i samtidig studie Riksrevisonsverket Utbud och dans,stort sett teaterav av
Revisionsrapport 1983:51. konstateradeRRV att

offentligade bidragen till och dansverksamhet ökat kraftigt underteater--
perioden 197576-198182,
antalet besök under period hade minskat med halvnärmaresamma en-
miljon,
antalet föreställningar i oförändrat,stort settvar-
de offentliga bidragens fördelning i oförändradortstyper stort settvar-
sedan 197576,

utbud turnéföreställningar hade minskat.teatramas av-
ansågMest problematisk situationenRRV vid de regionala teatrarna.vara

Produktiviteten hade sjunkit vid dessa vid övriga institutionsteatraränmer
och utbudet hade i ökad omfattning regionernas centralorter.gynnat

RRV menade utfallet främst hade sin i bristergrund antal i vadatt ett man
kallade teater- och danssystemet. Anslagsgivande alltförhade ensi-organ
digt produktion och dansstött bekostnad distribution ochteaterav av
publikarbete. Samordningen inom fungerat. ansåghade inte RRVsystemet
exempelvis Riksteatern inte hänsyn tillnämnvärd det övriga ochatt tog teater
dansutbudet planerade sinnär verksamhet.man egen

rådaFör bot konstaterade brister föreslog RRV omfördelningatt mot en av
frånde statliga insatserna produktionsstöd till organisatorisk och ekono-en

misk förstärkning distributionen och till detstödet lokala publikarbetet.av av
Som led i förändringen föreslog RRV successiv begränsningett statensav

31



SOU 1994: 52

stöd till lokala i storstäderna, till Riksteaternsteatrar egenproduktion och till
tuméverksamheten vid Operan och Dramaten.

RRV:s förslag korn inte förverkligas någon punkt.att Däremot har vi
funnit anledning förslagenprövaatt nytt.

Europarådets utvärdering

Nästa utvärdering inom kulturområdetstörre kom dröja till budgetåretatt
då198990 inom Europarådet fick regeringensexpertgrupp uppdragen att

granska den svenska kulturpolitiken. Som underlag för granskningen sam-
manställdes Kulturpolitik i Europa 2: 1 arbetsgrupprapport inomen av en
utbildningsdepartementet i samarbete med Kulturrådet. Expertgruppens utvär-
dering publicerades i andra Kulturpolitik i Europa fråga2:2. Irapporten om
teaterområdet ansåg tillgängliga produktivitetssiffror bordeattgruppen ge
anledning till Antalet föreställningar anställd inom helhetoro. teaternper som
hade sjunkit årenbrant mellan 197576 och 198687. Utfallet särskiltvar oro-
väckande bakgrund under tid hade ökatmot med 37attav resurserna samma

Expertgruppen ansåg Sverige flexibelt och skickligt hadeprocent. byggtatt ut
kulturen i regionerna, det krävdes ytterligare ansträngningar för denattmen

strukturen regionala institutioner skall bli konstnärligt och publiktnya av
framgångsrik. Hellre bygga det regionalaän nätverket ytterligare bordeatt ut
Sverige utvalda med internationellt konstnärligt rykte. Europa-satsa centra
rådet manade till period med omgruppering och förnyadeen av resurserna
ansträngningar. I det rådetsammanhanget riktade uppmärksamheten bl.a.
Riksteatern.

Enligt uppfattning de rikstäckande tuméorganisationer-expertgruppens var
Riksteatern, Riksutställningar och Rikskonserter Stockholmsbaseradena

enheter motverkade verklig decentralisering kulturlivet. ansågsDesom en av
paradoxalt förstärka den centralism de hade till uppgift bryta. Därförattnog
borde statsmakterna helt eller delvis åtagan-överväga överföra de R-nsatt tre
den till mindre, regionalt baserade organisationer.

Expertgruppen konstaterade samtidigt Riksteaterns blandning för-att av
säljning, utbildning, ideell främjandeverksamhet och professionell produktion
hade motsvarigheter utomlands. I förslag treårigttill nationelltgruppens
handlingsprogram för öka kulturens tillgänglighet ingick därför för-att en
stärkning teaterföreningarnas roll och uppbyggnad koncentreradeav av mer
nätverk för tuméer med och musik.teater

Europarådets fåttAtt utvärdering betydelse för kulturpolitikens fortsatta
utveckling avspeglas i de beslut förändringar årtagits underom som senare

såväloch i direktiven till Kulturutredningen Teaterutredningen.som
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Teaterkostnadsutredningen

För belysa kostnadsutvecklingen på teaterområdetatt tillsatte regeringen år
1989 den s.k. Teaterkostnadsutredningen, TKU. I betänkandet Teaterns
kostnadsutveckling 1975-1990 SOU 1991:71 framhöll TKU Operan ochatt
Dramaten visade klart bättre resultat övriga institutionsteatrar.ett än Riks-

produktivitet hade däremot minskatteaterns Föreställningsverk-avsevärt.
samheten hade reducerats motsvarande minskning deutan totala kost-en av
naderna. Den genomsnittliga kostnaden föreställning hade för Riks-per

del fördubblats under perioden. Enligt TKU ingavteaterns denna utveckling
bekymmer. Därför borde översyn Riksteaternsgöras verksamhet ochen av
samspelet mellan Riksteatern och länsteatrama.

Riksdagens revisorer

I november 1993 presenterade Riksdagens revisorer Teatrarna ochrapporten
svenska folket Rapport l99394:2. Revisorerna konstaterade bl.a. att

antalet i landet har femdubblats och antalet verksamma inomteatrar teater--
området fördubblats sedan 1970,
decentraliseringsmålethar lyckats i den meningen det finns region-att en-
teater varje län, men

l
storstadskoncentrationen består teaterbesöken utanför storstadslänen har- -
gått ned med 40 sedan 1970,procentca
det attraktiva teaterutbudet koncentreratär till storstadslänen, framförmest-
allt till Stockholms län,
Riksteaterns verksamhet koncentrerad tillär städer med 20 000över in--
våønare;vilket innebär Riksteatern i utsträckning besökeratt stort samma

länsteatrarna,orter som
teaterpubliken i densammaär 1970,stort sett som-
teaterintresset har minskat, framför allt hos ungdomen,-
den kvalitetsinriktade seriösa har förlorat mark till de kommersielltteatern-
inriktade privatteatrama,

finns någotdet idag inte vågen förnyelse l970-talet,motsvararsom av-
det arbetsmarknadspolitiska stödet till teaterområdet har till 200växt ca-
miljoner kronor 1993 och har blivit viktigt finansiera reguljärsättett att
teaterverksarnhet.

Sammanfattningsvis bekräftade revisorerna den utveckling tidigaresom
utvärderingar fäst uppmärksamheten på. Revisorerna tillförde också antalett

angreppspilnkter, främst fortsatta brister i den geografiska och socialanya
spridningen teaterutbudet.av

Revisorernaöverlämnade sin bl.a. till de olika kulturutredningamarapport
rekommendationenmed dessa i det fortsatta utredningsarbetet skulleatt be-

akta behovet insatser för attav 33
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geografiska spridningenöka den och sociala teaterutbudet,av-
mångfaldbredd, och förnyelseskapa- ,
arbetsmarknadspolitiska medlens tillväxt ochmotverka de-

målkonkretisering, uppföljningutveckla former för och utvärdering.-

ESO-rapporten

teaterområdetutvärderingar berör publiceradesi raden iDen senaste av som
för studier i offentlig ekonomi, tillfebruari 1994 Expertgruppen Rapportav

Varför kulturstöd Ekonomisk teori och svensk verklighet, DsESO, -
innehåller utvecklingen produk-1994:16. bl.a.Rapporten uppsatsen om av

produktkostnader framgårkultursektom.kostnader och inom Däravtion, att
hade medkostnaderna för de samhällsstödda ökat 34de totala teatrarna pro-

årenpriser mellan 198384 och 199192. För de centralai fasta teatrarnacent
för de regionala och lokala med 56kostnaderna ökat med 11hade procent,

fria 60 Samhällssubventioner-och för de med procent.procent grupperna
76 och lokalacentrala uppgick till De regionalaingen de procent.teatrarnaav

kostnader subventionerade och de friafick 84 sinaprocentteatrarna av
Sammanfattningsvis konstaterade ESO besöken56 attprocent.grupperna

offentligt finansierade teaterverksarn-och kostnaderna ökat inom denminskat
också privat-det ökade teaterintresset skulle kommaESOheten. antog att

tillgodo.teatrarna

Musik för miljoner

finns mellan och musikpolitiktill det sambandMed hänsyn nära teater-som -
också utvärdering Kultur-har vi studerat denfrämst inom musikteatem som-

miljoner,rådet länsmusikrefonnen, publicerad i Musik forgjort rapportenav
rådetkulturråd flerafrån 1994:2. konstaterarStatens IRapport rapporten att

från kvarstår. Dit hörproblem fannsde startenav som

proñleringen,den musikaliska-
samverkan länsgränserna,behovet överav-

frilansmusiker,fasta musiker ochavvägningen mellan-
for och interna konserter,situation skolkonserterosäker-

inommusikpolitiskt regionerna,helhetsansvarbristen-
dialog med arrangörsnätet,svag-

Svenska Rikskonserter,bristande samarbete med-
situation.Stockholmsmusikens-

föreslår rådet baserat grundbelopp.statsbidragssystem,Vidare nyttett
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Sammanfattning

Ett antal samstämmiga utvärderingarstort har gjorts på teaterornrådet under
år. De visar bl.a. den betydande förstärkningensenare att produktionsmöj-av

lighetema lett till sjunkande produktivitet vid de samhällsstödda teaterinstitu-
tionema. Samtidigt den geografiskaär och sociala spridningen teaterutbu-av
det i oförändrad och det bristerstort isett samordningen regional och lokal
nivå. månI den kritiken visar sig berättigad finns det all anledningvara att

inte bara politikensompröva inriktning också de medel, valts förutan attsom
förverkliga de teaterpolitiska intentionerna. Utvecklingen kan olikamötas

Vi harsätt. valt aktiv och framtidadenansats teaterpolitikenatten menar
måste ökat långsiktigaför publikinsatser.utrymme Dit hör utvecklingge en
av tuméteatem och Resultatetarrangörsnätet. den politik förtsav som ger oss
bl.a. anledning pröva och intresseatt kan omfördelas frånom resurser
produktion till arrangörsled.

2 2 3 Publikvanorna. .

Att vidga deltagandet Rapport från Statens kulturråd

På uppdrag regeringen studerade Kulturrådet årenunder 1988-1991 deav
insatser samhället gjort för vidga deltagande i kulturlivet.att I delrapporten
Teater, dans, frånmusik Rapport Statens kulturråd 1991:1 sammanfattade
Kulturrådet läget.

Antalet besök vid statliga, regionala och lokala teaterinstitutioner hade
minskat med 25 årenmellan 197677 och 198586.procent Därefter hade en
viss uppgång skett, lågantalet besök fortfarande 198889 under 197677men

Ävenårs nivå. intresset gå på hade minskatatt sedan börjanteater 1970-av
talet, särskilt bland ungdom.

Förändringsmönstren för publiksiffror dockteaterns inte entydiga.var
årenMellan 198182 och 198990 hade studieförbunden ökat sin teaterpublik

från Även550 000 till 1,2 ntiljoner. besökstalen vid privatteatramaca hade
påvarit uppåt underväg l980-talet.

Teatervanorna i hade däremot inte förändrats. Liksomstort tidigare var
gå på beroendeatt socialteater bakgrund. Högskoleutbildade,vanan av

tjänstemän, lärare och andra inom utbildnings- och informationsyrken gick
särskilt ofta lantbrukare och industriarbetareteater sällan. Teater-mer-

däremot inte beroendenämnvärt inkomstklass.vanorna var av
De sociala skillnaderna framträdde markant i och balett-mest opera-

publiken. De välutbildade dominerade pådär än teater, ävenmer annan men
de välutbildade överrepresenterade. Privatteatrarna hade interevyer var en

bredare publik de statligaän och statsunderstödda Inte heller Riks-teatrarna.
eller de fria nåddeteatern publik i Däremotgrupperna stort sett.en annan var
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social bakgrund publikenberoendemindrepubliken vid änamatörteater av
professionellvid teater.

samhällsklasser, möj-Också publik representerade allaTV-teatems utom
lågutbildade.genomgående mindre TVhögutbildade,de änligen sersom

aktivitetsnivå.låg Deframträdde främstskillnadernasocialaDe som
gångfrån går åtminstonedemgår skiljer sig markantaldrig teater ensom

år.per
omfattning iår går ifrån till 2515Ungdomar mot-stortteater somen

ungdomar ochförvärvsarbetandebefolkningen,genomsnittet menavsvarar
teaterintresserade befolk-år minst25 hör till deundermanliga ungdomar

också intresserademindremarkantUngdomarnaningsgruppema. är av opera
medelåldern.högutbildade iaktiva teaterbesökarna övreoch balett. De ärmest

förtidspensionärer igår minst ännuLågutbildade pensionärer klart teater -
ålderspensionärer.utsträckningmindre än

i huvudstads-befolkningenmellanskiljer sig markantTeatervanorna
hade varitStockholmareVarannanlandsortsbefolkningen.ochregionen

invånare glesbygd.fyra i Dettaåret, baradetunder senasteteater en avmen
Även storstadsområdeninvånarna i andrafrån TV-teatem.bortsermanom

befolkningsgenomsnittet.gårregionala änoch i teatercentra mer
också huvudstads-iamatöxteaterföreställningar är störreAndelen settsom

så förinteskillnadendelar landet äri övriga storregionen än sommenav
professionell teater.

accentueradsärskiltglesbygdsborstorstadsbor ochmellanSkillnaden var
andeleni särklassDen störstamusikteater och dans.gälldedetnär opera-

ochandelenStockholmsregionen. Deni största operett-besökare fanns
Andelen dansteaterbesökareMalmö.ochfanns i Göteborgmusikalbesökare

storstäderna.i deungefär lika trestorvar
betydligtstockholmarnagradi särskilt höginteStorstadsbor revyser -

obe-etermediemadel ibefolkningsgenomsnittet. ärAttmindre teatertaän av
påoftainte likaSverigeiBefolkningenberoende hemort.tydligt sernorraav

radioteaterlyssnadelar landet. Atti andrabefolkningenTV-teater avsom
Stockholmsområdet helhet.i landetnågot vanligare i änär som

kanintressetminskandepubliksiffroma och detsjunkandedeTrots man
storstadsbefolkningensmellanutjämningtendens till teatervanorskönja en

harstäder. Riksteaterninvånarna i övrigabland störreoch teatervanorna
minskande verksamhetRiksteaternskommuner.i teaterlösabetydelsestörst

minskat. Imindreteaterbesökareandelenmedfört orterintehar att
beroendefrämstregistreras,ökningvisskanglesbygdskommuner t.o.m. en

tillresandeoch ökatamatörteaterverksamhet teaterorter.livlig etten
medkontaktofta änlandsbygdsområden skolbarnhar tätare teaterI vuxna.

pågår mindreStockholm äniSkolbarndet teaterStockholm tvärtom.I är
ochungdomar vuxna.
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påSom typexempel saknartotalt teaterintresse lyfteren person som
Kulturrådet fram ogift inom LO-kollektivet. Hans intressen ären yngre man
bilar, och rockmusik. Han varken läser böcker eller har böcker hemma.sport

För utvecklingen Kulturrådethar utarbetat handlingsprogrammötaatt ett
för vidgat deltagande i kulturlivet. Programmet sammanfattaskan i följande
åtta huvudpunkter:

l Utveckla samverkan mellan kulturliv och skolaförskola.
2. Stimulera kulturprogram för ungdomar slutat skolansom
3. Utveckla bättre fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma inom

kulturområdet

4. för förstärktaVerka inslag kulturpedagogik och marknadsföring iav
högskolornas grundutbildning

5. Utveckla förmetoder publikarbete med hänsyn till särskilda miljöer och
publikgrupper

framgångsrika6. Sprid erfarenheter arbetsformerav
7. Stöd forskning och vetenskapligtutvecklingsarbete

språkliga8. Utforma insatser försärskilda och kulturella minoritetsgrupper.

LO-fackets kartläggning

Kulturrådets bild den inte helt med den bildstämmer överensteaterovaneav
LO-facket faktamaterialförmedlar i det Om kultur fritid,och Del 1-3, som
publicerades den1993. I tredje analyseras skillnadernarapportensommaren
mellan olika anställda förändringarnaoch sedan 1980-talets börjangrupper av
då motsvarande kartläggning gjordes. I konstateras bl.a.rapporten atten
teaterbesök till de kulturaktiviteterhör har det allra starkaste sambandensom
med yrke. Att betydligt vanligare bland SACO-medlemmarär änteater
bland LO-medlemmar. Vidare det främst kvinnor gårär äventeater,som

ålder.teaterbesök ökar med stigande De regionala skillnadernamännensom
betydligt bland LO-medlemmar bland TCO-är större och SACO-stora, än

medlemmar. LO-medlemmar gåri betydligt oftarestorstäderna änteater
medlemmarna i de glest befolkade vårdelarna Till delandet. synvinkelav ur
glädjande förändringarna någothör vanligaredet blivit bland äldremän,att

gåoch glesbygdsbor någothar ökatTeaterbesöken blandatt teater. mer
LO-männen bland LO-kvinnorna. skillnadernaDe regionala har minskatän

såvälför konsertbesök. De yrkes- och klassbundna skillnadernateater- som
något.har minskat

2.2.4 Förnyat intresse for idéelladen sektorn

betydelse för kulturområdetAv också det förnyade intresset forär den idéella
sektorns årsutveckling. I 1993 budgetproposition anmälde regeringen att ett 37
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samlat utvecklingsarbete den idéella sektorn skulle inledas. Regeringenom
såg behov ökad områdenkunskap de där de idéella rörelsernastortett av om
kunde den offentligakomplettera sektorns arbete.

Beredningen för främjande den idéella sektorns utveckling tillsattes iav
framhållermaj 1993. I uppdraget regeringen inledningsvis deatt senaste

decenniernas expansion den offentliga verksamheten har medfört attav
många den ideella sektorns traditionella uppgifter har tagits statligaöverav av
och kommunala Det har bidragit till för den ideellaatt utrymmetorgan.

samhällsområdensektorns inom olika har minskat. Regeringensengagemang
målsättning till och främja det intresse för inbrytning påär att ta vara nya
verksamhetsområden fram inom föreningslivet. viktigväxer En ut-som nu
gångspunkt för förnyelsen den offentliga verksamheten låta flerär attav

samhälletaktörer i Det gäller privatastörre entreprenörer,ta ett ansvar. men
också i hög grad ideella organisationer. Föreningslivets bredd, engagemang

fömyelsen.förankring många områdenoch lokala kan inom bidra till Mot den
bakgrunden bör syftet med beredningens arbete den ideella sektornattvara ge
ökade möjligheter för olika verksamheter där det allmännyttigaatt ta ansvar
intresset och människors behov förenas. Därigenomkan bör siktegna man

bidra till välfärden förkunna öka medborgarna.att
Beredningen bör fortlöpande analysera och utarbeta förslag hur denom

ideella sektorn kan komplettera bedrivsverksamheter i offentlig regi.som
också tillhandahållaFörslagen kan alternativ till offentligt bedrivenattavse

verksamhet.
områdenProjekt berör medborgare och föreningar särskilt inomsom -

vanligen landstingsköts och kommun bör kartläggas i syftestat, attsom av -
offentlig,belysa hur idéell och privat sektor kan främja Olikavarandra. sam-

verkansforrner mellan dessa sådansektorer bör belysas, särskilt verksamhet
liggeri mellan offentlig, privat och idéell verksamhet.gränszonensom

Samtidigt dessa principiella uttalanden kan indrag-görs noteras attsom
ningar skett det ekonomiska stödet till den ideella verksamheten.av

2.2.5 Teater drivkraft i den regionala utvecklingensom

Kulturens roll för regionaladen och lokala utvecklingen har uppmärksammats
år.först under Denna växande insikt kultur drivkraft ledde tillsenare om som

kulturområdet ingåendebehandlades relativt i de regionalpolitiska utred-att
ningar, lades fram slutet l980-talet. Kulturlivet fick tillgång tillmotsom av
särskilda regionalpolitiska på kulturområdetmedel. Försöksverksarnhet in-
gick del i flera de s.k. paketen särskilda regionalpolitiska in-som en av om

vårenSedan 1990 har länsstyrelserna möjlighet använda de regio-satser. att
nala utvecklingsanslagen för kulturinvesteringar.

Samtidigt har landstingen börjat betona sin roll i regionensmotorsom
utveckling. Därmed behovet kulturpolitik sin utgångs-växer tar38 av en som



Teaterpolitiken

punkt i de förutsättningar och utvecklingsbehov finns inom respektivesom
region.

I skriften Offensiv regional kulturpolitik Landstingsförbundet 1991
framhöll förbundet inledningsvis års1974 kulturpolitik landstingenatt gav en
oklar och roll, avhängig andras insatser. någonKnappastanonym av upp-
märksamhet ägnades behovet självständig regional kulturpolitik medav en
insatser styrda länens behov. I takt med landstingens ökade erfarenhet ochav

i regional kulturverksamhet sådanhar behovet politik vuxitengagemang av en
sig allt starkare. En bidragande ocksåorsak den ökande insiktenär om sam-
bandet mellan regions kulturella infrastruktur förmågaoch dess tillen
utveckling och förnyelse. Det innebär kultur inte längre kan betraktasatt
enbart frågasamhällsservice. Det utvecklandeär och berikandesom om en
kraft den regionala kulturpolitiken i allt högre måstegör grad handlaattsom

val utvecklingsstrategier. Landstingens består i utveckla denattom av ansvar
regionala såkulturverksamheten främjar både länsinvånamasden kultu-att
rella välfärd och regionens utveckling.

Landstingens förändrade kulturlivet ocksåkan avläsas i den organi-syn
sationsförändring inom Landstingsförbundet. Kulturfrågomaägtsom rum
hör till föravdelningen regional utveckling och Samhällsekonomi.numera

ocksåSynsättet har förmedlats till de olika kulturutredningarna i ett an-
förande hösten 1993 ordföranden i Landstingsförbundets beredning förav
regionala frågor. bärande tanke i anförande ingårEn det i rollenattvar som
regionpolitiker tillvara kulturens mervärde i samhällsplaneringen. Kul-att ta
tursektom förlorahar vinna frånökat intresseän andraatt att ettmer sam-
hällssektorer.

Riksdagen inne liknandehar varit tankar vid sidan de regional-även av
Vårenpolitiska principbesluten. 1992 behandlades kulturens samhällseko-

nomiska funktion och regionalpolitiska effekter, bl.a. i de motioner och
utskottsbetänkanden föregick beslutet kulturpolitisk utredning.som enom ny
Riksdagen betonade kulturen har betydelse för samhällsekonominatt stor

avvisade tanken betrakta kultur näring. Beslut offent-attmen ensom om
liga kultursatsningar skulle utifråni framtiden främst andraäven vär-tas
deringar ekonomiska..än rent

Även Kulturrådet har behandlat frågan så hösten 1993 isent som- -
skriften fjäderDrivfjäder eller i hatten. Syftet bl.a.med rapporten attvar

generellt belysa hur kulturen och kulturmiljön bli viktig dimension ikan en-
utvecklingen region,av en
visa goda exempel kulturprojekt finansierade länsstyrelsemasgenom-
utvecklingsanslag,
bidra finsieringsformema.till bättre kunskap ochsystemetom-

många redovisas iSlutsatsen de konkreta exempel rapporten attav som var
många regionalakulturen spelar allt viktigare roll i länsstyrelsers plane-en

39ringsarbete.
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Att detsamma gäller i storstadskommunema bevisas bl.a. de satsningarav
i Göteborg, Malmö och Umeågörs och kan komma i Stockholm införsom

utmaningen kulturhuvudstad 1998.att vara
Även i propositionen Bygder och regioner i utveckling prop.

199394: 140, utvecklas kring kulturenssynsättet betydelse för landsbygdens
och regionernas utveckling.

Landstingsförbundets positionsbestämning vintern 1994

Som underlag för utredningsarbetet kulturområdet har Landstingsför-
bundet s.k. positionspapper regional kulturpolitik.presenterat ett Förbun-om
det konstaterar den regionala kulturpolitikenatt delärnumera en av en
sammanhållen strategi för regions tillväxt och utveckling. Den nationellaen

måstekulturpolitiken därför kompletteras med erkännande själv-ett ettav
ständigt regionalt kulturansvar för landstingen. Regional kulturpolitik är
något decentraliserad statlig kulturpolitik.än Den regionalaannat politikenen
måste tillåtas variera utifrån olika förhållandenregionala och strategier.

Förbundet den statliga kulturpolitiken föratt uttryckär sek-ettmenar en
torspolitik, regional nivå måste infogas i helhetsperspektiv. Påettsom

nivåregional hamnar kulturens sociala funktion och samhällsnytta i fokus.
innebärDet de regionala kulturinstitutionerna får samhällsuppdragatt vidett

sidan det konstnärliga uppdraget. Mot den bakgrunden förbundetav reser
krav vissa förändringar struktur och styrformer. Ett erkännandeav av en
självständig regional kulturpolitik innebär exempelvis inte skallatt staten styra
landstingens insatser. Statens bidrag till den regionala kulturverksamheten
bör därför enligt Landstingsförbundet fortsättningsvis utgå med samlatett
belopp landsting. Självklart skall kunna förena bidraget med vissastatenper
generella villkor.

Inom för den regionala kulturpolitiken bör kommunerna bättreramen ges
möjligheter stödja beställningaratt produktioner från bl.a. de regionalaav
kulturinstitutionema.

2 2 6 Sammanfattande bedömning. .

Iden omprövning kulturpolitiken pågår måste hänsyn till föränd-av tassom
ringar i omvärlden. Dit hör bl.a. det förnyade intresset för den idéella sek-

pågående omdaning nivånden regionala ochtorn, det växande intresset förav
drivkraft i samhällsekonomin.teater Det politiska intresset för harsom teater

fåttdelvis andra bevekelsegrunder de forna välfárdsmålen.än Vad detta inne-
bär för Riksteatern och länsteatrarna utvecklas i det följande.närmare
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2.3 Dagsläget

2 3 1 Nuvarande rollfördelning. .

Statens roll

De svenska teaterinstitutionema har idag frihet själva utforma sinstor att
verksamhet. Den kommuner och landsting beslutade budgetramenstat,av

mångaför det huvudsakligautgör planeringsunderlaget. Statens formella för-
uppfyllaväntningar läns- och stadsteatrarna för närvarande deär skallatt

de villkor ställs i statsbidragsförordningen bilaga 2. Den mätbarasom pre-
station begär berörda årligende skall kunnaärstaten teatrar omsättaattav

årsverkenminst det antal de uppgivit i sin ansökan grundbelopps-som om
stöd. I övrigt preciserar någrainte krav verksamhets-staten teatrarnas
inriktning målgruppermed avseende etc.genrer,

Statens Kulturråd bär för fördelningen det statliga stödet tillansvaret av
stads- och länsteatrar. Uppföljning sker bl.a. verksamhetatt teatrarnasgenom

årligenoch ekonomi redovisas i publikationen Svensk teaterstatistik. Den
innehåller det verksamhetsåretsbl.a. utfall för de enskildasenaste teatrama.

ocksåVissa referenser i längre tidsserier.görs
Kulturrådets uppföljning och tillsyn sig andra uttryck. I taktäven medtar

ekonomi försvagats några fåtthar problem med upprätthållaatt teatrarnas att
den personalvolym statsbidraget förutsätter. föranlett KulturrådetDet harsom

diskussioner med den berörda ledning och huvudmanatt ta teaternsupp om
dess ñnansieringssituation. Dessa diskussioner har hittills lett till att teaterns
huvudman och bidragsgivare fattat teaterpolitiska återställtbeslut balan-som

årsverkmellan och grundbelopp. Grundbeloppssystemet förutsätter ettsen
måttvisst rättvisa mellan de bidragsmottagande institutionerna för dessattav

fördelar framträda.skall fördelarDessa enkelhet, konsekvens och för-är
utsägbarhet.

Kulturrådets uppföljning ocksåde enskilda kan ske i formteatrarnaav av
stimulansåtgärder. Rådet kan stödja långsiktigtsärskilda projekt eller utveck-
lingsarbete syftei fråga.verksamhet iupprätta Dennaatt teatern typny av
stöd kan ske fördelningen det mindre antal rörliga grundbeloppgenom av

Kulturrådet årligen fördelar eller det allmänna utvecklings-som genom
anslaget.

viss uppföljningEn teaterpolitiken sker löpande i de tvärkulturellaav rap-
rådet publicerar, ofta uppdrag departement och myndig-porter som av

heter. Exempel denna verksamhet genomlysningen situationen förär av
barn- och ungdomskulturen uppdrag Socialdepartementet, Att vidgaav
deltagandet förstudien kulturdepartementet förunderlaget Europa-samt
rådets utvärdering den svenska kulturpolitiken.av

Sammanfattningsvis iroll teaterpolitiken ambitiös oklar.är Destatens men
teaterpolitiska styrmedlen främst väl utbyggt institutions-representeras ettav

med tydlig överblickbaroch struktur. saknas däremot metoder förnät Det 41
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uppföljning och utvärdering de statliga och kommunala insatserna,av som
kan bidra till fortlöpande konstruktiv dialog mellan huvudmännenstaten,en
och de enskilda teatrama.

regionalaDe huvudmannens och förväntningaransvar

Landsting och kommuner i allmänhet huvudmän förär de samhällsfinan-
sierade teaterinstitutionerna nivå.regional och lokal Huvudmännens för-
väntningar de frånenskilda institutionerna varierar fall till fall. finnsDet
dock stark samstämrnighet mellan framför allt de olika regionalaen teatrarnas
målsättningar och ambitioner särskilt understryker kulturpolitikenssom

mål.sociala målDessa kommer allt i konflikt med de ekonomiskanu mer
för verksamheten kommuner och landsting.sätts Teatramasomramar av

riskerar i likhet med all kommunal verksamhet förutsättasattannan- -
sparbeting. måsteDetta med nödvändighet innebära huvudmännen måsteatt

målsina måleneller uppfyller inomompröva budgetramar.snävareatt teatern
Få huvudmän har tagit initiativ till utvärderingar teaterinstitutionemasav

verksamhet. Där detta har företrädesvis påskett de stadsteatrarnastörre- -
ihar motiven utsträckning Frånvaronvarit utvärde-stor att spara pengar. av

ringar teaterinstitutionerna kan till del förklaras påbristen brastorav av
utvärderingsmetoder. Vi räknar med bl.a. Statens kulturråd kommeratt att

sådanautveckla åren.under de närmaste
Problemet hitta lämpliga metoder för utvärdering teaterpolitikenatt en av

har med målenvarken de statliga, regionala eller lokalagöra föratt att teater-
verksamheten har preciserats

.
Motstridiga uppgifter hur de regionala kulturinstitutionema lyckatsom

ocksåsitt uppdragmed anledningen till Landstingsförbundetsär Kulturrnätar-
projekt. Projektets syfte utveckla metoder för utvärderingär regionalatt av
kulturpolitik och de regionala kulturinstitutionemas verksamhet.

1992 gjordesHösten första kartläggning samspelet mellan regionalaen av
kulturinstitutioner och deras uppdragsgivare. Vidare undersöktes hur institu-
tionernas resultat kulturpolitiska mål.överensstämde med deras Slutsatserna

denna kartläggning redovisas i Kulturrnätarprojektets delrapport Fakta ellerav
föreställningar den utvärderingI andra delrapporten Om defini-presenteras
tioner och modell för kvalitativ utvärdering.en

fokus påKulturmätarprojektets slutrapport har sitt utvärdering regionalav
kulturpolitik och kulturinstitutionemasde regionala verksamhet. Utvärde-

utgår från målen. sistaringen de kulturpolitiska I hand handlar rapporten om
den regionala kulturpolitikens och de regionala kulturinstitutionemas legi-
timitet och kulturverksamheten bidra till regionenskan utveckling ochom
tillväxt.
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2.3.2 frågeställningarAktuella teaterområdetinom

Teatramas verksamhetsfomier

Verksanihetsforrnema för stads- och länsteatrama varierar. Den dominerande
formen bland stadsteatrarna aktiebolag och blandär länsteatrarna stiftelse.
Därutöver förekommer kommunal förvaltning ekonomisk och ideellsamt
förening.

gårDet inte med ledning verksamhetsfomien någrafinna direktaatt av
skiljelinjer mellan avseende kostnadseffektivitet, konstnärlig inrikt-teatrama
ning eller publik attraktionskraft. Stadsteatrama har sin särart attmer genom
de i allmänhet arbetar i storstadsornråden de aktiebolag.än Mot-ärattgenom

oftastsvarande gäller de stiftelsebaserade länsteatrarna har andrasom upp-
drag och villkor.

Frågan val verksamhetsforrn för fåttkulturinstitutionema har för-om av
nyad aktualitet regeringens proposition l99394:9 Stiftelser ochgenom ut-
redningen mervärdeskattefrågorVissa H SOU 1993:75.

Stiftelseformen

Genom årsbl.a. 1974 kulturproposition initierades utredningsarbeteett om en
adekvat stiftelselag, först hösten 1993 ledde fram till förslag tillettmer som

riksdagen lag. Förslaget tillgodoser alla krav strikthet frågaiom en ny om
förvaltning, bokföring områdenoch revision, där det funnits brister i gällande

Frånlagstiftning. kulturområdets synpunkt det dock beklagligt lagför-är att
slaget inte omfattar s.k. anslagsstiftelser, dvs. den verksamhetsform gäl-som
ler för flertalet kulturinstitutioner. Befintliga fåranslagsstiftelser kvar,vara

inga får bildas.men nya
Frågan kulturinstitutionens framtida verksamhetsform därmed fort-ärom

farande oviss, regeringen har nyligen initiativtagit fråganimen attgenom
utfärda direktiv Dir. 1994:20 för utredning former finansieringfören om av
verksamheter fortlöpande beroendeär statligt stödsom utan attav vara myn-
digheter. Utredningen ocksåskall förutsättningslösgöra översynen av
befintliga stiftelser.

Av direktiven framgår regeringen hållningintar restriktiv tillatt numera en
stiftelseforinen. Den bör endast vidövervägas agerandeett partssammansatt
och bör inte användas verksamhetenom

helt finansieras staten,av-
betydande allmänt intresse,är av-

kräver omfattande styrning.-
I blir det främst frågaöversynen finna alternativ form för verk-attom en

Ävensamhet för närvarande bedrivs i form s.k. anslagsstiftelser.som av om
uppdraget i första hand handlar statlig verksamhet skall utredningen ävenom 43



SOU 1994: 52

det alternativ förordar tillämpasden kan kommunal ochöverväga om
landstingskommunal verksamhet.

Moms-frågan

årunder kommit skattemotiv för förändraDet har verksamhets-ett attsenare
frånformen stiftelse till förvaltning. De gällande momsreglerna innebär att

kulturverksamhet vid dans- och musikinstitutionerna undantagnaärteater-,
mervärdesskatt. Det leder i sin till dessa institutioner i flertalet fall inteatttur

momspliktigahar avdrag vid köp och tjänster. Detta harrätt göraatt av varor
från förutsåg.börjanvisat sig ha mycket betydelse vadstörre än man

tjänster kommer momsbeläggas ökar kostnadernaGenom ävenatt att
stiftelserkraftigt för de drivs eller bolag. Däremot kan insti-teatrar som som

drivs förvaltningar dra hela förtutioner kommunala kostnadensom som av
ingående och tjänster.den s.k. momsen varor

förhållande hållsinaföljd detta avvecklaEn övervägeratt attav man
självständig institution med styrelse och i ställetformen lägga helaegen

beräknas minska kostnadernakommunal nämnd. Detta medansvaret en
och Landstingsförbundet har i skri-10-12 Kommun-procent. en gemensam

påpekat åtgärderskattepolitiska leder till kulturpoli-velse till regeringen att
förändringar ingen önskar.tiska som

lägga vissaföljd skattereglema planerna kulturinstitu-En är attannan av
styrelse affärsmässig kommunal verksamhettioner under samma som som

vattenverk för där kunna tillgodogöra sig underskott i kultur-el-, eller attgas-
därmed minska skatten för den kommersiellainstitutionernas verksamhet och

verksamheten.
båda rådandefallen blir resultatet den hittills ochde beskrivnaI attovan

styrelse-ledning-personal kulturinsti-väl fungerande ansvarsfördelningen vid
tutionerna upphävs.

gåttUppsala Stadsteater har och delat verksamheten ivägannan uppen
två teatertjänster tillskilda bolag. AB Upsala Stadsteater levererar Uppsala

Övriga teaterproduktionenför levereras Upsala Stads-kommun. resurser av
flerårsavtal kommunProduktions AB. I mellan bolaget, Uppsalaettteaters

förStadsteaters Produktions AB regleras villkoren produktions-och Upsala
förändrade organisationen innebär stadsteatern kansamarbetet. Den att

året.sig momseffekt 1,5 miljoner kronortillgodogöra ca omen

den konstnärliga frihetenochTeatrarna

samhällsñnansierad det avgörande hitta finan-kulturverksamhetFör är atten
driftsformer institutionen och desssierings- och kan utövaregaranterasom

självständighet. utvecklat professor Olofkonstnärlig I ett resonemang av
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Ruin har vi funnit för denna självständighet inom kultur- ochtre argument
forskningsområdet.

första kreativitetsargumentet. såvälDet kallas Forskning kultur krä-som
fantasi, intuition sådanoch djärvhet och verksamhet förutsätterver en-

autonomi.
andra kritikargumentet:Det forskare och kulturverksamrnaärargumentet

utgångspunkthar särskilt för med i sin sakkunskap kritisktett attansvar
förhållanden igranska samhället.

tredje för autonomiDet kapabilitetsargumentet: forskningärargumentet
svårliksom kultur oberäknelig och verksamhet. Därför skall lekmänär en

akta sig för den.styraatt
kulturområdet få kritikerInom har hävdat det offentliga stödet tillatt teater-

på någotlivet har verkat manipulativt. De flestasätt är tvärtom överens attom
samhällsñnansieringen teaterinstitutioner och fria har medverkatav grupper

Europarådetsmångfaldtill föreställningsutbud präglat och kvalitet.ett av
utvärdering den svenska kulturpolitiken slog dessutom fast den bidragitattav
till decentralisering kulturverksamheten del landet.över storen av en av

fåttviktig förklaring till teaterinstitutionema bred politisk förank-En att en
vårt åstadkommitring i land fungerande organisationsforrner förär att man

tillgodoser målstyrningsamtidigt politikernas krav insyn ochteatrama som
konstnärlig frihet.och krav Avgörande för denna respektutövamas är att

styrelse haroch dess intressen; det finns förtroende-teatern attgemensamma
primärtvalda styrelse skall bevaka intressen. maktfördel-Iteaternssom- -

ningen finns andra förtroendevaldasedan landstingsfullmäktiget.ex. som- -
skall bedöma behov i samlat perspektiv. enligtDet utred-ärteaterns ett mer

upprätthålls såningen fundamental vikt denna rollfördelning miss-att attav
uppstå frågor.tankar aldrig behöver politisk styrning i konstnärligaom

framgått ovanståendeSom kommer stiftelsen eventuellt försvinnaattav
för såverksamhetsform kulturinstitutioner. Om sker det angelägetärsom nya

det skapas verksamhetsfomi anpassad till kulturinstitutionensäratt en ny som
speciella behov.

2.4 Statsbidragssystemen

2.4.1 Det statliga teaterstödet översikten-

granskaingårKulturutredningens uppdragI den nuvarande formen föratt om
till regionala kulturinstitutioner ändamålsenligtstatsbidrag utformad. Sam-är

råd frågai föreskrivet mellandenna Kulturutredningen, Museiutredningenär
och Teaterutredningen. Mot den bakgrunden har vi valt redovisa erfaren-att

teaterområdetheterna inom framför allt det statliga grundbeloppssystemet.av
årsSamhällets förväntningar formulerades tydligt i 1974 kultur-teatern

mål målsättningarpolitiska och de lokala dessa har inspirerat till desom
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olika kulturinstitutionema. Rollen konstnärlig verkstad förväntassom av
samhället kombineras med instrumentella uppgifter, dvs. skall ocksåteatern
tjäna sarnhällsnyttan.

Teaterpolitiken erbjuder också de samhällsstödda konstnär-teatrarna stort
ligt Det har utvecklatssvängrum. väl fungerande ansvarsfördelning mellanen
de politiska och konstnärliga sfárerna. Det länge sedan konflikternaär om
makten rasade.teatrarna

Den statliga teaterpolitiken lägger teaterinstitu-ett nätetstort ansvar av
tioner. Det samlade statliga institutionsstödet uppgick 199293 till 881 mil-
joner kronor. årSamma de primär- och landstingskommunala bidragenvar
till lokala och regionala 499 miljoner kronor respektiveteatrar 131 miljoner
kronor. Hela det offentliga stödet till den svenska institutionsteatem uppgick
därmed till 511 miljonerl kronor. En tabell det offentligaöver teaterstödets
omfattning nedan.presenteras

Utöver institutionsstödet 881 miljoner kronor utgick 76 miljonerca
kronor till teaterverksamhet. Det innebär teaterinstitutionema fick 93attannan

det totala teaterstödet. Som jämförelse kanprocent detnämnasav atten
statliga stödet till fria 199293 uppgick till 36 miljonerteatergrupper kronorca
eller drygt 3 det samlade statliga teaterstödet.procent av

Staten alltsåsatsade 957 miljoner kronor 199293 vilketteater mot-
svarade ungefár tredjedel de samlade kulturutgiftema inom fören av ramen
kulturdepartementets budget. Teatern därmed den utgiftspostenär största
inom det statliga kulturområdet. I europeiskt perspektiv prioriteringenärett

scenkonsten anmärkningsvärd. I det endast iVästeuropa är Tysklandav som
det offentliga kulturstödet riktas teaterområdettill i motsvarande utsträckning.

ocksåTeatern har relativt stark ställning i de nordiska länderna.en
Utöver de teateranslag utgår kulturdepartementetsöver budget före-som

kommer andra statliga teaterutgifter berör utbildning, arbetsmarknad etc.som
Riksdagens Revisorer har beräknat det totala samhällsstödet tillatt teater-
området 199192 uppgick till 2 miljarder kronor. Av detta belopp kanca ca
1 100 miljoner kronor beräknas statliga kostnader. De statliga kost-vara
naderna för budgetåretberäknas 199293 betydligtteater störrevara genom
kraftiga anslagsökningar till de statliga och ökade utgifter för arbets-teatrar-na
löshetsersättningen.

Statens bidrag till teaterverksamheten i statsbudgeten indeladeär i fyra
olika anslag:

riksdagenDe beslutade statsbidragen till de helt statligt finansieradeav
institutionerna Operan, Dramaten Riksteatern.och Dessa budget-är nu
tekniskt samlade under anslag och bidragen byggersamma samma
beräkningsunderlag. utgårGenom statsbidragen engångsanslag iatt som

verksamhetsåretbörjan kan tillgodogöra sig ränteinkomster-teatramaav
harTeatrama frihet planera utifrånverksamheten den beslu-stor attna.

tade budgeten
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2. Grundbeloppssystemet för stads- och länsteatrar. Anslagsramen beslutas
riksdagen de enskilda bidragsbesluten fattas Statens Kulturråd.av men av

Bidragsunderlaget för varje institution de tilldelade grund-motsvaras av
beloppen.

3. Statsbidraget till de fria och dansgruppema. Anslagsramenteater- beslu-
också här riksdagen och de enskildatas besluten Kulturrådet.av av

Bidragsunderlaget huvudsakligenutgörs kvalitetsbedörrming deav en av
bidragssökande För denna rådets styrelseteatrarna. utseddsvarar en av
referensgrupp.
Övriga4. statliga bidrag samlade under anslagett gemensamt men av
regering och riksdag individuellt bedömda. Till denna hör bidraggrupp
till amatörteaterorganisationema, centrumbildningarna, Drottningholms-

Vadstenaakademien, Dansens Hus, Marionetteatem skåde-teatern, samt
baneverksamhet.

Tabell 2.1 Statliga teaterutgifter 199394 och 199293 ur
kulturdepartementets budget fördelade på olika ändamål 1 000-tals kronor

199394 199293

Riksteatern 203 025 212 106
Operan 251 373 251 644
Dramaten 151 054 146 198
Regionala och lokala och dansinstitut 275teater- 429 274 551
Regional utvecklingsverksamhet 413 1 413
Skådebanor 4 282 4 282
Yrkesverksamrna teatergrupper 30 760 35 900
Dansgrupperkoreografer 8 690 7 500
Amatörteater- och amatördansgrupper 2 082 1 890
Danscentrum 1 200 900
Teatercentrum 7421 1 195
Internationella teaterorganisationer 867 771
Kulturrådets bidrag till utvecklingsprojekt 4 000 3 352
Drottningholrnsteatem 6 621 6 621
Vadstenaakademin 1 452 352l
Dansens Hus 10 784 6 820

.
Marionetteatem 062l 0621

Summa 954 755 957 557

Bidragen till stads- och länsteatrar beräknade inklusive lönekostnads-är
påslag LKP. statsbidragen tillAv Operan, Dramaten och Riksteatern var

engångsbeloppsammanlagt 27 miljoner budgetåretkronor 199293.
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2 4 2 Grundbeloppssystemet..

det statliga stödet till stads- och länsteatrarförPrinciperna

utgårtill och länsteatrar i form s.k. grundbelopp.Statsbidrag stads- Ettav
årslönekostnad55 genomsnittliggrundbelopp utgörs procent enav av

utgårteaterområdet. nyetablerade institutioner 60 grundbelopps-För procents
ingårår. grundbidraget viss ersättning för socialaersättning under Itre av-

årsverkenflesta redovisar fler grundbelopp,gifter LKP. De änteatrar ett
expanderat verksamheten snabbare statsbidragsutveck-uttryck för änatt man

lingen.

grundbeloppsförhållarzden 199293Stads- länsteatramasTabell 2.2 och

statsbidragkr Totalt antal Grund- däravfastaAntalTeater
årsverk bidraggrund- inkl LKP

årsverk årsverk %bidrag
0,89 77Boråsstadsteater 51 6 345 57 44252
0.86 78i Göteborg 64Folkteatern 846080 74 587
0,79 89286Göteborgsmusikteater 36335 062 170 322
0,82 85stadsteater 211Göteborgs 867 258,25 220,7525 545
0,96 90stadsteater 68Helsingborgs 336460 71 648
0,91 79387Malmöstadsteater 265 333,5444 423,547
0,95 83stadsteater 300Stockholms 315,6 26336 500778

670,7580Upsalastadsteater 729 807600 107
6216 0.83Bohuslänsteatem 840 19,35 122 139

0,93 71Kalmar 21Byteatem, 1622,52 808540
1,09 7835Dalateatern 290825 32 254
0,76 78Folkteatemi Gävle 35 825 46 364 290

36 0,95Jönköpingslänsteater 84384 413420 32
64 1,23 58Kronobergsteatem 846080 52 307

Norrbottensteatem 60 0,90 80700 66,57 355 53,25
70 1,04Norrlandsoperan 71581650 67,58 48
35 1,26 86Skaraborgslänsteater 27,754 290825 2375

0,97Musikteatemi Värmland 57 7358,96 987915 43,2
1,05 76Västerbottensteatern 39 2054 781 37 28
0,99 78Västernorrland 51Teater 6 252345 51,5 40,25
0,76 82Västmanlandslänsteater 37 536015 48,94 40,1

Älvsborgsteatem 23 0,91 64819635 25,4 16,32
Örebro 38,5 0,80länsteater 719034 719 47,33 34
Östergötlands 1,00 76länsteater 168 96020 595 168,7 128,4

2479,18274 105703 l983,52 232,5 0,90summa 80
0,87DäravStadsteatrar 1447 83965 1669,35177394 l377,25

Däravregionala 785,5 0,97 7596 710738 809,83 606,25teatrar
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Grundbeloppens frånutveckling 197576

I takt med regionteaterutbyggnaden har det statliga grundbeloppsstödet ex-
panderat. Tyngdpunkten i satsning har alldeles avgjort legat läns-statens

615,5Av de totalt grundbelopp tillkommit sedanteatrama. 197576nya som
har 494,5 tillfallit länsteatrarna medan stadsteatrarna mottagit 121 grund-
belopp under perioden.

Något grundbeloppens dynamiska effekter spårakan i utveck-av man
lingen årsverkantalet grundbelopp för framför allt länsteatrama. Framav per
till mitten 1980-talet ökade skillnaden årsverkenmellan och gmndbeloppav
kraftigt. Detta konsekvens denär starka utvecklingen kommun- ochen av av
landstingsbidragen under denna period. årUnder har skillnaden min-senare
skat snabbt beroende fortsatt statlig expansion och neddragningar inomen
landsting och kommuner. verksamhetsåretDet 199293 redovisarsenaste
såväl stads- länsteatrar betydande minskning årsverkantaletsom en av sam-
tidigt regionteatrarnas samlade grundbelopp ökar kraftigt densom genom
fortsatta någrautbyggnaden mindre regionala ensembler.av

Tabell 2.3 Förändring årsverken och grundbelopp mellan 197576 ochav
992931

Stadsteatrar Regionala teatrar

åâåâüfgpp:rrsuvrfäâffáppÅr Årsverken årsverkengrundbelopp grundbelopp

197576 346 326 991 1 % 265 252 95 %
198081 713 1 366 801 % 514 444 86 %
198586 6381 1 401 86 % 739,7 519,5 %70
199192 7161 1 447 84 % 831 746,5 90 %
199293 6691 1 447 87 % 810 785,5 97 %

Syftet grundbeloppssystemetmed

I Nly Kulturpolitik syftetutredningen det allmänna med bidragetangavs vara
ekonomisk yrkesmässiggrund för verksam-skulleatt garanterastaten en en

:nivå många håll ocksåhet i landet. Bidraget skulle utjämnaregional de
frågaskillnaderna i utgifter kulturändamål.regionala offentliga förstora om

Ett syfte omvandla de lokalt verksamma kulturinstitutionemaattannat var
Bidraget alltsåtill länsinstitutioner. skulle i första hand regional institu-avse

tionell verksamhet. Det bidraget skulle stimulera utbyggnadennya av nya
småkulturinstitutioner. Det enligt utredningen viktigare ha iattvar grupper

någraolika koncentrerade mindre antal platser.landets delar tillän stora ett
till regionteatrar det nödvändigtFör de omvandlade stadsteatrarna medvar

personalexpansion inte verksamheten skulle bli lidande.hemortenen om 49
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ocksåBidraget skulle utbyte länsgränsemaöver institu-uppmuntra attgenom
tionerna skulle bli profilerade olika och verksamhetsinriktningar.genrer

Utredningen underströk inte skulle del huvudmanna-att staten tanoga av
Kulturrådetskapet. skulle i stället bli tillsynsmyndighet för verksamheten.

Bidragsbestämmelserna skulle allmänt formulerade och inten-statensvara
utgå fråntioner skulle de utredningen föreslagna kulturpolitiska målen.av

förutsågsUppföljningen årligenske institutionerna i efterhandattgenom
rapporterade hur rekommendationerna efterlevts. Kulturrådet förutsattes
lämna anvisningar såhur redogörelserna skulle utformas fådet kundeattom

kontinuerlig samlad överblick institutionerna.överen
Utredningen motiverade gmndbeloppskonstruktionen med personalensatt

harstorlek avgörande betydelse för verksamhetens omfattning och kva-en
litet. I förslaget ingick tredjedel den statsbidragsgrundandeatt en av persona-
len kunde ha formen entrepenadanställningar eller köpta tjänster.av

detEjfektema statliga grundbeloppssystemetav

Riksdagsbeslutet till följd propositionen den statliga kulturpolitikenav om
SOU 1974:28 gick i allt väsentligt utredningens linje gällervad kon-
struktionen det statsbidraget. Vissa avvikelser kunde dock registreras.av nya
Det utformades aldrig statligt bidrag i praktiken kom underlättaett attsom
turnéer länsgränserna. Inte heller kom statsbidragssystemetöver att upp-

regionaliseringen stadsteatrarna. Ytterligare avvikelsemuntra attav en var
tjänsterandelen köpta i bidragsunderlaget kom till l0 tillsättasatt procent

skillnad den utredningen föreslagna SO-procentiga andelen. Detta kommot av
få viss psykologisk förbetydelse sig självaatt teatrarnasen syn som

arbetsgivare. fastaDen anställningsformen blev norrngivande teaterinstitu-
tionerna.

Det statsbidraget visade sig dynamiskt redskap i utbyggnadenettnya vara
de regionala institutionerna. Grundbeloppen och dess koppling till anställ-av

ningar gjorde expansion blev mätbar enkeltteatrama att teatrarnas ett
Förhandlingarna mellan och huvudmännensätt. utbyggnadernastaten om

ocksåunderlättades regering riksdag efter några åroch preciseradeattav
målet för årsverken.regionteaters utbyggnad till 35en

Dimensioneringen de kom stå någondock aldrig iteatrarna attav nya
rimlig proportion till de kulturpolitiska förhoppningar knöt till dem.som man

regionteaterEn med 35 anställda och bred kulturpolitisk målsättningen
målgrupperavseende och geografisk i mål-hela länet hamnarnärvaro lätt i

sättningskonflikter jämfört med mindre stadsteater med 80 anställda, utanen
tuméplikt och med på avstånd frånpubliken bekvämt hemmascenen.

Det förmodligen frustrationär varje regionalt verksam kultur-en som
institution kommer leva med. viktigtDet medveten denär äratt att man om
vid utvärdering regionteatrarnas verksamhet.en50 av
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Grundbeloppssystemets dynamiska effekter visade sig efter hand.avta
såNär vilja till expansion upphörde huvudmannens ochstatens avtog om-

Volymmålet årsverk mål35 ocksåvänt. hastaett att mot attom var men-
vid.stanna upp

Begränsad rörlighet bidragssystemetinom

några iakttagelser tvåMan kan ytterligare efter decenniers tillämp-göra snart
ning påfallande svårtgrundbeloppssystemet. Det förhur detär är teaterav en

uppåtsig i bidragssystemet andra meriter personal-röra änatt genom
gångnivå beståökningar. Den etablerats tenderar för långmycketattsom en

grundbeloppsnivåntid. Eftersom för den enskilda efter förhand-teatern satts
svårtling eller överenskommelse med huvudmannen det ensidigtär att

frånbidragen sida. Detta dock problem nödvän-ompröva ärstatens ett som
digtvis inte behöver bero konstruktionen statsbidraget hurutanav snarare
regelverket tillämpas. Praxis har hittills varit statsbidragsförändringar skeratt

anslagsökningar. avsikten institutionernas statsbidragOm skallär attgenom
föremål återkommandeforkunna regelbundet omprövning bör regeringvara

Kulturrådetsriksdag uttala sig detta.och klart Det skulle beslutom ge om
grundbeloppsforändringar ökad legitimitet.en

Huvudmännens insatser varierar

råderDet skillnader i balansen mellan statliga och kommunalateatrarnasstora
bidrag.

Som exempel detta kan de lokala regionala bidragen förochnämnas att
Folkteatem i miljoner kronor ochGävleborg 14,7 statsbidraget 4 miljonerär

förhållanden förkronor Kronobergsteatemmedan motsvarande 9,2 mil-är
joner bidrag och 7,4 miljonerkronor i lokalaregionala kronor i statsbidrag.

alltsåmed 35 grundbelopp har lokalaregionala bidrag be-En ärteater som
tydligt med 64högre grundbelopp.än teateren

finns flera förklaringarDet till skillnader. I det anfördadessa ovan
exemplet beror den Kronobergsteatem i 1980-talet denslutet övertogatt
då nedlagda Blekingeteaterns regionala uppgifter och samtidigt dess stats-

nå nivå,bidrag. sedan till denVerksamheten har aldrig kommit högreatt upp
bådatotalt gällde for de länsteatrarna.som

Dåförhållandet.Folkteatems statsbidrag belyser Folkteatemdet motsatta
etablerades i början 1980-talet ledning lade sigunder Peter Oskarsonsav

bidragsnivålandstinget vadhuvudmannen högre än mot-en som- -
den grundbeloppstilldelningen. diskrepans har sedansvarade statliga Denna

aldrig kommit till.rättasatt
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I likhet med föregående fråga bristen rörlighet inom bidragssystemet-
kan denna effekt statsbidragsgivningen neutraliseras ändrad till-av genom-

lärnpning dess bestämmelser. Det inget formellt Kulturrådetär hindrarav som
ensidigt sänka eller höja institutions statsbidrag syftet åstad-att ären attom

komma rättvisa och balans mellan det statliga och de kommunala bidragen.
uppståDet skulle dock problem i initialskedet den långsik-nuvarandeom

tigheten i offentligaden bidragsgivningen övergavs.

Risk för antalet anställda självändamålatt ettsessom

De nämnda effekterna har med tillämpningengöraattovan stats-mer av
bidragssystemet regelverkets utfornming.än Det finns någradock ytterligare
konsekvenser direkt kan härledas till statsbidragets generella karaktärsom
och dess koppling till personalomsättningen.

Grundbeloppssystemet antalet anställdauppmuntrar teatrarna att ettse som
självändamål. Teatrama har lärt sig anslagsgivande politiker känsliga föratt är
fasta anställningar vid institutionerna. I den nuvarande situationen bestraffas

kan genomföra sin verksamhet förhållandevismed litenteatrar personal.som
årsverkAtt kunna redovisa antalet minst antalet grundbeloppatt motsvarar

målblir övergripande för och konstnärligaett än och pub-teatrarna styr mer
lika ambitioner deras produktionsinriktning. Det borde därför möjligt attvara

bidragsfaktor ocksåöverväga dynamiska effekter på föreställ-en som ger
såvälningsverksamheten kvantitativt kvalitativt. I betänkandets förslags-som

del redovisas behovet andel rörliga grundbeloppstörre skulleav en som
komplettera de fastanuvarande grundbeloppen.

dyrareTuméteatem stationär verksamhetän

Det statliga grundbeloppssystemet påskiljer inte institutioner bedriversom
lokal eller regional verksamhet. Trots tuméteatem dyrare stationäräratt än

såverksamhet det de lokaltär verksamma stadsteatrarna harattsnarare en
betydligt högre samhällsñnansiering länsteatrama. Fram 198990än t.o.m.
farms regionala tilläggsbidrag vilka utgick till de 4 nordligast belägna region-
teatrarna.

Nedanstående tabell illustrerar tumékostnaderna 199293 för antalett
regionala teaterinstitutioner.
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Tabell 2.4 Länsteatramas tumékostnader 199293 tkr:

Teater Tumékostnad Summa Tumékostnad
tkr kostnader Summa

tkr kostnader
Bohuslänsteatem 225 7 768 3 %
Byteatem, Kalmar 369 9 526 4 %
Dalateatern 668 15 717 4 %
Folkteatem i Gävle 1 291 22 167 6 %
Jönköpings länsteater 767 11 991 6 %
Kronobergsteatem l 319 19 200 7 %
Norrbottensteatem 1 347 32 453 4 %
Norrlandsoperan 1 292 23 666 5 %
Skaraborgs länsteater 460 11 550 4 %
Musikteatem i Värmland 548 96922 2 %
Västerbottensteatem 551 16 275 3 %
Teater Västernorrland 1 084 17 308 6 %
Västmanlands länsteater 350 21 002 2 %.
Älvsborgsteatem 308 8 773 4 %
Örebro länsteater 304 23 558 1 %
Östergötlands länsteater 0 75 193 0 %

Summa: 10 883 339 116 3 %

De redovisade tumékosmadema består i huvudsak utgifter för tran-av
logi och traktamenten.sporter,

Länsteatramas samlade tumékostnader, 11 miljoner kronor relativt mått-är
förhållandeliga i till deras samlade kostnader vilka uppgick till 339 miljoner

kronor. Inte för Norrbottensteatem verksam i landets länstörstaens upp-- -
gick tumékostnadema till 3 deän samlade kostnaderna.procent Detmer ca av

regionteatrarna i Kronobergs-är och Jönköpings län redovisar de högstasom
andelama tumékostnader samtliga länsteatrar, 7 vardera.procentav ca

Även tumékostnadsandelen inte såsärskilt hög ligger ändådenär inomom
den ekonomiska marginal krymt allt årunder för flertaletsom mer senare

förhållandevisFör begränsadeteatrar. medel, riktade till tuméverksamhet,
skulle regionala verksamhet sannolikt kunnateatrarnas expandera. Problemet

turnéstöd riktatär enbart till teaterinstitutioner ytterligareatt ett skulle sned-
vrida konkurrensen mellan de olika producenterna. De fria teatergruppema

fåskulle svårare säljaännu sina föreställningar. Det därför rimligtatt är att ett
arrangörsstöd utarbetas i första hand stärker frigruppemas ställning påsom
beställarmarknaden. fråga återkommerDenna i arrangörsavsnittet och utred-
ningens förslagsdel.

53



SOU 1994: 52

Sammanfattning

många utvärderingar gjorts den statliga teaterpolitiken sedan 1974De avsom
i enstämmigt kommit fram till anslagsgivande alltförhar attstort organ

distributionensidigt produktion och dans bekostnad ochstött teaterav av
inte fungerat.publikarbete. Samordningen inom harsystemet

Undersökningar visar dessa skiljer sig markant mellanattteatervanomaav
befolkningen i huvudstadsregionen och landsortsbefolkningen. Varannan

året,hade varit under det bara fyraStockholmare senasteteater men en av
Ävenfrån invånarnainvånare TV-teatem. ii glesbygd. Detta bortserom man

storstadsområden går påregionala befolk-andra och i änteatercentra mer
ningsgenomsnittet.

beroende social bakgrund pub-Publiken vid mindre änarnatörteater är av
Också publik representerade allavid professionell TV-teatemsliken teater.

genomgåendehögutbildade,samhällsklasser, möjligen deutom som ser
lågutbildade.mindre TV än

från år går på omfattning i15 till 25 iUngdomar teater stort mot-en som
ungdomar ochgenomsnittet befolkningen, förvärvsarbetandemenavsvarar

år teaterintresserade befolk-hör till de minstmanliga ungdomar under 25
också mindre intresserademarkantningsgruppema. Ungdomarna är av opera

balett.och
fortfarandetill stads- och länsteaterdet statliga bidragssystemetVi attanser

förutsägbart. Statsbidragetenkelt ochfyller sina ursprungliga syften. Det är
ställning. byggeroberoende Detinstitutioner vilket främjar derasriktas till

förhindrar godtycke vidvilketprestation antalet anställdamätbaren --
också fortsättningsvisanledningbidragsgivningen. finns därförDet att

statliga bidragsinstrumentet.sig grundbeloppet detanvända somav
i behov utveckling. Antaletsamtidigt pekatVi har äratt systemet av

för statliga Olikakriteriet det stödet.årsverken inte nödvändigtvis det endaär
deras genreinriktningmotiveradeolika kostnadsbilder, främstharteatrar av

också anledningfinnskonstnärliga ambitioner. Deteller överatt stats-se
åstadkomma deltagande.för vidgatbidragssystemet ettatt

tillsammans avsevärdalandstingenkommunerna ochStaten, satsar resur-
små möjligheter tillfälligtfinns däremotteaterinstitutionema. Det attser

på Vi villoch utvecklingsyftar förnyelseinitiativ tillstödja teatrama.som
samspela medrörliga kanunderstryka behovetdärför större resurser somav

utgårlångsiktiga tillstöddet teatrama.sommer
ambitiös oklar. Dei teaterpolitikenSammanfattningsvis rollär statens men

institutions-främst väl utbyggtstyrmedlenteaterpolitiska ettrepresenteras av
förmetodersaknas däremotstruktur. Detöverblickbarmed tydlig ochnät

insatserna,kommunalastatliga ochutvärdering deuppföljning och somav
huvudmännenmellankonstruktiv dialogfortlöpandetillbidra staten,kan en

enskildaoch de teatrama.
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Inledning3.1

detta kapitel beskriver vi de nationella,I lokala och regionala teaterinstitu-
tionemas årsutveckling bakgrund intentionerna i kulturpolitik1974mot av

frågeställningar:och i direktiven. Det innebär vi bl.a. följandesökt belysaatt

I vilken utsträckning har nationalscenema turnerat-
fullföljdes regionteaterutbyggnadenHur-

föreställnings- och publikutvecklingenHur har varit-
nåttI vilken utsträckning har i länen utanför hemkommunernateatrama ut-

har situationen för barn- och ungdomsteatem utvecklatsHur-
förhållandenHur har ekonomiska förändratsteatramas-

Frågor anknytning till musikteater behandlasmed dans, och iarrangörsnät
särskilda kapitel. Riksteaterns fria föreställnings-och de teatergruppemas

huvudsakligenverksamhet i detta kapitel.presenteras

3.1.1 Definitioner och avgränsningar i det statistiska
underlaget

Uppgifter i det följande Riksteaterns föreställningsverksarnhet inkluderarom
samproduktioner. Med fria fårgästspel och teatergrupper teatraravses som

från Kulturråd.bidrag Med stads- ochStatens länsteatrar deavses som er-
håller statsbidrag i form grundbelopp. institutioner-s.k. De statligt stöddaav

Dansens Hus, Marionetteatem, Drottningholmsteatem Vadstena-samtna
ingårakademien redovisningama.inte i de statistiska

årligaSom huvudkälla för tabeller och diagram har använts teatramas
kulturråd.redovisningar till Statens

3 1 2 Teaterinstitutionernas finansiering. .
två nedanståendeDet finns 29 institutionsteatrar spelâret fler199394, än

redovisningsår 199192. Man kan institutionerna idela in kategoriergrovt tre
påberoende ocheller finansiering.uppdrag Kungliga Dramatiska Teatern,

Kungliga Teatern Operan och Svenska finansierasRiksteatern uteslutande
statliga medel beslutas lokaladirekt riksdagen. De teatramaav som av -

ingårstadsteatrarna i det statliga nedangrundbeloppssystemet se och-
erhåller i genomsnitt 71 29primärkommunal och statligprocent procent
finansiering. De 8 stadsteatrarnas verksamhet allmänhet tillbegränsas i de 55
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städer där de baserade. De regionala teaterinstitutionemaär 18 till antaletär
199293 uppgick antalet till 16 och bedriver normalt länsbaserad verk-
samhet. För huvudñnansieringen de regionala institutionerna står i allmän-av
het landstingen medan respektive värdkommun för vissa kostnadersvarar
kopplade till lokaler. För de regionala teaterinstitutionema i genomsnittsvarar
landstingen för 43 kommunerna för 26 och för 31procent, procent staten
procent.

Tabell 3.1 Det ojfentliga stödet till de svenska teaterinstitutionema
99293 tkr1

ÖvrigaKategori Staten % Kommun Landsting
milj. kr milj. kr milj. kr officiella

bidrag

Riksteatern 2 2 24l 1
Operan 252 29
Dramaten 147 17
Stadsteatrar 177 19 419 3 3
Regionteatrar 97 10 79 128 9

bidragSumma 885 498 131 13

statsbidraget till RiksteaternAv Operan, Dramaten och sammanlagtvar ca
engångsbelopp budgetåret27 miljoner kronor 199293.

3.1.3 Teatrarnas konstnärliga inriktning

dramatiska dominerar verksamhetenDen landets Av de 29teatern teatrar.
teaterinstitutionema det bara de fem musikteaterinstitutionema Operan ochär
Folkoperan i Stockholm, Stora i Göteborg, Värmlandsoperan ochteatern
Norrlandsoperan inte domineras talteater. Scendansen har ingen själv-som av
ständig producerande institution. Danskompanier finns dock inom Operan,

Östgöta-Riksteatern Cullbergbaletten, Stora Malmö Stadsteater ochteatern,
Den till övervägande delen statligt finansierade gästspelsscenenteatern.

i StockholmDansens Hus har inget kompani knutet till sig.
Nedanstående tabell redovisar olikade producentgruppemas verksamhet

spelåret scenområde:199293 avseende
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Tabell 3.2 samhällsstöddaDe teaterinstitutionemas inriktning på talteater,
musikteater och dans. Antal ochuppsättningar spelåret 199293procent

Totalt Tal- % Musik- % Dans %
teater teater

SUMMA 404 285 71 77 19 42 11
därav Riksteatern 56 47 84 6 11 3 6
därav Operan 49 0 0 28 58 21 43
därav Dramaten 31 31 100 0 0 0 0
därav stadsteatrar 161 86 75 20 18 10 9
därav regionala 152 121 80 23 16 8teatrar 6

Teaterpolitikens prioritering den dramatiska har sina motsvarig-teaternav
heter i de nordiska länderna. I utomnordiskt perspektiv talteatems posi-ett är
tion i Sverige dock anmärkningsvärd. detAv samlade offentliga kulturstödet i
Frankrike 1984 gick 5,3 miljarder franc till dans och musik medan 1,2opera,
miljarder fördelades till dramatisk svårtDet är exakt jäm-teater. göraatt en
örelse med Sverige annorlunda kategoriindelning det ärp.g.a. en men uppen-
bart dansen, och musiken helt prioritet i Frankrike.att operan ges en annan

ocksåI Tyskland finns betydligt andel musikteatrarstörre i Sverige.änen
En jämförelse illustrerar detta operasångareantaletär i Tysklandattsom

spelårinnevarande uppgår199394 till 6 188 medan det skåde-totala antalet
spelare 7 226. sångareskådespelareAv sammanlagt drygt 13 000är alltsåvar

operasångarekorister47 uppgift i Deutsches Bühnerjahrbuch 1984.procent
Motsvarande spelåretsiffror för Sverige 199293 skådespelare694 ochvar

sångarekonster. sångare248 Andelen de svenska teaterinstitutionema var
därmed 26 De svenska anställningsförhållandena skiljer sig dockprocent.

Överfrån de sångamatyska. 90 stockholmsoperan och Storaprocent av
Teatern i Göteborg fast anställda. I Tyskland erhålls tillsvidareforordnandeär
först årsefter 15 vid teaterinstitution, vilket fågör attengagemang en scen-
konstnärer kan fasträkna med anställning.

3.2 Nationalscenema

3 2 1 Bakgrund. .
Enligt det kulturpolitiska beslutet från 1974 har Operan och Dramaten ett
riksansvar traditionellt bestått i vårda klassiska,den särskilt denattsom
svenska, och aktivt förverka konstnärlig förnyelse kanrepertoaren att en som
komma hela det professionella teaterlivet till del. De publika huvudupp-
gifterna är att:
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spela hemmascenema,-
gästspela i Sverige och utlandet,-
framträda i radio och TV.-
Riksansvaret skulle främst vårda och utveckla den konstnärligaut att

verksamheten. Omfattningen turnéverksamheten skulle årligai detprövasav
budgetarbetet. Samtidigt föreskrev regeringen i de statsbidragsvillkorennya
för Riksteatern samverkan skulle ske med Operan och Dramaten. Under-att
förstått Riksteatern skulle distribuera nationalscenernas föreställningarattvar

funnitstanke sedan Riksteatern bildades. Nationalscenerna skulleen som-
hjul med hjälp publikorganisationen.sättas tanken fortfarandeAtt ärav

framgår våralevande direktiv.av
Mot den bakgrunden har valt diskutera nationalscensbegreppet ochatt
båda förhållandede till tuméverksamhet i allmänhet Riksteaternochteatramas

i synnerhet.

3 2 2 Begreppet Nationalscen. .
Regissören Jan Lewin har för utredningens räkning sammanfattat de kriterier

brukar grundläggande för nationalscen:som anges som en

franskaDen nationalscenen, Comédie-Française, skapad 1680 av
Ludvig har tjänatXIV, förebild för övriga europeiska nationalteatrar.som
Ãtminstonde kriterier vid denna tillkomst fortfarande giltigaärtre teaters
för nationalscener:merparten av

språket,Omsorg det den kulturtraditionen och denom egna egna
nationella identiteten.
Förebildlig2. konstnärlig kvalitet.
Lokalisering3. till landets huvudstad.

Sedan Kungliga Teatern Operan och Kungliga Dramatiska Teatern
erhållerinte frånlängre bidrag kungahuset och helt övertagits statenav

regeringen respektive styrelser. I det avseendet Svenska riks-ärutser
enbart statliga anslag och riksomfattande verksamhet inteteatern trots att

betrakta nationalteater.som
I övriga Norden finns nationalteatrar efter imönstersamma som

Sverige. I Danmark emellertid Det Kongelige i Köpenhamn försvarar
både musikteater och talteater inom institution. I Norge och Fin-samma

språksituationenland finns grund dubbla nationalscener för talteaterav
Norske iDet Teatret Oslo för nynorskan, Svenska i Helsingforsteatern

för finlandssvenskan. I Finland har den sista existerande arbetar-även
Tamperen Työväen Teatteri i Tammerfors nationalscen.teatem, status av

den mäktiga tvåhundraTrots Shakespearetraditionen årsoch änmer
diskussioner fick England inte sin National Theatre förrän 1963 bygg-
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naden först 1976. Argumenten för nationalteater där giltiga iär ävenen
dagens Sverige:

Hög kvalitet tack under sammanhållenlängre tid ensemble,vare en
långsiktigtvilket möjliggör samarbete mellan scenartister, regis-ett

scenografer och tekniker vidsörer, ensemblen National Theatre är
dock inte fast anställd.

2. Oberoende kommersiella hänsyn.av
3. Bred särskiltmed för inhemska och utländska klas-repertoar ansvar

ocksåsiker skyldighet stimulera nyskriven inhemskattmen en
dramatik och internationelltspegla perspektiv.att ett

4. Resurser för gästspel utomlands och för att ta emotegna represen-
tativa utländska ensembler i det teaterhuset.egna

låga5. Relativt biljettpriser social rättvisa.som en

I budgetpropositionen för 199394 Operan och Dramaten möjlighetgavs
Bådasjälva definiera sina nationella uppdrag. institutionerna liggeratt nära

Lewins tolkning nationalscensbegreppet.av
Riksteatern kan ovanståendeknappast nationalscen enligt defi-sägas vara

nitioner. landsomfattandeDäremot innebär det tuméuppdraget haratt ettman
nationellt publiken i hela landet. Riksteatern sannoliktmöta denärattansvar
enda statligt finansierade många svenskar kommer i kontaktscenteater som
med.

utifrånNationalscenema skapades 1700-talet behov mani-ett attav
festera kungamakten och Sveriges omvandling till upplyst och civiliseraden
nation. Vi diskussionen nationalsscensbegreppet bör avdrama-attanser om
tiseras. Det logiskt tala nationellt finnsDetär ock-attnumera mer om ansvar.
så fortsättningsvis plats för statligt bidragsansvar bådeför Operan,ett

RiksteaternDramaten och

3 2 3 Dramaten. .
Kungliga Dramatiska tvåde nationalscener grundadesärteatern en somav av
Gustaf den III. Invigningen skedde 1788. allt sedan haftDen har starten

främsta åren nåttlandets dramatiska Genom har Dramatenstatus som scen.
skiftande konstnärliga höjder och den offentliga maktendess relation till har
varierat. Trots kungligadet det i riksdagens Detdagär ärteater.namnet

tvådenna beslutar det nationalscenemastatliga stöd de ochsom om som
Riksteatern helt beroendeär av.

drivsDramaten och Operan aktiebolag i vilka är ägare.statensom ensam
bådaRegeringen ordförande och styrelse i bolagen. I övrigt harde deutser

frihet inom den anslagna budgetramen utforma den konstnärligastor att
verksamheten och fritt förvalta de offentliga medlen.
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förfogarDramaten 6 vilket förhållandevisharöver gör att storscener man
flexibilitet vid repertoarplanering och lätt kan improvisera fram lösningar vid

föreställningssuccéeroväntade alternativt bakslag.
Ensemblen landets uppgickoch 199293 till skådespelareär 104största

58 tillsvidareanställda. Möjligheten till kontinuerligt ensemble-ettvarav var
skådespelarkvalitetarbete viktig förklaring till den högaanses vara en som

alltid varit signum för Dramaten.ett
frånStatsbidragsbestämmelsema för Dramaten 1977 och de föreskriverär

verksamheten skall ske i Stockholm, vid gästspel i Sverige ochatt scener
utlandet i radio och television. sin verksamhetI skall Dramaten främjasamt
utveckling och förnyelse scenisk konst.av

paragraf understryks påI förväntningar Dramaten skall följastatens atten
statliga målende kulturpolitiska den därvidlagoch bör samarbeta medatt

Operan, Svenska rikskonserter, Sveriges Radio, Riksteatern, Statens kultur-
råd organisationer inom området.och folkrörelser det kulturpolitiskasamt

uppfyller väl de kriterier uppställts iDramaten den inledande analysensom
Även intenationalscensbegreppet. alla lika övertygade Dra-är attav om om

befinner sig i frontlinjen vad gäller den svenska konstnärligamaten teaterns
så få hållerförnyelse bestrider hög och jämn konstnärlig kvali-att teatern en

långEnsemblen har under tid varit internationell klass vilket inte minsttet. av
omvittnats utländskade regissörer Dramaten. De undergästatav som senare
år ocksåfrekventareallt inbjudningama till utlandet tecken interna-är ett
tionell uppskattning. understryks i de flestaDenna fallarrangörerna ärattav

förberedda betala samtliga kostnader gästspelen.att
år framgångar.har under haft publikaDramaten I längrestora ettsenare

bakåtperspektiv i tiden idet de landet inte publikenär teatrar setten av som
minska.

visarTabell 3.3 Dramatens föreställnings- och besökssiffror deföratt
årenfyra variationer ligger mycket högt. bak-Motsmärresenaste trots- -

sccnkapacitctgrund och konstnärligt uppdrag det rimligt förvänta sigär attav
nivå årettotal publik 300 000 besök för Dramaten. Tre derunt omen av

åren uppnås.nivåfyra kunde dennasenaste
förhållandevispubliksiffrornaDe goda Dramaten har hög själv-gör att

så lågtfinansiering och samhällsbidraget besökare 400 kr.äratt runtper som
negativa förändringen värden för 199293Den dessa sammanhänger medav

kraftigtstatliga anslaget för 199293 ökade och stängddet attatt teatern ettvar
grund ombyggnad. Fortfarande har dockkvartal Dramaten högreav en

självfinansiering flertalet stads- och länsteatrar.än
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Tabell 3.3 Verksamhet och ekonomi vid Dramaten 198990-9293 tkr

198990 199091 199192 199293
Antal produktioner 26 31 27 37
Antal föreställningar 1 313 1 385 952 l 272
Varav barn och ungdom 136 170 78 425

gVarav utanför
hemkommunen 75 92 53 79
Antal besök 344 592 362 025 292 046 316 855
Summa offentliga
intäkter 109 099 117 092 125 587 146 198
Summa spelintäkter 27 013 28 568 26 252 28 480
Summa intäkter 155 286 155 133 159 854 188 837
Spelintäkter
Summa intäkter 17% 18% 16% 15%
Samhällsbidragbesök 317 323 430 461

Dramatens verksamhet för barn- och ungdom har långunder tid låghaft
prioritet. Detta gäller i synnerhet jämför med stads- och länsteatrarna.om man
Statsbidragsbestämmelsema heller inte Dramaten skall sigatt ägnaanger
bam- och ungdomsteater.

spelåretDet innebar uppgångdock kraftig antalet föreställ-senaste en av
ningar och besök. Andelen föreställningar för barn och ungdom uppgick till

tredjedel det tvåtotala antalet. årenDe har haft kon-en senasteav man en
tinuerlig barn- och ungdomsproduktion mindre samtidigt t.ex.scener som

LångstrumpPippi spelats Till frånskillnad flertalet andrastora scenen.
teaterinstitutioner har Dramaten kunnat bamteatem förhållandevisgöra lön-
sam. Dramatens föreställningar för barn har samtidigtstora scenen or-
sakat debatt nationalscenens nationella område.dettaen om ansvar

3 2 4 Turnéverksamheten. .
Statsbidragsbestämmelsema ocksåDramaten skall I vilkenatt turnera.anger
utsträckning detta skall ske dock inte preciserat. Under de årenär fyrasenaste
har andelen tuméföreställningar legat mellan 6 8och En delprocent. stor

dessa har varit internationella gästspel. Trots statsbidragsbestämmelsemasav
rekommendation samarbete Riksteatern såmed sköter Dramaten fåmedom
undantag sin tuméverksamhet självständigt. kanArrangörerna dock vara
Riksteaterns lokala teaterföreningar.

Tumékostnaderna för Dramaten uppgick spelåret 199293 till 2,9 miljoner
kronor 1 miljon avsågkronor nationell turnéverksamhet. Dramatensvarav
tuméverksamhet har under de fyra spelåren haft nedanstående omf-senaste
attnmg.
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198990-199293tuméverksamhetTabell 3.4 Dramatens

199091 199192 199293198990

Antal
92 53 9875tuméföreställningar
38 14 19internationella 34varav

39 7954nationella 41varav
60024 974 3934 919 47 277Antal besök

8 042 15 54028 502internationella 19 184varav
16 24 06018 775 93215 735nationellavarav

spelåren föreställningar Riksteatern centraltantaletharDe senastetre som
6 olika produktioner.uppgått fördeladetill 37Dramatenköpt upp av

tumerandettill utredningeni skrivelseDramaten att man ser somenuppger
1985 har turnéema ökatnationella uppdraget. Sedandetsjälvklar del aven

värde iomfattning i regi. Dramateni ökadde skerbetydligt och ettseregen
åretgångi landsorten. Enkontakter medetablera arrangöreratt omegna

rikt urvaltill plats och spelarbesökenkoncentrerar repertoaren,ett urenman
föreställning, iavslutar medochradio och TVframträder i stororten en

med lokalsamarbeteregel i teatergrupp.en
i landet föranställdsärskildavdelatDramaten har attruntresersomen

till-ytterligareverksamhet. Ett görainformera sätt teaternattteaterns merom
går i dagbiljettbokningssystemen. Dethela landetgänglig i är att genom

flestadramatenföreställningar detillbeställa biljetteroch ATG orterposten
frånpublik kommerDramatens25uppskattasi landet. Det procentatt avca

Stockholmsområdet.utanförplatser

Operan3.2.5

medgrundades i likhet Dramatenkallad OperanhärKungliga teatern av--
verksamma etableradlandets äldstaGustaf III. Operan ännuden är teater,

Adolfsvid Gustaf Torgi operahusetbedrivs verksamheten18981773. Sedan
statsbidragsbestämmelser redovisasorganisation ochOperansi Stockholm.

påbedrivs huvud-Föreställningsverksamhetendramatenavsnittet.under
mindre iRotundan,utsträckningi mindreoperahuset ochi en scenscenen

säsongsupptaktenanslutning tillOperakällaren. Idelas medoperahuset som
föreställningar till Drott-antalförläggabrukar Operanoch avslutningen ett

ningholmsteatem.
lågkonjunk-konstnärliga hög- ochupplevthar OperanDramatenLiksom

kontinu-stockholmsoperankännnetecknande för ärDet är annarsturer. som
spelåret antalet199293verksamhetenredovisningenitet. I attanger manav

tillfälligtdeuppgår inklusive korister ochsångare till 103fast anställda att
årsverk. dominans för deSammamindrerepresenteradeengagerade än ett
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fast anställda finner också vad gäller musiker, dansare och tekniker. Detman
lilla årsverken14 för frilansmedverkan finnerutrymme inom kate-man- -
gorin övrig konstnärlig personal regissörer, scenografer, kompositörer etc.
Även Ävendessa dock företrädesvisär fast anställda. Operansgrupper om

verksamhetsberättelse betydligt högre grad frilansmed-egen anger en av
såverkan kvarstår intrycket Operan förhållandevisharatt ochstor tung-en

rodd organisation i vilken måstedet förenat med svårigheterbetydandevara
utnyttja personalresursema effektivt.att
Anledningen till den andelen fast knuten personal Operan sedanstora är att

länge arbetar Det innebär inrepeterade verk ligger kvarrepenoarteater. attsom
på länge och fårartisterna omväxlande arbetsuppgifter.repertoaren att Det
skulle sannolikt svårt behålla repertoarteaterlinjen förhållande-att utanvara en
vis fast artistgrupp.stor

Operan såvälbedriver balettverksamhet. Närvaron deopera- som storaav
kårer Operabaletten, Hovkapellet och Operakören innebärutgör,som att
Operan landets teaterinstitutionär årstörsta med under års-700senare ca
anställda övervägande alltsådel fast anställda. Spelåretär 199293varav en
uppgick dessa till 93 den samlade personalstyrkan. Ingenprocent av annan
svensk såhar hög andel fast anställd personal.teater en

Genom sin nationalscener såvälhar Operanstatus Dramatensom som
tidvis haft frånavsevärda sponsringbidrag näringslivet eller offentliga institu-
tioner och företag. För närvarande det endast Operanär uppbärsom spons-

Spelåretringstöd. 199293 kom fråndetta bl.a. Procordia AB och uppgick till
10,7 miljoner kronor.

Tabell 3.5 Verksamhet och ekonomi vid Operan 198990-199293 tkr

198990 199091 199192 199293
Antal produktioner 19 33 31 49
Antal föreställningar 316 348 282 269
Varav barn och ungdom 42 58 0 88
Varav utanför
hemkommunen 72 19 33 31

Antal besök 182 275 243 493 198 080 197 688
Summa offentliga
intäkter 198 881 201 464 213 937 251 644
Summa spelintäkter 17 020 26 204 27 567 29 528
Summa intäkter 226 506 241 397 292 905 315 952
Spelintäkter
Summa intäkter 8% 11% 9% 9%
Samhällsbidragbesök 1 091 827 1 080 2731

jämförtDet med lågaDramaten föreställningarantalet förklarast.ex. av
och balettproduktionens inbyggda begränsningar. Man kan inte dis-operans- 63
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sångare skådespe-eller dramatiskdansare sättponera en samma som en
Föreställningarnas koncentration till det i allmänhetlare. görstora attscenen

Frånvaronfrågablir uppsättningar mycket scenbyggen.medstora storaom
försvårarmindre decimerar produktioner och rationellantaletav scener en

sådanaoch improvisationer vid nödvändiga.planering tillfällen där är
framförakonstnärliga linje bygger de klas-Operans att stora scenen

i orginalversion orkesterstyrka orginalpartiturensiska verken med den som
planeringsrutinerföreskriver. Denna ambition det med dagens ochgör att

svårtbudgetförutsättningar förena parallell verksamhetär storaatt sce-en
och andra alternativt tuméverksamhet.scenernen

Publikundersökningar genomförts Operan visar 20att procentsom ca
utanför Stockholms län. Gemensamt för de olikaoperapubliken kommerav

såvälkvinnor balett- 74studierna publiken till övervägande delär äratt
operaföreställningarna 60 Operan harprocent ca procent. storen ungsom

år.såväl operapubliken under 30publik. tredjedel balett-En ärsomav
två spelåren producerat operaverk särskilthar inte under deOperan senaste

däremot föreställningar den ordi-för barn och ungdom,avsedda man urger
för den publiken. Det utmärkt barn ochnarie är attrepertoaren yngre ung-

får del den rika klassiska Operanmöjlighetdomar att ta repertoaren somav
också för skapa verkharMen Operan ärett attpresenterar. ansvar nya som

krav identifikation och musi-för den publikensspeciellt anpassade yngre
spelåret återigenOperanVi dock under 199394kaliska former. attnoterar

bådabalettproduktioner för bam. För institutionerna börochsätter opera-upp
målnäraliggande barn- och ungdomsverksamheteni tidendet attett gevara

egna scener.

bedömning OperanSammanfattande och Dramaten3.2.6 av

självklar del det svenska teaterlivet och kommerviktig ochOperan är attaven
också bakgrund den statligaså i framtiden. Mot andel denförbli storaav av

frågagår ändå sigmotiveratteatersatsningen till Operan detär att omsom
föreställnings-skulle omfattandedessa inte kunnaresurser mergenerera en

årsverken i praktiken endastverksamhet. institution ochFör 700meden ca -
ändamålsenlig ha ellerborde finnas goda förutsättningardet att enscenen -

Efterfrågan på föreställ-Operansflera produktioner ständigt turné.ute
Spelåret genomförde Operan 31därtill i landet. 199293ningar är stor ute

tuméföreställningar 9 internationella.varav var
På verksamhet i Stockholm.kan Operanssättmotsatt man resonera om

huvudsakligen Stockholmsbaserad verksamhet,skall bedrivaOm Operan en
någon måndå och irimligt denna begränsas tilldetär att stora scenen

Rotundan
bedrivs inom Scenkonst-Vi medvetna Operans verksamhetär att ettom

område delvis motverka nationellapräglat internationella faktorer kanav som64
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kulturpolitiska strävanden. Det just därförär särskilt angeläget Operansatt
roll i teaterpolitiken diskuteras.

Det givet fullföljandet ovanståendeär inriktningar kommeratt kostaav att
Vi bedömer dock det inte detta detär hindretäratt störstapengar. motsom

nysatsningar. Dramaten har under år visat förenadeattsenare man genom
konstnärliga och organisatoriska åstadkommasnabbt kan flexiblaregrepp en
produktionsapparat, rationellare hushållning med personal och därigenom
ökad arbetsglädje och kreativitet. Dramaten har småsannolikt marginalernu

genomföra ytterligare rationaliseringar fårdet negativaatt konsekven-utan att
för den konstnärliga verksamheten.ser

För Operan torde rationaliseringsutrymmet Mellan 199091större.vara
och 199293 ökade Operans personalkostnader med 10 fråneller 188procent
miljoner kronor till 207 miljoner kronor. övrigaFör genomsnittet 3teatrar var

För Dramaten innebar tvåårsperiodenutvecklingen underprocent. att per-
sonalkostnadema minskade med från10 eller 107 miljoner kronorprocentca
till 97 miljoner tvåkronor. Mellan de redovisningsåren ökade andelensenaste
fast frånanställda Operan 92 till 93 medan Dramaten min-procent procent
skade sin frånfast anställda personal 85 till 82procent procent.

Det rimligt det finns kärnaär högt kvalificerade medarbetareatt en av
nationalinstitutionema. Om denna såkärna blir den omfattar flertaletstor att

institutionens uppgifter risken uppenbarär den blir konserverandeattav en
faktor, hinder för nytänkande. Vi Operan bör förändra sinett attanser

såpersonalstruktur andelen korttidsanställda ökar.att
Genom tillkomsten det operahuset i Göteborg skapas i slag heltettav nya

villkor för operakonsten i landet. Arbetsmarknaden kommer vid-nya att
såväl sångare,för instrumentalister andra yrkesgrupper inomgas som opera-

området. Det kommer bli starkt behov utbyte och samverkanatt mel-ett av
lan de resursstarka musikteaterhusen. Rörligheten inom landet och mellan
Sverige och utlandet kommer öka. Den tiden ställer kravatt nya nya
effektivt resursutnyttjande inom institutionerna. Gamla för national-argument
scensuppbyggnaden inte nödvändigtvis längreär giltiga. Det i dettaär per-
spektiv bör Operans framtida verksamhet. I avsittetman se teatramasom
anställningsfonner redovisar vi möjliga utvecklingsvägar för anställningsfor-

de svenska teaterinstitutionema.mema

3 2 7 Marionetteatern. .
Dockteatem mycket gammal konstformär med stark förankring i Europaen
och den övriga världen. Inom svensk med sin starka talteatertraditionteater
har dockteatem aldrig kunnat påhävda sig mittenI 1800-taletsätt.samma av
kom den första dockteatem till Sverige med tysk dockspelare. Den tra-en
ditionen lever kvar i den kasperteater varje spelas Skansen.som sommar
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På 20- och 30-talen del den europeiska dockteatemtog vägen av en ny
och närmade sig konsten och poesin. fickTrots dessa strömningar konstarten
inget genombrott i Sverige. Den moderna dockteatem introducerades först

då1950-talet Michael Meschke Marionetteatem.startade
Fram till 1980 bedrevs verksamheten inom för Stockholms Stads-ramen

några årsedan självständig stiftelse baserad i lokalerärteater men en
innehållerBrunnsgatan i Stockholm. Dessa mindre med kontors- ochen scen

verkstadsutrymmen marionettmuséet har internationell fore-samt storsom en
målssamling. håller ändamålsenligLokalerna inte kvalitet och storlek.

Samhällsstödet till Marionetteatem uppgick 199293 till knappt 2,4 mil-
joner kronor svarade for miljonerdrygt 1 kronor och Stockholmsstatenvarav

för miljonerstad 1,3 kronor. Statsbidraget för 199495 oförändrat, 1,1är
miljoner kronor.

spelåret årsverken,Teatern hade under 199293 7,15 3 fasta dock-varav
spelare. En tjänst avdelades för för Marionettmuséet ekonomiatt ansvara vars

integrerad medär teaterns.
år förhållandevisMarionetteatem har under haft intensiv före-senare en

ställningsverksanthet utanför Stockholm. Under 1980-talet det normalt attvar
åretföreställningargjorde till 200 turné. Sedan 199192teatern upp om

reducerats spelårethar den landsomfattande verksamheten kraftigt för att
såväli föreställningar. Verksamheten199293 40 denvara nere egna

föreställningarturné domineras for barn och ungdom. Mansom avscenen
också regelbundet gästspel svenska och internationella dock-presenterar av

MarionetteatemHösten 1993 arrangerade internationell dock-storteatrar. en
teaterfestival i Stockholm. Vi bedömer Marionetteatem central be-äratt av

viktig intetydelse för svensk dockteater, minst sina omfattande inter-genom
nationella kontakter.

teaterutredningenI skrivelse till teaterledningen att teaternsuppgeren sam-
kraftigt för verksamhetsnivånhällsbidrag behöver förstärkas skall kunnaatt

bibehållas Kapaciteten årsverkeneller bör liggautvecklas. 14 5varav
föreslårdockspelare. Man Stockholms stad bidraroch gemensamtatt staten

5,5 miljoner tillmed kronor verksamheten.

Teaterutredningens synpunkter

genomgårMarionetteatem ekonomisk kris tvingatför närvarande somen
fram kraftig neddragning särskilt drabbat denverksamhetenen somav ,,nationellt tillsammans med Byteatem iturnerande delen. Marionetteatem är

Långa Stadsteater,Kalmar och Dockteatem Näsan vid Stockholms den
nationalscen ochledande dockteatem i Sverige. Dockteatem saknar anled-en

fåtttill mandat sannoliktningen Marionetteatem aldrig fullt har detta äratt ut
årteaterformen smal i Sverige teaterpolitiken under in-ochäratt att senare

bygga institutioner utanför Stockholm.riktats att66
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Statsbidragsutvecklingen under år ocksåtyder Marionett-attsenare
fallit mellan de stolar vilka åteatern sitter sidan de statligastoraena

institutionerna åoch den andra de primär- och landstingskommunalt drivna
teatrama.

tvåVi möjliga utvecklingsvägar för Marionetteatem. Båda förutsätterser
resursförstärkningar och lokaler. De nuvarande klart otillräckligaär redannya
vid dagens verksarnhetsnivå.

Marionettteatems ekonomiska behov sig marginella jämfört med deter re-
till andra etablerade teaterinstitutioner. En alternativ frarntids-surser som ges

modell skulle därför kunna med institution. Påatt störrevara samman en
det ocksåskulle administrationsättet och verkstäder kunna samordnas med en
befintlig Under årende första fanns sådant samarbete med Stock-ettresurs.
holms stadsteater vilket dock upphörde 1980.

Den andra utvecklingsmöjligheten ligger i fortsätta i den nuvarandeatt
självständiga formen. För verksamheten skall kunna utvecklas krävs dåatt att
det statliga och kommunala stödet förstärks. Ett motiv för ökat statligt stödett
kunde ligga i Marionetteatem nationellt uppdrag.att Det liggerett näragavs
till hands detta uppdrag skulle kunna utbildning dockspelareatt ochavse av
docktillverkare.

3 2 8 Samisk teater. .
1971 bildades den första samiska Dálvádis, i Sverige. Under de år20teatern,

verkade den tjugotal uppsättningar.teatern Undersatte l980-taletettsom upp
beviljades Dálvádis statsbidrag anslaget för fria Deteatergrupper. snävaur
ekonomiska resulterade i lade ned verksamheten 1990.attramarna gruppen
En samisk bildades då i MålsättningenKiruna. förteater Samiska Teaternny

arbeta för fastär samiskatt teater.en
Bidrag till utgårsamisk kultur under påsärskilt anslag statsbudgeten.ett

Bidraget uppgår 199394 till 9 372 000 kronor. Medlen fördelas fr.o.m. den
januaril 1994 Sametinget tidigare Samefondens kulturdelegation.av av

Samiska Teatern har verksamhetsåret 199394 påanslag 1,7 miljonerett
kronor från Samefondens kulturdelegation. För budgetåret 199495 föreslås
bidraget till samisk kultur öka med 500 000 kronor för stödet till samiskatt
teaterverksamhet skall kunna öka. Teatern bedömer själv faktiskadetatt
medelsbehovet för samisk nationalteater uppgår till 8 miljoner kronor.en ca

Samiska Teatern arrangerade i januari 1994 seminarium Enett temat
samisk nationalteater i Sverige. Teaterutredningen har mottagit seminarie--

god sammanställningär hur intressentema i fram-rapporten översom en en
tida samisk nationalteater frågantänker sig skall drivas vidare.att

ñnansieringsfråganFör skall lösas förutsätter serninariedeltagamaatt att en
samverkan sker mellan olika finansiärer. föreslårMan Statens kulturrådatt
tillsammans med landstingen i de nordligaste norrlandslänentre gemensamt 67
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utgångspunkt ilångsiktiga ñnansieringslösningar med de medelfinnaskall -
förfogas Sametinget.miljoner kronor1,7 avsom nu-

synpunkterTeaterutredningens

deden samiska kulturen. Undertraditionell delingenScenteatern är av
konstform för samiskaändå bli viktigåren kommithar attteaternsenaste en

kulturens skilda yttringar iden samiskaförefallerkulturskapare. Det som om
naturligt och konst-berättartraditioner kanochmusik, rörelserriter, ettges

i scenforrner.sammanhangutvecklingsbartnärligt
också tillsamisk bidrakaninstrumentell betydelseI attteaterenmer

språk, tillhistoria och mytologi komman-kulturarv, dvs.förmedla samemas
försynliga för sig själva ochblirDärigenomgenerationer.de mersamerna

delintressantsamisk skullebefolkningen. Enandra delar teater vara avenav
kulturellauppvisar regionala och särarter.teaterkarta somen

ståndfåför tillåren försök gjortshar fleratjugodeUnder attsenaste en
årnågra finansieratsunderVerksamheten harteaterensemble.samiskfast

med vissaKulturrådets friatillför anslaginom samtteatergrupperramen
frånutgåttbidragsgivningen harlandsting. Denfrån ochkommunbidrag

särbehandlingenpositivakulturpolitiska aspekter. Dentraditionella av samer-
finnsi statsbudgetendettill uttryck upptagetkultur kommer attgenomnas

uppgår 199394 till totaltändamål. Anslagetför dessaanslagsärskiltett
således uppgift förDetsametinget.och fördelas ärkronor372 000 enav

ekonomiska insatsermed vilkavilket ochbedöma sättSametinget att som
tillgodoses. Förefterfrågan skallbefolkningenssamiskaden teater

beloppsamiska Dettatill denmiljoner kronor199394 har 1,7 teatern.avsatts
samisktilleftersom bidraget199495500 000 kronoröka medkunnabör

teaterverk-till den samiskamed hänvisningjustmed detta beloppökarkultur
samiskaför denkunnatsamlade avsättas teaternsamheten. De resurser som

ochfast strukturverksamhetenotillräckliga förvaritdock hittillshar att ge en
arbetsformer.ochutveckla dessmöjlighet särartatt

statligafinansierad medsamiskfastsedan längefinns detNorge teaterI en
goda.verksamhetenErfarenheterna ärmedel. av

anslagsfram-kulturråd i sin förenkladeStatensunderhand erfaritVi har att
tillföreslå resursförstärkningarfråga ochdennaställning kommer att ta upp

samiskarimligt denKulturrådets bedömning. Det ärVi delar attsamisk teater.
med dei enlighetfastare formerarbeta imöjligheti Sverige attteatern ges

i Sverige.Samiska Teaternför denstyrelsenutarbetatsplaner avsom
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3.3 Stads- och länsteatrama

3.3.1 Inledning

Stads- och länsteatrama uppvisar betydande olikheter sinsemellan. Skillna-
bestårderna i olika kulturpolitiska och konstnärliga uppdrag, befolknings-

mässiga och geografiska förutsättningar, teaterstorlek, stadens eller regionens
teatertraditioner Alla förutsättningardessa de samlade villkoren förutgöretc.
den enskilda verksamhet.teaterns

l detta avsnitt behandlas teaterinstitutioner under statsanslaget Bidrag till
regionala teaterinstitutioner.och lokala I den fortsatta används be-texten

läns- och stadsteatrar. följdSom utredningens allmännagreppen en av
fåruppläggning avsnittet dessa så långtsamlat utvärderande formom en som

det rådermöjligt försöker hänsyn till det inom dessa kategorierär ta att stora
skillnader mellan de enskilda producentema. Utvärderingen för de itar utom

frågeställningarnadirektiven områdennämnda antal andra ärettupp som
viktiga för helhetsbild utvecklingen det regionala och lokalaatt ge en av av
teaterutbudet i landet. Grunden för de samlade bedömningarna är en mer

genomgångdetaljerad samtliga läns- och stadsteatrar. Denna ipresenterasav
bilaga

3 3 2 Stadsteatrarna. .
Kort historik

fram efter förstaDe stadsteatrar världskriget uppstod följdväxtesom som en
nedgångde privata sällskapens ekonomiska och konstnärliga i börjanav av

ocksåseklet resultat det förankringsarbete privataett teater-men som av som
många gånger svåra förhållandenledare lagt ned under i landsorten. Tillkom-

ändamålsenliga teaterlokaler utgjorde förutsättning försten av mer en annan
teaterverksamhet i landsorten. kommunalaDetpermanenten mer engage-

i Göteborg för Lorensbergsteatem och Stora Teatern vari hög gradmanget
knutet till teaterhusen ursprungligen uppfördes för användasattsom av
privata teatersällskap.

nedanståendeI kronoligi har stadsteaterbegreppet gjorts medsynonymt
lokal med stöd ocheller kommun.statteater av
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Tabell 3.6 Etableringsårför Stadsteatrarna i Sverige

19 9 Lorensbergsteatem, Göteborgl
Göteborgs Lyriska Göteborgs Musikteater1920 Stora Teaternteater

statsbidrag1921 Hälsingborgs Stadsteater 192425
1934 Göteborgs Stadsteater Lorensbergsteatemersätter

Malmö Stadsteater1944
Östgötateatern1947 Stadsteatern NorrköpingLinköping fr.0.m 1979

årenUppsala Stadsteater första i samarbete med Gävle1951
Borås ursprungligen kretsteater1954 Stadsteater

i Göteborg1954 Folkteatem
1960 Stockholms Stadsteater

alltså långhar haft tid sig skaffa sig publikDe flesta stadsteatrar ochatt
förankring konstnärlig identitet. Detta gäller i högrepolitisk gradännusamt

institutionerna Operan, och Riksteatern. viktigde centrala Dramaten Det är en
jämför äldre institutionerna med de regionalaaspekt denär teatrarnaman som

förhållandenvuxit fram under andra och med andra uppdrag.
viktiga kuggar i det tidiga svenska teaterrnaskineriet. DeStadsteatrarna var

omfattandeföre regionteaterutbyggnaden turnerande verksamhet.hade en
år på 1950-talet samarbetade Stora i Göteborg medUnder flera Teaternt.ex.
och Folkparkerna vilket resulterade i tuméverksamhetRiksteatern att teaterns

omfattning moderscenen, mellan 200 300 före-ochsamma somvar av
Ocksååret.ställningar Stadsteatrarna i Uppsala, NorrköpingLinköping,om

Borås förhållandevisHelsingborg bedrev tuméverksamhet i skala.och stor
fanns turnéplikt minst 50 föreställningar inskrivenFör Stora Teatern ien

statsbidragsvillkoret. omständighet möjliggjordeEn stadsteatramas verk-som
8-måna-samhet utanför moderscenen ensemblema länge arbetade medattvar

Turnéer i Folkparkerna gjordes iderskontrakt. särskilda avtal och inne-upp
någonbar sällan ekonomisk uppoffring för den enskilda teatern.

också skådespelamtbildningenStadsteatrarna förDe svarade i landetstörre
dåfram till 1963 statliga inrättades.de scenskoloma

Stadsteatramas konstnärliga betydelse

Några stadsteatrar har periodvis varit ledande det konstnärliga planet.
betyddeStora Teatern mycket för nyskapandet inom musikteatern på 1920-

talet. Göteborgs Stadsteater under 30- och 40-talen, Malmö Stadsteater under
50-talet, Stockholms Stadsteater återigenunder 60-talet och Göteborgs Stads-

under 70-talet då gåttexempel epoker stadsteatrar i förär denteater spetsen
svenska konstnärliga utvecklingen. Det betecknande ochärteaterns av av--
görande betydelse vid bedömning verksamhet gårdetteatrarnas att atten av
koppla konstnärliga till enskilda teaterledare lyckatsteatrarnas toppar som70
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frigöra förmåga.ensemblemas konstnärliga Teaterkonsten i hög grad be-är
roende den mänskliga kreativiteten uttryckt i säväl kollektiva enskildaav som
former. därförDet särskilt viktigt teaterpolitiken utformasär efter dessaatt
förutsättningar.

Utbyggnaden det offentliga stödetav

Det offentliga stödet till teaterinstitutionema länge jämfört med dagensvar -
nivåer Nedanståendemycket blygsamma. tabell redovisar stadsteatrarnas-
tidiga offentliga finansiering.

Tabell 7 Utvecklingen offentliga bidrag till institutionsteatrarrzaav
tkr 1993 års priseri

Teater 195657 196869 197576 199293
Stat kommun Stat kommun Stat kommun Stat kommun

BoråsStadsteater 474 299 1449 2 101 2 806 3 539 5 581 14713
Folkteaterni Göteborg

439 439 2 322 2 405 3 571 5 313 7 380 16059
GöteborgsMusikteater 67184

9 658 888 10484 466l 11 17857 21 279 32 981
GöteborgsStadsteater

6 102 089 8 822 6 861l 107 11 18281 24 332 62 325
Hälsingborgs 746
Stadsteater 7561 834 5071 2 388 3 4 414 7 842 15975
MalmöStadsteater 11 186 8961 14445 102 22 32117 24 644 628 16844 72
StockholmsStadsteater

124 16 665ll 327 17 30 300 34 595 122512
UppsalaStadsteater 2 722 1 115 2 945 9863 4 973 6 361 9 225 31 035
Summa 32 337 7 472 53 425 61 883 84 561 114 130 166564 419458

visarTabellen det offentliga stödet till teaterinstitutionema har ökatatt
markant under perioden. Statens relativa roll i den offentliga finansieringen
har frångradvis minskat under 1950-talet varit helt dominerande. Andelenatt
statsbidrag uppgick 195657 för samtliga stadsteatrar till 80 medanprocentca
den 199293 hade sjunkit till mindre 30 förefallerDet detän procent. som om
statliga stödet före grundbeloppssystemet utföll nyckfullt förhållandeganska i
till svårt spårakommunala motprestationer. Det direkt sambandär att ett
mellan statliga tvåde och kommunala bidragen för de första redovisnings-
åren. Däremot kan det statliga stödet hela tiden kostnads-notera attman
mässigt betraktat olika institutionernade ungefär likartat Det har intesätt.
skett förändringenda inbördes mellan statsbidrag.teatramasen

måsteTrots för såreservationer värdet indexeringgörasatt av en av pass
stårgamla bidragsuppgifter det dock klart de kommunala bidragen tillatt
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stadsteatrama efterkrigstidenunder har ökat mycket kraftigt. I flera fall har
det skett fyrtiofaldiga ökningar kommunbidragen.änmer av

Teaterekonomiska förutsättningar förr

ocksåTabellen illustrerar teaterinstitutionerna förr arbetade under andraatt
förhållanden.ekonomiska Att de detta kunde bedriva kontinuerligtrots en

verksamhet hänger till del med villkoren för de anställdastor attsamman ur
såväl ekonomisk- trygghetssynpunkt mycket iavsevärt sämre änsom var
dag. Bland det länge bara Operan och Dramaten hade 12-teatrarna var som
månaderskontrakt skådespelare.för sina När flertalet påstadsteatrar tillkom
1940- och 50-talen åttaderas kontraktstid till början begränsad må-tillvar en

året. året skådespelarnanader Under hänvisade till levaresten attom varav
folkparksengagemang, någotfilminspelningar, enstaka radioengagemangav

eller arbetslöshetsförsäkringen de uppfyllde försäkringsvillkoren.om-
Minimilönen och det totala förlöneläget de angivnaäven 8ovan engage-

mangsmånaderna lågt.mycket Det första avtalet med Göteborgs Stads-var
månad1951 rninimilönen årsinkomsttill 4 740 kr eller påteater angav per en

års40 000 kr ornräknat i 1993 priserca
l2-månadersStadsteaterkontrakten förändrades succesivt till kontrakt men

lönenivån långsamt.förändrades 1956mycket fortfarande minimilönenvar
månad2154 kr och vid i synnerhet de mindre stadsteatramaper var genom-

snittslönen inte mycket förändringen ihögre. Den anställ-stora teatrarnas
ingsforrner kom i reformernaoch med de arbetsrättsliga vid mittenstora av

då för tillsvidareanställning också teaterområdet.1970-talet regler infördes
Lönemässigt teaterområdet låglönebransch.fortfarande Enligt riksavtaletär en

teaterområdet årsminimilönen efter fem anställning vid samhälls-är en
stödd teaterinstitution 10 000 kr.ca

Att under 50-talet arbetade under andra villkor belyses detteatern attav
den tiden gick driva privatteaterverksamhet i Stockholm med konst-att ett
närligt nyskapande Filmproduktionen kunde före televisionensprogram.

uppgå åretgenonbrott till 40 produktioner och erbjöd sommarmåna-om
skådespelare.derna arbetsmöjligheter för antalett stort

3 3 3 Länsteatrarna. .
Regionteaterutbyggnaden

Ännu vid l970-talets början fanns det endast regional teaterinstitution,en
Norrbottensteatern. Inom Riksteaterns organisation fanns fyra regionala

vilkaensembler sedemera kom omvandlas till självständiga regionteatrar.att
tjugoårsperiodUnder har sedan länsteatrar byggts i landetrunten upp om
medförtvilket har 1994 endast Kristianstads, Jämtlands- och Sörmlandsatt72



Teaterinstitutiønenuz

På pågårteaterinstitutioner. Gotland försöksverksamhet medlän saknar en en
statliga utanförregional teaterverksamhet med stöd särskilda medel grund-av

beloppsramen.

Tabell 3.8 Uppbyggnaden de regionala efter tillkomstårinstitutionernaav

Tillkomstår Antal gmndbeloppTeater
199394

1967 60Norrbottensteatem
Teater Västernorrland 1972 51

1973 70Norrlandsoperan
1975 35Länsteatern i Dalarna
1975Musikteatem i Värmland 57

Älvsborgsteatem 19 7 237
1978 36Jönköpings länsteater

Östgötateatern 1979 1947 168
1981 1969 39Västerbotten steatem

Folkteatem i Gävleborg 1982 35

1967länsteater 1982 37Västmanlands
Örebro 1969i 1983 38,5Länsteatern

1984 1970 64Kronobergsteatem
Skaraborgs 1988 35länsteater

1990Bohusläns 24Teater

1992Kalmar 1973 22Byteatem,
1993 1974Folkoperan 45
1993 1990Teater Halland 10

årtalen etableringsåret förDe inom angivna respektiveparantes anger
Efterhand dessaursprungsensemble. har omvandlats till stiftelser. Detteaters

etableringsåret för stiftelserna för tabellens krono-underlagetär utgörsom
logi. Jönköpings ideell före-För länsteater landstingsförvaltad, Byteatem
ning, Teater Halland del länsteaterföreningen och Folkoperan aktie-av

årtalen ingångsåretbolag markerar i statsbidragssystemet.
de regionala varit stabil under helaUtbyggnadstakten institutionerna harav

från kunde ställa iperioden 1974 och torde de förhoppningarmotsvara man
etablerats undermitten 1970-talet. Det dock tydligt de länsteatrarär att somav

lågkonjunk-periodens del gjort det i kulturpolitisk och ekonomisksenare en
planmässighet utbyggnadstakten de äldreDen kännetecknadetur. som av

någraupphört. finns de insti-regionteatrama har Det risk för att yngreen av
konstnärligautionema möjlighet utveckla och kvalitetaldrig den stadgaattges

attraktionsfönnåganförutsättning för publik och landetshosär scen-som en
konstnärer. 73
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Regionaliseringen stadsteatramaav

Utredningen Ny kulturpolitik såg länsnivån den naturliga basen försom en
decentraliserad teaterverksamhet. dåvarandeDe stadsteatrarna förutsågs få
regionala uppgifter. I Stockholm, Göteborg och Malmö kunde dock utred-

någotningen i fall tänka sig lokalt baserad verksamhet.en- -
ledaFör in utvecklingen i den önskvärda regionala riktningenatt föreslog

utredningen differentierade bidragsnivåer för stads- och länsteatrar. Ett högre
statsbidrag skulle också utgå till verksamma i glesbygd. Beträffandeteatrar
preciseringen de olika statsbidragsnivåerna hänvisade utredningen tillav
överläggningar mellan kommunförbudet och landstingsförbundet.staten,

I propositionen Den statliga kulturpolitiken 1974 gick regeringen i
huvudsak utredningens förslag beträffande utfommingen statsbidrags-av

frånavstod förslaget differentierat statsbidragsystemet tillatt tamen upp om
stads- och länsteatrama. stället föreslogI regeringen särskilt regionaltatt ett
tilläggsbidrag skulle införas. tilläggsbidragDetta kom sedan fördelasatt

tioårsperiodunder dryg till landets fyra nordligast belägna regionteatrar.en
Bidraget har fr.o.m. budgetåret Från199091 upphört. sida före-statens
kommer det för närvarande ingen direktverkande stimulanspolitik i syfte att
stödja de regionalt verksamma De fyra nordligast belägna läns-teatrarna.

har dock tilldelats förhållandevis många grundbelopp jämförtteatrarna med
länsteatrar i befolkningsmässigt jämförbara län.

fannsDet vid inledningen och mitten 1970-talet stark tilltro tillav en
teaterlivets regionalisering. Regionteaterutbyggnaden den korn full-attsom
följas den logiska konsekvensen dessaär tankar. Att utvecklingen inteav
kunde fullföljas till alla delar har flera skäl. Teaterlivet korn vid inledningen

1980-talet arbeta under andra opinionsmässiga förhållanden. Att stads-attav
inte har regionaliserats förklaras sannoliktteatrama inte konstru-att statenav

erade bidragssystem uppmuntrade detta. De regionteatrarnasett för-som nya
ankringsarbete hämmades samhällsbidragen såvältill producentemaattav

deras inte stod i rimliga proportioner tillarrangörer de kulturpolitiskasom
uppdragen.

3.4 Teatramas uppsättnings-, föreställnings- och

publikutveckling

3 4 l Nordisk utblick. .
Diskussionen kring svensk teaterutveckling årenunder de 20 har isenaste
hög grad handlat ökade kostnader och krympande publik. Det kanom en
därför intresse studera i vilken utsträckning tendenserattvara av samma
återfinns i andra jämförbara länder. sådanaProblemet med jämförelser är att

i olika länder använder skilda definitioner måttoch för dessagöraattman
beräkningar. De länder kan jämföras våramed Sverigenärmast är74 som nor-
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diska utgått frånTeaterutredningen uppgifterhar därför i rapportengrannar.
Kulturindikatorer i Norden få1993 för relevant internationellatt en
jämförelse områdetpublikutveckling och samhällsstöd. behand-Detav senare
las under avsnittet kostnader.teaterns

Nedanstående tabell visar den samlade teaterpubliken i Norden haratt
minskat undermed ll 1980-ta1et. Antalet föreställningar har underprocent

period varit oförändrat, årligen.32 000 det nordiska landNorge ärsamma ca
uppgårhaft positiv publikutveckling. Denna till 16 för-ochprocentsom en

klaras 18-procentig ökning föreställningar. Finlandantalet uppvisarav en av
liknande tendens Sverige, föreställningarökning antaleten som en av men en

uppgårtioprocentig minskning teaterpubliken. Sverige den till 18I procentav
fåttmedan sin teaterpublik LiknandeDanmark reduceras med 27 procent.se

frånmätningar andra europeiska länder visar tendenser.samma

Tabell nordiska3.9 Teaterpublik de länderna. 1000-tals besöki

198081 198283 198485 198687 198889 199091
649Danmark 1 l 437 l 384 3491 l 113 l 189

Finland 672 6912 2 2 513 2 562 2 413 2 442
192 190 161Island 175 138 207

104 188 072 261Norge 1 l l 1 131 l 1 321
Sverige 676 429 22 2 335 2 301 2 452 2 173

937 494Summa 8 276 7 7 7 504 377 3327 7

3.4.2 NederländernaTyskland och

årligDeutsche Bühnenverein redovisar de tyska verksamhet iteatrarnas en
föreställnings-Nedanstående illustrerar publikutveck-statistik. tabell och

tjugoårsperiodlingen Förbundsrepubliken under knapp fram tilli Tyska en
återföreningen.den tyska

Tabell Föreställningsutbud Förbundsrepubliken3.10 och publik Tyskai

198283 198889197576

Antal föreställningar 30 674 32 241 35 951

15,8Antal besök milj. 1717,4

439Besökföreställning 567 527

för de nordiska länderna.tyska utvecklingen liknar den gällerDen som
sjunker under perioden.föreställningar ökar medan publikenAntalet t.o.m.

också frånminskar kraftigt,innebär beläggningen föreställningDet att per
spelårettill 198889.567 besökare 439 75

4
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Före sammanslagningen bådade tyska rådde relativt likartadstaternaav en
situation avseende antal föreställningar dåvarandei förbundsrepubliken och
de nordiska länderna. Antalet bådauppgick för områdena till drygt 30 000
föreställningar. Antalet besök skiljer sig däremot kraftigt vilket gör att en
teaterföreställning i nordiskt land i genomsnitt har hälften såett publikstor

i Tyskland. Denna skillnad illustrerar påtagligt de olika förut-sättsom ett
sättningar råder mellan de glest befolkade nordiska länderna ochsom ett
tättbefokat land Tyskland mångamed storstäder.som

Också Nederländerna redovisar liknande utveckling Norden ochen som
Tyskland. Mellan 1980 och 1989 minskade antalet föreställningar med 11

och publiken med 28 I absoluta talprocent 1989 1 599 före-procent. gavs
ställningar för 364 000 besökare offentligt stödda i Nederländerna.teatrarav
Siffrorna tyder har betydligt starkare ställning i Sverigeatt teatern iänen
Nederländerna.

3.4.3 Publik- och föreställningsutvecklingen i Sverige

Hela 1980-talet har präglats kontinuerlig utbyggnad regionteatrarnaav en av
årligamed tillskott Vi har analyserat spelårnärmare antalteatrar.av nya ett

under perioden 197576-199293 fåför så aktuella data möjligt. Föratt som
kunna relevanta jämförelsergöra har det statistiskaatt materialet 6 katego-ur

rier framtagits; samtliga teaterinstitutioner, Riksteatern, Operan, Dramaten,
stadsteatrarna länsteatrama.samt

Tabell 3.11 Föreställningsutvecklingen vid de statligt stödda
teaterinstitutionema 197576-9293

Kategori 197576 198081 198586 199091 199192 199293

Riksteatern 2 876 3 155 2 167 376l 1 310 1 821
Regionala ensembler 3191 465
Operan 254 346 337 348 282 269
Dramaten 1651 1 156 849 1 385 952 1 272
Stadsteatrar 4 474 4 463 3 817 4 165 3 815 4 421
Regionteatrar 833l 3 258 3 850 4 251 4 354 5 305

Summa 11 921 12 843 11 020 11 525 10 713 13 088

RiksteaternFör redovisas de tidigare regionala ensemblernas föreställ-
ningsutbud Under perioden har länsteatrarna kraftigt ökatseparat. antalet
föreställningar främst tack antalet länsinstitutioner frånökat 6 till 16.attvare

Det samlade föreställningsutbudet har ökat under perioden med 7 procent.
Jämfört med 198586 har föreställningarantalet ökat med 24 Läns-procent.

har väl kompenserat nedgångenän Riksteaternsteatrama föreställ-mer av
76
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ningar. Mot bakgrund publiken ändå minskat förefaller detattav som om
i ökad utsträckning mindre uppsättningar. Detteatrama satsat stämmer

också väl med de flesta länsteatrarsöverens produktionsinriktning.

Tabell 3.12 Publikutvecklingen vid de statligt Stödda teaterinstitutionenza
197576-199293

Kategori 197576 198081 198586 199091 199192 199293

Riksteatern 675 000 643 969 488 510 309 468 279 292 324 975
Regionala ensembler 185 000 68 000
Operan 264 985 238 142 234 057 243 493 198 080 688197
Dramaten 339 842 297 356 255 435 362 025 292 046 316 855
Stadsteatrar 1 192 313 0131 120 936 281 870 993 843 822 860 170
Regionteatrar 341 387 433 337 764509 514 622 534 822 566 187

Summa 2 998 693527 2 924 2 424 047 2 300 601 0622 148 2 265 875

förPubliken Riksteaterns regionala ensembler redovisas Föreställ-separat.
nings- och publikuppgifter inkluderar frångästspel andra distri-teatrar som
bueras centralt Riksteatern.genom

Den samlade teaterpubliken minskade med 730 000 besökare 25ca pro-
cent under perioden. Publikbonfallet starkast under andra halvanvar som av

år70- och första delen 80-talet. Under dessa genomfördes rad arbets-av en
rättsliga reformer och slöts fackliga löneavtal genomgripande kom attsom
påverka ekonomiska förutsättningar.teatramas

Nedgången i teaterbesök varierar i hög grad mellan de olika producen-
svårtDet beräkna förändringarna i detaljär beroende beräk-terna. att att

ningsunderlaget jämförelseår.skiftar starkt vid olika stårVad dock utomsom
diskussionall Riksteatern har förlorat såväldel föreställningarär att storen av

publik behållitoch stadsteatrarna den samlade föreställningsnivånattsom
28 publiken. För länsteatrarna svårtdettappat ärprocent göramen attca av

bedömningrättvis utvecklingen då antalet helaunderlaget teatraren av - -
tiden förändrats. Det ocksåhar talar dock för denna förloratmesta att grupp

årsverkpublik i jämförelse med mått.samlade eller andra
besöksutveckling förmåttLänsteatrarnas har inte helt kompensera ned-

gången Riksteaterns publik. Andelen teaterinstitutionemas föreställ-av av
ningar i Stockholm har minskat mellan 197576 och 199293. Det förra spel-
året uppgick andelen till 24 åretmedan den uppgick till 21detprocent senare

Stockholmsteatramas publika underandel ökade dock mätperiodenprocent.
från 30 till 32 procent.

77
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3.4.4 Beläggning

Nedanstående tabell visar de flesta fåttteaterinstitutioner vidkännas min-att
beläggningssiffror åren.skade under de En viktig förklaring till dennasenaste

utveckling många konstnärliga skäl iär ökad utsträckning spelaratt teatrar av
småi med begränsad publikkapacitet. I synnerhet Dramaten harteaterrum

årenunder kommit andel föreställningar mindrestörreatt ge en scener.

Tabell 3.13 besökareAntal föreställning 197576-199293per

Kategori 197576 198081 198586 199091 199293

235 205 193 225 178Riksteatern
Regionala ensembler 141 147
Operan 964 688 695 700 789
Dramaten 292 257 301 261 232
Stadsteatrar 266 227 245 209 196
Regionteatrar 186 133 132 121 120

Summa 252 210 214 200 191

Regionteatrama relativt färre föreställningar turné Riksteaternänger
har det mindre publik. Genomsnittbeläggningen före-avsevärttrotsmen per

ställning 199293 178 besökare för Riksteatern jämfört med för120är
regionteatrarna och 103 för fria Den viktigaste förklaringen tillteatergrupper.

såRiksteatern visar klart högre beläggning länsteatrarna, det publikaän äratt
Cullbergbalettens Spelåretutslag föreställningar 199293 Cull-som ger. gav

bergbaletten 71 turnéföreställningar inför 69 943 besökare. innebärDet att
kompaniet hade beläggning föreställning åskådare.0001nästanen per

uppnåsDetta genomsnitt kunde flertalet föreställningar inter-attgenom var
nationella gästspel med salongskapacitet. En beräkningstorscener av
Riksteaterns beläggning Cullbergbalettens föreställningar publiktutan ettger
genomsnitt 146 spelåretbesökare föreställning 199293.per

Skillnaden i beläggning mellan Riksteatern och länsteatrarna förklaras
också de i betydligt utsträckning Riksteatern mindrestörre änatt senareav ger

småuppsättningar i teaterlokaler för begränsade publikgrupper. Ca 90 pro-
riksteaterns vuxenutbud förmedlas teaterföreningarna. Dettacent av genom

ofta scenproduktioner i traditionella med plats förstörre publik.teaterrum stor
vuxenföreställningar endast tillLänsteatrarnas 30 procent teater-ges ca av

föreningarna.

Turnéteater3 4 5..
teaterpolitiken decentraliseringsmålet.Den kom betona Teaterföreställ-attnya

ocksåningarna skulle inte längre endast upplevas lokalt produktionenutan78
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skulle ske i landet. För den lokalt producerade nårunt skulleatt teaternom ut
lokalt det nödvändigt de regionteatrama hjul. Samtidigtatt sattesvar nya

påinnebar kravet lokal förankring det nödvändigt bedriva konti-att attvar en
nuerlig stationär verksamhet i hemkommunen. Länsteatrama har balanserat

bådamellan dessa motstridande intressen tendensen har under 1980-taletmen
varit andelen tuméföreställningar något, frånminskat 45att 198283procent

spelårettill 39 198687. Sedan mitten 1980-talet har dockprocent ned-av
gången hejdats och andelen tuméföreställningar 199293 med 43 procentvar
åter nivåi råddemed den andel vid mitten 1970-talet. med tuméföre-som av
ställning föreställning utanför hemkommun.teaternsavses som ges

För länsteatrarna snedvrids det statistiska utfallet i viss utsträckning av
variationema i deras regionala verksamhet. Som exempel kan nämnas att

Östgötateaternlandets länsteater redovisar endaststörsta 48 680 före-av- -
ställningar 7 utanför spelåretprocent hemkommun 199293. Förklaringen

tvåligger i har kommunala hemvister; Norrköping och Linköpingatt teatern
länets helt dominerande Det finns också någraär andra län därcentra.som

regionteatem tradition har stadsteaterliknande roll. Flertalet deav en mer av
institutiner etablerats under de kulturpolitiska reformåren bedriversom en
övervägande regional verksamhet. Eftersom dessa i allmänhet representerar
färre antal föreställningar framgåroch besökare inte deras intensiva tumé-
verksamhet i samlad statistisk översikt.en

Som följd länsteaterutbyggnaden har rad teaterlokaler kommiten av en nya
såvältill avsedda för verkstadsproduktion scenframträdanden. Tillsam-som

med de gästspelsscener finns i Folkets Hus, medborgarhus,mans som
bygdegårdar, kommunala och andra samlingslokaler bildas struk-teaterar en

ändamålsenliga och välutrustade spelplatser hela landet.tur överav

Tabell 3.14 Föreställningar och publik inom och hemkommun 199293utom

Kategori föreställningarAntal Antalbesökare föreställningBesökper
totalt utanförhem- % totalt utanförhem- % allaföre- utanförhem-

kommunen kommunen ställningar kommunen

Riksteatern 821 8211 1 100 324965 324965 100 178 178
Operan 269 31 12 688 861197 9 5 735 318
Dramaten l 272 79 316855 39 600 12 249 501
Stadsteatrar 4 421 237 1705 860 39 028 5 195 165
Länsteatrar 5 305 2 306 566 20643 187 020 36 89107
Fria 7 063 3 391 48 589 356724721 49 102 105teatergrupper
Summa 20 865151 7 39 987 976 1982 454 33 148 124

Ovanstående stårtabell visar Riksteatern för 37 teaterinstitu-att procent av
tionemas tuméföreställningar och 53 publiken. En beräkningprocent av som
också innefattar de fria Riksteatern andel tuméföre-teatergruppema ger en av
ställningarna 17 och 30 publiken.procent procent av 79
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Regionteatrarna betydligt fler föreställningar turné Riksteaternänger -
teaterinstitutionemas turnéföreställningar55 har detprocent trotsav men-

mindre publik. Som vi tidigare beror detta mycket den pub-avsevärt angett
lika effekten Cullbergbalettens internationella verksamhet.av

Operan och Dramaten redovisar tillsammans turnéföreställningar112
spelåret internationellaunder 29 gästspel. Det finns mycket starkvarav var en

efterfrågan från frånsida ökat utbud nationalscenema.arrangöremas ett
fria betydelse för detDe samlade utbudetärteatergrupperna storav av

årenstatligt stödda föreställningar. Med har blivit alltmer stationäragrupperna
fortfarande 48 föreställningarna utanför hernkommunen.procentmen ges av

3.4.6 Länsöverskridande gästspel

från Riksteatern spelar teaterinstitutionerna sällan utanför detBortsett egna
genomgång turnéstatistiken visar endasthemlänet. En 5att procentav av

spelåretföreställningar utanför StockholmsOperans och Dramatens längavs
andelarna respektive199293. För stads- och länsteatrama 2 7 procentvar av

regionala det musikteatrar-deras totala föreställningsutbud. Av de ärteatrama
verksamma utanför dei Västerbotten och Värmland är mestna som egna

naturliga här mindrelänen. skäl handlar det operauppsättningar. IAv om
länsteatrama i Sydsverige mobila vilket förklarasövrigt det ärär mestsom av

avstånd råderde korta här.som
råder förhållandeungefär beträffande föreställnings-Publikt somsamma

avikande utfall dock länsteatrama har högre genomsnittligutbudet. Ett är att
sina föreställningar utanför hemlänet inom hemlänet. Dettabeläggning än

efterfrågansannolikt utanför det länet publik-beror är störstatt egna
dragande uppsättningar.

ungdomsföreställningar framförs endast i liten omfattningochBarn- utan-
ochför hemlän. Operan Dramaten spelade inga barn- ochteatrarnas ung-

spclåretutanför Stockholms län 199293. stads- ochdomspjäsei alls För
uppgick andelen föreställningar för denna publikgrupp till llänsteatrama res-

för barn ungdom.pektive 3 deras samlade utbud ochprocent av

regionala fördelningen teaterföreställningar i3.4.7 Den av
Sverige

kulturrådets teaterinstitutionemas friaredovisning och deI gruppernasav
fr.o.m. 199293 följa föreställningarnas och publikensverksamhet kan man

detta omfattande material ochspridning. Vi har ställtregionala re-samman
delvis andra slutsatser teaterutbudets regiona-sultatet anledning draatt omger

kommit fram till.tidigare utvärderingarspridning vadän
tillgångenlänsteatrar och friaGenom tillkomsten teatergrupper samtav nya

råder fördelningdet god regional80 Riksteaterns nationella verksamhettill en av
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teaterutbudet. Det visserligen fortfarandeär publiken i de storstadsom-tre
rådena tillgånghar till det teaterutbudet invånarestörsta mätt kansom men per
flera konkurrera titeln landets föreställningstätaste region. Vi har kart-om
lagt de samhällsstödda regionala verksamhet län för län förteatramas att en
helhetsbild hur utbud och publik fördelaröver sig landet.över

3 4 8 Institutionsteatrarna. .
vårI analys den regionala spridningen kommenterar förstvi spridningenav

institutionsteatramas föreställningar.av
Det totala institutionsutbudet i spelåretlandet 199293 13 000 före-var ca

ställningar. Av dessa framfördes 2 800 eller 22 -i Stockholmsprocentca -
län, företrädesvis Stockholms Ocksåstad. storstadsområdena Göteborg och
Malmö hade rikt utbud med drygt 1 800 respektive 1 000 föreställningarett
vardera. I övrigt varierar föreställningarantalet mellan övriga län kraftigt.

En beräkning baserad föreställningarantalet 10 000 invånareper ger en
något bild den regionala fördelningen. Spelåret 199293 hade inteannan av
mindre 8 län institutionsutbudän Stockholmsstörre länän räknatett per
capita-mått. Göteborgs- och Bohus län den regionär har det rikastesom
teaterutbudet. bakgrundMot Sveriges geografiska och befolkningsmässigaav
förutsättningar det anmärkningsvärt landets tvåär nordligaste län kanatt upp-
visa relativt institutionsutbud huvudstaden.större änett

Diagram 3.15 Länsvis fördelning teaterinstitutiønemas utbud 199293.av
Antal föreställningar 10 000 invånareper
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råder vad gäller teaterutbud. Man kan kon-skillnad mellan länenDet stor
institutionsteater överlag har tillfreds-län harde ettattstatera egensom

i sammanställning har de länminsta utbudet dennaställande basutbud. Det
län Riksteatern ochellerprofessionell För dessasaknar ärteater.egensom
och betydelsedominerande producenten avgörandefria denteatergrupper av

tillgången Diagrammet visar tyngdpunkten itill professionellför attteater.
i norrlandslänen Kalmar- och Hallandsverksamhet liggerRiksteaterns samt

tillgång region-Jämtland har tillAlla dessa läni sydsverige.län utom egna
teatrar.

fördelning publiken3.4.9 Regional av

utbudet.publiken följerfördelningenregionala mönsterDen samma somav
storstadsregionema förstärks dockövervikt förtillTendensen attgenomen

publikkapacitet.medhär finns storteatrar
uppgick 199293 till 720 000Stockholms länteaterpubliken itotalaDen ca

institutionspubliken iden samlade33besökare vilket procentmotsvarar avca
publik-malmöregionerna redovisadeOckså ochgöteborgs-landet. stora

Totalt svarade de000 besökare.000 respektive 257siffror, 300 tre stor-ca
landets totala teaterpublik.stadsområdena 60för knappt procent av

invånare10antal besök 000publiken baseradberäkningEn gerperav
räckvidd.teaterpolitikens regionalabildannan aven

samhällsstödda publikfördelning de3.16 RegionalDiagram teatramasav
000 invånarebesökare 10199293. Antal per
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Diagrammetockså friain dehar vi lagtdiagramI detta teatergruppema.
skillnadernainstitutionspublikstorstadsornrådena harvisar attstoratt menen
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måttliga mellanär Stockholms, Göteborgs- och Malmöregionema. Genom
tillgången till Riksteaterns och de fria utbud kan Väster-teatergruppernas
bottens nålän lika Ävennästan publikgrupper storstadsregionema.stora som
för flertalet övriga län bedömer vi publiksituationen tillfredsställande.som
Genom sin relativt höga beläggning får Riksteatern publikstörre andel änen
vad antalet föreställningar indikerar. Riksteatern ocksåhar publikt den största
betydelsen för Norrlandslänen. RiksteaternAtt viktig för dennaär del av
landet långanaturligt. De avståndenär mellan de ganska producenterna gör

utbudet tuméföreställningar producerade närområdetatt i med nödvändig-av
het blir begränsat.

Riksteaterns utbud och publik anmärkningsvärtär begränsad i de produ-
centlösa länen bakgrund det borde de angelägnastemot regionernaattav vara

uppsöka. Det förklaras sannoliktatt har svårtarrangörernaattmer attav
ekonomiskt efterfråga det utbud frånvaronerbjuds och ändamåls-som av
enliga bristande vilja från Riksteaternsän sida tumélägga före-scener, att
ställningar i dessa län.

3.4.l0 De fria teatergruppernas regionala betydelse

De fria svarade för drygt 7 000 föreställningar införteatergruppema 721 000
spelåretbesökare 199293. Drygt 2 000 föreställningarna 200och 000av av

besöken kunde bokföras Stockholms län. Av diagram framgår3.17 att
Gotland två frianärvaron har landetsteatergrupper störstagenom av teater-
utbud och den högsta publikennäst 10 000 invånare.mätt Positionenper
kunde uppnås Riksteatern den enda teaterinstitutiontrots att gäst-var som
spelade Det i övrigtön. är fleravärt de länatt notera att satsarav som
starkt sina institutioner också har utbud med föreställningar friaett stort av

Västerbotten exempel länteatergrupper. är lyckats förenaett ansvaretsom
såväl de länsinstitutionema, Riksteaterngentemot de friaegna teater-som

grupperna.
Nedanstående diagram visar det regionala utbudet i landet 199293 baserat
samtliga statligt stödda föreställningar.teatrars
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3.17 RegionalDiagram fördelning de statligt Stödda teatramasav
föreställningar inklusive fria Antal föreställningar 10 000teatergrupper. per
invånare
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3.4.11 relativa betydelse för detTeatrarnas regionala utbudet

relativa regionalaFör tydliggöra de olika producentemas betydelse har viatt
gjort särskild beräkning deras länsvisa andel det samlade institu-aven av
tionsutbudet i landet.

3.18 det utbudetDiagram Olika producenters andelar regionalaav
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inte den relativa bety-Diagrammet visar Riksteatern haroväntat störstaatt

delsen för utbudet i de institutionslösa Gotlands, Södermanlands-, Jämt-
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råderlands- och Kristianstads län inte någondet skillnadstörreatt motmen
flera teaterlänen. De fria den dominerande producent-ärteatergruppemaav

för utbudet i de producentlösa länen. Riksteatern har den klarttypen största
relativa betydelsen för teaterutbudet i Jämtlands län.

3.4.12 Riksdagens Revisorer

Riksdagens Revisorer hari Teatrarna och folketsvenska undersöktrapporten
i vilken utsträckning Riksteatern och länsteatrama kompletterar varandra.
Revisorerna skriver bl.a. att:

Riksteatern kan komplettera länsteatrama sätt:tre attgenom ge
föreställningar påi län länsteatrar, spela där länsteatrama inteutan orter

sådanaspelar och föreställningar länsteatrama inte vill eller klararge som
musikaler, finsk ochatt t.ex. stora tyst teater.av ge,

de revisorerna undersöktaI länen spelar Riksteatern 7-11av
platser. Till allra delen handlar det läns-största orterom samma som

på.spelarredan Endast i varje län inte läns-teatrama ortca en ger
år föreställningar. Bortåt 60 alla i länenteatrama procent ortersamma av

får inte sigbesök Riksteatern eller länsteatem. Länsteatrarna be-av vare
når gångersöker ytterligare 25 platser i länet och ungefär fyra flerca

platser Riksteatern.än

fråga kompletterarI utbud Riksteatern övriga i länetteatrarom genom
utbud i liknande föreställningar och istörreatt ett stort attge av genom

begränsad omfattning vissa musikaler och särskildstörre teater samtge
förmedla enstaka gästspel. I de städerna i länen finns i dag riktstörre ett

både frånutbud länsteatrama, friade ochteaterav grupperna genom-
gästspel. Tyvärr begränsar Riksteatern ofta sina spelningar störreav

Årinvånare.musikaler till städer med 20 000 199192över t.ex.gav
Riksteatern totalt 3 populära musikteater- och dansföreställningar.större

hälftenCa dessa föreställningar i stad där institutionsteaterav gavs en en
redan finns. 80 föreställningarna i städer med överprocent av gavs

invånare.20 000 Där finns dock redan utbud,visst musikaler.ävenett av
påEndast föreställningarna med mindre 0005änortav gavsen en

invånare.

Teaterutredningen kommer analys samspelet mellan Riksteatern ochen av
såvälfram till delvis andra slutsatser. Vi kultur-länsteatrama attanser

teaterekonomiska för Riksteaternpolitiska, konstnärliga skäl talar attsom
också produktioner förefaller rimligt deskall Detstörrestörre orter. attge

förut-omfattande läggs centralt producerad repertoarresurser som en ges
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nåsättningar och bred publik. kan hellerMan inte blunda för deatt stor atten
medelstora städer i allmänhet hemorten för länsteatramautgör regio-ärsom
nala publiken föruppsöka delär samhällsservicecentra att att tasom van av
och kultur. Den publiken har till variation i Dennarättstora repertoaren.
variation kan kvalificerade turnerande producenter Riksteatern,ges av som
länsteatrama och fria grupper.

har i allmänhet förutsättningarLänsteatrarna goda besöka de mindreatt
dit nårspelplatserna normalt behöva efter föreställ-övernattautan attman

ningen. Genom sin lokala ocksåoch regionala förankring har länsteatern
goda möjligheter utveckla bygger samspel med deatt repertoar etten som

förhållandena.regionala
Riksteatern bör därför koncentrera sin verksamhet de statengrenar som

Riksteatern särskilt för, tuméer i de institutionslösa länengett ett samtansvar
den länsteatrama normalt inte Den kan störrerepertoar som ger. senare vara
dramatiska produktioner, speciellamusikaler och konstnärligt motiverade

småplatsproduktion.satsningar. Detta utesluter inte Riksteatern haratt en
så långtbör dock möjligt inriktasDenna de län har den be-mestsom som

tillgången mindregränsade uppsättningar.

3.4.13 Barn ungdomsteatemoch

års kulturpolitik har haft betydelse för1974 allmänt stärka barn- ochstor att
ocksåställning. bidragitungdomsteatems Den har till kvalitetshöjning hosen

såväl fria dåinstitutioner Under period barn- ochteatergrupper.som en
genomgåttungdomskulturen kommersialisering dåstark och medieren nya

kommit fram med dragningskraftstark människor har teatrarnaunga
högtståendekvalitativthävdat verksamhet. Barn- och ungdomsteatem haren

också kommit drabbas minskande publiksiffror.dock att av

Tabell Föreställningarpublik5.19 för bam- och ungdomsteater ochinom
hemkommun 199293utom

Kategori Föreställningar Besök Besök förest.per
utanför utanför utanförTotalt Totalt % 1varav varav

BoU hemkom BoU hemkom BoU hemkom hemkom
BoU BoU

Riksteatern 528 528 324965 70 288 70 288 100 133 1331821
Operan 269 88 16 197688 61 607 3 607 6 806 225

316855 82049 ODramaten 272 425 1931
Stadsteatrar 290 44 860 170 148427 9 744 7 2214 421 1 111

566Regionteatrar 5 305 965 972 187 164189 81 930 50 83 841
Fria 063 793 2 876 721589 415641 250392 60 86 877 4teatergrupper

Summa 089 436 987 942201 415961 44 113 9420 151 9 4 2 454
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Ovanstående detabell redovisar samhällsstödda verksamhet förteatrarnas
spelåretungdom 199293. Man utläsa alla bedriverbarn och kan att teatrar

målgrupper. siffrorsärskild verksamhet för dessa Operans tyder dock att
redovisar antal offentliga föreställningar för till del publikett stor vuxenman

Spelåretbarn- och ungdomsföreställningar. 199293 totalt 46settvarsom
föreställningar för barn ungdom. Enbartochprocent teatrarnas teater-av

institutionerna redovisade 34 föreställningar för den publiken.procent yngre
publik till 32Teatrarnas bestod barn- och ungdomsbesökare.procent av

teaterinstitutionema andelen 24 har inteFör enbart Det varitprocent.var
barnteaterområdet.möjligt redovisa jämförbara internationella uppgifteratt

dock för det internationellt mycket hög andel.Allt talar äratt en
då årbarn- och ungdomsteaterns ställning förändrats underHur har senare

Nedanståendepå tabell visar förändringarna mellan 197677teatrarna och
199293.

ungdomsteaterTabell 3.20 Utbudet barn- och 19767 7 198283 ochav ,
199293

Föreställningar Publik Besök föreställningper
199293 197677197677 198283 198283 199293 197677 198283 199293

88 15 134 280 61 607 676Operan 36 30 20 420 700
425 29 999 66 237 82Dramaten 318 309 049 94 214 193
528 213278 462 166Riksteatern 281 149 162 70 288 141 1331 1

000Stadsteatrar 325 106 l 200 217 135889 148427 164l l 123 124
965 164000Länsteaterar 968 827 1 189652 164189 169 1041 84

Fria
793 3500002 636 2 919 4 399852 415641 133 137 87teatergrupper

564 8 999 989411 974Summa 6 7 340 372 942201 151 133 105

totala utbudet föreställningartabellen kan utläsas det for bam ochAv att av
ökningenungdom ökat markant under perioden. Praktiskt hela kantaget

bokföras fria framför allt under den tio-de teatergruppema senastesom
årsperioden de publikgruppema.mycketsatsat unga

året dåSpelåret det första finns statistiska uppgifter197677 detär separata
årbam- ungdomsverksamhet. Dettateaterinstitutionemas ochöver gavs

och ungdomsföreställningar. Motsvarande siffra försammanlagt 3 928 barn-
fåttalltså684 föreställningar. ungdomsteatem har199293 3 Bam- ochvar

föreställningsutbud till skillnadminskat med 7vidkännas procent motett ca
ungdomsteaterföreställningarAndelen barn- och teater-vuxenteatern.

fråninstitutionema minskade under perioden 33 till 28 procent.
nedgånghaft föreställningar under perioden. Vid dessRiksteatern har ien

medan 199293Riksteatern 281 föreställningar antaletbörjan redovisade 1
ungdomsföreställningarochuppgick till 528. Samtidigt andelen barn-steg 87
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något från 30 till 35 Riksteaterns Bou-publik minskarprocent procent.ca ca
frånunder perioden 213 000 besök till 70 000. Genomsnittsbeläggningen per

föreställning frånminskar 166 besök till 133.
Stadsteatrarnas föreställningsverksamhet för barn hålleroch ungdom sig

oförändrad under perioden. Däremot minskar publiken med 30 procent,ca
från 217 000 besök 197677 till spelåret148 000 199293. Denna publikned-
gång i teaterinstitutionemas allmänna publikbortfall.motsvarar stort Belägg-
ningen stadsteatrarnas barn- och ungdomsföreställningar sjönk under

från 164perioden besök till 124.
Genom tillkomsten länsteatrar dessa för kraftig ökningav nya svarar en av

antalet barn- och ungdomsföreställningar. Spelåret 197677 länsteatramagav
968 föreställningar medan antalet 199293 hade fördubblats till 965.1
Publiken dock oförändrad, 164 000 besök. Detta innebär länsteatrar-attvar

föreställningar 197677 i sågsgenomsnitt 169 besökare medan be-nas av
spelåretläggningen 199293 84. Beläggningssiffrorna talande bevisärvar

hur har förändrats år.under Publik-teatrarnas teaterrummetsyn senare
utvecklingen resultat medvetna, frånär konstnärliga val sida.teatrarnasav

frågadockMan kan sig trenden alltmer krympande publikbeläggningmotom
måsteinte vändas. En ökad satsning ungdomspubliken skullesnart ge

möjlighet utnyttja den fulla salongskapacitetenteatrama att sätt änett annat
den vänder sig till de minsta barnen.om

intressantDet Operanär och Dramaten redovisar heltatt notera att en annan
utveckling övriga Båda har ökat antalet föreställningarän för barn-teatrar.
och ungdom och fördubblat antalet besök föreställning. Siffrorna tyderper

nationalscenerna har dragit andra slutsatser diskussionenatt av om scen-
betydelse för bamteatem.rummets

3.4.l4 Barn- och ungdomsteaterns regionala utbud

Nedanstående tabell visar län för län de samhällsstödda förutbudteatrarnas
barn och ungdom 199293 räknat antal föreställningar invånare10 000per
Stockholms län ligger först fjortonde plats i landet avseende antalet
föreställningar. Malmöhus län har rikt utbud samhällsstöddaettsom av

bam-teaterföreställningar för inte lika väl tillgodosett vadär gäller ochvuxna
ungdomsteater.

Diagrammet också påvisar betydelsen ha producerandeattav en egen
i regionen. sådanDe län saknar har begränsatteater avsevärtett ut-som mer

bud övriga län. Riksteatern blir för dessa län avgörandeän betydelseav men
ändåförefallerdet inte Riksteatern prioriterar de producentlösa länen.som

regionalaDen spridningen barn- och ungdomsteatern torde ettav ur
internationellt perspektiv unik. Den bevis kulturpolitikenär harett attvara

brett stöd i de politiska församlingar för detett teatrama samt som svarar
offentliga teaterstödet.88
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Diagram 3.21 Antal föreställningar 10 000 invånare 199293per
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3.4.15 Publikens regionala fördelning

Stockholms län ligger främst vad gäller antal invånare.besök 10 000 Detper
beror till del de i Stockholm kan maximera publikenstor att stora scenerna

de ofta uppsökande produktionemasätt än i landet. Menett annat ute
också publikt det jämn och god spridningär teaterbesöken helaöveren av
Sverige. Med denna beräkning besöker inte Riksteatern de producentlösa
länen i utsträckning de län harstörre stads- eller länsteater.än som

Diagram 3.22 Antal besök 10 000 199293invper
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3.5 Teaterns kostnader och intäkter

Internationella jämförelser3 5 l. .
svenska teaterinstitutionema beroende omfattandeDe offentligtär stödettav

fullfölja kulturpolitiskaför kunna de uppgifter och huvud-att statensom
lagt dem. Att teaterproduktionen relativt kostsam har slagits fastmännen är

flertal och utredningar. Europarådets utvärdering denett rapporterav av
sågsvenska kulturpolitiken saken internationellt perspektiv lyfteochettur

fram kulturpolitikens decentraliseringssträvanden särskilt fördyrandesom
omständigheter. Teaterkostnadsutredningen 1991 fann rad omvärlds-att en

kulturpolitikens inflytande dessutom bidragit till kraftigfaktorer utom en
teaterområdet. Någrakostnadsökning dessa faktorer redovisatsinom har iav

tidigare avsnitt.
Kostnadsnivån i Sverige finnadock inte hög kanär extremt utan man

nivåer i flera nordeuropeiska länder. Som exempel kanliknande nämnas att
teaterinstitutioner 1992 i genomsnitt subventioneradebesökarna tyska var

750 kronor uppgift i Die Zeit november 1993. Motsvarande kostnadmed ca
666 Svensk teaterstatistik 199293.för svenska institutionsbesökare krvar

bakgrund de skillnaderanmärkningsvärdDiskrepansen är mot storaav som
befolkningsmässiga kulturpolitiska förut-geografiska, ochfinns i ländernas

sättningar.
finns flera likheterTeaterkostnadsutredningen redovisade i övrigt detatt

båda fallentysk teaterutveckling. I teaterinstitutionemamellan svensk och är
lågdåvarande samhällsbidragets andelbidragsberoende. I Västtysklandstarkt

spelåret Sverigeintäkterna 83 198889. Ide samlade procent varav
andel för 199293 lika hög. genomsnittliga personal-motsvarande Den

låg samlade kostnaderkostnaden i Västtyskland 74 procent teatrarnasca av
199293 uppgick till 57 Förklaringen tillden i Sverigemedan procent.ca

inriktning musikteater därskillnad torde ligga i de tyskadenna teatramas
lönenivåema på dominerande dramatiskahögre de i Sverigeänär teatrama.

i allmänhet inte debiterasförklaring ligger i de tyskaEn teatrarnaattannan
lokalkostnader.

3.5.2 Norden

påmånga likartadelikheter mellan de nordiska länderna baseradefinnsDet
förhållanden folkbildningstraditionergeografiska ellersamhällsstrukturer,

nedanstående genomgångockså i Kultur-skillnader. Huvudkällan ärmen
indikatorer i Norden.

teatersatsningarnas profil i länderna redovisas här denbelysaFör att
år respektiveför yrkesverksamma 1990offentliga finansieringen teatrar

capita-beräkning fram-omräkning till svenska kronor och199091. Efter per
pånedanstående med 151går figur Sverige satsade mest teaterattur90
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någotSEKinvånare finska199091. De och norska teatersatsningarna var
invånare.mindre, 134 respektive 124 SEK De offentliga teaterutgiftemaper

invånare. tvåmed 109 SEK kan delägst i Danmark Man notera attvar per
har teaterlagar Danmark och Finland denordiska länder är satsarsomsom - -

minst offentliga medel teater.

teaterutgijier 1990 199091 myntenheterTabell 3.23 Offentliga iresp. resp.

Regionalt TotaltStaten Kommuner

6054 8 114 73Danmark l
305 447Finland 142

446 109 59135Norge
735 135 424 l 293Sverige

statliga, regionala och kom-teaterpolitiska profilen med avseendeDen
detsig väsentligt mellan ländema. Statenmunala satsningar skiljer störstatar

teaterpolitiken med 69 dei den danskaekonomiska procentansvaret av sam-
något mindre andel har den svenskaoffentliga teaterutgiftema. Enlade staten,

offentliga teaterutgiftema statligade samlade57 utgörs sats-procent avav
för 19danska amtskommunema länsorganningar. De procentsvarar av

teaterutgifter medan de svenska landstingen motsvarande 10samhällets satsar
offentliga teaterutgiftema. Finland har kommunernade samlade Iprocent av

för teaterpolitiken med 68dominerande ekonomiskadet ansvaret procent av
Länsnivån kulturpolitiskt bidrags-teatersatsningarna. har ingetoffentligade

i Finland.ansvar
teatersubventioner besök.redovisas samhällets Mantabellen nedanI per

dåskillnader mellan länderna det gällerdet föreligger avsevärdakan utläsa att
Sålunda teatersubventionernateaterbesök. de svenskasamhällsstöd ärper

besök danska. torde förklaras de180 SEK högre de Dettaännära avper
bådadegeografiska och befolkningsmässiga förutsättningarna mellanskilda

offentliga teaterutgiftema utgjorde 380 SEK besök i Norgeländerna. De per
och 277 SEK i Finland.

Nordenteatersubventioner besökareOjfentliga iTabell 3.24 per

OffentligaPublik Offentliga
subventioner subventioner000-tal1

SEKbesökMilj SEK

249 560 249Danmark 2
669 277Finland 2 415

387 527 3801Norge
994 l 293 432Sverige 2
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3 35 Teatrarnas kostnadsutveckling. .
Teaterkostnadsutredningen TKU i fortsättningen gjorde omfattandeen
analys kostnads- och intäktsutveckling mellan 197576 ochteatrarnasav

våra198990. Vi har valt bygga slutsatser denna utredning med siff-att
uppdaterade 199293.t.o.m.rorna

genomgångI denna kostnader delas dessa i personal-teatrarnasav upp
kostnader, lokalkostnader och övriga kostnader. Personalkostnaderna löner
och sociala avgifter ökade relativt till andra kostnader under hela 1980-talet

utgjordeoch 198990 70 de totala kostnaderna. årTreprocentca av senare -
199293 hade personalkostnaderna minskat till 57 För förstaprocent.-
gången infördes årsedan statistiken sjönk detta den samlade personalkost-

förnaden landets teaterinstitutioner.
teateronuådetLöneutvecklingen inom enligthar TKU inte varit speciellt

lönenivåemainte hellersnabb, kan höga. socialaDe avgifternasanses vara
andel personalkostnaderna har emellertid årökat sedan 1975 ochavsevärtav

frånberäknat lönekostnaden avgifterhar dessa stigit 34 till 49,5procent
procent.

frånlokalkostnader varierar institutionTeatrarnas till institution bl.a.
beroende vilka principer för hyressättning tillämpas huvudmannen.som av

varierarDessa principer starkt. Som exempel kan Stockholmsnämnas att
spelåret årshyrastadsteater 199293 hade 64 miljoner kronor. Malmöcaen

årbetalade miljoner kronor i lokalhyrorStadsteater 17 till kom-samma ca
diskrepansen i hyressättning betingasDen naturligtvis intestoramunen. av

några verkliga marknadsmässiga skillnader speglar de olika synsättutan som
ekonomi ochhuvudmännen har verksamhet. Teaterinstitutioner-teatrarnas

266lokalkostnader uppgick 199293 till miljoner kronor eller 15nas pro-ca
kostnader. innebärderas samlade Det ökning lokalkostnadernacent av en av

föregående år.miljoner kronor jämfört medmed 17
lokalförhållande påDalateatems exempel det ofta förutgör ärett att en

opåverkbara faktorer bestämmer dess kostnadseffektivitet. Spel-teater som
året 198788 fortfarande baserad i gammal skola Falun medteaternvar en

förhållandenbillig lokalhyra otillfredsställande för publik verksam-men en
besökare uppgick till 20 000. Samhällsbidragethet. Antalet besökper var
Spelåret 198889 publiken till 14 000 besökare319 kronor. sjönk och sam-

Förklaringen kraftigthällsbidraget besök ökade till 883 kronor. till denper
i landstingetökade samhällssubventionen ligger fick öka sitt stöd medatt

miljoner kronor för finansiera de lokalkostnaderna. detta kan4 Avatt nya
påverkaskostnadseffektivitet eller produktivitetutläsa att teatersman en mer

förändringarutvecklingen de fasta kostnaderna biljett- ellerän avav av
får ändamålsenligaeffektgageintäkter. En lokaler dessutomäratt teaterav en

vill utnyttjaofta tuméverksamheten minskar. Man de loka-gärnaatt nya
skräddarsytts för publik verksamhet.lerna som en
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Till övriga kostnader räknas kostnaderteatrarnas för dekor och rekvisita,
information och marknadsföring, köpta tjänster, resekostnader TKUm.m.
har dessa kostnadskategorier har ökat relativtnoterat att kraftigt hos teatrarna.

Utvecklingen lönekostnader och sociala avgifter övriga personal-av samt
kostnadsökningar till följd lagar och låtitavtal har TKU tillsammanvägaav

personalkostnadsindex för teaterområdet. Utifrånett detta index för personal-
kostnader har jämte lokalkostnader och övriga kostnader vilka följaantas
konsumentprisindex, KPI särskilt teaterkostnadsindex TKIett konstru-

årMellan 1975 och 1992 har frånTKI ökaterats. 100 till 410 enheter medan
frånKPI ökat 100 till 382. finnsDet tydlig tendens till ökningenatten av

teaterkostnaderna minskar. självaI verket ökade någotKPI TKIänmer
mellan 1990 och 1992.

3 5 4 Teatrarnas intäkter. .
Den andelen intäkterstörsta bidrag frånutgörs kommun-teatrarnasav stat,av

och landsting. Verksamhetsåret 199293 uppgick det samlade offentligaer
stödet till teaterinstitutionema till 1 511 miljoner kronor. Därav gick 611 mil-
joner kronor till de helstatligt finansierade Operan,tre Dramaten ochteatrarna
Riksteatern. återstodenAv samhällstödet gick 591 miljoner kronor tillav
stadsteatrama och 308 milj. kr till länsteatrarna. Samhällsbidragen fördelade
sig i övrigt de olika kategorierna enligt tabell i inledningenpresenterassom

detta kapitel.av
Genom det totala bidragsansvaret för Riksteatern och nationalscenema

den dominerandeutgör offentliga bidragsgivaren inom teaterområdet.staten
För övriga institutionstyper kommuner och landstingutgör de viktigaste
bidragsgivarna.

Diagram 3.25 Utvecklingen samhällsbidrag 198283 -199293.av
Tusental kronor i 1993 års penningvärde
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ovanstående diagram kan utläsas det stads-Av och länsteatramaäratt som
haft den starkaste bidragsutvecklingen under perioden. För övriga producent-

perioden inneburit stagnerande bidragsutveckling.kategorier har en

3.5.5 Stads- och länsteatrarna

Nedanstående intäktsförhållandendiagram visar stads- och länsteatramas
och 199293.mellan 198283

3.26 Stads- länsteatramas intäktsutveckling mellan 198283 ochochDiagram
penningvärde.199293. Miljoner kronor 1993 årsi

OV O OO O Öl CñC47 Kh Äa 2 ge e e Q Qg 2 å
Yi O ON Cl OOå V1 ä aa a a a a a a°°Q Vv1 i vi vd Il Id v v| vxl

. LandstingsbidmgI statsbidrag Kommunala bidrag

ÖvrigaESpelintäkter intäkter

finansieringDen statliga andelen stads- och länsteatrarnas uppgick spel-av
året 199293 till jämförelse23 Som kan andelennämnasprocent. att stats-
bidrag för stads- och länsteatrar 31 de samlade intäkternaprocentvar av

alltså198283. Statens andel intäkterna har sjunkit kraftigt perioden.underav
Orsaken till detta beror dels egenintäkter har ökat ochatt teatramas att
kommuner och landsting bidraghar ökat sina i utsträckningstörre än staten.
Egenñnansieringen här beräknad biljett övriga intäktersamt-

frånhar under perioden ökat 16 till på19 En beräkning baseradprocent.-
uteslutande biljettgageintäkter visar oförändrad andel självñnansieringen
under perioden, 10 offentligaDen andelen stads- och läns-procent. av

finansiering frånhar under perioden minskat 87 till 83teatrarnas procent.
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För de helt statligt finansierade svårtdet exakt för-ärteatrarna att ange
dåändringarna deras anslagsprinciper förändrats bådamellan de jämförelse-

åren. Detta har inneburit Operan, Dramaten och Riksteatern kunnat till-att
godogöra sig ränteinkomster motsvarande 5 de statliga bidragenprocentca av
sedan 1986.

Andelen statsbidrag de totala intäkterna för Rikstetem frånökade 79av
198283 till 81 199293. Andelen gageintäkterprocent procent av summa

frånintäkter sjönk 15 till 10 Den främsta förklaringen till detta tordeprocent.
antalet föreställningar minskat båda åren.mellan deavsevärtattvara

För Dramaten och Operan har perioden inneburit minskatavsevärtett
Spelåretbidragsberoende. 1982 utgjorde den offentliga finansieringen 93

Operans omslutning och 89 SpelåretDramatens.procent procentav av
199293 motsvarande andelar 79 för Operan och 77 förprocent procentvar
Dramaten.

bådaAndelen biljettintäkter har för de nationalscenema ökat kraftigt. För
Dramatens del uppgick andelen biljettintäkter 198283 till ll medanprocent
den hade ökat till 15 199293. Operan har under perioden ökatprocent

frånbiljettintäkterandelen 4 till 10 Mot bakgrundprocent procent. attav
publiken varit relativt oförändrad innebär detta biljettprisema ökat kraftigtatt
under perioden.

3 5 6 Samhällsbidragens utveckling. .
tioårsperiodenUnder den har det skett kraftig ökning samhälls-senaste en av

bidragen till framför Från ovanståendeallt länsteatrama. diagram intäkts-över
utvecklingen för stads- och länsteatrar sedan 198283 kan utläsas att statens
satsningar de regionala institutionernaoch lokala i fastuttryckt penning-

tillkommit,värde, 600 grundbelopp måttligrelativt jämförttrots att ca nya var
med utvecklingen de kommunala och landstingskommunala insatserna.av

årsSett under perioden bidrag ihela har 1993 penningvärde ökat medstatens
endast 38 miljoner kronor efter miljonerminskning med 21 kronoren ca
sedan 198889. Kommunernas ökade tillinsatser kan uppskattas 213 mil-ca

landstingensjoner kronor och till 58 miljoner kronor. Utvecklingenca av
biljettintäkter och övriga intäkter har inneburit sammanlagd resursför-en
stärkning 120 miljoner kronor.om ca

3.5.7 Statliga teaterkostnader fördelade länsvis

De totala statliga teaterkostnadema budgetinom kulturdepartementets uppgick
199293 till 887 miljoner inte inräknat pensions-kronor. I detta belopp är
avgifterna till de grundbeloppsñnansierade institutionerna eller statsbidragen

skådebanoma.till
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Vi gjort länsvis fördelninghar det statliga teaterstödet beräknaten av per
invånare. nedanstående diagram RiksteaternsI anslag fördelat län efterär

två mått,antal ordinarie kvällsföreställningar. Stockholms län redovisas i in-
klusive respektive exklusive de institutionernacentrala Dramaten och Operan
vilka har nationalscener.status av

En beräkning inkluderar det statliga stödet till nationalscenema visarsom
uppgårstark övervikt för Stockholms län. I absoluta tal det till 478 mil-en

joner kronor capita; hälften alla statligakronor eller 300 än teater-per mer av
gårutgifter därmed till Stockholm. Betydelsen insatserna för national-av

framstår sådantydligt vid exkludering Viddessa. järn-scenema en av en
förelse före vadhamnar 13 län Stockholms län gäller statliga teaterutgifter.

framstår ocksåRiksteaterns roll statligt finansierad regionalsom resurs
mycket de stads- eller länsteatrar. fleraklar i län saknar Men iävensom egna
institutionslän satsning i form Riksteaternsligger avsevärd statlig verk-aven
samhet.

institutionell teaterverksamhet markant. friaStatens prioritering Deärav
för ivisserligen viktiga teaterutbudet denna bidrags-ärteatergruppema men

Statligt dansstöd utgick bara tillsammanställning de knappt synbara. 7 länär
199293.

invånareteaterkostnader fördelade länsvis3.27 StatligaDiagram per

Samtllänexkl instcentr
Samtlläninkl instcentr

Norrbottenslän
Västerbottenslän

Jämtlandslän
Västernorrlandslän

länGävleborgs
Kopparbergslän

länVästmanlands
Örebrolän

länVärmlands
Skaraborgslän
Älvsborgslän

Göteborg Bohuso
Hallandslän

Malmöhuslän
Kristianstadslän

länBlekinge
Gotlandslän

Kalmarlän
Kronobergslän
Jönköpingslän

Östergötlandslän
länSödermanlands
länUppsala

Sthms instlänexklcentr
Sthms instläninkl centr

.100 150 200 250 30050
96

I EI Teaterinst. Rikst. Teatergr. Dansgr.



Teaterinstitutionema

3.6 Teatramas produktivitet

påtalatFlera har de samhällsstödda negativa produkti-rapporter teatrarnas
vitetsutveckling år.under Det riktigt kombinationen minskadär attsenare
publik och kraftigt ökade kostnader har bidragit till prestationeratt teatrarnas

i kostnad besök har minskat år.mätta under följd Det före-t.ex. per en av
ligger dock variationer mellan förstaI hand beror dessa varia-stora teatrarna.
tioner inte enskild nödvändigtvis har varit kostnadseffektivareatt teateren

någon i allmänhet finns det förklaringar ligger utanförän utanannan som
kontroll bakom fluktationema.deteatrarnas stora

3.28Diagram Förändringen mellan 198283 stapel och 199293svart
stapel kostnad besökvit i för de samhällsstädda teaterinstitutionemaper

1993 års priser

9321 000
900 817 308
800

638700
600 5l 8502 468
500

335400
300
200
100

Al Därav Därav Därav
statliga stadsteatrar länsteatrarteater-

institutioner teatrar

råderDiagram visar3.28 det skillnader mellan de olika producent-att stora
frågai kostnad besök. Dessa skillnader förstärks ängrupperna om per mer

vid jämförelse mellan de enskilda inom varje producentgrupp.teatrarnaen
Kraftigast har kostnadsökningen varit för de statligt finansieradehelt teatrar-

Uppgången främstberor kraftiga kostnadsökningar för Riksteatern ochna.
Operan. Länsteatrarna redovisar den lägsta kostnadsökningen besök, 29per

jämfört med genomsnittet för samtliga 63 Somprocent teatrar, procent.
jämförelse kan Riksrevisionsverket i sinnämnas Utbudatt rapport teaterav
och dans 1984 kom fram till länsteatrarnas kostnadsökning besökatt per
mellan 197576 och 198182 uppgick till 73 den klart störstaprocent, av
samtliga institutionstyper. vårUppgiften bekräftar slutsats 1970-taletatt var

decennium präglat uppbyggnad för länsteatrarna vilket förklarar deett av
snabba kostnadsökningarna. Under 1980-talet har utbyggnadstakten brom-

och verksamheter har konsoliderats. ocksåDetta utslag läns-sats upp ger
kostnadsökningar.teatrarnas 97
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då för kostnadsökningar DetVilka faktorer har verkat starkast teatrarnas
påvarit markantaförklaringar till förändringarnafinns flera teater-som mer

samhällsfinansierade verk-området för flesta andra kommersiella ellerdeän
sarnheter.

kostnadsökningarna varit förTeaterkostnadsutredningen fastslog att stora
för-material. kanske viktigasteutgiftsposter, löner, Dentunga t.ex.teatramas

fåttperioden heltflera under lokalerdockklaringen är teatraratt nya som
verksamhet.lokalkostnadsbild ochförändrat deras

de samhällsstöddalokalkostnadema förFörändringen3.29Diagram av
års199293 tkr 1993 priser198283 och iteaterinstitutionema

300 000

000250

200 000

150000

100000

50 000
.77

0 J. , I
DäravDäravDäravAlla teater-

institutioner länsteatrarstatliga stadsteatrar
teatrar

198283 och de vita 199293.lokalkostnademastaplarnaDe svarta anger
kraftig för Den blyg-varitLokalkostnadsökningen har teatrama.som synes

statsbidragensstatliga förklarasförändringen för de attteatrama avsamma
automatik.lokalkostnadsdel inbyggdhar en

fått fördubblade lokalkost-institution vidkännasgenomsnitt varjeharI
varit stark för stadsteatrarna.Lokalkostnadsökningen harnader. som synes

tredubblas. Vi drar den slutsatsensina hyreskostnaderharLänsteatrarna sett
fått förbättrade lokalerellermånga teaterinstitutioner under 1980-taletatt nya

för Defått kraftigt ökade kostnader dessa.också vidkännas nyamen
produktions-förbättradesäkert bidragit till kravlokalförutsättningama har

minskad tuméverksamhet. Dennamedförtför vissaoch teatrar enresurser
många arbetsför-rimlig bakgrundutveckling har varit att teatrarsmot av

synnerhet de vid denbristfälliga. Detta gäller ihållanden under 1970-talet var
försågs småvid mednyetablerade regionala institutionernatiden startensom

låg tiden skulle ochi sakens medDet växateatramanatur attresurser.
för utökademeritera sig resurser.
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måhändaEn artfrämmande ändå illustrerande jämförelse kanmen göras
med korvförsäljare i sin yrkesutövning söker sina kunderen medsom upp
låda Hans omkostnader småär och han mycket rörlig.är Denmagen. dag
han utvidgar rörelsen och etablerar ställs helt andra krav pårestaurangegen
omsättning, kvalitet och variation Hälsovårdsnämnden och yrkes-varan.
inspektionen kräver omfattande investeringar för verksamheten skallatt
kunna bedrivas på och Personalett sunt sätt. behövertryggt anställas.

måsteLokaler anskaffas. Marknadsföringen utvecklas. Allt detta medför öka-
de kostnader. Motsvarande förändring har de under 80-talet utbyggda region-

genomgått. Verksamheten ligger såvälteatrarna 1994 kvalitativt kvanti-som
tativt nivåhelt då gångän etablerades. Skillnadenteatrarnaen annan en
mellan expansionen för korvförsäljaren och den förresär kan finan-teatern att
sieras konsumenterna medan huvudsakligen måste lita tillteatern tillskottav

allmänna medel.av

3.6.1 Värdet produktivitetsstudierav

ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi inom finansdeparte-
mentet kom i februari 1994 med Varför kulturstödut Dsrapport,en
1994: 16 bl.a. de sarnhällsstödda negativatog produk-som teatrarnasupp
tivitetsutveckling. Rapporten redovisar bl.a. utvecklingen för Dalateatern och
Västmanlands länsteater mellan 198283 och 199192 avseende kostnads-
utvecklingen besökare KPI 1992. ESO kommer fram till Västman-per att
lands Länsteater haft positiv utveckling; kostnaden besök har minskaten per
med 24 från 614 till 464 kronor. Dalateaternprocent, uppvisar motsatt ut-
veckling. Kostnaden besök ökade frånunder perioden 557 kronor tillper
l 187 kronor eller med 113 Läsaren drar naturligtprocent. rapportenav nog
slutsatsen Västmanlands länsteater betydligtatt är produktiv änteateren mer
Dalateatern.

påvisaFör problemen med produktivitetsmätningaratt detta slaget harav
vi analyserat produktivitetsutvecklingen för bådade teaterinstitutionema i ett
något tidsperspektiv, årsmed förskjutningannat 198283 och 199293.ett
Bilden dåblir helten annan.
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Jämförelse mellan Dalateatems och Västmanlands3.30 länsteateaterDiagram
besök 198283 och 199293 1993 årsavseende kostnad priserper
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alltså redovisnings-uppdateratberäkning byggerI denna ettsom-
alltså utvecklat den klart högre199293 det Dalateaternmaterial för är som-

mätperiod kostnadernahar under denna ökatproduktiviteten. Dalateatern per
från medan521 kronor till 524 kronor l procentmed kronorbesök tre

från 684526 kronor till 23 procent. DetVästmanlands Länsteater ökat dem
årtaljämförelserna bygger olikasiffemndelaget berordivergerande att
frånmarginellt avvikerESO:s grunddataför indexberäkningarna samt att

uppgifter.redovisadeteatrarnas

förbättrade mätmetoder3.6.2 Behov av

måsteVår försiktig använda dennamedslutsats är att typatt vara avman
verksamhetsmått. utveckla metoderdesto mindre det angelägetInte är att som

år.verksamhetsutveckling under följdmöjligt följadetgör teatramasatt aven
Svårigheten ligger i skapa nyckeltal hänsyn inte bara till kvantitier-att tarsom

ocksåmått föreställningar, kostnaderbara antal besökare, etc. utan somsom
faktorer med nödvändighet fördyrarin kvalitetsaspekter ochväger ensom

alltidverksamhet. Ur statistisk synpunkt kommer Operan attteaters vara
Älvsborgsteatem.mindre produktiv än

jämföra utfalletkan värde kunnaden enskilda detFör attteatern vara av
år till och intäk-olika avseende verksamheten i relation kostnadernamellan

Även kostnadsfördelningen inomverksamheten och därmedterna. om -
ändåfrån år år flesta institutioner innebär devarierar till deteatern -

små budgetförändringarna de ekonomiska villkorenganska ärattnumera
år.följdganska likartade över en av

påverkar personalintensiteten.faktor starkt kostnaderna DeEn ärsom
gjorts har inte lyckats klara problemet medkostnadsanalyser hittills ut attsom

många skådespelareuppsättningar eller harmedteateren som ger scen100
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musiker i orkesterdiket nödvändigtvis blir improduktiv den lillaänmer
uppsökande stårI dagens statistik de sida vid sidaenmansgruppen. som vore
de jämförbara storheter. Tuméuppdrag kostnadshöjandeär faktor.en annan
Allt detta förtalar i statistiska redovisningar bör dela iatt teatrarnaman upp
olika sinsemellan jämförbara kategorier. Det skulle kunna innebärat.ex. en
kategori för stationära musikteatrar och för turnerande. Stads- ochen annan
länsteatrar skulle kunna i sin uppdelning vi genomförtrymmas var grupp, en
i denna utredning. För Riksteatern skall kunna jämföras med andraatt pro-
ducenter krävs förmetod eliminera kostnaderna for den teaterfrämjandeatten
verksamhet och det arrangörsarbete där Riksteatema insatser förgör även
andra teatrar.

En absolut mätning föreställningskvalitet kan dock aldrig Igöras.av ett
måsteutvärderingsarbete därför statistiska data alltid kompletteras med slut-

bygger hur den enskilda förenat de målenkvantitativasatser teaternsom att
många föreställningar för publik med de kvalitativa; hur väl den harstorge en

lyckats med sina kulturpolitiska och konstnärliga uppgifter.
kulturrådStatens har övertagit det fulla för teaterstatisti-ansvaretnumera

från centralbyrån.ken Statistiska Med följer ökade för stati-ansvaret resurser
stikhanteringen. KulturrådetDetta innebär kommer kunna utveckla sinaatt att

förmetoder produktionen teaterstatistik. framAtt verksamhetsmåtttaav nya
bör angelägen uppgift i detta arbete.vara en

3.6.3 Sammanfattning ekonomiska utvecklingteatrarnasav

Teatrarna har under 1980-talet genomgått stark ekonomisk utveckling meden
såväl ökade kostnader intäkter. Kostnadsförändringama kopp-är närasom
lade till ökade lokal- och personalutgifter. För de höjda intäkterna svarar
framför allt högre primär- och landstingskommunala bidrag kraftigtsamt
ökade biljettintäkter. För de helt statligt finansierade underteatrarna svarar

år ränteinkomster for viktig del finansieringen.senare en av
offentligaDen satsningen teaterinstitutionema förefaller göranu en

Statsbidraget till stads- och länsteatrarna har minskat stadigt sedanpaus.
198889. Den primär- och landstingskommunala bidragsexpansionen bröts

gångenför första 199293. Tendensen huvudmännenär restriktivaärattnu
med anslagsuppräkningar.

Teatrarna har tvingats sina kostnader intäkteröver och i och med dense
förändrade bidragssituationen. Många har under de åren höjt biljett-senaste
priserna kraftigt. Vi bedömer nåddkan för framförsmärtgränsenatt nu vara
allt Operan, Dramaten och antal stadsteatrar har biljettpriser tillett som upp
200 kronor eller mer.

Ett de minskade offentligasätt intäkterna reduceraannat att är attreagera
kostnaderna. pågårHär flera anställningsformemaöversyn iteatrar en av
avsikt minska andelen tillsvidareanställd personal. bådeatt Det sannoliktär 101
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konstnärligt och ekonomiskt motiverat. Vi vill dock understryka betydelsen
de samhällsstödda också fortsättningsvis grundläggandeatt teatrama tar ettav

för arbetsmarknad anställningsformema fram-även iscenteatemsansvar om
fråntiden kan skilja sig dem vi har i dag.

3.7 Utvecklingstendenser

3.7.1 Faktiska teaterbesök och potentiella-

Nedgången i besök inledningensedan 1970-talet kan lätt tolkasav som en
minskning antalet besökare. Detta behöver dock inte fallet. I rapport-av vara

Att vidga deltagandet i framhåller Kulturrådetkulturlivet antaletatt teater-en
besökare faktiskt påökat i gällersynnerhet det musikteaterföre-svagt,
ställningar. Under undersökningsperioden 1987-1989 hade drygt 40 procent

befolkningen varit teater.av
Riksdagens Revisorer redovisar i Teatrama och svenska folketrapporten

några ytterligare undersökningar svenska folkets teaterintresse. De olikaav
undersökningarna visar likartade tendenser. Sett befolkningenhela haröver

smådet skett relativt förändringar svenskarnas teaterintressen. Denav grupp
förlorat betydligt i år.teaterintresse mellan 20 till 29är mänsom unga

CentralbyrånsI Statistiska levnadsförhållandenundersökningar ULFav
redovisas uppgifter för 198283teaterbesök och 199192. 27,8 procentom av

någon gånggick 198283 Andelen hade 199192männen ökat tillteater.
året32,9 För kvinnor andelen det första 35,5 förprocent. procent attvar

Ävensedan öka till 42,2 199192. invandrarna har ökat deltagandetprocent
teaterornrådet i ungefär omfattning svenskarna. I ULF-under-samma som

sökningarna skiljer inte offentligtickeoffentligt föreställningarstöddaman
ändåsiffrorna tyder på fortsatt starkt intresse för i Sverige.ett teatermen

Internationellt ocksådet mycket höga siffror. Nedanståendeär tabell visar
deltagandet i olika någrakulturaktiviteter i europeiska länder.

Tabell 3.31 Deltagande olikai kulturaktiviteter fyrai europeiska länder i
Källa: Examinatorsrapponen från Europarådets utvärderingprocent. av

kulturpolitiken iNederländerna

Nederländerna Storbritannien Sverige Frankrike

Teater 22 28 32 .
Klassisk konsert l 3 9 12 9
Opera 5 4 6 3
Balett 4 3 4

De samhällsstödda inte teaterproducenter.är Underteatrama ensamma
perioden sedan början 1970-talet har det vuxit fram bred professionellav en
teaterverksamhet tyngdpunkt ligger i stockholmsområdet. Riksdagens102 vars
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TeaterårsbokenRevisorer efter sammanställningberäknar det 1970atten ur
form föreställningar inför620 uppsättningar i 17 000 4,6 miljoneravgavs

Motsvarande utbud 800 uppsättningar, före-besökare. 1991 29 000var ca
inteställningar 4,8 miljoner besökare. Bland de teaterproducenter uppbärsom

samhällsstöd märks privatteatrar i Stockholm, Göteborg och Malmö samt ett
tillfälligantal fria och produktionsbolag kan hateatergrupperstort som en mer

eller projektinriktad verksamhet. De har ökat kraftigt i antal undersenare
år.senare

förhållande till de kraftigt ökade samhällsresurser ställts tillI teater-som
nedgångenförfogande dock besök teaterinstitutioner-producentemas är av

ZO-årsperiod frågamed 25 under anmärkningsvärd. Man kanprocentna en
systemförhållandensig denna beror har med hurgöraatt teatrar-somom

uppbyggda, eller detorganisationer och anslagsstrukturer ärärnas om om-
medverkat till utvecklingen.världsfaktorer som

också påNödvändigt rationalisera3.7.2 teatrarna

studie för teaterinstitutionemas inreDet skulle krävas särskild analyseraatten
organisationer och arbetsformer och deras anpassning till det moderna sam-

sådanUtredningen har inte haft möjlighet undersökning.hället. göraatt en
går administrativaemellertid säkerligen rationalisera verk-Det att teatrarnas

198586 199293 har andelen administrativ personalsamhet. Mellan och
med knappt 3 period kännetecknas inomlänsteatrarna ökat Dennaprocent.

omfattande rationaliseringar och effektivise-övrig offentlig verksamhet av
ringar.

personalintensiv verksamhet. teaterinstitutioner-Teatern Avär extremten
miljardersamlade kostnader drygt 1,8 kronor 199293 kunde 57nas pro-

tagit rationaliserings-hänföras till personalkostnader. Attcent teatrama
såandelendiskussionen allvar visas personalkostnaderatt sentav som

199091 uppgick till 69 de samlade kostnaderna. Däremot harprocent av an-
frånkraftigt 199293, tilltalet föreställningar ökat mellan 199091 och l1 525

hushållningeffektiv personalresursema inte13 088. Det innebär medatt en
nödvändigtvis behöver föreställningsverksanlheten.överut

återstår säkerligen i interna utvecklingsarbeteDet mycket göraatt teatramas
några förslageffektivare sysselsättning Vi vill pekaför personalen.en av

tid. förbättrade möjligheter bytadiskuterats under Ett gäller attsenaresom
skådespelare mellan närbelägna För de mindreoch personal teatrar.annan

åldersspridningofta inte tillräckliginstitutionerna det problem de harär ett att
skådespelarkåren för kunna de uppsättningar skulle önska.inom göraatt man

åstad-kulturpolitiskt perspektiv det önskvärtUr övergripande är attett
ocksåolika institutionerna mellanmaximal rörlighet mellan dekomma men

också såvälfrilansmarknaden. finns socialadessa och den allt ökande Det
behålla sammanhållnade fasta, ensemblemakonstnärliga motiv attsom 103
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Detta unikt internationellt perspektiv.är I de flestateatrarna. system ettur
fåttandra länder har teateranställda vänja sig vid betydande otrygghet meden

pjäs- eller korttidsengagemang den vanligaste anställningsforrnen.som
Frågan anställningsformerna vid teaterinstitutionema måste lösasom

avtal mellan arbetsmarknadens Det dock viktigt det ska-ärparter. attgenom
regelverk medger skilda lösningar vid råderolika Detteatrar. storapas som

skillnader i arbetsförutsättningar åmellan sidan stockholmsteater medena en
till kvalificerade ånärhet mängd frilansare och andra sidan mindreen en

ilandsortsteater verkar helt omgivning. Musikteatem har andrasom en annan
anställningsformerbehov talteatem. Utvecklingen gåbör dockän motav en

andel korttidsanställda vidstörre teatrarna.
flestaDe har verkstadsresurser. Detta gäller de mindreäventeatrar egna

institutionerna. Parallella kompetenser har byggts ocksåhela landetöverupp
på områden där samordning och produktion mycket väl skullegemensam
fungera bra och ekonomiskt rationellt. Riksteaterns väl tillgodosedda ateljéer

härvidlag kunna betjäna betydligt flerskulle producenter. Flera stads- och
ocksålänsteatrar har periodvis överkapacitet verkstadsresurser.

3.7.3 Omvärldsfaktorer fördyrathar teaterproduktionen

påverkatomvärldsfaktorerDet finns flera publikutvecklingteatrarnassom
år. då1970-talet periodunder kom förändras.teaterrummet attvarsenare en

såväl konstnärliga kulturpolitiska skäl valde iAv ökadteatrarna attsom
omfattning spela mindre eller i icke-traditionella En radteaterrum.scener

våramindre studioscener tillkom vid omorienteringDenna förklararteatrar.
till varför publiken oförändratdel minskat eller ökat föreställ-stor trots t.o.m.
ningsutbud.

de samhällsstödda teaterinstitutionema i principFör varje föreställningär
förlust. ekonomiska förDet inte spela alls. Subven-ärmest teater atten en

tionsgraden varierar starkt mellan de olika påberoende dels lokalateatrarna
hyresprincipcr föromständigheter; kommunens den teatern, repertoar-egna

ocksåpolitik, publikunderlag finns andra omständigheterDet och beslutetc.
påverkar villkor. 1970-taletDe under genomförda arbetsrättsligateaternssom

radikalt förändrareformerna kom de ekonomiska förutsättningarna föratt
teatrarna.

någraNedan redovisas de och kollektivavtalsförändringarlag- kost-av av
kollektivavtalennadsmedförande slag utom löner i mellan Teatrarnas Riks-

förbund Svenska Teaterförbundet sedan 1974 Källa: Teaterkostnads-och
utredningen:

tillsvidareanställning för konstnärlig personal 1974-
regissörsavtal med disponera minst 30 arbetsdagar 1974rätt attnytt-

utlandstraktarnentestatligt 1974antasm.m.-
104
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frånarbetstidsförkonning 42,5 tim till 40 tim 1974-
övergångsuccessiv till 5-dagarsvecka 1974, 1975, 1977, 1986-

timmars8 arbetsdag 1975-
förlängd veckovila till 36 timmar 1977-

semesterlag 1978ny-
ob-tillägg för icke-konstnärlig personal 1981-
kontant ersättning for nattvila 1986-
kontant matinéersättning 1986-
full sjuklön, 100 1986procent-

ocksåob-tillägg for konstnärliga 1988grupper-
De avtalen har inneburit kraftiga kostnadsökningar för denteaternnya som

offentliga bidragsutvecklingen förmåttinte kompensera. I synnerhet Riks-
ekonomiska påverkatsförutsättningar har starkt. Tidigare hadeteaterns turné-

kunnat genomföras till betydligt lägre dåkostnad personalens tillrätterna
råderledighet begränsad. I dag helt andra arbetsrättsliga- och avtals-var mer

villkor. Kraftigt ökade kostnader för drivmedel, traktamenten och logi är
andra fördyrande omständigheter för tuméteatrama.

Arbetsmarknadsfrågor3.8

De samhällsñnansierade teaterinstitutionema redovisade 199293 totalt knappt
årsverken4 000 2 840 tillsvidareanställningar.varav var

Svenska Teaterförbundet hade 6 550 medlemmar i april 1993. Av dessa
2 028 tillsvidareanställda vid Frilanskåren uppgick till 3 468teatrar.var per-

och dessa kan förutom i de nämnda producentkategoriernasoner ovan
arbeteberedas film,inom radio och TV produktionsbolag inom dessasamt

områden. De samhällsñnansierade institutionerna hade 199293 i genomsnitt
80 tillsvidareanställda och 20 korttidsanställda medarbetare.procent procent
Jämfört med 199091 innebär det ökning andelen fast anställdaen svag av
teaterinstitutionema. De statsbidragsmottagande fria redo-teatergruppema

årsverken.visade för 199293 505
scenområdetArbetslösheten inom har vuxit under hela 1980-talet. 1992

årsmedeltalet för den relativa arbetslösheten bland medlemmarna ivar
Svenska teaterförbundets erkända arbetslöshetskassa TAK 19,2 procent.
1979 motsvarande siffra 4,7 Särskilt har utvecklingenprocent.var ogynnsam
varit för de konstnärligt verksamma yrkesgruppema.

Arbetsmarknadssituationen teaterområdet viktig teaterpolitiskär en
fråga ligger utanför utredningens uppdrag. Vi dock det i fram-attsom menar
tiden krävs såvälteaterpolitik innefattar verksamhetscenteatramasen som

betydelse för medierna, framför allt radio och TV. I regio-teatrarnas ettsom
nalt perspektiv förutsätter fortsatt decentralisering teaterlivet mot-en av en

utveckling medieområdet.svarande inom Erfarenheterna visar att 105expone-
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ringsmöjligheter i TV kan ha dragningskraft scenkonstnärerstörre änt.ex.
möjligheten till kontrakt vid Vi därför diskussionenscenteater. atten anser

ocksåregionala bör inbegripa regional mediapolitik.centraom en

3.8.1 Teatrarnas anställningsformer

Grundreglerna för de nuvarande anställningsformerna för konstnärlig perso-
fastställdesnal vid de svenska teaterinstitutionema kollektivavtalgenom

Riksförbund Svenska Teaterförbundetmellan Teatrarnas och 1975. Avtalet
dåbranschanpassning till den nyligen införda lagen anställnings-var en om

utnyttjade lagens dispositiva möjligheter, särskiltskydd. Man vad gäller
till tillsvidareanställning och turordningsregler. I gengäld skapadesrätten en
årsvisa tjänstledigheter. främja påtill Avtalet tänkt cirkulationrätt attvar en

såväl skådespelamas villkor.teatrarna teatrarnassom
frånHuvudskälen till de lagen gjordes i avtalet delsavsteg attsom var

teaterområdets frånfrilanssektor skulle teaterinstitutionemautestängasstora
vid rigorös tillämpning tillsvidareanställningsreglerna och att mate-en av en
matisk tillämpning lagens turordningsregler skulle oförenlig för-medav vara

förutsättningarna konstnärlig verksamhet.en
fråganDe bägge avtalspartema hade i arbetsgrupp föreutrett en gemensam

de formella förhandlingarna. Förhoppningen det skulleatt systemetnyavar
kombinera ökad social trygghet med rimlig möjlighet till cirkulation ochen en
konstnärlig förnyelse. Till dessa förhoppningar bidrog naturligtvis Kultur-
rådets betänkande den statliga kulturpolitiken enig riksdag justom som en

förutsågsställt sig bakom. Där snabb och kraftig expansion teater-en av
årsektorn, skulle denna utveckling. tjugoNu ärsnartsom gynna senare

bilden inte densamma. Utbyggnaden teaterlivet inteskedde i den takt ochav
Kulturrådetsomfattning betänkande föreslog. Tvärtom har de senastesom

årens hårt teaterområdet.ekonomiska utveckling slagit Antalet frilansare
skådespelarkåreninom har ökat kraftigt samtidigt antalet extraanställdasom

minskat. året ocksåUnder det har det skett uppsägningarteatrarna senaste
tillsvidareanställd personal med hänvisning till arbetsbrist.av
Sverige erbjuda tillsvidareanställningär ensamt att teatrarnanumera om

efter års Från såvälendast anställning. arbetstagare arbetsgivare hartre som
frågan de nuvarande anställningsformema för konstnärlig personalrests om

teaterinstitutionema de i dagens situation. De berördaär rätta harparterna
tillsammans Kulturrådetmed bildat arbetsgrupp skall göraen som en genom-

frågan.lysning finnsDet därmed struktur för fortsattadess behandling.av en
villVi i sammanhanget understryka vikten det skapas flexibla regel-attav

verk teaterarbetsmarknaden. arbetsmarknadDenna märklig hybridär en
mellan offentlig och privat bestårsektor. Halva branschen i praktiken av
offentliganställda medan den andra hänvisad till företagsamhetär elleregen
anställning inom den lilla områdetprivata sektor erbjuder. påDe kravsom106
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föränderlighet och dynamik scenkonstnärens uppgifter innehåller kon-som
den kontinuitet och rutin den fasta anställningen iblandtrasterar mot som

inbjuder till.
De fasta anställningama har de flesta teaterinstitutioner skapat ensemb-

ler ensidiga ålderssammansättningarköns- och kommit be-attsom genom
repertoarval och konstnärliga förhållandenuttryck. ocksågränsa Dessa bidrar

hålltill det sina svårtmycket rimligt sysselsättaär helasättatt att ett
Många fårensemblen. helt enkelt för och begränsade uppgifter samtidigt

fårandra dra mycket lass. Detta skapar naturligtvis psykosocialatungasom
på bådeolägenheter för de berörs direkt och indirekt förteatrarna, som

ensemblekollektivet.
Situationen medför olägenheter för de inblandade samtidigt det isom

hårtlängden de krympandetär kunnat räkna medteatrarnaresurser som
åren.under de senaste

alltsåfinnsDet motiv för ändrade anställningsformer förövervägaatt
konstnärligt verksamma teaterinstitutionema. Samtidigt det viktigtär att
peka väl fungerande ensemble behöver tid sig utvecklas ochatt atten

Mycket talar därför för bör utfonna anställnings-svetsas attsamman. man en
form årtidsbegränsad till exempelvis 5 vilket skulle förena kravenärsom
kontinuitet förnyelseoch ensemble. Institutionsarbetsmarknaden fåskulleav

skådespelare.jämnt tillskott Den ökade rörligheten för alla skulleett av nya
mindredet livsavgörande hamnade innanförgöra eller utanförmanom

institutionsväggarna.
Införandet anställningsregler bör tillskapandetsamordnas medav nya av
fond med stödja de scenkonstnärer inte erbjudsatten resurser som nya

kontrakt. De nuvarande a-kassemedlen otillräckliga långvarigvidär arbets-
ocksålöshet. skulle kraftfulla insatserDet behövas för omskolning deav

artister efter tid i önskar bytayrket yrkesinriktning.som en

3.8.2 De producentlösa länen

finnsDet institutionell teaterproduktion i flertalet län i Sverige. Det endastär
Kristianstads-, Sörrnlands- och Jämtlands saknarlän stads- ellersom egna

pågårlänsteatrar. I Gotlands län försöksverksamhet där den fria teater-en
några årBryggeriteatem under fått regionalt uppdrag. Lands-ettgruppen

itingen Blekinge- och Kronobergs kringlän samarbetar Kronobergsteatem.
Kulturrådet fick 1989 i uppdrag situationen i de institutionslösautredaatt

länen. Rapporten utmynnade i försöksverksamhet med statsbidragatt en
påbörjades i Hallands-, Kalmar- och Gotlands i syfte etablera regionalalän att

tvåi dessa län. de förstnämndaI länen har regionteatrarteatrar startats.nu
erhållitJämtlands län har sedan början 1980-talet särskilt statligt stödettav

för länsteaterersättande verksamhet inom för anslaget till lokala ochramen
regionala teaterinstitutioner. de försöks-I samband med nämndaatt ovan 107
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påbörjadesverksamheterna upphörde detta stöd. Det har dock ersatts av mer
fråntillfälliga Kulturrådetinsatser och Kulturdepartementet. återståendeDe

institutionslösa länen, Sörmlands- Kristianstadsoch län har aldrig haft mot-
svarande statligt stöd.

Frågan tillgångenproduceras hänger med tillnärateaternom var samman
rikt varieratoch teaterutbud. den analysAv vi i kapitel 3görett teater-av

framgårutbudets regionala spridning de län saknar produktionatt som egen
också regionalt alltså såhar utbud. Det inte de medelärett svagt att man spar

påin inte bekosta institution anslåsi stället till köpa inatt atten egen
frånföreställningar andra producenter. berorDetta delvis fulltatt man

medvetet prioriterar framför ocksådet kan beroannat teatern attmen man
tillgånginte sig ha tillräckligttill kvalitativt utbud inom rimligtett stortanser

avstånd.
Den diskussion vi för tydligarebehovet uppdelning ansvaretom av en av

för statliga regionala fården och teaterpolitiken särskild betydelse för deen
län saknar statligt institutioner. Eftersom föreslårstödda vi attsom egna

ocksåför löpande pådet arrangörsskapet fortsättningsvis skall vilaansvaret
såkommunerna i samverkan med landstingen blir utformningen dennära av

regionala teaterpolitiken för omfattningenavgörande teaterutbudet.av
vårafleraSamtidigt kommer förslag direkt beröra och deattav gynna

institutionslösa länen. fler rörligaFörslaget till grundbelopp det möjligtgör att
regionalai försökverksamhetens form teaterrnodeller. Enpröva störrenya

fåroperaregion i Sydsverige direkt betydelse för musikteaterutbudet i
Kristianstads län. Fler tuméer innebärlänsgränsema ochöver störreett mer

frånvarierat nationellt utbud. inriktning RiksteaternEn ökad regioner med
ocksåotillräckligt teaterutbud dessa län.ett gynnar

För kunna tillgodogöra sig dessa ökade möjligheter krävs det dockatt en
viljaregional och satsning samordning länets Detsamtegen en av resurser.

också fortsättningsvis Kulturrådetbör därför möjligt för stöd tillattvara ge
utvecklingsinsatser i syfte regionalastärka det arrangörsledet.att

3.9 Sammanfattande bedömning

ställning uppnåtts förhållandevisTeaterns starka i kulturpolitiken har under
kort tid och resultatet kraftig expansion under främst l970-talet. Detär av en

tjugoårsperiodenkännetecknar den den systematiska utbygg-ärsenastesom
naden länsteatrama. Vid mitten 1960-talet existerade inga regio-ännuavav

teaterinstitutionernala och det sarnhällsstödda teaterlivet begränsade sig till
Operan, och Riksteatern 9 stadsteatrar. tillkomstenDramaten I och medsamt

Norrbottensteatem 1967 inleddes regionalisering teaterlivet vilkenav en av
fått till resultat det 199394 finns regionala teaterinstitutioner17 helaöveratt
landet de äldre institutionerna.utöver
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produktioner och föreställningar har ökat med 10 underAntalet procentca
Nedgångenpubliken decimerats 25 i antaletperioden medan med procent.

hårdnande från andra medier.förklaras den konkurrensen Teatramabesök av
årenockså tjugo konstnärliga skäl valt spelahar under de attsenaste av

småmindre med salonger.scener
tioårsperioden inneburitFör de samhällsstödda har denteatrama senaste en
flestakonsolidering bam- och ungdomsteatem. För de detärteatrar nume-av

området Andelen barn- och ungdoms-självklarhet uppmärksammas.attra en
fråndock minskat 33 till 28 mellanvid institutionerna har procentteater

Nedgången bland institutionerna kompenseras197677 och 199293. attav
utbudet för barn och ungdomar med 30fria ökatde teatergmppema ca pro-

någotTotalt flerfrån till 800 föreställningar.drygt 2 900 4 settcent: gesca
199293 jämfört medoch ungdomsföreställningarsamhällstödda barn-

ungdomsföreställningar haroch198283 och 197677. Antalet besök bam-
något. nedgången obetydlig desamlade dockdock minskat Den är attgenom

publikutveckling. Under deperioden haft godfria underteatergmpperna en
nedgång institutionernaåren i medanhar dock dennaallra väntsenaste en

gått framåt.däremot
sikten de problembarnteatern skymsturnerandeFör den som ar-av

frånår. bl.a. Kommun-Aktuellauppvisat underrangörsledet rapportersenare
rekonstruktion den kommunala skolteater-förbundet tyder dock att aven

pågår. instanser -i första hand Kommun-viktigt berördastrukturen Det är att
kulturråd följer utvecklingen och vidtaroch Skolverketförbundet, Statens -

åtgärder så inteden inledda stannaratt upp.processen
för teaterutbudetmycket betydelseRiksteatern har fortfarande utan-storen

turnéföre-teaterinstitutionernasför 37för storstäderna och procent avsvarar
utbudetpubliken. En beräkning det länsvisaställningar och 53 procent avav

förhållandevisinvånare jämnt fördelat landet.det10 000 visar överärattper
och Bohus läninstitutionsteatrarna i Göteborgs-Flest föreställningar gesav

åttondeförst beräkningplats. Enmedan Stockholms län kommer av
invånare främst i kraftliggerpubliken 000 visar Stockholms län10 att avper

påfallandePubliken dockmed godstationära publikkapacitet. ärteatrarstora
utifrån decentralise-vilket teaterpolitikenjämnt fördelad landet visaröver att

framgångsrik.ringsmålet varit
tyder ökatbefolkningensUndersökningar ett svagtteatervanorav

förBeläggningssiffrorna barnteater-flestateaterintresse för de grupperna.
konjunk-oberoendetillströmningen till tordeföreställningar dessa avvara-

minskningenfaktorer tydervisar halverade salonger. Dessa attturerna -
föreställningsformer minskatberor förändrade änantalet besök ettmerav

blivit mindre och därmedoch salongerna harpublikt intresse. Teaterrummet
teaterområdet förklaringockså ökat. Ensamhällssubventionen tillhar annan

kostnads-sannolikt i de snabbasamhällsstödet liggertill utvecklingen av
1980-talet.delen Denlogi underökningarna för ochtransporter avsenare 109
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kostnadsökningarna fleraviktigaste orsaken till dockkanske är att teatrar
fåttperioden goda offentliga spelmöjligheter i hemkommunen medunder

ocksådärpå har bidragit till samhällssubven-ökande lokalkostnader. Detta att
kraftigt.tionema ökat

inomskett kraftig ökning arbetslösheten och dans-Det har teater-aven
år. utveckling denområdet En förklaring till denna ökadeunder ärsenare

årområdet tillkommitdet under radtillströmningen till att senare engenom
erbjuder vid teaterhögskolornautbildningar den isceniska utöver staten

förklaring de samhälls-Göteborg och Malmö. EnStockholm, är attannan
åren anställda.de minskat antalstödda under senasteteatrarna

teaterpolitiken lyckats välSammanfattningsvis vi medkonstaterar attatt
för teaterpolitikenlandet. Utgiftemautbud och produktion helasprida över

på framtida investeringar itill del lagts nedvarit höga de harhar stormen
viktiga kapital införmänsklig kompetens. Detlokaler, teknik ochform ärav

utvecklingen svenskfortsattaden teater.av
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4 Riksteatern

4.1 Inledning

Som vi tidigare har redovisat innebar de kulturpolitiska reforrnema 1970-
talet bl.a. landsting och kommuner successivt skulle delatt överta storen av
det för teaterlivet tidigare vilat Riksteatern. Syftet med deansvar som nya
regionteatrarna främst decentralisera teaterproduktionen för nåbättreatt attvar

med till Tyngdpunkten i det teaterpolititiskaut teater ansvaretnya grupper.
skulle förskjutas till nivå.lokal och regional De regionala förut-teatrarnanya

betydande tuméansvar inom sina respektive ocksålän,sattes ta ett utan-men
för hernlänens Organisationslivet tillmättesgränser. betydelse kanalstor som

till människorna. Riksteaterns roll skulle förändras i takt med utbyggnadenut
regionteatrar. Den produktionen skulle begränsas till musikteater ochav egna

andra uppsättningar olika skäl inte kunde produceras vid läns-som av
Tillsammans med Rikskonserter och Riksutställningar skulleteatrarna. Riks-

komplettera det regionala kulturlivet. Syftet förändringarnamedteatern var
främst uppnå ökad geografisk och social spridning teaterutbudet.att en av

Det sagda innebär Riksteaterns uppgifter och rollfördelningen mellanatt
Riksteatern och länsteatrarna viktig del gällande kulturpolitik.är Enen av nu
eventuell nyordning förutsätter förändrad politik. Mot den bakgrunden haren
vi lagt vårtonvikten i beskrivning och analys på frågorRiksteaternav av
betydelse pågåendei kulturpolitiken.översyn av

Med detta kapitel vill vi belysa hur Riksteatern hittills svarat mot teater-
Vårpolitikens ocksåkrav. ambition komplettera och dra slutsatserär deatt av

ingående studier gjorts Riksteaterns kostnader och produktivitet. Där-som av
för har vi betydande Riksteaternsägnat uppbyggnad och verk-utrymme
samhetens årutveckling under de gått teaterpolitikensedan lades fast. Visom

särskild uppmärksamhet Riksteaterns publikorganisationägnar roll som
och Kapitlet avslutas med våraarrangör. den analys huvud-ärav som en av
uppgifter enligt direktiven. utgår frånI analysen fråge-vi bl.a. direktivens
ställningar, mål,övergripande bidragsvillkor och omvärldens krav.

Våra överväganden och förslag i kapitel 10.presenteras

4.2 Riksteaterns uppgifter organisationoch

t4.2.1 Kort historik

Riksteatern bildades årsresultat 1933 teaterutredning. Den bärandeettsom av
tanken Operan, påDramaten och de statsunderstöddasättaatt teatramavar
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låtahjul bli för nationen.och dem hela Därav talet Riksteaternscener om som
dåvarandenationalscen. förverkliga idén villeFör ecklesiastikministematt

distibutionsfonnerArthur Engberg skapa och publikorganisation. Detnya en
till betydelsefullt folkligagällde led i det bildningsarbetet.göra teatern ettatt

utredningstiden sändes de första försökstuméemaRedan under och nätut ett
publikorgaisationerlokala byggdes Därmed fick Riksteatern sinupp.av

årförsta samladeslokala förankring. En kongress 1934.
distributionsorganRiksteatern började sin verksamhet i kon-näraettsom

publiken. lokala publikorganisationema, teaterföreningarna,takt med De led-
för folkrörelsema individuellades styrelser med och detrepresentanterav

år samlades förteaterintresset platsen. Vartannat valda representanter
till för diskuterapublikorganisationema kongress att repertoar-gemensamma

organisationsfrågor. Den organiserade kontakten med publikenoch nära, var
lokala föreningarna hade till uppgiftryggraden i Riksteaterns verksamhet. De

ståplatsen församla och stimulera teaterintresset och arrangörerattatt som
teaterföreningarna skapadesteaterföreställningar. Genom mottagandeen

landet. Föreningarna ställde ekonomiskaorganisation, spänd nät överettsom
garantier för det flertalet föreställningar.stora

spelårRiksteaterns första uppgick antalet föreställningar till 150.Under
Spelåret föreställningar 932. perioden 193536-196566 antalet 1 Undervar

från 137 000 till 600 700. Utvecklingen inne-196566 ökade antalet besökare
efterfrågan distribueraRiksteatern inte kunde tillgodose barabar attatt genom

frånföreställningar Operan, och andra statsunderstödda AttDramaten teatrar.
uppehålla turnerande verksamhet visade sigvid sidan moderscenemaav en

svårigheter.förenat med bit in 1940-talet blev RiksteaternEnstoravara
till produktion och samarbete med privata teaterledare.därför hänvisad egen

kungliga för för helaArthur Engbergs stolta tanke deom scenerna som scener
förhållandevisförverkligas period.nationen kunde bara under korten

flera stadsteatrar. innebarEfter krigsslutet 1945 tillkom De ett av-nya
teaterliv. Samtidigt Riks-görande decentraliserat expanderademot ettsteg

någotDärefter vidtog lugnare periodtuméverksamhet kraftigt.teaterns en
årsammanslagning 1966. Expan-fram till Riksteaterns och Svenska teaterns

såvälpublikunderlaget geografisktsionen innebar breddning somaven
socialt.

sinTill breddningen bidrog Folkrörelsemas Programbolag, startadesom
Folkets Husföreningarnas riksorganisationverksamhet 1947 initiativ av

teaterkedja mindreCentralorganisation. I denoch Folkets Parkers av scener
1950-talet ingick inte mindrekontinuerlig verksamhet i börjani änavsom var

bygdegårdar.300 Folkets ordenshus ochHus,ca
distributionsorgan. DenBygdeteatem bildades 1951Genom ännu ett nya

med teaterproducenter förmedlauppgift i samarbeteorganisationens attvar
på initiativVerksamheten avvecklades 1960god till glesbygdema.teater av

frånansåg rationaliserings-års det1955 provinsteaterutredning, attsom
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synpunkt lämpligast lägga för helaatt tuméteaterväsendetvore ansvaret ett
Med hänsyn till de fyra befintliga organisationernaatt såorgan. olikavar

valde utredningen emellertid försiktigare alternativ,ett koncentrationen av
verksamheten tvåtill Folkparkernas och Programbolagets teaterverk-organ.
samhet skulle skötas företag,ett kallat Svenskagemensamt AB.av teatern
Övrig turnéverksamhet skulle skötas Riksteatern. Bygdeteatem bordeav av-
vecklas. Förslagen genomfördes i allt väsentligt.

Ett ytterligare koncentration 1966 dåsteg mot Riksteaterntogs och
Svenska gick och bildadeteatern Svenska Riksteatern. I sambandsamman
därmed förutsattes Riksteatern skulleäven föratt Folkparkernas behovsvara

sommarteater.av
Till strukturförändringarna på 1960-talet hörde teaterutbudet på deatt

mindre platserna i glesbygden successivt minskade. Teaterlivet koncentrera-
ocksådes på tidigare tillsätt än vintersäsongen.ett annat Till de glädjande

nyheterna hörde utbyggda kontakterteatrarnas med skol- och universitets-
ungdomen. Redan 1960-talet sågs också de fria teatergruppema ettsom
stimulerande komplement till den etablerade Hotbilden domineradesteatern.

de publiksiffroma. Spelåret 195657 nåddeav svaga publikteatrarna en
2,9 miljoner åskådare. årTio spelåret 196667, uppgick publiken tillsenare,
2,4 miljoner.

Den centrala verksamheten och produktionen byggdes successivt upp som
stödfunktioner för teaterföreningamaVissa förändringar principiell bety-av
delse inträffade omkring 1970. Enligt års1967 normalstadga byggde den
lokala teaterföreningen i huvudsak individuellt medlemskap enskildaav
teaterintresserade kollektiva medlemmar kunde också före-personer, men
komma. Berörda kommuner och lokalägande organisationer kunde erbjudas

i styrelsen. Enligt årsatt utse 1970representanter normalstadga skulle där-
de lokala teater-föreningarna beståemot kollektiva medlemmar. Föreningarav

och kommuner kunde bli medlemmar. Det direkta individuella medlemskapet
avskaffades. Enskilda teaterintresserade kunde organisera sig ipersoner
publikföreningar, i sin kunde ingå medlemmar itur teaterförening-som som
arna.

Samtidigt började den regionala verksamheten byggas års1970 kon-upp.
normalstadgan för länsteaterföreningama.antog De bildadesgress för att

samla Riksteaterns medlemmar i respektive län för frågorsamarbete i av
intresse. De skulle främja Riksteaternsgemensamt verksamhet och för-vara

bindelselänk mellan den centrala organisationen dessoch medlemmar

4.2.2 Organisationen i stort

Organisationen har utvecklats kraftigt sedan början 1970-talet. I slutetav av
1971 fanns 145 teaterföreningar. Länsteaterföreningarna formaliserades med
den normalstadga års1970 kongress. Idagantogs 226 lokalaärsom av 113

8 14-0627
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finns 5 000 med-basentill Riksteatern. Iteaterföreningar anslutna närmare
återfinns samlingslokalägande organi-bl.a.Bland delemsföreningar. senare

handikapporganisationer ochlokalavdelningar,studieförbundenssationer,
nivå lokala teaterföreningarnaPå regional deföreningar. ärpolitiska

Målet skall finnaslänsteaterföreningar. deti 23 ärsammanslutna teater-att en
varjelänsteaterförening i län.ochförening i varje kommun en

Riksteatern

Länsföreningar
..

[Ä22e :. Teaterföreningar

POZZOPATRICE

bestårbeslutande DenhögstaRiksteaternsKongressen ettär avorgan.
två länsteaterföreningamaför ochvarje medlem,ombud för samten avvar

årtredje för bl.a.samlasKongressenstyrelsens ledamöter. attvart ange
treårs-kommandeunder denverksamhetRiksteaternsifärdriktningen

prograrnrådstyrelsen ochmajoriteten iväljerperioden. Kongressen även ett
produktionsplaneringen.i den centralaregelbundet deltarsom
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4 2 3 Stadgeenliga uppgifter. .

Riksteatern har enligt de nuvarande stadgarna till uppgift bedriva ochatt teater
scenisk verksamhet i alla delar landet. Riksteatern ocksåskallannan ut-av

veckla teaterverksamheten attgenom

skapa förutsättningar för differentierat teaterutbud mångsidigett genom-
programverksamhet,

skapa underlag för programverksamheten produktion och igenom egen-
samverkan med andra teatrar,
tillse fårverksamheten tillfredsställande geografisk spridningatt en genom-
arrangerandet tuméer,av
främja stimuleraoch arnatörteatem,-

förståelsenöka intresset och för olika uttrycksformerteaterns genom-
studie- och upplysningsverksamhet,

utveckla uppsökande kontaktverksamhet med organisationer, institu-en-
tioner och föreningar.

Rätt till medlemskap i Riksteatern har varje teaterförening ochantarsom
arbetar efter stadgar godkänts Riksteatern.som av

4.2.4 De lokala teaterföreningarna

Antalet lokala teaterföreningar har under 1980-talet frånökat 156 till 226. Av
de 70 nybildade föreningarna finns inte mindre 48 eller 70 iän procent
kommuner med mindre invånare.20.000än Att därtätortema spelasteatern

Äveninvånarehar färre så därmed givet.än är relativt andelstorom en av
befolkning går föreställningarde teaterföreningenortens som arrangerar

kan publiken inte bli särskilt Trots detta fortsätter Riksteatern arbetetstor.
med utveckla sitt på nivå.lokal förhållandeI målet-arrangörsnät tillatt en
teaterförening i varje kommun saknas idag 60 föreningar.ca-

Teaterföreningamas spridning framgårlandet kartan nedanöver av som
också visar lokaliseringen de samhällsstödda teaterinstitutionema.av
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Iden lokala teaterföreningens uppgifter, enligt Riksteaterns normalstadgar,
ingår att

främja Riksteaterns intressen i samarbete med andra,
erbjuda och mångsidigscenkonstteater programverksamhet,annan genom
öka intresset förståelsenoch för olika uttrycksformerteaterns genom
studie- och upplysningsverksamhet,

främja och stimulera arnatörteatem,
utveckla kontaktverksamheten.

Representantskapet den lokala teaterföreningensär högsta beslutande
Det bl.a. föreningens styrelse och skall tvåsamrnanträda minstutserorgan.

gånger år. För representantskapets sammansättning gäller följande regler:per
Lokalägande föreningar inom kommunen, kontinuerligt upplåter lokalsom

för tillsammansäger högsträtt ledamöter.teater, Varje inomatt kom-utse tre
verksam publikförening tvåäger rätt ledamöter för det förstaatt utsemunen

hundratalet medlemmar och ytterligare ledamot för varje påbörjatnytten
hundratal medlemmar. fårTillsammans dock publikföreningama ha högst
fem ledamöter. Kommunen högstäger rätt ledamöter, minstatt utse tre varav

Övrigabör företräda skolan. föreningar vardera ledamot. Genomutseren en
denna konstruktion är, 5 000 föreningarnärmare anslutna tillsagt,som
Riksteaterns organisation.

.
Teaterföreningarnas ekonomi påbaseras kommunala bidrag och biljett-

intäkter. RiksteaternsAv centrala redovisning framgår inte biljettintäktemas
omfattning, kommunbidragen redovisas utförligt. Kommunerna bidrarmen
årligen med 32 miljoner kronor till föreningarnas verksamhet. Med bidrag-ca

följer villkor i vissa fall innebär föreningarna skall skötaatten som teater-
verksamheten i kommunen. förekommerDet också föreningarna fåttatt
kommunens uppdrag musikföreställningar. Påäven någraatt orter,arrangera

Umeå,bl.a. i har den lokala teaterföreningen konsulent anställd. Samman-en
innebär de varierande uppdragen också de kommunalataget bidragen vari-att
Umeå invånaremed 92 653 2,6 miljoner kronor årligtnärmare i bi-erar. ger

drag. Sundsvall 94 invånaremed 124 1,1 miljoner kronor och Eskilstunager
invånaremed 89 495 0,6 miljoner kronor. småDe kommunernager ger

mindre. Endast i undantagsfall frågaavsevärt det sexsiffrigaär belopp.om
Variationema i de kommunala bidragen beskrivs i avsnitt 4.4.2.närmare

lokalaDe teaterföreningama igrunden Riksteaternsutgör organisation.
Föreningarnas huvuduppgift kontinuerligtär utbud offent-att ettarrangera av
lig publikföreningar ochäven teaterklubbar kan anslutas tillvuxenteater, men
den lokala föreningen för organisera enskilda, teaterintresseradeatt personer.
Publikföreningarna skall de enskilda medlemmarna möjlighet arbetaattge

teaterfrågormed i vidaste bemärkelse. Det innebär Riksteatern också haratt
förutsättningar fungera bildningsorganisation.att som en
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Länsteaterföreningarna4.2.5

minst dokumenterade tillskottet iLänsteaterföreningarna det ochär senaste
främjaenligt Riksteaterns norrnalstadgar,organisation. De skall,Riksteaterns

i sina respektive länteaterverksamhetenoch utveckla attgenom

frågorför imedlemmar inom länet samarbetesamla alla Riksteaterns av-
intresse,gemensamt

Riksteaterorganisationen ochmellan den centralaförbindelselänkvara-
i Riksteatern,medlemmarna

länsteaterföreningar och med länetsandrasamverka medvid behov teatrar,-
iteaterutbudet länet.vid planeringenmedverka av-

tillhöra länsteater-inom länet skallRiksteatern ansluten medlemVarje till
föreningen.

länsteater-finns sammanlagt 18löpande verksamhetensköta denFör att
Riksteatern och respek-finansierasanställda. Dekonsulenter gemensamt av

årligen med drygt 14 miljonerbidrar landstingenTillsammanstive landsting.
nivå. Huvuddelen lands-regionalRiksteaterns verksamhettillkronor av
länsteaterkonsulenter,verksamheten medanvänds förtingsbidragen men

länsteaterföreningar-också arrangörsstöd tillsärskiltlandsting ställervissa ett
i respektive län. Genomfrämja bredare utbudförfogande för att ettnas

teaterproducen-mellan de olikaneutraliseras prisskillnademaarrangörsstödet
från produktion,Riksteaternsfår för köpinte användasStödetterna. egen

föranvänds stödetstatsbidraget. I ställetsubventioneradredan är genomsom
Stödetfria och grannlänensgagekostnadema för görsänka teatrar.att grupper

projekt.särskilt kostnadskrävandeockså ibland genomföramöjligtdet att
utbudskonferenser ochLänsteaterföreningarna anordnar kurser, teater-

utanförteaterutbuddel regionenssamordnar därmeddagar och stor aven
tillgångfår föreningarna till intede lokalasamordningenstorstäderna. Genom

också och de frialänsteatrarnasRiksteaterns utbudbara utan gruppernas.
med andraLänsteaterföreningarna för utbud i samverkanäven ett egetsvarar

år framför allt gälltUnder har dettateaterföreningama.arrangörer än senare
och ungdomsteater.bam-

ordförande och konsu-gånger år länsteaterföreningamasTvå samlasper
länsöverskridandeomfattandeöverläggningar. Enlenter för gemensamma

informellaför fyraockså fram inomsamverkan väg växa stor-är att ramen
Älvsborg, Bohus-PORS-regionen dvs.sydligaste länen,regioner: De sex

dennaNorrland. GenomMittens Rike ochVärmland,Skaraborg ochlän,
län.regionerteaterutbyte inomförutsättningar för änstörresamverkan skapas
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4.2.6 Riksteaterns centrala organisation

Styrelse ledningoch

Riksteaterns styrelse leder verksamheten. bestårDen ordförande, verk-av
ställande direktör och tjugo andra ledamöter. Kongressen tolv leda-utser av

Regeringen ordföranden och ytterligaremöterna. ledamot. Folketsutser en
Husföreningamas Riksorganisation, Folkparkema i Sverige, Svenska Kom-
munförbundet, Landstingsförbundet och Folkbildningsförbundet utser var-
dera ledamot och Riksteaterns två.personal Styrelsen väljerutser etten
arbetsutskott, fullgör de uppgifter styrelsen delegerar till utskottet.som

Ansvaret för verksamheten under styrelse påoch arbetsutskott vilar den
verkställande direktören, har stöd ledningsgrupp. ingårI dennasom av en
avdelningschefema och ledaren för Unga Riks. Informationschefen deltar i
ledningsgruppens sammanträden.

Organisation

Den centrala verksamheten under VD organiserad i huvudavdelningar:är tre
Teateravdelningen, Föreningsavdelningen och den administrativa avdel-
ningen. Södra och publikationsverksamheten direkt underteatern sorterar
VD.

Teateravdelningen

Ansvaret för Riksteaterns foreställningsverksamhet knutet till Teateravdel-är
ningen.Till avdelningen hör inte bara den ocksåproduktionen utanegna an-

för köpt och förmedlad produktion. Vid avdelningen finns dessutomsvaret
tekniska enheter, ateljéer, produktionsanknuten informationsverksamhet och
personal för tuméläggning.

Teateravdelningens övergripande uppgift teaterutbud iär att presentera ett
enlighet med handlingsprogrammets riktlinjer ioch samverkan med teater-

Riksteaterns ingårolikaarrangörerna. specialensembler i teateravdelningen
förhållandevisde arbetar självständigt. För den dramatiskaäven ochom

lyriska produktionen i övrigt teaterchefen ansvariga projektledare.utser
Produktionsverksamhetens omfattning och inriktning beskrivs i detnärmare
följande.
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Riksteatern

centrala organisation

Kongress

Styrelse

VD
Kansli

Publikations-södra
verksamhetteatern

I I

Teateravdelning Föreningsavdelning Administrativ avdelning
Produktion: Föreningskontakter Ekonomi- - °

DramatiskLyrisk Kulturpolitisk Personal- -
Barn Ungdom opinionsbildning Data-
Dans Kurserochseminarier Fastighet- °

Marknadsföring Teaterdagar Service- - °
Information Statistik ReceptionVäxel0 -
Duméläggning Amatörteaterstöd Expeditiontryckeri0 .
Drarnaturgiat rådgivningTeaterteknisk0 -
Tekniskproduktionsledning0
Verkstäderateljéer-
Tekniskaenheter

Föreningsavdelningen

Föreningsavdelningen bildades 1983 för självständigt inom Riksteaternatt
bära för riksorganisationen och dess utveckling. Till avdelningensansvaret
övergripande uppgifter hör bl.a att

förarbeta den lokala regionala utifrånoch verksamheten bedrivs Riks-att-
mål, stadgar och handlingsprogram,teaterns

Riksteaterns centrala för kontakter teaterföreningamamed ochvara organ-
andra lokala teaterarrangörer,
stimulera och stödja teaterforeningama i deras verksamhet.-

En väsentlig del Riksteaterns teaterfrämjande för-verksamhet skötsav av
eningsavdelningen, första tillvaratai hand skall medlemsföreningamassom
intressen. Avdelningen skall stimulera teaterföreningama sättaatt samman

frånden lokala erbjudna produktioner samtliga tillgäng-teaterrepertoaren av
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Riksteatern.liga producenter, däribland länsteatrar, fria och För-grupper
också för rådgivning gäller bl.a. marknads-eningsavdelningen detnärsvarar

Centralt avdelningenföring, studier och sysselsätteramatörteater. sex perso-
ner.

PåRiksförbund.Riksteatern stiftarna till ATR Amatörteatemsär en av -
finns särskild amatörteaterkonsulent, tillikaföreningsavdelningen ärsomen

i Där finnsförbundssekreterare i ATR. Förbundskansliet finns Fagersta.
stårockså pjäsbibliotek, till de 300 medlemsgrupper-landets största som ca

förfogande.nas

Övrig teaterfrämjande verksamhet

Riksteatern harkräver omfattande centralt stöd.Föreningsverksamheten ett
användsdel den centrala budgetengjort uppskattning hur stor somav aven
miljonerEnligt denna används drygt 29för teaterfrämjande verksamhet.

föreningsavdelningen teaterfrämjandeför ochkronor eller 13 procent annan
omfattardå publikationsverksamheten, bl.a.verksamhet. Dit hör teater-som

Teaterårsboken tidningen Entré själv-och Teatern.tidskriften Entré, är en
år.med fyra Denteatertidskrift utkommerständig allmän ärnummer persom

årgångar.Teaterårsboken Den kanpå årgång har kommit i llinne 21. ut
spelårspelår förteaterlivets uppslagsverk ochdet svenskasägas ger envara

Också radio,i Sverige. dans, TV,fullständig dokumentation all ut-teaterav
ingår. osäker. Initiativetfortsatta utgivningengästspel Denländska ärm.m.

Riksteatern har varit den hit-årsboken entréförlaget ochtill parttogs somav
måsteI fortsättningen finansieringen,bidragit till kostnaderna.tills mest en-

teaterlivet. Tidningen Teaternuppgift för det samladeligt Riksteatern ,bli en
språkrör.Riksteaternsdäremotär eget

Södra Teatern

år i huvudsakhuvudmanSedan 1972 Riksteatern för SödraTeatem, ärär som
ambitionpräglasgästspelsteater. Bestämmelserna för verksamheten av enen

svenskt interna-för ochvid Mosebacke Torg till mötesplatshusetgöraatt en
frånkulturråd bestämmelsernaStatens utfärdadetionellt teaterliv. I de av
förgästspelsscenanvändasunderstryks Mosebackehuset skall1984 att som

frånför kulturarbetareutländska och mötesplatssvenska och teatrar som en
frånstå företrädesvis läns-för gästspelvärlden. skallhela Teatern öppen

ensembler. Teatern skalloch Riksteaternsstadsteatrar,teatrar, gruppteatrar
utnyttjas Operan ochkunna Dramaten.även av

programråd, tillsattfinnsSödra gästspelsverksamhetFör ettteaterns av
Programrådet består sju andra leda-ordförande ochstyrelse.Riksteaterns av

två ledamöterytterligareordföranden ochAv ledamöternamöter. utses av
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tvåRiksteatern, ledamöter förslagefter vardera Operan och Dramaten samtav
ledamöter skall företräda länsteatrarna, stadsteatrarna ochtre som grupp-

Kulturrådet.i landet, efter förslag Ledamöterna i programrådetteatrarna av
år fårför högst i sänder. Ledamot för ytterligare högstutses tre utses en

treårsperiod.
Som gästspelsteater skiljer sig Södra frånTeaterns ekonomiska situation
föreställningsproducerandede teaterinstitutionerna inte harattgenom man

kostnader för ensemble. Föreställnings- och hyresintäkterna har deen egen
åren förhållandevisvarit i relation till övriga intäkter. Södrasenaste stora

ändamålsenligthar tekniskt utrustade. Storaärteatern tre scener som scenen
bådascenproduktioner. studioscenemakan De Kägelbanan ochstörreta emot

Caféteatem lämpar sig för mindre produktioner. mindreDe utnyttjasscenerna
friafrämst gästspelande och tillfälliga teaterprojekt.teatergrupperav

bestårVerksamheten vid Södra gästspel och samarbetsprojekt,teatern av
Påsinsemellanavlöser varandra och kan mycket olika. teaternsom vara ges

taldramatik, dans- och mimföreställningar, klassiska lyriska uppsättningar
målsättningcabareter. Det finns ingen övergripande konstnärlig för verk-och

nivåUppsättningamas konstnärliga definieras chefen församheten. Södraav
utgångspunkt frånMed de verksamhet kansäsongernassenasteteatern. man

några återkommande samhällsfinansieradeurskilja olika producenter och
producentkategorier. främst Riksteatern, Operan, OperahögskolanDessa är
och fria teatergrupper.

för Riksteaterns produktioner har min-Som spelplats Södra teaternegna
i och med avvecklingen de regionala riksteaterensemblemaskat i betydelse av

i Riks-under 1970-talet och tillkomsten hemmascenerna Hallunda 1989.av
intresse för ligger i i möjligheterna tillfrämsta Södra dagteaternteaterns pro-

duktionssamarbeten med kan erbjuda spelperioderlängre iteateren som
påEnligt Riksteaterns ledning ligger fördelarnaStockholm. dels ekono-ett

produktionskostnadema kan delas i lättaremiskt plan dels det kanatt vara- -
skådespelarekvalificerade de erbjuds sammanhänganderekrytera spel-att om

perioder i Stockholm förutom tuméperioder i landsorten.
Riksteatern inget omedelbart behov i binda sig för fasta spelperioderattser

med produktionssamarbetet skall ske i dagensSödra räknarteatern utan att
också åren.kommandeomfattning under de närmast

huvudmotiv för eventuellt släppa huvudmanRiksteaterns att ansvaret som
i Stockholmför Södra inte längre har behovärteatern att man av egna scener

Utifråni Hallunda. Riksteaternsefter tillkomsten de lokalerna allmäntav nya
mål Riksteatern intresse i bevaka ochteaterpolitiska har däremot ett att ta an-

organisationför Södra gästspelsverksamhet medlem iteaterns som en nysvar
med flera intressenter.
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verksamhet4.3 Riksteaterns

4 3 Teaterföreningarna1. .

lokala teatedöreningantaDe

verksamhet.i teaterföreningarnas De harPublikperspektivet det centralaär
tillgång varieradmänniskor tillbildats för teaterrepertoar oavsettatt varenge

förbehålletinte skall deGrundinställningenbor i landet. är att teater varaman
i storstäder.människor borsom

åren till landsom-de tio utvecklatshar underFöreningarna ettsenaste
förhållandevis Föreningamassjälvständigafattande nätverk arrangörer.av

produktioner,består tredjedel Riksteaternsidag tillutbud egna enaven
från friafrån och tredjedelstads- och länsteatrartredjedel produktioner en

Sammantagetövriga producenter.ochamatörteatrar teater-svarargrupper,
iantalet landetdet totalaföreningarna för 17 teaterarrangemangprocentca av

med turnerandeantaletoch för 44 teater.procent arrangemangavca

19921993budgetårettotala verksamhetTabell 4.1 Teaterföreningarnas

BesökareBesökareArrangemang
Procent MedeltalProcent AntalAntal

141,1490 2143 474Totalt

450 713 92 143,2148 91Teaterföreställningar 3
Övriga 39 8 121,2326 9 501program

86 145,8437 940 893 004Offentliga arrangemang
98 147,0264 94 479 7723Egna arrangemang

6 442 2 49,7O 1021Teaterresor

162,230 170 614 35052Riksteatern 1
133,129 133 619 27004Länsstadsteatrar 1
116,421 85 534 17735Fria grupper
133,336 522 7374 8Amatörteatrar

Övriga 13 156,363 925409producenter 12

Familje-BamUngdoms-Vuxen-
föreställningarföreställningarföreställningar
Antal ProcentProcentAntal Procent Antal

4042 698 372Totalt

09 39 l2 194 l 35 7Riksteatern
90 22203 73841 lLänsStadsteartrar

216 534613 171348Fria Grupper
8342232 9 8Amatörteatrar

Övriga 25 61312 48336Producenter
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Sammanställningen hämtad frånär Riksteaterns centrala statistik ochovan
den visar verksamhetens omfattning budgetåret 199293.

framgårSom tabellen genomförde teaterföreningarna spelåret 199293av
sammanlagt 3 474 för 490 214 besökare. Drygt 90arrangemang procent av

teaterföreställningar och 86 offentligaarrangemangen var procent var
Riksteatern producerade 30 utbudet, de regionalaarrangemang. procent av

teaterinstitutionerna 29 och de fria 21procent Amatör-procent.grupperna
och övri producenter återstodenstod förteatrar produktionen. Samman-ga av

innebär detta Riksteaterntaget producerar mindreatt tredjedelän teater-en av
föreningarnas utbud. Därav kan också dra slutsatsen statistiken överattman
Riksteaterns produktion inte relevantär prestationsmått för Riks-egen som

föreningsdel. ingårDet i teaterföreningarnasteaterns och därmed i Riks-
uppgifter alltså frågateaterns Detatt är mätbar Riks-teater.arrangera om en

teaterfunktion föreställningenäven producerats någon Riks-änom av annan
återkommerVi till vårdetta i förslagsdel.teatern.

RiksteaternsAv samlade redovisning för teaterföreningarnas verksamhet
under de fyra budgetåren framgår antaletsenaste ökat medatt arrangemang
253 eller 7 mellan spelåren 199192 och 199293procent minskat medmen
188 eller 5 fyraårsperiodenunder helhet. Andelen Riksteater-procent som
produktioner frånhar ökat 27 till 30 Om frågadetprocent ärprocent. om en
långsiktig svårttendens eftersomär jämförbaravgöra statistik frånsaknasatt

år.tidigare Vad kan förändringarnasägas är betydande mellanärattsom
åren. Riksteaterproduktionens andel hade exempelvis ökatav arrangemangen
från 22 till 30 och andelen antalet frånbesökareprocent 27procent procentav
till 35 tvåmellan de budgetåren. Variationerna ocksåprocent senaste är stora
mellan de olika länen. Riksteaterns produktioner kan ha dominerandeegna en
roll i teaterföreningarnas i län haräven till stads- ochnäraarrangemang som
länsteatrar. I Uppsala län exempelvis Riksteaterproduktionen för 57svarar

Älvsborgsoch 71procent antalet besökare. Iprocentav arrangemangen av
län motsvarande siffrorär 45 respektive 41 I Kopparbergs län 49procent.
respektive 48 och i Stockholms län 32 respektive 44procent procent.

Mer naturligt Riksteatern harär betydelse i de länsteaterlösaatt länen.stor
På Gotland svarade Riksteatern för 93 teaterföreningarnasprocent av arrange-

föroch 90 besökarna. JämtlandI motsvarandeprocent andelarmang av var
43 respektive 50 och i Södermanland 48 respektive 61procent Iprocent.
Blekinge svarade Riksteatern för såväl48 procent av arrangemang som
besökare.

Läns- och stadsteatrarna hade del teaterföreningarnas utbud istoren av
Östergötlands län 38 procent, Jönköpings län 41 procent, Västerbottens
län 39 ochprocent Norrbottens län 40 procent. Motsvarande andel var

låganmärkningsvärt i Stockholms län 13 procent, Kronobergs län 29
Älvsborgsprocent, län 20 procent.
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I riket helhet svarade de fria för 10 utbudet,procentsom grupperna av
här variationemaäven Grupperna dominerade i Södra Sverige.stora.men var

De svarade för 46 utbudet i Kristianstads län, 51 iprocent procentav
Malmöhus ochlän 48 i Halland. Motsatsen gällde i Stockholms ochprocent
Göteborgs närhet. Grupperna försvarade endast 10 utbudet iprocent av
Stockholms län, 9 i Uppsala län, i Södermanlands10 län ochprocent procent
15 i Göteborgs och Bohus län.procent

Amatörteatrarnas andel utbudet ihögst Kronobergs och Väster-av var
bådanorrlands län 26 i fallen.procent

Under ocksåhar teaterföreningarna i förmedlathelt regisenare egen- -
frånväxande antal gästspel utlandet. Under perioden 199091 till 199293ett

ökade utländska från frånantalet gästspel 30 till 48. Gästspelen korn
sammanlagt l 1 olika länder. Riksteatern realistisktbedömer det att teater-som
föreningarna skall kunna fler utländska gästspel. Vad hittills varitta emot som
det hindret ekonomin, eftersom internationella gästspel för-är ärstora
hållandevis kostsamma.

Det ideella arbetet i föreningarna omfattande. föreningsstyrelsensIär
ingåruppgifter bistånonnalt sköta publikarbetet, föreställningarna,att emotta

i uppackning och nedpackning, sköta ekonomin, begära bidrag, sälja abonne-
föroch biljetter Detta sammanlagt 3 500närmaremang m.m. arrangemang

spelår.per

Länsteaterföreningarna

Riksteaterns länsteaterföreningar har betydande verksamhet vid sidanen egen
samordningen utbudet till de lokala teaterföreningama. I brist centralav av

utgår frånstatistik verksamhets omfattning uppgifterdenna vi publi-över
cerade i Riksteaterns verksamhetsberättelse.senaste

Spelåret länsteaterforeningama199293 distribuerade 4 500 föreställningar
de redovisade i lokala föreningarnas regi. huvudsak detde Iutöver ovan var

fråga teaterfestivalerskolteater, föreställningar i anslutning till konfe-ochom
och kongresser. Om uppgifterna innebär detta Riksteater-stämmer attrenser

genomförandetorganisationen under 199293 medverkade 8 000vid av ca
föreställningar, vilket totala utbudethälften detnärmaremotsvarar av av
professionell i landet.teater

länsteaterföreningamas verksamhetFör kunna fullständig bildatt ge en av
ingående studier vi Det innebär läns-krävs haft möjlighetän göra. attattmer

bristfälligt i kapitel 6 Arrangörer ochteaterföreningarna redovisadeär även
fortsättningsvis kompletterarpublik. Vi förutsätter därför Riksteaternatt

bilden.
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4 3 2 Riksteaterns egenproduktion. .

Allmän översikt

bestårRiksteaterns centrala verksamhet för närvarande i huvudsak teater-av
framgårproduktion. Det följande tabell, visar de sammanlagdaav som cen-

budgetårentrala fördelning 198485 och 199293 de olikaresursemas
verksamhetsgrenar, finns i direktiven:upptagnasom

Tabell 4.2 Riksteaterns centrala fördelade på användningsområdenresurser

198485 199293
Verksamheter Andel i Andel iprocent procent

Dramatisk produktion 39,6 32,8
Lyrisk produktion 11,8 17,8
Dans 12,9 9,6

RiksUnga 13,1 11,7
Södra Teatern 3,4 3,6
Tyst 1,7 2,1teater
Finsk 1,1 2,8teater
Teaterfrämjande verksamhet 5,4 5,1
Lokalkostnader 5,0 9,3
Ledning och administration 6,0 5,2

100,0 100,0

Relationema mellan produktionsgrenarnade olika har i varitstort sett
oförändrad under perioden. Riksteaterns dramatiska och lyriska vuxen-

årproduktion har under ungefärupptagit hälften Riksteaternssenare av cen-
budget. Tabellen förtrala nedan underlag jämförande studie olikadeger en av

produktionsgrenarna med avseende direkta produktionskostnader, spel-
föreställningar spelåretintäkter, uppsättningar, och besök 199293:
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produktion 199293 kostnader redovisade tkrTabell 4.3 Riksteaterns iegen

ÖvrigtDramatisk Riks CullbergLyrisk Unga Totalt
Egen prod

16Bruttokostnad 48 305 26 265 16 959 135 12 471 120 135 .
Andel totalaav

13,4 10,440,2 % 21,9 % 14,1 % % % 100,0 %pr0d.kostn.
842 2019 771 4 403 2 036 3 1 21 253Intäkter

Andel totalaav
46,0 20,7 9,6 % 18,1 % 5,7 % 100,0 %pr0d.int. % %

1612 5 6 1 40Antal upps.
Andel totala antalav

2,5 % 40,0 100,0 %30,0 % 12,5 % 15,0 % %uppsättningar.
389 566220 435 71Antal föreställnngar 451 l

totala antalAndel av
27,8 4,5 % 24,8 % 100,0 %föreställningar 28,8 % 14,0 % %

236822 65 943 47 280 957997 49 959 42Antal besök 74
antalAndel totalaav

16,817,8 23,5 % % 100,0 %26,7 % % 15,2 %besök
98 928 121 179166 227Antal besökforest.

396 244 264 427644 525Bruttokostnadbesök
826 16 135 779 3 003025 5 253 2Bruttokostnadupps. 4

emellertiduppsättning. Baletten harCullbergbaletten räknas här ettsom en
årde varje spelar antal.flertal produktioner i sin ettrepertoar, varav

ingår och Tystövrigt b1.a.Finska Riksl teater.

direkta produktionskostnaderredovisar Riksteaterns kanEftersom tabellen
teaterproducenter.kostnadsjämförelser med andra Denden inte användas för

egenproduktion.Riksteaterns För detenbart avsedd för analysär en av
spelåret underlag för följande slutsatser:redovisade tabellenger

eftersomdyrast producera besökaredramatiskaDen är attvuxenteatem per-
förhållandevis publik.litenden ger en

de dyrasteBalettproduktionen och den lyriska produktionen uppsätt-ger
kostnad be-relativt publiksiffrorna lägreningama, de höga pergermen

de dramatiska produktionema.sökare än
jämföras med motsvarandeFaktauppgiftema Cullbergbaletten kan inteom

beroende deluppgifter för övriga produktionsgrenar, b1.a. att storen av
från utomlands medpublikuppgifterna kommer föreställningar scener

publikkapacitet.stor
låga för Riks resultatetpubliksiffrorna föreställning UngaDe är ettavper

målgruppenstillPubliken hänsynkonstnärligt val. begränsasmedvetet av
sammansättning.

specialensemblema, redo-uppgifterna de olikamotsvarande skälAv är om
Övrigt, svåra Finska Riks ochvid jämförelser.visade under användaatt

publik och kostnaderförklarliga begränsadTyst har skälteater av enav en
finns inom teaterproduktion.intetyp som annan 127
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Sammantaget innebär detta Riksteaterns egenproduktion har sådanatt en
sammansättning den inte kan bedömas sammanhållengärnaatt enhetsom en
vid jämförelser med andra. Bilden kompliceras ytterligare varierandeatt ettav

ingårantal köpta produktioner i Riksteatens tuméutbud. Sådana gästspeleget
ingår ovanståendeinte i redovisning.

Köpta produktioner

Som regel redovisas Riksteaterns produktionsverksamhet inklusive produk-
fråntioner köpta Spelåretandra. 199293 köpte Riksteatern 16 uppsättningar,

i 255 föreställningar. Tillsammans med Riksteaterns egenproduk-som gavs
tion detta 56 uppsättingar och 1821 föreställningar.gav

programförteckningarI brukar de köpta föreställningarna presenteras som
Öst-frångästspel Spelåretandra 199293 gästspelade bl.a. Dramaten,teatrar.

ÖrebroKomediteatemDjurgårdsteatem, Länsteaterngötateatern, i och norska
Riksteatret. Genomgående innebär varje förhållandevisgästspel litet antalett
föreställningar. Gästerna frånkan inte borta någonsin hemmascen undervara
längre period.

Antalet köpta uppsättningar under de budgetåren framgårtre senaste av
följande sammanställning:

Tabell 4.4 Antal uppsättningar

År Egenproducerade uppsättningarKöpta Totalt
uppsättningar

199091 40 20 60
199192 32 13 45
199293 40 16 56

Utvecklingen förhållande studiei till TKU.-s

ingåendeTKU studerade utvecklingen Riksteaterns föreställnings-av
verksamhet under perioden 197576-198990. Vi har någravalt aktualiseraatt

mått årligade TKU Ditanvände. hör det totala antalet uppsättningar, före-av
ställningar, årsverken. framgårbesökare och Utvecklingen av samman-
ställningen nedan:
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Tabell 4.5 Riksteaterns färeställningsverksamhet

ÅrsverkenBudgetår Uppsättningar Föreställningar Besökare Antal förest.
årsverken

197576 87 2 531 572 955 348 7,2
197879 82 2 817 688 499 378 7,45
198182 72 2 489 524 845 368 6,76
198485 72 9561 429 502 390 5,0
198788 254 088 397 015 364 5,74
199091 60 1 376 309 468 349 3,94
199192 45 1 310 279 292 344 3,80
199293 56 1 821 965324 369 4,94

nedgångenDen kraftiga budgetårenmellan 199091 och 199192 kan
förklaras den osäkra anslagsutvecklingen under perioden. Regeringenav
föreslog i budgetpropositionen 1991 Riksteaterns anslag skulle minskasatt
med 23 miljoner kronor. Riksteatern planerade för sådan utveckling. Nären
riksdagen avslog anslagsrninskningen hann Riksteatern intesenare anpassa
produktionen.

ocksåTKU visade antalet dramatiska föreställningar spelår i Riks-att per
regi under perioden 197576-198990 varierat 682mellan och 854.teaterns

Det genomsnittliga antalet besök vid de dramatiska föreställningarna hade
treårsperioderunder de studeradeTKU varierat mellan 198 och 295. Den

dramatiska produktionens andel hade frånrelativa ökat 30 till 44procent pro-
såväl föreställningarantalet antalet besök. Mot den bakgrundencent av som

kan vi konstatera antalet dramatiska föreställningar minskat under denatt
treårsperioden. framgåttSom den inledande översikten gäller dettasenaste av

för den dramatiska produktionens andeläven Riksteaterns samladeav
Däremot den dramatiska produktionen fortfarande mycketupptarresurser. en

del produktionsbudget.Riksteaternsstor av
Vid jämförelse med TKU:s studie den lyriska produktionen har vien av

funnit antalet lyriska föreställningar år.ökat betydligt under Underatt senare
perioden 198788-198990 Riksteatern i genomsnitt 104 lyriska förställ-gav

spelår. Spelåretningar 199293 uppgick antalet lyriska föreställningar tillper
Samtidigt220. antalet föreställningar gått har antalet besöksom upp per
föreställninglyrisk minskat. treårsperiodenGenomsnittet den nämndaunder

Spelåret449. 199293 genomsnittet 227.var var
Enligt TKU hade de lyriska föreställningarnas andel det totala antaletav

föreställningar frånminskat 10 till 6 under perioden 197576-procent procent
198990. Publikandelen från Spelårethade minskat till18 12procent procent.
199293 motsvarande andelar 14 respektive 18 inne-Detprocent procent.var
bär väsentligt ökade andelar för den lyriska produktionen under den senaste
treårsperioden.
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Även såvälantalet besök vid Riksteaterns balettföreställningar har ökat
genomsnittligt.totalt Under perioden 198788-198990 detsom var genom-

årsnittliga antalet balettbesök 56 900 och föreställning 608.per caper ca
Motsvarande siffror för 199293 65 943 och 928. Däremot har antaletvar

frånbalettföreställningar minskat till mellan 198990 199293.99 71 ochca
Förklaringen finns hos Cullbergbaletten och dess växande antal utländska
gästspel.

balettproduktionRiksteaterns

Spelåret balettproduktion Cullberg-199293 bestod Riksteaterns egen av
Östgötabalettenfråndansföreställningarköpte Riksteaternbaletten. Därutöver

årUnder tidigare fannsK. Kvarnström Co och Dansens Hus.och ävenav
ensemblen lades ned i sambandCramérbaletten inom Riksteatern, denmen

spelåret mån198586. i vissCramérs pensionering Förmed Ivo ersättaatt
spelåret 198687-198788 antal balett-bortfallet under separataettgavs

Riksteaterns balettprodukton emellertidproduktioner. Fr.o.m. 198889 har
eftersom ekonomi inte med-koncentrerats till Cullbergbaletten, teaterns anses

något annat.ge
Riksteatern sedan 196768. Verksamhets-Cullbergbaletten har funnits vid

årsverken.året 38 Den gästspelade bl.a. i199293 omfattande ensemblen
treårsperioden har den iGrekland och Israel. Under denCanada, senaste

år. Spelåret 199293genomsnitt gjort 38 gästspel i utlandet per gavca
hälften utanförsammanlagt 70 föreställningar,Cullbergbaletten ca varav

avsåg66 50 000antalet besökare 000landets Av det totalagränser. ca ca
vid föreställningar utomlands.besökare

RiksUnga

föreställningar riktar sig till barn ochfjärdedel RiksteaternsDrygt ung-aven
Riksteaterns speciella barn- ochdom. produceras huvudsakligenDe av

för den s.k. sommarverk-ungdomsteaterensemble, Unga Riks. Inom ramen
familjeföreställningar i samarbete medRiksteatern dessutomsamheten ger

andra
Stockholm och Backateatem iKlara iRiks hör, jämte UngaUnga

Riksteatern Ungabamteaterensembler. Enligttill landets främsta ärGöteborg,
sigensemblema heltde nämndaRiks dessutom den enda ägnar attsomav

framgångsrik.internationelltRiksför och ungdom. Ungaspela barn ävenär
frånårsverken, återvänthar nyligen Japanomfattar 49Ensemblen, casom

ungdomsteaterfestival. Denmedverkat vid barn- ochdendär repre-en
förrai Sevilla och gästspeladevärldsutställningensenterade Sverige vid
RiksInbjudningarna till Ungaspelåret i bl.a. Ryssland, Danmark och Norge.
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från såutlandet mångaär ensemblen inte har möjlighet tillgodoseatt att
efterfrågan. Detsamma gäller inom landet.

Riksteaterns övriga specialensembler

Översikt

Vissa de produktionskategorier vi har anledning granska åter-närmareav att
Övrigfinns under rubriken produktion i Riksteaterns och TKU:s redovisning

och statistik. Dit hör Tyst Finsk och Södra Därtillteater, teater teatern.
kommer nytillskottet inom Riksteatern, dvs. mångkulturelladen ensemblen
Shikasta, bildades spelåret 199293 och började föreställningar höstensom ge
1993. I samtliga fall frågadet kulturpolitisktär angelägen verksamhetom av
internationellt intresse, verksamheten har tillkomsthistoria änmen en annan

efterfråganväxande inom teaterföreningama.

Tyst teater

spelåretSedan 197778 arbetar Riksteatern med teckenspråk förteater
döva och hörselskadade under Tyst Verksamheten bedrevsnamnet teater.
tidigare inom årABF. Under flera fick Riksteatern särskilda öronmärkta

frånmedel regeringen ändamål.för detta Tyst har naturliga skälteater av en
publik och nätverk de lokala teaterför-ett annat arrangörer änannan av

Påeningarna. försök har Tyst framgångmed medverkat i Riksteaternsteater
ordinarie med produktion bådesig tillvänt hörande ochrepertoar döva.som
Denna produktioner kan ömsesidigt berikande stårtyp delvis iav vara men

måletstrid med för verksamheten. Tyst skall i första hand deteater vara
dövas och hörselskadades Verksamhetsåret 199293 uppgickteater.egen
kostnaderna till 5,5 miljoner kronor och intäkterna till miljoner4ca ca
kronor, 3,6 miljoner utgjordes Tyst andel statsbidraget.teatersvarav ca av av
I den finska teaterverksamhetens ingårbudget medel för köpäven av pro-
duktioner. årsverkenAntalet varierar årenmellan beroende produk-typ av
tion år.respektive Budgetåret 199293 motsvarade personalen 6,5 års-ca
verken.

Finsk teater

Sedan spelåret 198081 bedriver Riksteatern finskspråkig teaterverksamhet.
Verksamheten bygger i huvudsak på frångästspel Finland, finsk teater-
produktion i Sverige och tillstöd viss finsk amatörteaterverksamhet. I
anslutning till finskaden teaterverksamheten har Riksteaterns förenings-
avdelning organiserat nätverk finskspråkiga ochett arrangörer teater-av
ombud, främst i Tornedalen. från KulturrådetMed stöd har Riksteatern också
givit översättning till finska Riksteaternsut arrangörshandbok. För denen av
finska verksamheten har särskilda utgått år.medel följdunder Finskaen av 131
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spelåretkraftigt under 199293Riks föreställningsverksarnhet ökade som en
marknadsföring. förföljd ökat statsbidrag och medveten Kostnadernaav

Riks uppgick till 5 miljoner kronor. Av statsbidraget gick 4,8Finska caca
till Finska Riks, därutöver uppbar 0,5miljoner kronor som gager ca

årsverken tillmiljoner kronor. Antalet uppgick ca
framgåretablerade specialensemblemas spridning landetDe över av

kartorna:

Specialensemblemas spelplatser spelåret 1992-1993

Cullberg- Tyst TeaterFinska Riks
baletten

Spelplatser spelâret 1992-1993 utanför Sverige

Cullbergbaletten SanSebastianSpanien ZaragozaSpanien
Ta vm°na Egen TeatroPrincipalBarcelonaSpanien

GranTeam SantanderSpanien
PalaciodeFesuvales FinskaRzksdeCantabn.TysklandHamburg

Staatsoper SantiagodeCompost Helsingfors
Auditorio GaliciadeJerusalem 73 TeamStatehallThe AvivTe;
CineramaTheatre HelsingforsLyon

ValkeaTaloPopulaireTeatroNational Valladolidspanien
CalderonMadrid

laZarazuelaTeatrode
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Unga Riks spelplatser spelåret 1992-1993

Spelplatserspelaret1992-1993
utanförSverige

Fredrikshamn
Harstad
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Shikasta

mångkulturellaShikasta den ensemblen det tillskottet i Riks-är senaste--
produktion och har inte särredovisats i de produktionsöversikterännuteaterns

mångkulturellArbetet med etablera ensemblepresenterats. att togensom
verksamhetsåret frånfastare former under 199293. Särskilda bidrag Kultur-

AMS möjliggjorde försöksverksamhet, med börjandepartementet och en
någraspelåret Efter omfattande rekryteringsarbete199394. bland hundraett

välmeriterade invandrade artister kunde ensemble elvaen personer engage-
bestårspelåret förstaför 199394. Ensemblens utbud under det verksam-ras

flerahetsåret helaftonsföreställning och olika uppsökande program,av en
går Helaftonsföreställningen,samlingsnamnet Tehuset.under ärsom ensom

påspelas svenska. Dedramatisering delar Tusen och natt,av en upp-av
artistensproduktionerna framförs antingen svenska ellersökande eget

språk. teaterföreningarna och länsteater-de arrangerandeTanken är att
omfatta invandrarorga-vidga sitt kontaktnät tillföreningarna skall ävenatt

mfl. Därigenom kankulturföreningar för invandrarenisationer, gemen-
mångkulturellnåför och etableralokala satsningar göras utatt ensamma

vidgas teaterföreningarnas kontaktnät. För-i landet. Samtidigtverksamhet
åter-hittillsbreddas för i högre gradpublikunderlagethoppningen änär attatt

samhälle. uppsökande verksamhetensammansättningen i dagens Denspegla
ensemblens arbete.ingår naturligt och viktigt led iettsom

varit satsning inybildade ensemblen medvetenRiksteatern har denFör en
mångkulturella fördelarframhäva Sverigesfortsättningsvis detsyfte ävenatt

vår berikas med influenser.framhålla positiva i kultur Ettoch det att nya
våren mång-för teaterdagama 1993. Detsatsningled i denna tematannat var

frånsamlade antal deltagareSverige. Teaterdagarna,kulturella ett stortsom
Riksutställ-samverkan med bl.a. Rikskonserter,arrangerades ihela landet

BotkyrkaKulturrådet, Kommunförbundet, Norska Riksteatret ochningar,
kulturkonferens för landets 25samtidigt värd förkommun, ensom var

kommuner.största
bland landetsmångkulturella harensemblenDen mötts ett gensvarav

har inte inomförväntan projektetvarit över rymtsarrangörer stort, mensom
finansieras meddel verksamhetenordinarie budget. En sär-Riksteaterns av

verksam-emellertidRiksteaterns ambitionskilda bidrag. är att permanenta
Shikasta.också ensemble, benämnd Ungafinnsheten. Planer en ny

Södra teatern

huvudsak särskildafinansieras i medvid SödraVerksamheten stats-teatern
påSpelåret visades Södra199293biljettintäkter.hyresinkomster ochbidrag,

för 66 573i föreställningarproduktioner 52169 olikatreteaterns scener
spelåret 198990, redo-ökning sedanväsentliginnebärbesökare. Det somen

Verksamhetenföreställningar.och 38650 produktionerTKU medvisades av134
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spelåret miljoner såkostade förra drygt 14 kronor, dvs. i dubbeltstort sett
miljonermycket statsbidraget 7,3 kronor. Hyresintäktema uppgick tillsom

miljoner kronor.2,5ca

landetProduktionen.: spridning över

Spelåret 199293 framförde Riksteatern sina föreställningar 300änmer
framgårSpridningen landet kartan sidan 136.olika platser. över av

genomgång spridning utanför respektivespelplatsema visar godEn av en
föreställningarStockholm exempelvis i Bagar-kommuns huvudort. I gavs

Rågsved Spånga. före-Rinkeby, och I Kalmar länEnskede, gavsmossen,
Målilla, Blomstermåla,däribland i Virserum, Färje-ställningar 16 platser,

Mörbylånga. del föreställningarna ägde platserstaden och En stor av rum
Äveninvånare. gjordede olika specialensemblemamed mindre 20 000än

Riks besökte 130 platser, däriblandlandsomfattande tuméer. Unga närmare
Kil, Slite Finska RiksHede, Lima, och Särö.Bjurholm, Dorotea,Asarum,

Övertorneå.från tillAngered Tyst spelade50 platserbesökte drygt teater
lågCullbergbalettens 24 spelplatseri Helsingfors. Av 1112 platser, bl.a.

Spelåret Barcelona,199293 besökte baletten bl.a. Jerusalemutanför landet.
och Lyon.

ekonomi4.4 Personal och

4 4 1 Personal. .

årsverkenAntal

personalmässigt dominerar teaterproduktionen RiksteaternsEkonomiskt och
årsverken, exklusive anställda vid länsteater-centrala verksamhet. Antalet

budgetåretteaterföreningar, uppgick 199293 till 369 medföreningar och
följande fördelning:

Teateravdelningen 309
Föreningsavdelningen 6
VD och verksamheter som

direkt under VD 6sorterar
Administrativa avdelningen 27
Södra Teatern 21

Totalt 369

årsverkenAntalet fördelade på199293 personalkategorier bättreger en
uppfattning innehåll:verksamhetensom
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Tabell 4.6 Anställningsfonner m.m.

Personalkategori Fast anställda Korttidsanställda

Hallunda
Teknisk personal 42 25
Verkstadspersonal 36 9
Administrativ personal 70 6
Skådespelare 33 64
Dansare 2l 1 l
Sångare 1
Musiker 31
Övriga 8 81

Södra teatern
Administrativ personal 6
Teknisk personal 9 2
Konstnärlig personal 4

Summa 2 6l l 53

ingårI den övriga personalen regissörer, scenografer, koreografer,ovan
kostymdesigners, dramaturger. repetitörer mil.

Spelåret åretsista198990, det i TKU:s studie, sysselsattesom var
årsverken. årsverken någotRiksteatern 360 innebar antaletDet högreatt var

197576, minskat med mellanantalet hade 30 198485 ochnärmareän men
Spelåret årsverken,198990. 199293 sysselsatte Riksteatern 369 vilket

budgetåretinnebar årsverkenökning med 25 sedan 199192. Antalet haren
alltså årvarierat relativt kraftigt under sannolikt följd densenare en av-
osäkerhet rått kring anslagstilldelningen. Fördelningen olika personal-som
kategorier framgår följande sammanställning:av

Tabell 4.7 Personalens sammansättning

Personalkategori Andel 198788-198990 Andel 199293

Konstnärlig personal 41 45% %
Teknisk personal 35 % 33 %
Adm. personal 24 % 22 %

Summa 100 100% %

Riksteatern har jämförelsevis hög andel korttidsanställda. Under denen
treårsperiodensista i TKU:s studie Spelåretandelen 38 199293procent,var

uppgick den till 41 det årsverken.totala antalet Under denprocent senasteav
treårsperioden har andelen korttidsanställda frånökat 57 till 69procent pro-

den konstnärliga personalen, frånminskat 37 till 30cent av procentmen pro-
den tekniska frånpersonalen och 10 till 9cent denprocent procentav 137av
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administrativa personalen. Den kraftiga ökningen antalet korttidsanställdaav
artister kan föruttryck Riksteatern tagit avgörandeatt ett stegvara mot
frilansbaserad produktion.

Teaterkostnadsutredningen ocksåvisade Riksteaterns genomsnittligaatt
kostnad för löner årsverkeoch sociala avgifter ökat kraftigt. våraEnligtper
beräkningar har den utvecklingen fortsatt. årsverkeLönekostnaden per upp-

budgetåretgick 199293 till budgetåret345 000 kronor. Motsvarande kostnad
198990 273 000 kronor.var

4 4 2 Ekonomi..

Omslutning
Riksteaterns verksamhetsåretcentrala verksamhet 199293 drygt 263omsatte
miljoner kronor, 212 miljoner kronor utgjordes statsbidrag, drygtvarav ca av
26 miljoner kronor och 25 miljoner övriga intäkter.närmareav gager av
Sammanställningen nedan bild de olika ñnansieringskälloma.bättreger en av
Beloppen i tkr.anges

Statligt grundbidrag 106212
Övriga statliga bidrag 390

frånBidrag AMS 491
Spelintäkter 26 214
Övriga intäkter 6 489
Räntor 17 557

Summa 263 247

år,Omslutningen i löpande har ökat kraftigt underpriser fram-senare som
går sifferserien frånnedan, hämtad Riksteaterns verksamhetsberättelser:av

Verksamhetsår Omslutning
198990 204 809
199091 211 342
199192 215 100
199293 263 247

Ökningen budgetårenmellan 199192 och 199293 imotsvarar stort sett
höjningen statsbidraget. För Riksteaterns regionala och lokala verksamhet,av

från pådvs. för föreningsdelen, tillkommer bidrag landsting och kommuner
sammanlagt 45,6 miljoner kronor.ca
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Intäktsurveckling

budgetårinnevarandeintäktssida domineras statsbidragetRiksteaterns somav
liggaStatsbidraget kommeruppgår till 203 miljoner kronor.drygt att

uppförtbudgetår. bidraget undernivå Sedan finns ettnästa ett parsamma
bidraget tillRiksteatern. Förför Operan, Dramaten ochanslaggemensamt

utfärdadesstatsbidragsbestämmelserfortfarande degällerRiksteatern som
1974.

spelintäkter, vissabestårövrigt i huvudsakintäkter iRiksteaterns av
relativa andelintäktemasdet gäller de olikaoch Närhyresinkomster räntor.

från 12 underbetydelse har minskatspelintäktemaskan procentnoteras att ca
spelåret 199293.10treårsperioden i TKU:s studie tillden procentsenaste ca

de totalaandelsjälvfmansieringsgrad, dvs. spelintäktemasRiksteaterns av
har där-år Riksteaternkring tiokretsatintäkterna, har under procent.senare
flertalethögreOperan och Dramaten,självñnansiering änmed lägre än men

frånkommerintäkternahör dockTill bildenlänsteatrar. att merparten av
föreställningar med bi-finansierar köpeni sinteaterföreningama, tur avsom

0,6 miljonerminskade medbidragfrån Dessaprimärkommunerna.drag
relativt blyg-denoroväckandeoch 1993. Mestmellan 1992 ärkronor att
15 kommunerMinstoroväckande tendenser.minskningen rymmersamma

rejält.bidragen Dettaminskadeoch 70 kommunerbidragen heltdrog in ca
tillOmökade sina bidrag.60 kommunerdrygtkompenserades att man serav

för-rninskningamaförefaller ökningarna ochenskilda kommunernade vara
tydligareframträderlandet. Tendensemahållandevis fördeladejämnt över om
sammanlagtMinskningarlän.sammanlagda siffrornajämför de perman

Älvsborgs,Jönköpings,teaterföreningama ihar drabbat100 000 kronoröver
ÖkningarÖrebro gåttkronor har100 000Västernorrlands län.och änmer

Kommun-Bohus län.Västerbottens ochi Norrbottens,till föreningarna
någotsvårt urskiljatal. Deti absolutavarierar kraftigtbidragen äräven att

teaterföreningar.bidrag till sinamycket högakommunerVissamönster. ger
framgårNågra ytterlighetemabidrag helt.åter dragit in sinaAndra har avav

sammanställning nedan:

Bidrag 1993Kommun

590 krUmeå 2 000
339 kr2 000Gävle

1 100 000 krSundsvall
043 000 krlHalmstad

0 krRagunda
krODegerfors

0 krMunkfors
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I genomsnitt kommunerna årligt140 000 kronor i bidrag till sin för-ger ca
ening. Kring genomsnittet ligger kommuner Gnosjö, Lessebo, Visby,som
Vänersborg, Hedemora Piteå.och Medianen ligger 70 000 kronor i bidrag

kommun.per

K ostnadsurveckling

likhetI med Teaterkostnadsutredningen kan vi konstatera kostnaderna föratt
Riksteaterns verksamhet ökat kraftigt, kostnadsutvecklingen iär stortmen

lika oroande vid övriga samhällsstödda teaterinstitutioner. I flertaletsett
jämförande studier någonstansligger Riksteatern i mitten: Här följer några
exempel:

Kulturrådets Teaterstatistik visar samhällssubventionen besök vidatt per
lågRiksteatern 890 kronor spelåret 199192, vilket högre sub-änvar

ventionen vid Dramaten och flertalet länsteatrar, väsentligt lägre änmen
subventionen vid Operan och Norrlandsoperan.

De kostnadsskillnader finns har delvis sin förklaring i kostnadernassom
sammansättning. Riksteatern har kostnadsbild övriga institu-änen annan

framgårtionsteatrar, vilket följ översikt:andeav

Tabell 4.8 Teaterinstitutionenzas kostnader

ÖvrigtInstitution Löner Lokaler Turnéer

Riksteatern 46% 11% 14% 28%
Operan 71% 11% 2% 16%
Dramaten 65% 12% 1% 22%
Stads- och länsteatrar 63% 16% 1% 18%

KulturrådetsKälla: förteaterstatistik 199192

Riksteaterns förhållandevisandel lönekostnader låg, 46är procent,ca
medan turnékostnaderna naturliga liggerskäl högt. Den höga andelenav
Övriga kostnader förklaras sannolikt de teaterfrämjande insatserna tillav som

del produktion Riksteaternsänstor avser annan egen.
ingåendeTKU studerade utvecklingen de olika kostnadsslagen iav

Riksteaterns budget. denMot bakgrunden kan det värde visaattvara av
utvecklingen sedan TKU presenterade sin analys:
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Tabell 4.9 Riksteaterns kostnader

Kostnadsslag Andel 198788-198990 Andel 199293

Personal 49% 51%
Hotell och traktamenten 10% 8%
Köpta föreställningar 5% 5%
Lokaler 7% 10%
Transporter 7% 7%
Övrigt 22% 19%

Summa 100% 100%

Vad kan kostnadsandelama för personal och lokalerär ökatnotera attman
något år.under Därmed har Riksteatern någon måni signärmatsenare
kostnadsbilden övrigavid institutionsteatrar.

4.5 Riksteaterns uppdrag och fárdriktning

4.5.1 Statsbidragsvillkor och särskilda uppdrag

Som led i de kulturpolitiska insatserna 1970-talet utfärdade regeringenett
generella bestämmelser för statsbidraget till Riksteatern. Enligt dessa,nya
fortfarande gäller, skall statsbidraget användas försom

central produktion distributionoch till komplettering regionalteaterav av
och lokal teaterverksamhet,

regional produktion och distribution teater,av
förmedling teaterföreställningar och gästspel andra svenska ochav av
utländska teaterinstitutioner och ensembler,

allmän information teaterverksarnhet information rådgivningochsamtom
till yrkesmässigt arbetande och i tekniskaamatörteatrar och andrateatrar
frågor.

I den del for utgårverksamheten vilken Riksteaternstatsbidrag skallav

i tillämpliga delar målbeakta de för den statligafastställts kultur-som
politiken,

samarbeta Rikskonserter,med Operan och Dramaten,
samrådai övrigt samverka och med kommunalastatliga och myndigheter,

folkbildningsorganisationer och andra verkar inom teaterlivetorgan som
konstområden.och andra

Konkreta förändringar för år-Riksteaterns del har successivt i detprövats
liga budgetarbetet. Det innebär verksamheten utvecklats stegvis. Näratt re-
formperioden inleddes fanns exempelvis fyra regionala Riksteaterensembler.

överfördesDe till huvudmän under perioden 197778-198485. Inya 141
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samband därmed minskade statsbidraget till Riksteatern i proportion till kost-
naderna för ensemblerna, samtidigt fick Riksteatern uppdragmen nya av
regeringen med därtill hörande särskild resurstilldelning. några årUnder hade

ocksåRiksteatern för de nybildade regionala ensemblerna i Blekingeansvar
och Dalarna.

Budgetåret 197980 fick Riksteatern 2,3 miljoner kronor för förvaltaattca
Södra och 1,1 miljoner kronor för Tyst Mot slutet 1970-teatern teater.ca av
talet började den finska teaterverksamheren med särskild resurstilldelning
under perioden 198081-198990. l början 1980-talet fick Riksteatern ock-av
så särskilda medel för internationellt teaterutbyte och för barn- och ungdoms-

Öronmärkta medel för dansverksamhet fanns budgetårenmellanteater.
198384 och 198990. Sistnärrmda budgetår överlämnade regeringen till Riks-

fördelningenbesluta mellan sina olika verksamhets-teatern att om av resurser
områden. På begäran Riksteatern kvarstod dock öronmärkningen med-av av
len för Södra teatern.

betydelse för anslagsutvecklingen ocksåAv flyttningen till Botkyrka.är
De ökade lokalkostnadema kompenserades i allt väsentligt ökninggenom en

statsbidraget. Principen Riksteatern skulle behandlasatt sättav var samma
Operan och Dramaten bl.a. gälldedet lokalkostnader. Idag finnsnärsom

Riksteatern uppförd under statsanslag Operan och Dramaten.samma som
Sammanfattningsvis kan vi konstatera regeringen i betydande utsträck-att

ning Riksteaterns verksamhet särskilda uppdrag, delvis harstyrt genom som
inriktning påden 1970-talet räknade medän skulle präglaen annan man

Riksteatern.

4.5.2 Riksteaterns teaterpolitiska handlingsprogram

Riksteatern slöt bakom de kulturpolitiska reformerna i mitten 1970-upp av
talet och deltog aktivt i omdaningen teaterlivet. Som led i dessa strä-ettav
vanden kongressen 1976 genomarbetat teaterpolitiskt handlings-antog ett

korn bli vägledande för verksamheten år.under följdattprogram, som en av
återgesProgrammet här i sina huvuddrag:

Syftet skapa förutsättningar för långsiktig utveckling ochattvar en
omvandling teaterorganisationen i olika områden.och inom olikaetapperav
Delar förbundna med expansion och förutsatte ökadeprogrammetav var

dennaI önskade expansion betonade Riksteatern särskilt detresurser. ansvar
vilade kommuner och landsting.som

Mål och uppgifter

Riksteaterns uppgift skulle förverka teaterkonst männi-attvara en som ger
skor upplevelse, kunskap, kritiskmedvetenhet och överblick, avslöjarsom
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fördomar och stimulerar fantasinden och den aktiviteten. sådanEnegna egna
teaterkonst skulle motverka passivitet, kommersialism och osjälvständighet.

åsikts-Den konstnärliga och yttrandefriheten grundläggande förvar
arbetet. Lika väsentligt verksamheten inriktades undanröjaatt mot attvar
geografiska, sociala, ekonomiska och andra hinder gör att teaterupp-som
levelser förblitenderar privilegium för fåtal i samhället.att ett ett

Riksteaterns uppbyggnad folkrörelse uppfattades väsentligsom en som en
styrka i fullgörandet uppgifterna. innehållVerksamhetens skulle endastav

Riksteatern själv.avgöras av

Föreställningsverksamheten

Den produktion Riksteatern frånköpte andra producenter skullesom ses som
komplement Riksteaternstill Den teaterproduktionen ett ut-egen. egna var
tryck för Riksteaterns aktiva roll i kulturpolitiken. För Riksteatern det intevar
fråga fylla passiv, kompletterande funktion.attom en

Tillkomsten regionala bedömdes inte påminska kraventeatrarav nya
Riksteatern. Inte minst de aktiva teaterföreningama i utpräglade gles-nya
bygdsområden behövde rikare utbud det regionteatrama kunde erbjuda.änett

Valet och produktionstyp skulle på såvälgrundas konstnärligarepertoarav
kulturpolitiska bedömningar. Varje produktion skulle motsom svara en

innehåll,bestämd avsikt med avseende form och publikinriktning. Den
totala skulle mångfald och allsidighet. Riksteaternrepertoaren representera

sig särskilt för den dramatiken, formrnässiga nyhetertog ett ansvar nya
och verk för delar publiken kunde verka kontroversiella. Repertoar-som av
frågorna samrådsförfarande.skulle behandlas i utvecklat Så långt möjligtett
skulle den anställda artistpersonalen beredas möjligheter arbeta i fastaatt en-
sembler med profilering.egen

Riksteatern skulle medverka till barn- och ungdomsteatem fick sinatt
berättigade andel Samhällsbidraget påborde siktteaterresurserna. mot-av

barn- och ungdomsgruppens andel befolkningen.svara av
Riksteatern skulle vidare bidra till utveckling teaterverksamhetenen av

under varvid särskilt familjeföreställningar förställningaroch isommaren,
formatmindre för skilda scenforrner skulle För stimulera tillprövas. att nya

insatser teaterområdet skulle Riksteatern införa med projektstöd.systemett

Teaterfrämjande verksamhet

Den teaterfrämjande verksamheten skulle huvuduppgift för Riks-vara en
vid sidan föreställningsverksamheten. Syftet skulle ökateatern attav vara

förståelsen för och kunskapen förmedla aktuella strömningar ochteater,om
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vidga teaterintresset. På detta område skulle Riksteatern spela aktiven mer
roll tidigare och därvidän särskilt stimulera lokala och regionala initiativ.

Riksteatern ocksåskulle främja verksamheten med Insatsemaarnatörteater.
skulle efter önskemål.arnatörteatergruppemasanpassas egna

Utveckling och föreningsverksamhetorganisationav

Medlemmarna i Riksteatern skulle i fortsättningen självbestäm-även vara
mande lokala och regionala teaterforeningar, uppbyggda enligt stadgar an-

kongressen. Medlemmarna garanterades därigenom inflytande påtagna av
och for den totala verksamheten.ansvar

Medlemmarna skulle lokalt och regionalt såvälför föreställnings-svara
verksamhet teaterfrämjande verksamhet. De skulle verka företrädaresom som
för konst- och uttrycksform och för lokal och regionalteater centrasom som
teaterdebatt. De lokala föreningarna ocksåskulle for inriktningen densvara av
lokala teaterverksamheten, för publikarbetet och fungera arrangörsvara som

föreställningar. Riksteatern menade de kommunala kultumämndemaattav
enbart skulle ha stödjande roll.en

Riksteatern skulle verka för länsteaterföreningama fick väsentligtatt en
starkare roll i det regionala kulturlivet, bl.a. fortsätta decentrali-attgenom
seringsprocessen låtaoch föreningarna tidigare centralt utfördaöverta upp-
gifter, distribution föreställningar från andra Riksteatern. Dett.ex. änav
skulle förstärka länsteaterföreningamas viktiga uppgift samordnaatt teater-
utbudet i regionen. Riksteatern ocksåmenade länsteaterföreningarnaatt var
bäst lämpade huvudmän för de regionalaatt teatrarna.vara nya

Mot bakgrund regionteaterområdetutvecklingen fann Riksteatern detav
också nödvändigt definiera de olika formerna för ensembleverk-närmareatt
samhet. Följande fasta ensembler skulle kunna finnas inom Riks-tre typer av
teatern:

1 Centralt placerad produktionsenhet..
2. Produktionsenhet, placerad bestämd ort.
3. Regional ensemble.

Alla förutsattes specialisera sig, påexempelvis bamteater,tre typerna
musikteater eller dockteater.

Riksteaterns centrala produktion tradition organiserad i ensembler,var av
uppnåbl.a. för önskvärd profilering och maximalt antal produktioneratt en

spelår. De centrala produktionsenheterna ocksåhade fungerat för-per som en
beredelse för utläggning fungerande konstnärliga ienheter landet. Riks-av

hade aktivt bidragit till teaterlivets regionalisering placerateatern att utgenom
för friståendeensembler stimulera bildandet regionala Enligtatt teatrar.av

handlingsprogrammet skulle Riksteatern fortsätta den linjen. Programmet
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innehöll genomgång de olika övergångföre till regelrätt regionalstegenen av
verksamhet.

Samtidigt skulle Riksteatern kunna fortsätta lokalisera ensembleratt
hållolika i landet direkta övergångäven planer till regionteater.utan en

Denna utplacering skulle ske iled utvecklingentyp verksam-ettav som av
Även sådanaheten. i fall skulle avtal träffas med berörd lokal eller regional

instans.
ocksåRiksteatern skulle kunna huvudman för regionala ensembler,vara
skrevs hadenär Riksteatern riksorganisation ingenprogrammetmen som

sådan ambition. åtogRiksteatern sådanacentralt sig uppdrag begäranbara
från lokal eller regional instans. Däremot menade Riksteatern länsteater-att
föreningarna lämpliga huvudmän för de regionala Medteatrarna.var som en
sådan konstruktion skulle naturlig uppnåssamordning kunna inom länenen

de skilda producentemas utbud. För undvika sammanblandning medattav
Riksteaterns interna angelägenheter skulle särskilda styrelser tillsättas inom
föreningarna för regionteatramas verksamhet.

4.5.3 Utvecklingsprogrammet

Nästa i utvecklingen i dåbörjan 1980-talet Riksteaterns styrelsesteg togs av
tillsatte utvecklingsgrupp för bl.a. möjligheterna för andraöveratten se

ingåproducenter i Riksteaterns tuméverksamhet och konsekvenserna föratt
Riksteatern utvidgad roll distributör. Gruppen fann Riksteaternattav en som
och länsteatrama kompletterade varandra och rollfördelningen i Teater-att
sverige tydligare förr. Riksteatern svarade för grundrepertoar föränvar en
hela landet och länsteatrama strävade efter fördjupning och profilering inom
sin region. ocksåDet fanns vedertagen ansvarsfördelning mellan stat,en
landsting och kommun, bl.a. innebar attsom

svarade for stöd till teaterproduktion och stimulansbidrag till utveck-staten
lingsarbete,

landstingen stöd till regional institutionerverksamhet inom och för-gav
eningsliv,

kommunerna stöd till föreningar.arrangerandegav

Vad enligt Riksteatern, krävdes för framtiden kombineratettsom, var
statligtregionalt arrangörsstöd i länsteaterlösa fortsattlän och utvecklingen

föreningarna regional och lokal nivå. Riksteatern föreslog de lokalaattav
teaterföreningama skulle bära det teaterpolitiska i kommunerna ochansvaret

för arrangörsskapet för alla teaterutbud. Riksteaternstypersvara av egen-
produktion skulle grundrepertoar för kontinuerligt utbudutgöra etten av

i landet, olika och Länsteater-vuxenteater runt typer orter.om av scener
föreningarna skulle det samordnande teaterpolitiska regionalorganetvara
nivå. Kommunerna skulle för de lokala teaterföreningamas ekonomi.svara 145
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länsteaterföreningamasLandstingen skulle lämna stöd till basverksarnhet och
sådan ansvarsfördelningarrangörsstöd. Med skulle länsteatrarnasärskilt en

ocksåfördjupande i sina län. Riksteatern menadeförutsättningar arbetaatt att
ibidrag borde utvecklas för länsteaterersättande verksamhet läns-statliga

teaterlösa län.

4.5.4 90-talspr0grammet

i huvudsak de riktlinjer förnuvarande färdriktningRiksteaterns styrs av
års1991 kongress. [inledningenunder 90-talet,verksamheten antogssom av

konstaterade Riksteatern utvecklingen blivit90-talsprogranunettill det s.k. att
hade inte kunnatförutsattes 1974. Länsteatramaden ersättaän somen annan

fått mycket skiftande utseende.svenska teaterkartan hadeRiksteatern. Den ett
frånorganisationen vuxit kraftigt, 159vidareRiksteatern konstaterade att

frånår 6 länsteaterkonsulenterår 1990 ochmedlemsföreningar 1980 till 220
från 23 respektive 2från landsting och kommuner hade ökatBidragentill 18.

hade antaletrespektive miljoner kronor. Däremotkronor till 30 11miljoner
Riks-förmedlade Riksteatern, sjunkit.producerade ochföreställningar, av

utveckling.Teaterföreningarna bordeambition bryta dennaattteaterns var
utbud UtbudettillräckligtRiksteatern kunna teater.garanteras ett avgenom

såväl mellan-för alla scenstorlekar, dvs.omfatta föreställningarskulle stora,
små lämpliga för caféprogram. Genom kom-lokaleroch ettstora scener som

det möjligt för läns-mångsidigt skulle Riksteaternutbudpletterande, göra
Svensktsåväl konstnärligt i andra avseenden.profilera sigattteatrama som

samverkan mellan länsteatramautbyggdteaterliv skulle förnyas genom en
och Riksteatern.

Riksteatern profilera sin90-talet skullekraven underdeFör mötaatt nya
följandetonvikten punkter:verksamhet och lägga

dansteaterMusik- och

för-återinföras och dansteatem bordeinom RiksteaternMusikteatem borde
blivit mindrei Sverige hadeutbud dansteater avsevärtstärkas. Riksteaterns av

till i förstaCullbergbaletten utvecklatslades ochCramérbalettensedan ettner
Därför borde Cullbergbalettendanskompani.internationellt turnerandehand

nationalbalett medfrån utvecklas till svenskRiksteatern ochfrigöras ennu
Riksteatern ställt tillbetydandestatliga anslag. De resurser somegna

fortsättningsvis disponeras Riks-förfogande bordeCullbergbalettens även av
med dansteater i Riks-tuméverksamhetutnyttjas för ökadochteatern en

dansproduktioner med svenskaochregi. Fria dansgrupperteaterns nya
nå publik föri ochföras landetskulle detta kunnakoreografer sätt ut en ny

svensk dans.
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olkteaterF

Med profilerad produktion skulle Riksteatern samverka med länsteat-en ny
i de olika regionerna för nå Aktivt publikarbeteatt skullerama nya grupper.
fortsättningsvisäven viktig del Riksteaterns verksamhet. Redanvara en av

inför projekt skulle Riksteatern ha idé målgruppstarten vilkenettav en om
projektet vänder sig till. idéDenna skulle föras vidare till alla led för att

nåslutligen den lokale fullbordararrangören, projektet attsom genom pre-
produktionen för sin publik. Det skulle fortsatt självklarsentera vara en upp-

gift för Riksteatern folkteater sin belyseratt ochrepertoarvara en som genom
kommenterar frågor berör människor i Sverige och kan intresserasom som

för teater.nya grupper

Glesbygdsteater

ÄvenRiksteatern skulle arbeta småmed för ioch glesbygd.teater scener om
sådan verksamhet ocksåsjälvfallet hörde till länsteatramas ansvarsområde var

såbehovet Riksteatern borde insats. Specielltgöra gälldestort att detta deen
län saknade länsteater och hade glesbygdsområden. Dessa regionerstorasom

fortfarande i hög grad beroende Riksteaterns utbud.var av

Barn- och ungdomsteater

Sedan 1966 hade Riksteatern arbetat med för barn och ungdom. Ungateater
Riks arbete med skapa för den publiken hade konstnärligtatt ochteater unga
kulturpolitiskt betydelse och nödvändig del Riksteaterns profil.stor var en av

Samordning

Riksteatern skulle ha samordnande funktion det gälldenär atten

skapa kontakter mellan länsteatrar och i andra län,arrangörer
organisera samproduktion mellan Riksteatern och länsteatrar,

förverka Operan, Dramaten och fria i landet,att turnerargrupper
skapa förutsättningar för samverkan Riksutställningarmed och Riks-
konserter.

Vidare skulle Riksteatern utveckla former mångkulturelltför främjaatt ett
kulturliv, stimulera svenska kontakter med utländska ochteatrars teatrar orga-
nisera gästspel Genom sin förlagsverksamhet skulle Riksteatern ocksåm.m.
medverka till ökad kunskap och vidgade perspektiv.

För kunna fullgöra den samordnande funktionen önskade Riksteaternatt
fortsätta måleti riktning teaterföreningväxa i varje kommun.att mot en- 147



1994:SOU 52

länsteaterföreningama samordnareökade kravi sin ställdeDetta tur som av
måsteteaterföreningarna kunna räkna medteaterverksamhet. lokalaDelänens

får förmöjligheterlänsteaterföreningarna störreett teater-att taatt ansvar
från tillgrundbidrag RiksteaternDärför borde medutbudet i länet. systemet

Förutsättningen skulle fortsattvidareutvecklas.länsteaterföreningama attvara
motsvarande bidrag.landstingen beslutar om

Mångfald koncentrationoch

mångfaldmellan ochavsnitt balansenavslutades medProgrammet ett om
många särskilda uppdragRiksteaternsBakgrunden denkoncentration. attvar

försehuvuduppgift:Riksteaternshotibland kunde upplevas attett motsom
godgrundutbudteaterföreningarna medde lokala teater.ett av

Riksifrågasattes hörde Finska och Tyståtaganden inte. DitsärskildaVissa

teater.
spelstilteatertradition ochdelvisRiks hade präglatsFinska annanav en

hade visat dearbete. Tystberikat hela Riksteaternsdärigenomoch teater
teckenspråk. Intressetfinns i de dövasuttrycksmöjligheterteatralastora som

ocksåhörselskadadebland de döva ochinte baraför utanteater storttyst var
bli före-enligtsärskilda uppdrag bordeAndrabland de hörande. programmet

Södra ochCullbergbaletten,mål Dit hördeför omprövning. teatern. sommar-
verksamheten

gällde SödraNär detställning har tidigare berörts.Cullbergbalettens
efterminskathade behovetför RiksteaternStockholmsscenteatern som

verksamheten vidför den framtidaformtill Hallunda. Enflyttningen annan
Även bordesommarverksamhetendärförbordeSödra övervägas.teatern

för FolkparkemasRiksteaternhade produceratsSommarteateromprövas. av
till196667 gickoch RiksteaternSvenska Teaternräkning sedan samman

åren karaktär. Enligtmed ändrathadeVerksamhetenSvenska Riksteatern.
Riks-förändrade publikvanor.bedömning berodde dettaRiksteaterns

små föreställningar,förhade prövat vägar sommarteatern;teatern av-nya
presenteradehela familjen ochriktade tillspelning utomhus,sedda för

pågående överlägg-i folkparker. Iparkeringsplatser ochbadplatser, torg,
försommarverksamhetefterRiksteaternFolkparkema strävadeningar med en

fåråret möjlighetsällanunder det övrigapublikgrupper att teater.sesom

färdriktning4.5.5 Ledningens

lyft framskrivelsei särskildledningPå vår Riksteaternsbegäran har etten
teaterområdet kommande decenniet.under detförändringarangelägnaantal

någraåterger huvudpunktema:Vi här av
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Den framtida teaterpolitiken bör utgå från det rättighettesen är fåatt atten
levande borteater i landet.se oavsett Det innebär bl.a.:var man

Fortsatt decentralisering

Ett bibehållet decentraliseringsmål innebär teaterornrådet de regionalaatt
måste få fortsattateatrarna möjligheter konsolidera och profileraatt sin

verksamhet.

Kompletterande nationellt utbud

Som följd profileringen kommer ävenen morgondagensav teaterkana att
variera från län till län. Därmed kommer också kraven på Riksteatern att
variera. Riksteatern måste kunna fylla tomrum med produktioner,egna
medverka vid samproduktioner åtaoch sig förmedlande roll det gällernären
länsteatramas utbud till andra län hemlänen.än I längre perspektivett ser
Riksteatern gärna samarbetenära mellan olikaett teaterproducenter. I denna
samverkan kan Riksteatern naturligt sig olika samordnandeta uppgifter.

Ökad internationalisering

Intemationaliseringen samhället kommer leda till efterfråganökadattav en
internationella gästspel, främst inom musikteater och dans. I det intematio-
nella samarbetet skulle Riksteatern bl.a. kunna fungera distributions-ettsom

Riksteaternnät. har god kännedom landets och tuméteknisktom ettscener
kunnade unikt. Detär angelägetär de internationellasom att gästspel som
kommer till Sverige också spelas utanför Stockholmsområdet.

Teater för ungdom

För åldersgrupperatt för krävs krafttag.engagera teater Riksteaternnya har
därför beslutat ägna teaterdagamaatt 1994 ungdom och framtid under

Teater 2001.temat Genom olika seminarier och förställningar räknar Riks-
med ungdomensteatern önskemål,att behov och relationer kommer analy-att

och debatteras. Resultatet teaterdagama skallseras vägledande förav vara
Riksteaterns planering den framtida verksamheten, både innehållsligt ochav
fonnmässigt.

Urveckling arrangörsrollenav
Det angelägetär arrangörsrollen stärks ytterligare, bådeatt ekonomiskt och
kunskapsmässigt. Teaterföreningarnas domineras redan idagarrangemang av
föreställningar från andra Riksteaternän ambitionen måste störremen vara en
öppenhet och bättreännu samverkansformer mellan ocharrangörer produ-

Länsteaterföreningarnascenter. verksamhet bör utvecklas bl.a. tillsätt-genom
ning fler barnteaterkonsulenter.av
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4.6 Slutsatser

4.6 1 Inledning.

avsnitt granskar Riksteaterns från utgångspunkterI detta verksamhet olika
våraförbetydelse överväganden och förslag.av

Vår huvuduppgift Riksteaternsanalysera roll och ansvarsfördel-är att
mellan Riksteatern ochningen länsteatrarna. I analysen bör klargöras vilka

uppgifter unika för Riksteatern, utvecklade i delarär svagt storasom av
landet och parallella med övriga allmänna verksamhet. Riksteaternsteatrars

förbetydelse i för teaterverksamheten och den konstnärliga utvecklingenstort
belysas särskilt.bör

påsin i oroande kostnadsutvecklingenUppdraget har grund den teater-
området fråndet bygger förutsättningen medel kan frigöras Riks-och att

kulturädamål.för användas för andra angelägna denMot bak-teatern att
bedömning relativagrunden har vi gjort Riksteaterns kostnadslägeäven en av

produktivitet. Samtidigt vi medvetna den bedömningaroch är att typenom av
fåttför analys vi i uppdraghar begränsat värde underlag den ochgöraattsom

förelår.teaterpolitiska beslut vide
också ingått samverka med den kulturpolitiskauppdraget har utred-I att

få stånd utredningsförslagen.för till samordning Det sistningen att aven
påverkat i utredningsarbetet.nämnda har ansatsen

frånutvärdera Riksteaterns verksamhetSammanfattningsvis har vi valt att
utgångspunkter:fyra olika

frågeställningar.utgångspunktgiven direktivensEn är
förhållandeinriktning resultat ihandlar verksamhetens ochEn annan om

mål, regeringen ställt iövergripande statsbidragsvillkor och de kravtill sam-
årliga budgettilldelningen.band med den
utgångspunkten bärkraften i den kritik RiksteaterntredjeDen rör mot som

förts fram i de olika utvärderingar gjorts.som
för-fjärde infallsvinkeln har med verksamhetens resultat iDen göraatt

hållande Till bildenolika intressenters förväntningar och krav. den hörtill
pågåendeförmåga förändringarverksamheten till iRiksteaterns att anpassa

omvärlden.

frågeställningarDirektivens4 6 2. .

RiksteaternVilka uppgifter unika förär

vår kombinationen idéell organisation,uppfattning det främstEnligt är av
unik. Därtill kommerRiksteaternteaterproducent och arrangörsnät görsom

för olika särdrag.specialensemblema, och sig harde olika ensom var
Finsk och ShikastaCullbergbaletten, Unga Riks, Tyst teaterteater, represen-

nationellt och interna-samtliga kulturpolitiskt angelägen verksamhetterar av
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tionellt intresse. I princip skulle de fem ensemblema kunna motivera sin exi-
nationella institutioner, olika konstnärliga och prak-stens som egna men av

tiska skäl förordar fortsatt anknytning till Riksteatern. Samarbeteten ger
Riksteaterns övriga ensembler impulser till förnyelse och specialensemblerna
får tillgång landsomfattandetill och tumékompetens.arrangörsnätett

Vilka Riksteaterns uppgifter utvecklade delari landetär svagt storaav av

viSom kommer utveckla i kapitel 6 och publik finnsArrangörernärmare att
relativt sidanantal vid Riksteaterns föreningar, detarrangörerett stort av men

intressanta ocksådessa regel medlemmar i Riks-är arrangörer äratt som
Även de olika medlemsorganisationema inte alltid väljerteatern. attom arran-

sina föreställningar i respektive teaterförenings regi sambandet unikagera ger
möjligheter gäller utveckadetnär arrangörsnätet.att

På produktionssidan främstdet motsvarigheter till Riksteaterns special-är
ensembler saknas i landet, dvs. mångkulturelldans, musikteater,utesom

Ävenför människorverksamhet och med funktionshinder.teater teater-
efterfrågan småplatsprøduktiøner tillgång,föreningarnas är större än oav-

Invånare småi region regionalbor med eller isett teater orterom man en
i glesbygd fortfarande eftersatta ioch kulturpolitisk mening.är

Vilka uppgifter parallella med andra allmänna verksamhetâr teatrars

Med övergripande Riksteaterns dramatiska och lyriska produk-synsätt ärett
tion parallell med regionteatramas reguljära bilden blirverksamhet, men en

på håll.betraktar verkligheten Regionteatrarna skallnäraannan om man
profilera sin verksamhet och förankra den i sin bygd. Riksteatern skall kom-
plettera med klassiska verk och allmäninriktade produktioner. För attmer

mångfaldbl.a. tillgodose förnyelse någonkraven och behöver publiken
gång år ensemble länets Det kan Riksteatern,änper se en annan egen. vara

frånfri eller ensemble län.annaten grupp en
innehållsligadet bara behöverNu inte skäl Riksteatern kom-är av som

också frågaverksamheten vid stads- och länsteatrar.plettera Det är en om
frånTeaterpolitikenkvantitet. 1974 överskattade allt döma kapacite-attav --

Någravid de planerade länsteatrama. räkneexempel kan belysaten nya
år. Mångadetta.En liten länsteater kan producera 6-8 uppsättningar per

så spelår.teaterföreningar betydligt fler föreställningar underän ettarrangerar
I genomsnitt finns drygt nio teaterföreningar län, genomsnittet drasmenper

förhållandevisned det ringa antalet föreningar i storstadslänen. I flertaletav
finnslandsortslän finns minst förening kommun. I Västerbottenen per exem-

pelvis 18 teaterföreningar och fler spelplatser varje föreningän arrangerar
frånutgårregel flera platser inom sin kommun. Om viteater attsom
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Västerbottensteatem producerar 6 uppsättningar och varje förening villatt se
mångalika föreställningar så skulle länsteatem behöva 108 föreställningarge

i länet. avståndMed de finns i Västerbotten det knappastute praktisktärsom
möjligt för fler tuméföreställningar i veckan fyra.teatern Det innebäratt änge

Västerbottensteatem skulle behöva producera enbart turnéföreställnignaratt
och åretturné halva bara för tillgodose det länets behov. Detattvara egna
kan bli för mycket för länsteateräven vill Till bilden hörturnera.en attsom
Västerbottens teaterföreningar redovisar sammanlagt 413 förarrangemang
spelåret 199293 De beräknade föreställningarna108 alltsåskulle baraovan

dryg fjärdedel utbudet i Riksteaterns, dvs.motsvara en teater-av
föreningarnas, regi. Situationen Skåne.liknande i bådaDeär stadsteatrama
kan inte tillgodose efterfråganden finns närområdet.i Landskapets 23som
teaterföreningar har bildat förening länsnivå, Skånes teater-en gemensam
förening, för planera och samordna teaterutbudet i länet. Tillsammansatt
svarade föreningarna under 199293 för 350 dvs. i genomsnittarrangemang,
drygt 15 förening. Värt det inte finns någraäratt notera att teater-per
föreningar i Malmö och Helsingborg. från bådaUtbudet de stadsteatrama i
hemkommunema ingår alltså inte i statistiken. Stadsteatrarna ogärnaturnerar
vilket har lett till landskapets föreningar andra beroende Riks-änatt ärmer av

fria frånoch länsteatrar andra län för tillgodose behovet.teatern, attgrupper
I landet helhet svarade Riksteaterns lokala föreningar för 3 474som

under 199293. Det innebär drygt 15 föreningarrangemang arrangemang per
spelår.och De regionala sammanlagt 1 976 föreställningarteatrarna gav

utanför hemkommunen. Det 57 teaterföreningamasmotsvarar procentca av
behov. Grovt förenklat alltsåskulle kunna hävda länsteatrama skulleattman
behöva öka sitt tuméutbud utanför hemkommunen med 40 deprocentca om

skulle för tuméverksamheten i länen.ensamma svara
Den slutsats kan dra detta för Riksteaterns ocksådel detär attman av av

kapacitetsskäl behövs kompletterande utbud turnerade dramatiska ochett av
lyriska föreställningar. Situationen skulle kunna bli stads- ochen annan om
länsteatrar i ökad utsträckning turnerade länsgränsema och bytte före-över
ställningar med varandra. Regionteatrarnas kapacitet kan sannolikt utnyttjas
bättre idag.än

Till bilden ocksåhör Riksteaterns planeringsprocess unik. Produk-äratt
tionen fram i samspel medväxer Det innebär intenära detett mottagarna. att
bara uppsättningen i sig intressant tillkomstprocessen.är Iär utan ettsom
utvecklat samspel mellan Riksteatern och regionteatrarna skulle de senare
kunna bli delaktiga i Det skulle kunna leda till de olikaatt teater-processen.
producentema kan varandra i högre utsträckning idag.ersätta än

Sammanfattningsvis skall friståendeRiksteatern komplettera 30närmare
och självständiga teaterproducenter, alla har eller bör ha och väx-som egna
lande profiler. Riksteaterns bör präglas landsomfattande ochrepertoar ettav
allmängiltigt perspektiv. Länsteatrama bör arbeta med lokalt förankratett mer
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fårriksintresse ochinnehåll. mån verksamhetlänsteatrarna utvecklarI den av
delarutanför bör de kunnahernlänetsmöjligheter ersättagränseratt turnera av

utsträcknigi ökad i Riks-egenproduktion och kunnaRiksteaterns turnera
regi.teaterns

utvecklingenbetydelse för den konstnärligaRiksteaterns

nivån Riksteaterns dra-konstnärliga imöjlighet denVi har inte haft mätaatt
föreningarnaproduktion. Däremot kan vi konstateralyriskamatiska och att

övrigt börkvalitetsgaranti. Iegenproduktion nämnasRiksteaterns som enser
främja denfrämst förspecialensemblema bildadesovannämndade attatt

områden.inom sina respektiveutvecklingenkonstnärliga
unika konst-också organisationen kan möjliggöraRiksteatern attmenar

exempel dettaaktuellaoch publik. Sommellan konstnärernärliga möten
Riksteaternhar nämnt:

exempel-konstnärlig inriktning,med speciellproducenterSamverkan med
Freskkvartetterr,ochvis Byteatem

regissö-satsningarinstitutet, DI, ochDramatiskaSamverkan med unga
scenografer.ochrer

inriktningkonstnärlig utveckling ochsamtidig betoningProjekt med
Shikasta,publikgrupper, t.ex.nya

förkorsbefruktning,konstnärliginnebärVerksamhet teatert.ex.som
hörande,med döva ochoch

och interna-föreställningarnyskapandekonstnärligtTuméläggning av
tionella gästspel,

och spelplatser.landetsutvecklingInventering och teaterscenerav
i taldels pedagogerutvecklingsarbeteochforsknings-Fortlöpande genom

dels studioverksamhetscenframställningrörelse, och m.m.,
synopsis ochförfattare och dramatiker;meddramaturgiatetDialog inom

pjäsbeställningar.

frilans-landetsframhållas Riksteatern störstaVidare bör äratt aven
personalenkonstnärligateaterornrådet. korttidsanställdaDenarbetsgivare

for den konst-underlättaår. börökade rörlighetenunder Denhar ökat senare
kunna utvecklaskallRiksteaternförutsättning förutvecklingen. Ennärliga att

svenskkraft inom ärsamverkandenyskapande och teaterrollen ensom
områdets främsta utövaremöjligheter knytaorganisation med godaflexibel att

börårsverken Riksteaterninomflertaletdärförtill sig. Vi att reserverasanser
frånmedarbetaremöjlighet rekryterakorttidsanställningar. Detför attger

från växande frilans-denfriasåväl institutioner ochandra teatergrupper som
marknaden.

problemdemöjligheterkonstnärliga ärRiksteaternsbegränsarDet som
tematiskaRumsliga ochturnerande verksamhet.allmedhörsom samman 153
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svårigheter uppstår. Riksteatern kan exempelvis inte relatera till sin publik på
stads- och länsteatrar.sättsamma som

4.6.3 förhållandeUtveckling i till målövergripande och
bidragsvillkor

Den teaterpolitik vi vår utgångspunkt detär gällerpresenterat när be-attovan
döma Riksteaterns följsamhet mål och bidragsvillkor. Riksteaternmot var en
förebild den kulturpolitikennär skulle förverkligas i början l970-talet.nya av
Liknande riksomfattande turnéorganisationer skulle byggas på musik-upp

museiornrådet.och Samtidigt landstingövertog och kommuner delstoren av
det för teaterlivet tidigare vilat Riksteatern. Genom samverkanansvar som

nivåregional och regionteatrar skulle teaterproduktionen de-genom nya
centraliseras för nåbättre till människorna. De förutsattesatt ut teatrarnanya

betydande såvältuméansvar inom utanför länetsta ett Riks-gränser.som
roll skulle reduceras i takt med utbyggnaden regionteatrar.teaterns Till-av

med Rikskonserter Riksutställningaroch skulle Riksteatern kom-sammans
plettera det regionala teaterutbudet, främst med frångästspel nationalscen-

dramatiskastörre produktioner, musikteater och dans.ema,
Utvecklingen gåtthar i riktning den förutsatteän 1974.en annan man

Nationalscenema främst kostnadsskäl, mindre tidigare. Deturnerar, änav
forna stadsteatrarna har förblivit stadsteatrar. De länsteatrama iturnerarnya
mindre utsträckning Någonräknat med.än nämnvärd samordningman

nivåregional vid sidan länsteaterföreningarna har inte kommit stånd.tillav
För utvecklingen harmöta Riksteatern sin verksamhetatt olikaanpassat

bl.a. sigsätt, del det planeringsansvar teaterområdetatt tagenom en av
landsting och kommuner skulle för. Riksteatern kompletterar ock-som svara

så länsteatrama det avsedda. Riksteaternsätt än har underett annat senare
landsortensår tidigare blivitän Riksteatern har förvaltat ochteater.mer ut-

vecklat sitt folkteater med därtill hörande oroande kostnadsbild,arv som men
landet helhet fortfarande underförsörjt detär gäller musikteaternär ochsom
dans.

vårSammantaget visar studie Riksteatern stegvis förändrat sin rollatt
under den period förflutit sedan teaterpolitikens huvuddrag lades fast.som
Redan 1976 kongressen teaterpolitiskt handlingsprogram skulleantog ett som

det möjligt for Riksteaterngöra spela aktiv roll i den omdaningsprocessatt en
planerades. Riksteatern medverkade vid tillkomsten flera desom av av nya

regionala Från början 1980-talet har ocksåRiksteatern verkat förteatrama. av
utveckling och ställt detta till förfogandearrangörsnätet för andraen av

teaterproducenter. I samverkan med landstingen har Riksteatern byggt ettupp
länsteaterkonsulenter. Riksteatern ocksånät har fåttsuccessivt olikaav spe-

cialuppdrag regeringen, allt döma förvaltats väl.attav som av
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allt väsentligt har Riksteatern bedrivit verksamhet i enlighet medI över-en
ocksåmål bidragsvillkor. Riksteatern goda förutsättningargripande och har

förtecken.spela aktiv roll i framtida teaterpolitik med delvisatt nyaen en
frånförskjuta tonvikten i sin verksamhet produktion tillGenom teater-att

och förstärka samarbetet med stads- ochfrämjande verksamhet attgenom
Riksteatern sikt kunna bidra till förstärkt publik-länsteatrar bör en

liknande effektförankring det sarnhällsstödda teaterlivet helhet. Ensomav
uppnås förstärkning stöd Riksteatern lämnar tillskulle kunna detgenom en av

amatörteatem.

kostnadsläge och produktivitet4.6.4 Relativt

produktivitetsstudierAllmänt kostnads- ochom

produktivitet har alltförkostnader ochstudier gjorts RiksteaternsDe som av
TKU analyseradefasta Riksteaterns roll producent.ensidigt tagit som

Riksteaterns verksamhet ochingående styckkostnader iexempelvis olika
oroande. Vår huvudinvändningkostnadsutvecklingen varitkonstaterade att

fasta prestationerna i Riksteaternsensidigt tagitanalysen denär attmot
kostnader fördelasfärestâllningsverksamhet. Om Riksteaterns totala
teaterfrämjandefelaktig bild. verk-analysen Denteaterproduktionen enger

för den produktionen. Riks-bara stödfunktionsamheten inteär egnaen
bör redovisassjälvständig Verksamhetsgren,föreningsdel ärteaterns somen

främstprestationer, antaletmed avseende sinaoch analyseras egna
besökareförening och antaletoch arrangemang.perperarrangemang

finansierad och har sin fastahuvudsak statligtEftersom produktionen i är
också kommit betraktashar Riksteaternpunkt i Hallunda att som en

Även lyftadetta leder tanken fel. GenomStockholmsbaserad statlig attteater.
viorganisationens fungera har söktföreningsdel ochfram Riksteaterns sätt att

mångadecentraliserad verksamhet väsentligafråga medvisa det äratt om en
produktionen.inslag vid sidan av

påverka måste kostnads- och produk-utvecklingen framtidakunnaFör att
bådade verk-utgå från eller studeraden totala verksamhetentivitetsstudier

alter-vår beskrivning valt detför sig. Vi har isamhetsgrenarna senarevar
frågeställningardevi analysen tillnativet. tidsskäl begränsarAv ett par av

följer direktiven.direkt avsom

föreställningarmellan egenproduktion och köptaAvvägningen

med andraframgått olikasamverkar Riksteatern sättSom teater-ovan
sittRiksteaternfråga förmedling ställerdetproducenter. När är arran-om ren

i Hallunda.gå via ledningeninteförfogande. Besluten behövertillgörsnät
ligger beslutande-organisationdecentraliseradRiksteaternEftersom är 155en
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lokalt och regionalt.rätten Om exempelvis regionteater vill erbjudaen ett
relativt begränsat antal föreställningar till vidare krets utanförarrangöreren
det länet kan ingå i det utbud eller flerateatern länsteater-egna som en
föreningar erbjuder sina lokala föreningar. fleraI län har landstingen ställt ett
särskilt arrangörsstöd till länsteaterföreningens förfogande. Stödet detgör
möjligt för den enskilda lokala föreningen betala det högre prisatt som en
länsteater normalt dennär utanför sitt hemlän.tar Enligt uppgiftturnerar ser
vissa länsteatrar denna intäkter välkommet tillskotttyp till sinettav som
budget alltsåoch skulle utanför hemlänet främst ekonomiskaturnera skäl.av
På motsvarande kan Operan ochsätt Dramaten vända sig direkt till de
regionala eller lokala föreningarna i de fall de har möjlighet Kon-att turnera.
struktionen bygger förutsättningen de föreställningar erbjudsatt ärsom
producerade för tuméverksamhet och producenten kan ordna fordonatt egna

tekniker.och En viktig förutsättning ocksånaturligtvis föreningarnaär haratt
möjlighet betala de priser begärs. denI ansvarsfördelningatt gällersom som

det landsting och kommunerär skall lämna bidrag till föreningarnassom
verksamhet. Riksteatern alltsåskall i princip inte använda sitt statsbidrag för

subventionera andra producenters tuméverksarnhet.att
En variant Riksteatern köperär produktioner från andra produ-attannan

Sådana produktioner då ingåbör i Riksteaterns riksomfattandecenter. turné-
utbud. Det innebär produktionenuppsättningen bör planeras iatt samverkan
med Riksteatern och i antal föreställningar. Deavsevärt tolvett uppsätt-ges
ningar budgetåret 199293 ingick i Riksteaterns dramatiska produktionsom

i 451 föreställningar, dvs. i genomsnitt 38 föreställningar produk-gavs per
tion. Det genomsnittliga antalet föreställningar för de lyriska produktionema

44 och för Unga Riks 73. Med till föreställningar4 5 i veckan innebärvar
detta den berörda måsteensemblen turné ochatt därmed borta från sinvara
hemmascen minst månader spelåret.under För detta skallett attpar vara
möjligt krävs sannolikt ersättningsproduktion på hemmascenen. såI fall
kräver troligen producenten viss ersättning för produktionskostnaderna från
Riksteatern och inte bara ersättning för de kostnader turnén medför. Det
innebär det inte med säkerhet blir billigare med andraatt att turnera teatrars
produktioner frilansproduktioner.medän

Mot den bakgrunden har månstuderat i vadnärmare besparingar är
möjliga uppnå inom Riksteatern inköp och distributionatt färdigagenom av
föreställningar.

I de fall det turnétekniskt och planeringsmässigtär möjligt kan förmedling
köpta föreställningar innebära viss kostnadsrninskning för Riksteaternsav en
jämförtdel med egenproducerade uppsättningar. De kostnader fastaärsom

påverkasinteoch antalet speltillfällen slåskan antal före-störreut ettav
ställningar varvid styckkostnaden sjunker.
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Till fasta kostnaderna hör:de

repetitionstiden,teknikerlöner underArtist- och

repetitionstiden,Eventuella traktamenten under

koreografrarvoden o.dyl.Regi-, scenografi-,

inte behöver tuméanpassas.Material inte inhyrt ochärsom

Övriga traktamenten,hotellkostnader,löner under turnén,kostnader som
turnénrörliga och blir desammainformation är oavsetttransporter, omm.m.

egenproducerad.köpt ellerär
rörliga kostnadernaproduktionskalkyler visar de utgörRiksteaterns att

sigtotalkostnad detproduktionernasungefär 80 röroavsettprocent om omav
köp produk-besparingen vidsmå uppsättningar. Det innebäreller attstora av

produktionskostnaderna.uppgå de direktatill 20tioner kan procentca av
inköpsavtalen.påverkas villkoren i Ikostnadsreducering emellertidDenna av

uppsättnings-Riksteatern skall betala delarkräverde fall producenten att av
i motsvarande grad.besparingenkostnaden minskas

med denandra producenterOvanstående samarbetsprojekt medgäller även
måstesamproduktionerdå mindre. Ibesparingen vanligenskillnaden äratt

fasta kostnaderna förpå väsentlig del desigRiksteatern regel ta en avsom
produktionen.

Turnékostnader

turnéverksamhetbedriverRiksteatern och länsteatrarnaTKU menade att
täcka helaRiksteatern i uppdragförutsättnigar. harunder helt skilda att

fleromfattande och inkluderarRiksteaterturnéerna blir därförlandet. mer
i uppdragi första hand harövernattningar länsteatrarnas, att turneraän som

Riks-landstingsornråde. skillnader mellanfinns detVidareinom sitt eget
för repetitioner, turné-förutsättningardet gälleroch länsteatrarna närteatern

från Riks-utgick TKUinformation. den bakgrundenläggning och Mot att
övernattningarförmedför högre kostnaderturnéer transporter,teaterns resor,

utanförveckovilodagar hemorten.och
förförutsättningarna olikafå ekonomiskaungefärlig bild deFör att aven

direkta kostnadernastudie degenomförde TKUturnéverksamhetslags en av
regi. kunnaandra Förnågra i Riksteaterns och vissaför turnéer attteatrars

medverkandegenomsnittskostnadernajämförelser beräknade TKUgöra per
produktionsorten. Ivid framträdandenföreställning änoch stortortannan

lågproduktionför dramatiskturnékostnaderRiksteaternsfann TKUsett att
lägre Dramatens.motsvarande kostnader änhögre länsteatrarnasän men

kost-jämförelse mellan länsteatrarnasslutsatsergrundade sinaTKU en
för landsom-närområdet kostnaderoch Riksteaternstuméer inomnader för

sådan jämförelse inte relevant.vårEnligt bedömningfattande tuméer. är en
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Ur teaterpolitisk synvinkel det angelägetär teaterpubliken, denatt oavsett var
någotfinns i landet, någravid eller tillfällen år får tillgång till ett annatper

teaterutbud det den länsteatemän kan erbjuda. Det kan Riksteatern,egna vara
frånlänsteater län, någonDramaten eller fri I samtligaett annat fallen grupp.

frågablir det längre och därmed högre kostnader. Vad det börom resor vara
fråga jämförelser mellan kostnadernaär för det teaterutbud kom-om som
pletterar den länsteatem. I TKU:s studie blir därmed jämförelsen mellanegna
Dramatens och Riksteaterns kostnader den intressanta jämförelsemest en-

faller till Riksteaterns fördel.utsom
frågaI musikteater fann TKU Riksteaterns kostnader med-attom per

verkande och föreställning låg högre Operans. Slutsatsenän grundades en
jämförelse, bl.a.avsåg Operans tuméföreställningar med Carmen Luleåisom
spelåret 198889 och Riksteaterns turné med Tolvskillingsoperan samma
spelår. Operans uppsättning krävde 254 medverkande. Den i 6 föreställ-gavs
ningar plats. Kostnaden medverkande och föreställning bleven per ca

4001 kronor och kostnaden besök 245 kronor. Tolvskillingsoperanper gavs
i 56 föreställningar sannolikt mångalika platser. Uppsättningen krävde 24
medverkande. Kostnaden medverkande och föreställning blev l 700per ca
kronor och besök 97 kronor. ifrågasätterVi det möjligtär draper attom
långtgående frånslutsatser denna jämförelser. fåtalEtt föreställningartyp av

år från Operan fåtaltill platser i landet kan inte Riksteaternett ersätta ävenper
kostnaden medverkande blir lägre. Till bilden hör totalkostnadenattom per

för LuleåOperabesöket i 2 202 000 kronor. Totalkostnaden för Riks-var
turné med Tolvskillingsoperan till sannolikt 50 platserteaterns ca var

2 350 000 kronor eller 47 000 kronor spelplats.ca per
Den teaterpolitik vi förordar kräver tumékostnadsjäm-typen annan av

förelser TKU:s. Först bör dockän sådanuppsättningsägas äratt artom en av
den kan produceras liten länsteater lika väl Riksteaternatt blirav en som av

sådet självklart tuméer inom länsteatems närområde, dvs. inom 10 milsatt ca
frånradie hemmascenen, blir mindre kostnadskrävande turné medän en

frånmotsvarande uppsättning Riksteatern. Kan de medverkande i länsteater-
åkaproduktionen hem efter föreställningen kan besparingar bl.a.göras när

det gäller hotellkostnader och traktamenten. Nu den tuméer inteär typen av
särskilt vanliga vid länsteatrama. Eftersom det frågaregel ärens som om
kvällsföreställningar åtminstonedet, i Norrland, såär sällanytterst att

Ävenlänsteatrama fråndagsutflykter hemmascenen. vid läns-turnerar genom
tuméer frågai hemlänet blir det därför övernattningar. Det kanteatramas om

så länsteatramas övernattningar blir dyrare Riksteaternst.o.m. att änvara
eftersom Riksteatern storkund kan förhandla förmånligasig till avtal medsom
hotellen. Samtidigt bör sålänsteatrama länge desägas begränsar sinaatt
tuméer till respektive hemlän allt har kostnadsfördel framför Riks-trots en

medverkandeDe hör till fastaden ensemblen åkakan regelteatern. som som
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frågahem under veckovilan i de fall det längre tuméer, tillär om men resorna
från uppehållenoch hemorten ocksåunder kostar naturligtvis pengar.

såNu det i praktiken bara 12 de regionala ensemblemaär äratt turne-av
Övrigarande länsteatrar. regionteatrar s.k. dvs. stadsteatrarär recett-teatrar,

eller musikteatrar, i huvudsak spelar sin hemmascen. Den indelningensom
utvecklas vidare i kapitel 7 publik.och För framtiden förordararrangörerom
vi Riksteatern och de turnerande länsteatrarna hela landet sittatt ser som
arbetsfält.

Även svårighet gårdet med viss leda i bevis länsteatramas turné-att attom
i hemlänen bör kosta mindre turnéermotsvarande med Riksteaternän ärer

vår frågeställningen.detta, enligt uppfattning, enbart del För atten av garan-
mångfald måstei teaterutbudet i landet helhet den länsteaternstera som egna

från håll.produktioner kompletteras med utbud Det kan utbudetett annat vara
från också frånRiksteatern, fria andra länsteatrar, Operan ellermen grupper,
Dramaten. I de fall de övriga producenternas turnéuppsättningar lik-är av
nande karaktär finns det i dagsläget inget tyder Riksteaternsattsom
uppsättningar skulle dyrare de andras, Om det inteän tvärtom. ärvara snarare
fråga fri med sin fasta punkt i det berörda länet kommer allom en grupp

frånkompletterande produktion andra län. borde rimligenDet innebära att
merkostnaderna för turnén blir i desamma producent. Destort sett oavsett

frånundantag vi kan den gällerregeln grannlänens och Riksteatern.teatrarse
Näraliggande slippa kostnader för utanförkan veckovila hemorten ochteatrar
Riksteatern kan sina stordriftsfördelar.dra nytta av

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera kostnads- och produktivitets-att
svårajämförelser mellan Riksteatern och andra teaterproducenterär göraatt

eftersom Riksteatern betydligt producent. I de jämförelserär änmer en som
gjorts exempelvis för föreningsdelhar kostnaderna Riksteaterns reducerats till

försäljningskostnad i likhet med administrationen i övrigt belastaten som
vårproduktionen. Enligt uppfattning Riksteaterns föreningsdelbör betraktas

självständig Verksamhetsgren med prestationer och resultat. Det äregnaen
därför teaterföreningamas totala verksamhet, Riksteaternspresenterat varav
egenproduktion föreningarnasendast 30 Om kostnadermotsvarar procent.ca
för föreställningar skall belasta respektive producent borde 70att arrangera

egentligen regionteatrar, friakostnaderna belasta ochprocent av grupper
svårt långtgåendedet slutsatserandra. Med den grundsynen dra deär att av

produktivitetsanalyser gjorts Riksteaterns verksamhet.kostnads- och som av
På punkter har vi fördjupat prövningen den kritik förtsett par av som

Riksteaterns statsbidrag inte minskat i taktfram. TKU konstaterade medatt
sjunkande produktionen och avvecklingen de regionala ensemblerna.den av

Vår visar emellertid bidraget föranalys statsbidragsutvecklingen dessaattav 159
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ändamål minskade, Riksteatern successivt fått förstärkningattmen av
bidraget för kunna fullfölja särskilda regeringsuppdrag, bl.a. Finskaatt Riks,

förvaltningenTyst och Södra En väsentlig delteater bidragsök-teatern.av av
ocksåningen de lokalerna i Hallunda, i växande utsträckningavser nya som

kommer hela teaterlivet till del.
Vi delar TKU:s uppfattning kostnadsutvecklingen inom Riksteaternatt är

oroväckande, vi påståendenavvisar Riksteatern i det avseendetattmen om
skulle inta särställning. Utvecklingen minst lika oroande vid flertaletären
andra undantar Operan och Dramaten. När det gällerteatrar, turné-om man
kostnadsutvecklingen har invändningar TKU:s studier.göra Riks-att mot

skall för turnéer i länen komplement tillteatern den läns-svara som egna
föreställningar. alltsåDet inte relevant jämföraär Riksteaternsteaterns att

turnékostnader med länsteaters kostnader vid turnéer inom det länet.en egna
En jämförelse mellan kostnaderna för Riksteaterns musikteater-en av
produktioner och Operans kostnader för besök inte hellerorten ger en
rättvisande bild. För bättre kostnadsutvecklingen detatt ett ärgrepp om
nödvändigt införa ökat kostnadsmedvetande i planeringsstadiet.att ett

Slutligen har funnit besparingarna blir minimala Riksteatern iatt om
ökad utsträckning köper frånturnéproduktioner andra. Däremot bör Riks-

fortsätta den inslagna förmedla andra producenters före-teatern vägen att
ställningar via teaterföreningama. Riksteaterns uppgift medverka i distri-att
butionen i landet bör fortsättningsvis såiäven utsträckningteater storav som
möjligt decentraliserad till föreningarna.vara

4.6.5 Samspelet med omvärlden

Samarbetet med stads- och länsteatrar

visst frånEtt missnöje har uttalats regionteatrarnas och de fria gruppernas
sida teaterföreningarnas prioriteringar och Riksteaterns konkurrerandemot
utbud. Samtidigt det bevisligen så Riksteaterns andel föreningarnasär att av

bara 30 totaltär Av 3 474 i föreningar-procent.arrangemang ca arrangemang
spelåretregi 199293 052 producerade1 Riksteatern, l 004nas var av av

stads- och länsteatrar, 735 fria 274 och 409amatörteatrarav grupper, av av
övriga producenter. Eftersom teaterföreningarna del Riksteaternär en av

alltsåarrangerade Riksteatern 2 422 föreställningar producerade andraav
spelåret.under förra Riksteaterns egenproducerade andel kan naturligtvis

minska ytterligare för efterfråganskapa ökad frånutbudet andraatt en
Ökatproducenter. ocksåför andra kan skapas ökningutrymme genom en av

antalet föreningar och frånuppräkning bidragen landsting och kom-en av
Mot den bakgrunden vi nedan olika förslag i syfte för-presenterar attmuner.

bättra förutsättningarna för samarbete mellan Riksteatern och andra produ-
center.
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Till bilden hör också Riksteaternatt producerar fler föreställningar deän
i de föreningarnassom regi.ges Av deegna totalt 5661 egenproducerade

föreställningarna spelåret 199293 514 i regi de förening-ängavs annan egna
Bland förklaringama till detta finnsama. utlandstuméema och det faktum att

specialensemblema haräven Ungaarrangörsnät. Riks vänderegna sig ofta
direkt till skolorna. Hälften Cullbergbalettens föreställningarav utom-gavs
lands. Finska Riks vänder sig till finska föreningar. Tyst harteater ett eget
kontaktnät. Sommarverksamheten i bl.a. folkparkema går vid sidan teater-av
föreningarna, oftast gör sommaruppehåll.ettsom Bygdegårdar, Folkets Hus-
föreningar och studieförbund kan också beställa föreställningar direkt av
Riksteatern centralt.

Utöver de egenproducerade föreställningarna köper Riksteatern varje spel-
antal produktioner,ett då ingår i Riksteaterns utbud till föreningarna.som

Köpevillkoren varierar det frågaär förhandlingar i varje enskilt fall. Omom-
båda angelägnaärparter turnén kan det bli fråga dela kostnaderna.om attom
Ur producentens synvinkel blir sådet i fall betydande besparing. Riks-en

bidrar med halvateatern kostnaden för turné producenten varit angelägenen
genomföra. Producentenatt får ocksåom hjälp med marknadsföringen. Ur

Riksteaterns synvinkel köpetär helhet tillkommande kostnad.som Omen
producenten är stads- eller länsteater kan deten regel inte bli frågasom om

mindreän antalannat ett tuméföreställningar utanför det länet. Detegna
innebär tillskott marginalenett till Riksteaterns egenproduktion. Om köp
skall kunna Riksteaterproduktionerersätta måste det frågabli landsomfattande
turnéproduktioner med kapacitet för 40 föreställningar.en I den månca
sådana köp förekommer från stads- och länsteatrar detär naturligt att
producenten begär ersättningsproduktion från Riksteatern eller kompensation
för produktionsbortfallet hemmascenen. Sammantaget blir det alltså inte
någon besparing för Riksteaterns del. Däremot kan köpet på olika berikasätt
Riksteaterns utbud.

Generellt gäller landets stads- ochatt länsteatrar kan ha svårigheter att
i denturnera utsträckning det skulle bli fråga i utvecklatett samarbeteom mer

med Riksteatern. Som regel har de antal uppsättningarett samtidigt
spelschemat vari ensemblen medverkar. Går produktion turné kan dessen
artister inte medverka i den övriga under tuméperioden,repertoaren vilket
hämmar verksamheten Ävenhemmascenen. inrepeterandet pjäserav nya
försvåras. Normalt inrepetrar produktioner dagtid ochman spelar denya
befintliga kvällen. På så vis förnyas Ärsuccessivt. delarrepertoaren av
ensemblen turné minskar dessa möjligheter avsevärt.

Trots de svårigheter finns vi bereddaär försvara densom att teaterpolitik
gäller. Det innebär vi förordarsom utvidgadatt tuméverksamhet, främsten

vid landets länsteatrar. Riksteatern bör aktivt kunna medverka i den process,
bör inledas.som
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medSamarbetet Rikskonserter,

frånviktigt inslag i det kulturpolitiska beslutet 1974 samverkan mellanEtt var
riksomfattande tuméorganisationema Riksteatern, Rikskonserter ochde tre

ansåg KulturrådetRiksutställningar. Allmänt utredningen samordningatt en
nödvändig viktig.de R-ens lokala och regionala kontakter och Förtre varav

nivåbl.a. underlätta samverkan central övervägde utredningenatt en
frånskilja folkrörelsedelenförändring Riksteaterns organisation attav genom

Efter uppdelning skulle produkionsfunktionen kunnaproduktionsdelen. en
Riksutställningar och Riks-organiseras och sättstyras samma som

Kulturrådet ansåg sådan uppdelning skulle kunna underlättakonserter. att en
Rådetomvandling Riksteaterstrukturen önskvärd. avstodden som varav

från frågan i ställetförslag i och räknade medemellertid lägga attatt
rådandeomvandling skulle ske inom struktur.samverkan och kunna

Även Rikskonserter, andra skälvi har delning änövervägt en av men av
från bådaKulturrådet. övriga centrala turné-skiljer Riksteatern deDet som

forankringen i landet.organisationerna just foreningsdelen och därmedär ute
Riksutställningar varitsituationen för Rikskonserter och haSannolikt skulle

tillgånghaft till landsomfattandede Riksteatern ett arran-om somen annan
sammanhållen Riks-vi gjort talar förDe jämförelser närmastgörsnät. en

teaterorganisation i fortsättningen.även
förstärkt samverkan mellandet finnas skälVidare kan att uppmuntra en

då Riks-den deloch Rikskonserter. Vi tänkerRiksteatern närmast av
Kulturrådets utvärderingbenämns Stockholmsmusiken.konserter avsom

från kulturrådför miljoner Statenslänsmusikreformen Musik Rapport
Rådet ocksåfinnas överkapacitet. aviserar1994:2 visar där kanatt en

rådet istudie Stocksholmsmusiken. Vi rekommenderarkompletterande attav
till samverkan mellanuppmärksamma möjligheternaden studien särskilt

musikteaterproduktioner.och Stockholmsmusiken i olikaRiksteatern
ingår samarbetebestämmelserde nuvarande statsbidragsvillkorenI om

sådantvi konstateramellan Riksteatern och Rikskonserter. Idag kan att sam-
nivå.utsträckning central Situation-förekommit i nämnvärdarbete inte har

utveckla samverkan mellanförändras det visar sig möjligtkan att enomen
Även regional och lokaloch Stockholmsmusiken enligtRiksteatern ovan.

länsmusikreformen samarbetade Riks-nivå finns behov samverkan. Föreav
Region-musikteaterproduktioner.Regionmusiken kring antaloch ettteatern

sångartisterRiksteatern förmusikavdelningar för musiken ochmusikens stod
regionteatrarna kunnaPå ellermotsvarande borde Riksteaternsättm.m.

Även samverkansformer möjliga.andramed länsmusiken. ärsamverka
ocksåutsträckning kunnai ökadföreningar skulleRiksteaterns arrangera

Västerbotten.redan idag, bl.a. imusikföreställningar. Det förekommer
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Samarbetet med Operan och Dramaten

Ett viktigt inslag i kulturpolitiken Operan och Dramaten skulleannat attvar
i frånökad utsträckning. Besök nationalscenerna uppfattadesturnera som en

Spelåretstimulans för det lokala teaterlivet. 197071 Operan 28 procentgav
och Dramaten 13 sina föreställningar Sverige utanför Stockholmsprocent av
kommungränser. del tuméföreställningamaEn dock i Stockholmsav gavs
omedelbara närhet. viljeinriktningDen iavspeglas statsbidragsvillkorensom
syftade bl.a. till bådaöka antalet föreställningar från de nationalscenernaatt
utanför Stockholmsområdet. Den ökade tuméverksamheten skulle ettses som
led i samspelet mellan statliga och länsteatrar. Riksteatern förutsattesteatrar

for själva distributionen.ansvaret
Även denna punkt kan vi konstatera gåttutvecklingen iatt en annan

riktning den avsedda. Riksdagsrevisorema fannän Dramatens turné-att
frånverksamhet i Sverige minskat 19 i början 1970-talet till 3 %procent av

199192. Endast 0,5 sker, enligt revisorerna, i samverkan med Riks-procent
Dramaten föredra direktha och kontinuerlig kontaktteatern. attuppges en

teaterföreningar.med 30-35 dessaAtt del Riksteatern tycks inteär en av vara
allmänt känt. revisionsrapporten framgår ocksåAv Dramatenatt attanser
tuméverksamhet svårigheterviktig, harär att repertoarteater attmanmen som
planera in tuméer.

Våra kontakter med Dramaten bild. Dramaten därförturnerarger en annan
det alltid varit självklar del i uppdraget. Sedan ingår1985 tumerandetatt en

dessutom i medveten förplan utveckla nationalscenens kontakter medatten
publik hela landet. Enligtöver Dramaten har tuméerna ökat väsentligt. De

till del i samverkan med Riksteatern alltmer igörs direktkontakt meden men
hela landet. Dramaten har funnitarrangörer över direktkontakten medatt

stimulerande. Relationen innebärarrangörerna fördjupning iär repertoarval
infor turnén fortsattaoch kontakter tuméortema. Dramaten erbjuder exem-
pelvis föreningarna och andra publikgrupper särskilda denärarrangemang

till Stockholm. Sammantaget Dramaten inget behov direktkontak-reser ser av
med Riksteatern centralt. Det lättare för ha direktkontaktär Dramatenter att

med anrangÖrenteaterföreningen.
I den nämnda revisionsrapporten ocksåfann riksdagsrevisorerna att

Operans tuméverksamhet i Sverige minskat kraftigt sedan 1970-talet för att
årenblygsam. Under 1970 till 1974 23 före-procentnumera vara gavs ca av

ställningarna turné i SpelåretSverige. 199192 rörde det sig, enligt reviso-
l och den inte i medsamverkan Riks-procent procentenrerna, om ca var

Till har Operan däremot redovisat följande utveckling turné-teatern. oss av
föreställningarna år.under senare
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Tuméjöreställningar balett och orkester under perioden 198990-av opera,
199293

198990 i Sverige 20 och utomlands 41st st
199091 Sverigei 3 och utomlands 3st st
199192 i Sverige 13 och utomlands 10st st
199293 i Sverige 9 och utomlands 9st st

Med tanke Operan under fyra spelårende redovisade iatt genom-gav
snitt drygt 300 föreställningar år naturligtvis tuméverksamhetenärper av
ringa omfattning. Därtill kommer tuméverksamheten spelåret 198990 be-att
rodde hemmascen delvis pågåendesaknades under ombyggnadatt av
Operahuset.

Gästspelen distribueras alltmer i regi eftersom det distribu-saknasegen
Riksteaternmed pengar. distributör för Operan 1989.törer senastegna var

periodenUnder den redovisade i Sverige bl.a. Gävlearrangörerna teater,var
Linköpings konserthus och Växjö konserthus. Operan sig dettatrotsuppger

behov Riksteatern. detha I etablerade samarbetet mellan de svenskaav
musikdramatiska diskuteras projekt i samarbete med Riksteatern.teatrarna

tumétöreställningarFör Operans del planeras bl.a. kammaroperor.av
Sammanfattningsvis vi funnit Riksteaternshar samarbete med Riks-att

ocksåkonserter; Operan och Dramaten förekommande. Vi harär sparsamt
förståelse ekonomiska svårigheterför de praktiska och finns detnärsom
gäller utvidga samarbetet. Därför har begränsa Riksteaternsövervägtatt att
samarbetsskyldigheter till ställa förfogande.tillarrangörsnätetatt

FolkparkemaSamarbetet med

berättigadeTill de intressenter har förväntningar Riksteatern Folk-hörsom
Kulturrådet konstateradeparkema. Utredningen det fanns betydandeatt en

åretsnedbelastning det institutionella kulturutbudet. Därför föreslogöver av
fåutredningen Riksteatern skulle för samarbeteutveckla sittatt attresurser

med Genom upprustning Folkparkemas lokaler skulleFolkparkema. en av
parkerna möjligheter bl.a. mindre och musik-bättre ta emotatt teater-

fåFolkparkemas Centralorganisation borde statsbidrag för försöks-grupper.
musikföreställningar. Fri skapande verk-verksamhet med balett- ochteater-,

utvecklas i former passade Utredningen be-samhet borde parkerna.som
ocksådömde viktigt samarbete etablerades mellan parkerna och dedet attsom

länsinstitutionema.nya
från formerna fördet kulturpolitiska beslutet 1974 betonade riksdagenI att

Kultur-stödet till folkparksverksamheten skulle utredas detnärmare av nya
statsrådetrådet. Samtidigt konstaterade det statliga stödet till folkparkemasatt
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programutbud kanaliserades Riksteatern, Rikskonserter och Riksut-genom
ställningar.

Även områdedetta har utvecklingen blivit den avsedda.änannanen
Under 1980-talet kom Riksteaterns uttalade och för folkparkema kultur-nya
ambitioner åsiktsskillnadtydliggöra mellan vad gäller kvali-att parternaen

Oenighet rådde i de för frågorna.beställaren viktigastetetssynen teater.
Folkparkema har därför sedan 1990 begärt nyordning utgångspunktmeden
från följande iakttagelser:

Riksteaterns uppdrag resulterar inte längre i den produktiontyp av som
gångbeställare och producent enadesen om.

Riksteatern har kommit samarbetet folkparkemamedatt se mer som en
tillgång.belastning än en

Folkparkema andra möjligheter förbättra i landetsatt sommarteatemser
folkparker.

Samtidigt finns, enligt Folkparkemas bedönming, ändamåletförpengar
reserverade i Riksteaterns statsanslag.

Folkparkema de idag har kompetens, kunnande och överblickattmenar
för klara sommarverksamheten kraft. Folkparkema därförnog egenav anser

7-9 statsbidraget till Riksteatern bör överföras till riksorganisa-att procent av
tionen Folkparkema i Sverige. Samtidigt bör Riksteatern frånbefrias upp-
draget producera för folkparkema.att sommarteater

Utgångspunkten för folkparkemas förslag till egenproduktion detär att
krävs längre föreställningsserier vad gäller för Ambi-än närvarande.som
tionen varje uppsättning skall i 60-80 föreställningarär vilket medföratt ges

priset föreställning reduceras. Man därför utvidga redanatt att ettper avser
pågående samarbete med rad andra producenter uppsättningar förgören som
vinterhalvåret då likabestämd Det kan väl handla ellerläns-ort.en om en
stadsteater Riksteatern. Tanken kompletterande föreställ-är antalatt ettsom
ningar i Folkparkema ekonomisktskulle det såvälattraktivt förgöra produ-

ingådistributör samarbete. Enligt folkparkema förslagetscent att ettsom ger
genomförande fler föreställningar tillgängligaavsevärt för medel. anförMan

ytterligare for sitt förslag deras nuvarande egenproduktionargument attsom
betydligt publikdragandeär Riksteaterns.änmer
Riksteatern helt bedömninggör samarbetet med Folkparkema.en annan av

I 90-talsprograrnmet pekar årenverksamheten med har förändratattman
karaktär i takt med förändrade publikvanor. heter RiksteatemDet medatt
framgång forprövat Små föreställningar,vägar avseddasommarteatem.nya
för spelning utomhus, riktade till hela familjen har badplatserpresenterats

överläggningarpåoch parkeringsplatser och i folkparker. pågårtorg, mellan
Riksteatern och Folkparkema den framtida sommarverksamheten. Enom
riktlinje for Riksteatern bör nå publikgrupper övrigaunderattvara nya som
året fårsällan möjlighet familjerexempelvis med bam.att teater,se
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I promemoria till styrelsen redovisade Riksteaterns ledning 1992en ut-
vecklingen sommarverksamheten. framgårI denna antalet föreställ-av att
ningar mellan 198283 och 199192 frånminskat 203 till 97. Minskningen

tämligen väl nedgångenden allmänna i Riksteaternsmotsvaras produktionav
under perioden. föreställningarAntalet beställda Folkparkerna uppgick deav

åren till 60-tal år. alltsåDet handlar relativttre senaste begränsadett per om en
föreställningsvolym.

Kostnaderna för sommarverksamheten har under 1980-talet varit oföränd-
årligenrade och legat 8 kostnaderna för Riksteaterns totalaprocentca av

teaterproduktion. Man skall märka endast begränsad delatt en av sommar-
föreställningama distribuerats folkparker.landetsgenom

Sammanfattningsvis kan konstatera i Sverigeatt sommarteatern genom-
gått förändringar under efterkrigstiden. tioårsperiodUnder efterstora en
andra världskriget teaterverksamheten i landets folkparker betydande.var
Efter nedgångenden snabba vid 1950-talets slut har parkemas teaterverksam-

förhet praktiskt försvunnit, detta innebär intetaget attvuxna men sommar-
har försvunnit i landet, den antagit former. Under slutetteatem attsnarare nya

1970-talet och hela 1980-talet har varitdet mycket kraftig utvecklingav en av
och bygdespel både publik ochengagerat storasommar- som grupper som

amatörmedverkanden. Denna har till del spelplatser.ägtstor rum nya
råderDet uppenbart det olika uppfattningarär mellan Folkparkerna ochatt

Riksteatern i hur teaterverksamheten skall skötas. Konflikten hand-synen
lar främst repertoarfråganskilda och bottnar tvåi desynsätt organi-attom
sationerna har olika uppdrag. Riksteaterns sin uppgift i folkparkernasyn

åren.har skiftat För närvarande har uppenbarligen ett teater-genom man mer
bildande perspektiv i valet Folkparkerna markerar tydligtrepertoar. attav

i parkerna främst underhållande.skall Kritikenteaterrepertoaren motvara
utgår frånRiksteatern erbjuds för lite ochatt operetter,man av revyer

musikaler.
existerarDet inget avtal reglerar samarbetet mellan Riksteatern ochsom

folkparkerna. Den utredning föregick sammanslagningen Riksteaternsom av
och Svenska Teatern kommenterade inte hur den organisationen skullenya
bedriva sommarverksamheten, mindre hur samarbetet folkparkernamedän

går alltsåskulle utfonnas. någraDet inte rättsligt bindande påkravatt attresa
frånskall överföras Riksteatern till Folkparkerna. Detta gäller i allresurser

synnerhet det svårtmycket precistär beräkna Riksteaterns kostnaderattsom
för parkverksarnheten

Folkparkernas egenproduktion handlar i utsträckning bam- ochstor om
farniljeteater. Man samarbetar företrädesvis med privata producenter intesom
ingår i den statliga bidragsgruppen har publik attraktionskraft.men som en
Genomsnittet parkemas barn- familjeföreställningar lågoch sommaren
1993 713 besökare föreställning. De familje- och vuxenföreställningarper
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distribuerades Riksteatern redovisade betydligt lägre publik-som genom
siffror, 260 besökare föreställning.per

vår teaterornrâdet arrangörsfrågomaI inledande analys vihar betonatav
och behovet stärka arrangörsledets inflytande samhällsresursemaöverattav
och teaterproduktionen. I det perspektivet de folkparkemasvenska mycketär
intressanta arrangörer.som

Teaterpolitikens främsta uppgift konstnärlig kvalitet ochär att garantera
mångfald. ambitionerDessa bör prägla varje teaterpolitiskt beslut. Mot den
bakgrunden det intressant folkparkemas förslag till teaterverksamhetär att ny
innehåller samarbeten med samhällsstödda teaterproducenter dokumente-av

få folkparkema i den utvidgaderad kvalitet. Det angeläget med ochär att
förstärkta arrangörskrets teaterinstitutioner fria kommeroch attgruppersom

framtiden.behöva i
Om det visar sig den nuvarande ordningen med centralt beslutatatt ett

organisationerna Svenska Riksteatern och Folkparkemassamarbete mellan
inte fungerar det rimligt det upphör. Grunden förCentralorganisation är att

nivån.ligga lokalasamarbete mellan folkparkema och Riksteatern bör den
möjligheti teaterförening har den lokala folkparkenSom medlem atten

påverka Riksteaterns utbud.

Omvärldsförârtdringar

för bedömning Riksteaterns utvecklingsmöjlig-särskild betydelseAv en av
för ideella sektorn, utvecklingenheter det förnyade intresset den störreär mot

insiktenväxande funktion drivkraft iregioner och den teaternsom som
samhällsutvecklingen.

beredning tillsatts för främja den ideella sektorns utvecklingDen attsom
sitt den ideella sektorn ökade möjligheterskall inrikta arbete att att tage an-

det allmännyttiga intresset och människorsför verksamheter där egnasvar
Beredningen skall särskild uppmärksamhetbehov kan förenas. ägna

områden landsting och kommun,föreningar inom vanligen sköts stat,som av
mellan ideell verksamhet. Beredning-dvs. offentlig, privat ochgränszonen

ideella sektornarbete skall i förslag den störreettutmynnaens som ger
bedrivs i offentlig regi.det gäller komplettera verksamhetnär att somansvar

områdetill det bered-Riksteatern ideell organisation hör tvekanutan somsom
åren finns20 visar detskall främja. Utvecklingen under deningen attsenast

få fortsatt godaväxtkraft i Riksteaterns folkrörelsedel. Den börbetydandeen
inleds mellan Riksteaternverka. Vi samverkanmöjligheter gärnaatt att enser

för ömsesidigt erfarenhetsutbyte.och beredningen
vår går for flertaletutvecklingen regionerEnligt bedömning störremot av

på länsnivå.verksamhetsområden Vi stöderidag sin tyngdpunktde harsom
Europarådets rekom-ochbedömningen bl.a. Regionberedningens arbete

utanför Stockholms-utveckling nationellaregionalamendationer centra 167om av
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området. På teaterornrådet det främstär produktion dramatiskastörreav
uppsättningar, musikteater och dans behöver avsevärt större avsämings-som
områden län.än ett

Även den regionala nivåns växande intresse för kultur drivkraftisom sam-
hällsutvecklingen måste med i bedömningen. Det har bl.a. lett tilltas att
landstingen krav erkännande självständigt regionaltett kultur-ettreser av

Det regionala måstekulturlivet få tillåtas variera utifrån olika regionalaansvar.
förhållanden och strategier. Om landstingen får gehör för sina krav kommer
detta sannolikt innebära stads- fåroch länsteatraratt skiftandeatt änett mer
utseende idag. Därmed blir svårareän det generellt långsiktigtän ochatt säga
något på vad Riksteaternsätt skall komplettera det regionala och lokalaom
teaterlivet. Vad kan kraven kommersägas ökaär Riksteaternsattsom att
flexibilitet och anpassningsformåga.

4 6 6 Sammanfattning. .

Sammanfattningsvis kan vi konstatera Riksteatern olika kom-att sätt
pletterar de regionala verksamhet i enlighet med deteatrarnas teaterpolitiska
intentionerna. Att kompletteringen påsker det förutsattessätt änannat som
1974 kan förmågatolkas hos Riksteatern verksamheten tillattsom en anpassa
förändrade förutsättningar. Eftersom det inte uppstått samordningen
länsnivå huvudmännens försorg har Riksteatern fråganlöstgenom genom
sina länsteaterforeningar. Eftersom stadsteatrama knappast alls ochturnerar
länsteatrama i varierande omfattning har Riksteatern återgåttdelvis till rollen

landsortens Att lyriska produktioner minskade underteater. periodsom en
hade främst ekonomiska orsaker. Om musikteater fåroch dans förutsättningar

utvecklas i mindre antal musikteaterregioner efterfrågebildenatt kanett och
kraven Riksteatern förändras.

Riksteaterns roll idéell organisation teaterområdet bör utvecklassom
och förstärkas i samverkan med den beredning pågår för främja denattsom
idéella sektorns utveckling. För finansiera förstärkningen förenings-att av
delen i organisationen bör Riksteatern förskjuta tyngdpunkten i sin verksam-

frånhet teaterproduktion till teaterfrämjande verksamhet. En del finan-av
ocksåsieringen bör kunna ordnas Riksteatern tillvara deatt smärretargenom

besparingar kan uppnås köpa föreställningar i ökad utsträck-attsom genom
ning.

Våra överväganden och förslag avseende Riksteatern i kapitelpresenteras
10.
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fria sektorn5 Den

Fria5.1 teatergrupper

byrådirektörenutarbetadei avsnittBakgrundsbeskrivningama detta är av
kulturråd.Eriksson vid StatensMats

stödetDet statliga5.1.1

verksam-hela landetfriafyrtiotal199293 erhöll överUnder teatergrupperett
till friaKulturrådet. bidragssummanfrån Den totalahetsbidrag teatergmpper

märksbidragsmottagareBland36 miljoner kronor.uppgick till drygt större
Skånska 2,6 miljoner kronor,miljoner kronor,med 5,5Folkoperan teatern

mil-Oktober 1,5Musikteatergruppenmiljoner kronor2Orionteatem samt
statsbidrag grund-fr.o.m. 199394uppbärFolkoperanjoner kronor. ur

beloppsanslaget.
199293spelade underfriastatsbidragsmottagandeDe teatergruppema

den totala000 besökare. Avinför 721föreställningardrygt 7 000 om-ca
föreställnings-58 ochsamhällsbidragensättningen utgjorde procentca

de totala36Statsbidraget utgjorde37intäkterna procentprocent. avcaca
primärkommunalanågot de samladehögrevilketsamhällsbidragen, änär

13Landstingsbidragen utgjordebidragen till procent.cagrupper.samma
kulturrådetutgår också från projektbidrag tillverksamhetsbidragenUtöver

fördelades itillfällig Ca 5 miljoner kronorteaterverksamhet art. pro-av mer
under 199293.jektbidrag

särskild referensgruppberedsför friaBidragsärenden teatergrupper av en
teaterområdet.bestående inomsakkunniga8av

5.1.2 Nuläge

Från1970-talet. desedanfria sektorn förändratsinom den harStrukturen att
för-lättdeñnierade har deenhetliga ochvarit relativtfria teatergruppema

och denspännviddenkonstnärligariktningar. Den äri olika storgrenats
Kulturrådets friaanslag tillerhållerteaterproduktion stöd teater-genomsom

uttryck.former ochantalrepresenterar ett stortgrupper
deDessafria ärurskilja fyra kategorierkan sta-Man teatergrupper.av

ibland barnteaterochspelarhuvudsakligentionära vuxen-grupperna som
på ochbåde spelarregionalafast turnerar,egen scengrupper somegen scen,

ungdomsteaterbarn- ochföreträdesvis spelarturnerande samtgrupper som
projekt-arbetarkonstellationeri tillfälligascenkonstnärerfrilansande som 169
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Någrabasis. svåraär placera in i enda kategori ochatt relationengrupper en
mellan föreställningar turné och växlar för del åren.mellanegen scen en
Den gjorda indelningen ändå översiktlig bild strukturen inom denger en av
fria teatersektorn.

Gemensamt för dessa grupperkonstellationer de verkarär under knap-att
ekonomiska förhållanden. Endast undantagsvis kan löner underpa helatas ut

året. Konkurrensen de offentliga bidragsresursema och denär eko-om stor
nomiska realiteten tvingar ofta fram olika former lågbudgetkompromisser.av

Lite generaliserande kan de fyra kategoriernasäga specialise-att ärman
ringar inom den tidigare homogena fria sektorn. De äldre levergrupperna

stårkvar i dag för tradition för nyskapande;än tumerandet bedrivsmen mer
till del specialiserade små effektiva bamteatergrupperstor och nyskapandetav
har övertagits konstellationer. friktionEn i frigruppsrörelsensav yngre som
barndom fanns förhållandei till institutionerna har åren framväxtnu genom
inom den alltmer uppsplittrade rörelsen.

Av det totala antalet föreställningar statligt subventionerade underteatrarav
199293 svarade fria för 35 7 065. Publikandelenteatergrupper procent
uppgick till 24 721 180.procent

De fria med statsbidrag för del det totalastorgrupperna ut-svarar en av
budet kvalitetsinriktad barn- och ungdomsteater i landet. Under 199293 var
andelen föreställningar 62 och andelen publik 44 Totaltprocent procent. sett
minskade dock de fria bådeandel föreställningar och publik igruppernas av
förhållande till institutionerna jämfört föregåendemed år.närmast de friaAv

föreställningar under 199293 68teatergruppernas 0657egna procentvar
riktade till barn- och ungdom.

Den tidigare omfattande turnéverksarnheten med vuxenföreställningar har i
praktiken upphört.

5. 1 .3 Stationära grupper

De stationära mångaoch i fall institutionsliknande med ellergrupperna mer
mindre fast ensemble med sina fasta kostnaderär och höga självfinansierings-
grad för sin överlevnad beroende hög publikbeläggning sina produk-av
tioner. De flesta spelar andel den iblandstor vuxenteateren egna scenen,
kombinerat småmed turnerande uppsättningar för bam. 40 derasprocent av
föreställningar 199293 riktade till barnungdom. De lever på marginalenvar
och bedriver pusslande med olika intäktsformerett för fåavancerat att
ekonomin ihop.att

10 kan betecknas stationära. Deras sammanlagda bidrag frångrupper som
Kulturrådet för 199293 uppgick till 11 miljoner kronor, vilket motsvararca

1,1 miljoner kronor Dessa ocksåhar höga kommunalaca per grupp. grupper
bidrag och ibland landstingsbidrag.även Det totala samhällsbidragen in-

frånklusive de AMS och andra myndigheter uppgick till 28,5 miljoner170
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199293 de ikronor Undervilket blir 2,9 miljonerkronor gavper grupp.
genomsnittlig publik ll 000föreställningargrupp medgenomsnitt 115 en

och den genomsnittligaSjälvñnansieringsgraden 26 procentvarper grupp.
264 kronor.samhällsubventionen besökper var

förlagd till etable-huvudsakliga verksamhetGrupper med sin egen scen
årligt frånår haft stöd10 och alla harrades tidigt. Ingen änärgrupp yngre
etablerade sigKulturrådet stationäraDensedan senastestarten. grupp som

åri Stockholm, vilket skeddeTeater Galeaseninom statsbidragssystemet är
kategori slagit sig in blandinom dennaSedan dess har ingen1984. ny grupp

verksamhetsbidrag.mottagarna av
Anställ-förhållandevis personalstyrka.stationära harDe storteatrama

då1980-talen,emellertid förändrats sedan 1970- ochningsförhållandena har
Undermindre avlönade ensembler.fasta ellerbestod mergrupperna av

produktionsanställ-gått andelalltår utvecklingenhar störremot ensenare
årsverken.elvaredovisar dessaskådespelare. genomsnittIningar grupperav

årsverkeförgenomsnittliga kostnadendenDet bör dock ettnoteras att
innebäruppgår 000 kronor, vilket deavgifter till 180socialainklusive att
gäller foröverstiger löneuttaget. Dettaarbetstimmamas antal ävenredovisade

kategorier.övriga
med 5,5 mil-SexStockholmsgrupper.Kategorin domineras grupperav

Kulturrådet fast förankrade i Stockholms-frånkronor i bidrag ärjoner
två medhar Göteborgde stationäraregionen. Av gruppergrupperna

kronor2,6 miljonerLandskrona1,6 miljoner kronor,sammanlagt en grupp
miljoner kronor.1och Gotland en grupp

4 Regionala5 1 grupper..
sig i hem-de dels har etableratkännetecknasregionalaDe attavgrupperna

omfattandesamtidigt de bedriverofta medkommunen, som enegen scen,
småNågra länsteatrar.dem liknarregionen.i dentuméverksamhet avegna

Nationelltrubrikenunderarrangörssituation nedan beskrivsDen som
de medfori hög grad dessagäller äventurnerande även omgrupper,grupper

något mindreverksamhetförankring och kombinerade ärregionalasin
medfört tuméom-många fallspeltillfallena isårbara. minskande harDe att

nivåbehålla föreställningsantaletrådena utvidgats i försök att somsamma
uppnådde regionen.i dentidigare egnaman

sammanlagda bidrag13 Denkategori fallerInom denna summangrupper.
vilketmiljoner kronor,Kulturrådet uppgick till 9,8från för 199293 mot-ca

Även höga kom-hardessa700000 kronor grupperper grupp.svarar ca
statliga stödet.med detsamordnadelandstingsbidrag, oftaochellermunala-
myndigheterfrån andraAMS ochinklusive desarnhällsbidragentotalaDet

kronor1,9 miljonervilketmiljoner kronoruppgick till 26,6 motsvarar per
föreställningargrupp medgenomsnitt 125spelades iUnder 199293grupp. 171
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genomsnittlig publik 13 000. Självfinansieringsgraden 38en ca var pro-
och samhällsubventionen i genomsnitt 138 kronorcent besök.per
likhetI med de stationära har det varit liten omsättninggrupperna en av

bidragsmottagare inom denna kategori. Personalstyrkan i års-medeltal 10är
verken. Liksom för de stationära ökar andelen produktions-grupperna
anställda.

5.1.5 Nationellt turnerande grupper

De nationellt turnerande med statsbidrag spelar till delenstörstagrupperna
barnteater. Under 199293 andelen bamteaterföreställningar 85var procent.

mångaDen i kommuner genomförda decentraliseringen budgetansvarav
öronmärkning kulturmedel har medförtutan problem förstoraav grupperna

sälja sina produktioner och har förutom minskatatt antal föreställningar inne-
burit ökad administrativ belastning Detta meden sammantagetgrupperna.
ökade turnékostnader och allmänt krympande ekonomi för arrangörsledeten
innebär allvarligt hot de turnerande möjligheterett fortsättamot attgruppemas

Ävenspela barn- och ungdomsteater god kvalitet. konkurrensen med läns-av
och Riksteatern speltillfällen har hårdnat.teatrarna De fria fårom grupperna

svårareallt hävda sig i denna konkurrens, då de ofta hållatvingasatt högreen
prisnivå beställarna de i flera regionergentemot inte omfattasattgenom av

frånarrangörssubventioner landstingen. ocksåEn tendens friaär att gruppers
andel bam- och ungdomsforeställningar minskar förhållandei till teaterinstitu-
tionemas, vilket framgår Kulturrådets teaterstatistik för 199293.av

Elva nationellt turnerande hade frånstöd Kulturrådet undergrupper
199293. Den sammanlagda bidragsumman uppgick till 2,5 miljonerca
kronor, vilket 250 000 kronor Gruppernamotsvarar har sinper grupp. g.a.
nationella inriktning lågaofta frånbidrag hemkommun och hemlän. Det totala
samhällsbidragen inklusive frånde AMS och andra myndigheter uppgick till

4 miljoner kronor, vilket 600 000 kronor Undermotsvararca per grupp.
199293 spelades i genomsnitt 146 föreställningar medper grupp en genom-
snittlig publik 9 700 Självfinansieringsgraden 54per grupp. procentvar
och den genomsnittliga samhällsubventionen 50 kronor besök.var per

Av de nationellt turnerande äldre år.tioär De har färreängrupperna sex
anställda i genomsnitt årsverkengrupp3,6 och ofta betydligt flexiblareen
organisation de stationära och regionalaän De nationellt tumeran-grupperna.
de spelar uteslutande barnteaternästan sällan ungdomsteater.grupperna -
Den turnerande finns inte representerad inom denna kategori.vuxenteatem
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6 Frilansande teaterkonstnärer5 1. .
någonfrilansande teaterkonstnärema inte enhetlig kategori deDe utgör men

någoninte fast vid institution eller kanhar det de engageradeärgemensamt att
någon övriga kategorier urskiljs här. Ofta bildar frilan-föras till de treav som

konstnärliga idén, iprojektgrupper för enstaka produktion där densare en
många samlandestark konstnärlig ledare, denfall uttryckt utgörav en

hållatillfälliga existens. fall vill försökaför I andragrunden mangruppens
svårigheter ikärnensemble eller produktionsgrupp,ihop fast stötermenen

bådebegränsningar gäller egenintäkter och detform ekonomiska vadav
projekten till vuxenpublik.stödet. Till delen riktar sigsamhälleliga största en

återfinns teaterfonner,kategori bl.a. experimentellaInom denna gräns-
musikdramatiskaöverskridande projekt, etableradeännuunga grupper,

någotriktade produktioner med smaltuppsättningar, mimuppsättningar,
geografiska sprid-varierande medan denkonstnärliga haltenDen ärtema.

centraliseringstorstadsregionema. Dennakoncentrerad tillningen ärär
på skådespelarresurser, och dennaturlig tankemed recensenter storaatt

ingårockså återfinns många projekten ipubliken där. Förpotentiella av
genomföra måstetuméerturné i landet. Dessaursprungsplaneringen att en

intemånga köperfall ställas in eller begränsasdock i arrangörernaattp.g.a.
dåfåtal kommer tuméer och detprojektföreställningarna. Endast rörutett

tvåpersonsuppsättningar.små billiga elleruteslutandesig nästan om en-
medförtlandsting och harbidragsresurser inom kommun,Nuvarande stat

och experi-återstår för den projektbaseradebegränsatdet ett utrymmeatt
långsiktiga åtagandena förteaterverksamheten, efter det dementella att mer

får konsekvens kravenuppfyllts. Detta attpermanenta som egen-grupper
ytterligare storstadskoncentrationi sin medförblir höga, vilketintäkter tur en

publikframgångar kostsamma tuméplaner inte kanochmed hopp attom
mångaså ursprungsplaner löner interealiteten detgenomföras. I är att stryps,

projektet inte kan genomföras alls.medverkande ellerkan utbetalas för de att
personliga skulder for initiativtagarna.projekten medAlldeles for ofta slutar

Riksdagens Revisorer5 1 7. .
folket denoch svenskaRevisorer iRiksdagens Teatrarnarapportentar upp

sammanfattningenfömyelseperspektivet. avslutandeI denfria sektorn ur
skriver revisorerna bl a:

påpekat initiativMånga våra intervjuade dethar teaternatt somav
på andra konstgrenar1970- och 80-talen borta och dethade ärär att som

dans,ungdomsmusik,står delar bildkonst,för fömyelsen i dag, t.ex. av
På delvis ha förloratgyckleri. teatersidanstand-up och sägs gruppteatem

säkra kort.alltexperimentglädje och institutionsteatrarnasin satsamer 173
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också småallt börjat likna institutions-fria haräldreDe grupperna mer
också frigruppsstödet. harlagt beslag delen DeDe har störreteatrar. av

från år år. statliga fri-också fått efter Därmed bidrar detstöd staten
teaterornrådet och hindrargruppsstödet till konservera strukturenatt

fram i tillräcklig utsträckning.initiativ kommaoch attgrupper nyanya
vår framför möjlighet till stödmening bör allt deEnligt unga gruppernas

Även bekostnad fort-rörliga medlen bör förstärkasförbättras. de av
förändringgående verksamhetsbidrag. kan skeDet t.ex. genom en av

så stöd för all framtiddetta stöd intefrigruppsstödet sättett att avser
år.till Därefter kan stödetomfattande begränsas 3-5stödoch att ett mer

ned.successivt trappas

Utredningens synpunkter5.1.8

år friaför deförändrats dramatiskt underharVillkoren teater-senare
förhållandevis bidragsutveckling har förutsättning-godTrotsgrupperna. en

till dettai grunden. Orsakernaverksamhet förändratsför ärgruppernasarna
regionteatrarna finns det inteutbyggnadenstrukturella. och medfrämst I av

tidigare. märks inteutbud Detavsättning förlängre somgruppernassamma
efterfrågan Samtidigt hari arrangörsledet.minskandedenminst genom

scenartisterna vuxit mycketicke-institutionsanställdabland dearbetslösheten
åren.under desnabbt senaste

regionteaterutbyggnadenkombination medsamhällsutvecklingen i istort
finns därför anled-konstnärliga roller. Detfriadehar teatergruppemagett nya

område. dettaKonkret innebärpolitiken dettaden statliganing omprövaatt
till tillfälliga, konstnärligtriktaambitionen bör attatt resursernavara mer

fasta, institutionsliknande kon-mindre till byggalödiga projekt och att upp
särskilt betonaanledningi sammanhangetfinns dockstellationer. Det att

blisärskilda bidragsmodeller kandäroch ungdomsteatembetydelsen barn-av
aktuella.

Amatörteaterområdet5.2

påståendet teaterintresset iåren fog fördeUtvecklingen under attsenaste ger
bekostnadaktiviteti skapandeutsträckning sig uttryckväxande tar avegen

uppskattnings-visarKulturrådets deltagandeVidgatteaterbesök. attrapport
någon formsigtjugo amatör-000 eller ägnarvis 350 avaven person --

någon erfarenhet arbeteår. svensk harfjärdeNästanunder ett avteater var
verksamhet idennamindre del skerEndast tillmed amatörteater. orga-en
medlemsföreningarRiksförbund har 400former.niserade Amatörteatems ca

arbetarteaterförbund harSverigesenskilda medlemmar.36 000med ca
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befolknings-Skolungdomar aktivamedlemmar.knappt 2 000 änär mer
aktivaFlickorkvinnorgenomsnittet. är än män.mer

i studieförbundensantalet deltagareAktiviteten kan bl.a. mätas genom
åren 198889 ökade detMellan 198283 ochamatörteaterverksamhet. sam-

och teatercirklarstudieförbundensantalet deltagare imanlagda teatergrupper
tidigare har30 Somfrån till drygt 80 000, dvs. meddrygt 60 000 procent.

årliga studieförbundens teaterfö-publiken vidfördubblades denredovisats
frånåren bestämt 555 00och 198990,mellan 198182reställningar närmare

besök.till 1,2 miljoner
också befolkningsandelen med erfarenhet amatörteaterintresseAv är att av

likaGlesbygdsborbefolkningstätheten. är nästanberoendeknappast är av
inte likabefolkningen. Stockholmare äriaktiva amatörteater resten avsom

i övrigt.befolkningenaktiva som
Kulturrådet sammanfattningsvis ikonstaterade amatörteatemattrapporten

traditionella uppsättning-1980-talet. Till deunderutvecklats explosionsartat
bygdespelantal arbetar- ochkommitharvintersäsongenunder ett stortarna

sådana Sommaren100 spel1989under Sommaren sattes upp.casomrarna.
till 382 000uppgickinför publiktill 170antalet ökat1993 hade casomen

besökare.
ekonomisktolika bl.a.stöder sätt,Riksteatern amatörteatem ettgenom

byggtRiksförbund ATRpjäsbibliotek, Amatörteatemstill detbidrag som
respekt förpjäser medförför underlätta sättaattteatergruppernaatt uppupp

också skrifter och böckerutgivningmöjliggörRiksteaternupphovsrätten. av
föranställd verkarområdet konsulentför och harintresse ut-somenav

veckling amatörteatem.av
målgrupp. VerksamhetenssinärVärt amatörteatemäratt notera att egen

tillteaterupplevelser. Dettapublikensyfte intefrämsta trotsär storaatt ge
professionellochkoppling mellannaturligtvis amatörteaterfinns det näraen

förståelse föroch respektmänniskors intresse,bidrar tillAmatörteatemteater.
många fall ock-inom iaktiva amatörteatemkonstant. De ärärteater somsom

troligenDäremotengagerad publik vid fasta ärså kunnig och de scenerna.en
professionellbesöker sällandel desspublik till Denamatörteatems stor egen.

högutbildade.domineradstorstadskoncentrerad inteinte ochärteater, av
och denmellanår samarbete utvecklatshar amatörteatemUnder ettsenare

Amatörernasjälva uppsättningarna.vad gällerprofessionella teatern enga-
arbetar medyrkesmässigtskådespelare andraochregissörer, somgerar

Sam-professionellai uppsättningar inom dendeltarAmatörer teatern.teater.
stöd detbehövermånga fall goda resultat. Amatörteatemiarbetet har gett av
sin för-och kan ibesitterprofessionellayrkeskunnande den turteaternsom

områdenfrån andraerfarenheter änför teaterarbete ochentusiasmmedla

teater.
har vifå uppgifter läget inom ävenaktuella amatörteatemFör att om

studieförbundenscentralbyråns SCB statistik överStatistiskastuderat
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studiecirkelverksamhet inom utövandeämnet teater redovisnirgsamt en av
verksamheten inom Amatörteatrarnas Riksförbund ATR och Sveriges
Arbetarteaterförbund ATF utarbetad Svenskt Amatörteaterråd. Staistikav

amatörteateromrâdetöver redovisas i bilaga
En del de lokala amatörteaterföreningarnas verksamhetstor iskerav

någotsamarbete med studieförbund. Detta gäller också många sommarspel.
Uppgifterna verksamheten inom folkbildningsorganisationema,om somnar-
spelen och de lokala amatörteaterforeningama kan därför överlappa vararüra.

Övrig5 2 1 teaterverksamhet. .
Vid sidan samhällsstödda teaterinstitutioner friaoch bedrivs iteatergrupperav
vårt land teaterproduktion i andra former. Man kan här dennämna stora
betydelse de privata teatertöretagen, radio- och TV-teitemamatörteatem,som

mångfaldenhar för inom svensk I andra delar utredningenteater.m.m. av
dessaberör vissa aspekter teaterverksamheter huvudsakligen lallerav men

de utanför utredningens ram.
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6 Arrangörer och publik

6.1 Teaterarrangörema

6.1.1 Recett- och gageteatrar

utgångspunktDe samhällsstödda kan frånmed deras arrangörsför-teatrarna
hållanden tvådelas in i kategorier. De statliga Dramaten och Operanteatrarna
jämte ingårlandets stadsteatrar i den Några länsteatramaena gruppen. av

också i utsträckning sina föreställningar; de alltså intestor ärarrangerar egna
helt beroende arrangörsled mellanhand till publiken. Folkoperan,ettav som

Östergötland, Örebrolänsteatrama i Västmanland, och musikteatrarnaisamt
UmeåKarlstad och exempel regionala institutioner vad beträffarär som

intäktsförhållandena kan karakteriseras stadsteatrar.närmast Ovan-som
stående producenter kallas fortsättningsvis recett-teatrar. De arrangerar nor-

sinamalt föreställningar själva och intäkterna de publikenutgörs recetterav
betalar i biljettkassoma.

Övriga jämtörelseåret12 länsteatrama ll vid 199293 Riksteaternsamt
den kategorin. Flertaletandra dessa litar i huvudsak andrautgör av arran-
för publiken. föreställningsprisDet betalargörer kallasmötaatt arrangören

varför vi kallar dessahär gage-teatrar.teatrargage
spelåretAv landets 27 teaterinstitutioner 199293 alltsåkunde 15 karak-

teriseras De representerade del institutionemasrecett-teatrar. storsom en av
totala publik. samtliga 264Av 2 000 besökare id landets teaterinstitutioner
spelåret 629199293 beräknas 1 000 eller 72 före-procent representera
ställningar vid Publiken vid uppgick till drygtrecett-teatrar. gage-teatrama
635 000 besök eller 28 teaterinstitutionemas totala besöksantal.procent av
Dessa besök behöver nödvändigtvis inte ha vid föreställningarregistrerats
hos andra ocksåDe flesta sina före-arrangörer. gageteatrar arrangerar egna
ställningar i måttutsträckning. Ett föreställningardestor annat som arran-

andra producenterna själva teatrerstatistikensarrangörer än ärgeras av
variabel antal besök utanför spelårethemkommun. 199293 uppgick dessa
till sammanlagt 620 000.ca

viktigtDet erinra sig tuméteatems arrangörsproblemär alltatt att trots
relativt begränsad andel den totala publiken. Reoett-teatrarrepresenterar en av

kan svårigheternaturligtvis ha nå dåmed sin publik det handlaratt men om en
problematik den gäller för den turnerande länsteatem.änannan som

bådaEn jämförelse mellan de producentkategoriema ocksåvisar att recett-
andel den statliga finansieringen 607 miljoner kronor 70teatrarnas utgörav

procent medan andel 260 miljoner kronor 30 procent.ärgage-teatrarnas
frånOm bortser Riksteatern erhöll de 11 48 miljoner kro-gageteatramaman 177
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i statsbidrag eller 5 det samlade statsbidraget till teaterinsti-procentnor ca av
tutionema.

bådaEn skillnad mellan de producentkategoriema utgör recettemasannan
respektive intäktsbetydelse. För uppgick denrecett-teatramagagemas genom-
snittliga biljettintäkten besökare till 90 kronor spelåretunder 199293per
medan redovisar 64 kronor besökare.gage-teatrama per

6.1.2 De kommunalt stödda arrangörerna

dåVilka de turnerande lokala låtitär arrangörer Vi har analyserateatramas
två turnerande arrangörsförhållanden.producenters tvåDe Jön-ärteatrarna
köpings länsteater och den fria Friteatem. Nedanstående tabellteatergruppen
illustrerar vilken roll olika förspelar de olika producentema.arrangörstyper

förhållandenaFör indikation förändrats tioårigunder drygtatt en om en
också förhållandenaperiod redovisas i början 1980-talet.

Tabell 6.1 Arrangärfirhållanden 198081 och 198283 vid Jönköpings
länsteater och F riteatem

Arrangörstyp Jönköpings länsteater Friteatem
198081 199293 198081 199293

antal % ntal % antal % antal %a

Eget 250 47 21 43 48 24arrangemang
Kommunlandstförv 63 12634 24 9 l 8 63 3 l
Gmndgymnasieskola 97 52 57 11 O 27 13
Teaterförening 1 637 9 12 6 12 44 22
Annan arrangör
studieförb.org. m.m. 8 4 39 7 3l 27 22 11

Summa 185 535 49 204

framgårAv tabellen de dominerande i landetteaterarrangöremaatt utgörs
själva, kommunala institutioner förvaltningaroch de lokalateatrarna samtav

teaterforeningama.
Olika producenter har olikartade arrangörsstrukturer. Riksteatern använder

tvåsig i huvudarrangörer, teaterföreningarna detstort sett av som arrangerar
offentliga vuxenutbudet grundskolans beställamivå. I regel dennasamt utgörs

de lokala skolenhetema. I somliga kommuner behålltharnumera av man en
central inköpsorganisation antingen placerats kulturfritidsförvaltningsom
eller motsvarande alternativt lokaladen skolforvaltningen.

Jönköpings länsteater i likhet många andramed läns-arrangerar numera
del utbudet i regi. Skolorna och kommunala institu-teatrar storen av egen
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tioner för de regionala iär regel viktigare teaterför-teatrarna arrangörer än
eningama.

6.1.3 Skolorna är viktiga arrangörer

För barn- och ungdomsteatem skolorna viktigasteden Därförär arrangören.
utvecklingen självstyrande skolenheterär med resultatansvar alltmot ettegna

ökande hot de vänder sig till skolteaterarrangörema. Det deärmot teatrar som
fria hittills hårdastdrabbats effekterna denteatergruppema som av av nya
skolorganisationen. Grupperna kan inte teaterinstitutionema subven-som
tionera gageprisema och de har heller inte den administration krävssom nu
för systematiskt bearbeta köparled kort tid blivit mycketatt störreett som

oöverskådligareoch tidigare.än
från pågårEn preliminär Kommunförbundet visar det arbeterapport att ett

mångai kommuner för skapa väl fungerande lokalarrangörsapparatatt en
nivå Mångaför skolteatem. svårigheternaproducenter har dock upplevt att att

föreställningar åren.sälja ökat markant under de senaste
Friteatem beskriver följderna den kommunala påomstöpningen följan-av

de sätt:

frånNär decentraliseras kulturförvaltningen till skolornapengarna
beställer betydligt färre föreställningar. blirDessutom arbetetman

långoerhört mycket Det lika tid bearbeta skolastörre. tar att en som en
kulturförvaltning, dvs. det blir gångerkanske 30 fler telefonsamtal,

resultatet blir betydligt färre köperI regelmen engagemang. man
svårigheterenstaka föreställningar vilket innebär planera rationellaatt

turnéer. Det egentligen bara möjligt i länär de där detatt turnera
fortfarande finns stark samordning skolteaterbeställningama.en av

Teaterinstitutionema har inteännu drabbats skolteatems arrangörs-av
utveckling de friasätt Ett tecken detta ärteatergruppema.samma som

ingen stads- eller länsteater sig överkapacitetha barnteater-att uppger
utbudet i den enkät vi genomfört. någonKnappast institution redovisar heller
bamteatergästspel utanför hemlänet. Det fortfarande finnstyder detatt en
efterfrågan institutionemas bamteaterutbud i hemlänen. Ett viktigt undan-

Stockholms stad. Vi fåtthar följande beskrivningutgör skolteater-tag av
frånutvecklingen Unga Klara, Stockholms Stadsteaters bam- och ungdoms-

teaterscen:
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svårigheterförändring med ökadeFrån märkt tydlig1991 har vi en
ekonomiska skäl. Det tyd-nå inte baratill skolorna. Det äratt ut av

kunnatmed aktiva lärarekölistanexemplet dettaligaste är att som se
våra gratis tom.nu gapargenrep

utvecklingen. Skolansnågra orsaker till den häruppenbarafinnsDet
förinnebar kommunernakommunalisering 1991 övertog ansvaretatt

tillsätts.vikariat inteinnebär i sinDetlärarnas löner. tur att
Stockholmsomorganisationsketthar underDet avensenare

och rollerbeträffandeoklarhetallmänt skapatskolor ansvarensom
inne-synlig 1992 harblevekonomiska krisenskolorna. Deninom som

På många innebär dettaskolorför skolan.nedskärningarurit stora
konsekvensharLärarnafärre i skolan.klasser ochstörre som envuxna

svårare be skolled-blivitharlära sig Dettvingatsdetta attspara.av
skolan.allt inomkulturbesök dettill närningen ett sparaspengarom

frånsvårt samla indetalla kännskrisen drabbarEftersom att pengar
till teaterbesök.föräldrarbarnens

gagesättningskillnad i6.1.4 Stor

kraftiga gagesub-upprätthålls myckettackefterfråganInstitutionemas vare
några visarolika producentermellanNedanstående ämforelsegagejventioner.

prissättning ochfriaderåder differens mellanstarkdet teatergruppemasatt en
Riksteatemslänsteatramas.

gageförutsättningarvilka olikatydligttabell 6.2 visarSammanställningen i
friakostnad för denArrangörensolika producenterna.för degällersom

och be-och traktamenteförkostnaderinklusive etc.ärteatergruppen resor-
Riks-ochgånger för länsteatrarnaskådespelare flera änstörreräknad per -

producen-de friakonstnärligtförhållande riskerarDetta utarmaattteatern.
två skåde-med fleruppsättningar änmöjlighetsällan har göraatttema som

fått monopol utbudetpåstå teaterinstitutionemakanspelare. Man attt.o.m.
förteaterproduktionerstörre vuxna.av

läns-betydligt högrenedanstående exempel äniRiksteatern uttar gager
för samtligabetydandedockSubventionema för ärarrangörernateatrama.

och före-kostnadersamladerespektivemellanjämförelseEn teatersteatrar.
utfall:följandeställningarbesök ger
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Tabell 6.2 Gagekøstrzaderför några olika spelåren 199293producenter och
993941

MålgruppProducent Uppsättning GagekostnadAntal Trakt
artister kronor hotell m.m.

Augustidansen ingårRiksteatern 8 31 000 vuxna
Läderlappen ingår48 82 000 vuxna

ingårDen vitklädda 2 11 000 vuxna
ni vill ha 000 ungdom ingårSom det 14 12

ingårLoranga, Mazarin... 6 000 barn4
Teater

ingårVästernorrland och 2 700 ungdomUt 4
feruktansvärda... ingårDen 11 2 700 barn
feruktansvärda... 000 ingårDen 11 9 vuxna

ingårTokfursten 4 6 000 vuxna
Jönköpings

ingårBamteaterschablon kan variera 2 000 bamungdlänsteater
Vuxenteaterschablon kan variera 000-23 0007 vuxna

Skottes
Musikteter Paddan och grodan 2 6 000 barn tillk.

har tid 000 barn tillk.September 1 5
5A P Rosell 13 000 tillk.vuxna

2 tillk.Mittiprickteatem En modig 3 500 barnen
4 tillk.Svarta Näckrosor 7 000 ungdom

Pojken och stjärnan 2 6 000 barn tillk.Teater Pero
höjdrädde 1 5 000 barn tillk.Den ömen

besökTabell 6.3 Kostnad föreställning och 199293per

Summa Antal Antal Kostnad Kostnadper
kostnader föreställ- besök föreställning besökper
kronor kronor kronorningar

Riksteatern 249 627 324 082 768000 821 975 1371
Västernorrland 20 610 000 31 235 70 341 660Teater 293

Jönköpings länsteater 21 037 000 568 47 002 37 037 448
036Skottes Musikteater 4 065 000 140 9 531 29 427

670 634Mittiprickteatem 1 606 000 186 15 8 102

råderTabellen visar det spännvidd mellan de olika producen-att storen
föreställningskostnader besök. Skillnaderna för-och kostnaderternas per

Riksteaternklaras delvis har olika repertoarinriktning. haratt teatrarnaav
Jönköpingshögre föreställningskostnader övriga producenter medan läns-än
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nivåfaktiskt har besökskostnad i med den fria Skottesteater teatergruppenen
Musikteater.

6. l.5 Andra kommunala arrangörer

område ocksåutanför obligatoriska skolans harKommunala denarrangörer
forför fria och länsteatramas utbudbetydelse de teatergruppemasstor vuxna.

fritidsgârdar, vårdskolorfolkhögskolor, traditionelltBibliotek, förskolor, är
pågår ocksåföreställningar. Det inom dessaviktiga uppsökandearrangörer av

svåraresjälvstyrande enheter det förverksamheter utveckling görmot somen
Friteatem redovisar här erfaren-överblicka beställarledet.producenterna att

också dragit:andra friaheter teatergruppersom

mindre uppsökande produktioner och byggerVi börjar göra uppnu
produktionturnerade vi medUnderarrangörsnät.ett nytt ensommaren

tillkontakter vi hoppas kan ledaglesbygd och skapadei Norrlands som
eldsjälar kanspeltillfállen. gäller hitta ochDet stöttaatt somsenare

och teaterföreningar. Detta inne-inom olika intresse-själva elleragera
ekonomiska villkormåste helt andraställabär för änatt upposs

också i publikarbetet, heltofta mycket aktivtvanligt. Vi deltar även utan
ersättning.ekonomisk

handikapp, har funnitpjäsKarlavagnen, arrangörs-om en nyen
stångat handikapporgani-ha blodigaEfter i börjankategori. motatt oss

studieförbund upptäckte vi detlandsting ochsationer, skolor, att var
personalutbildningssfaren hemtjänsten. Därinommöjligt hamnaatt

kulturområdet.inomdet fanns helt andravisade det sig änatt reurser
på för kulturförvaltning50 krEn kostnad varper person en

fortbildning inompjäsen för 150 kroöverstiglig spelaatt sommen
ansågs effekt blev vibilligt. En positiv dettasocialsektom attavvara

Personalen inom hemtjänsten oftaspela för publik.kom att varen ny
entusiastisk.samtidigt mycket En delmycket teaterovan avmen

någotvi spelade handlade derasförklaringen att som omvar
lång innan vidock mycketvardagsproblematik. Det väg attvar

dåvi kommunflera fall hadehittade i kommunerna. Irätt gett upp en
alltsåintresserad. krävsringde och Detplötsligt envaren ny person

tillarbetsinsats för hittamycket vägarna typerattstor nya av
arrangörer.
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Teaterföreningarna6 1 6..
inriktat produktionsledet. Arrangörsledetstatliga teaterstödet heltDet ärär

landstingskommunalabetalande publik och vissa primär- ochberoende av en
offentliga vuxenföre-viktigaste för turnerandebidrag. Den arrangörsgruppen

teaterföreningama.till Riksteatern knutna 227 lokala Dessaställningar deär
samordningsorgan i länsteaterföreningar.har sina regionala landets

föreställningsutvecklingTeaterföreningarnas publik- och6.4Diagram

7000
6000
5000 I Antal ibesök
4000 hundratal
3000

D föreställningarAntal2000
1000

0

teaterföreningamas föreställnings- och publik-Diagramrnet illustrerarovan
åren. perioden har publiken minskatfyra Underdeutveckling under senaste

marginelltföreställningsantalet endast sjunkit eller20 medanmed procentca
med 4 procent.ca

föreställningar olika producenter. Ut-Teaterföreningarna avarrangerar
fördelade sig under periodenpubliken tusentalföreställningar ochbudet av

nedanstående tabeller:enligt199091-9293

199091-9293 föreställningarutbud antalTabell 6.5 Teazerföreningarnas -
besökarerespektive

Förest. %% %Kategori Förest. Förest. av szaszaav s:a av
förest.199293förest. 199192199091 förest.

052 3026 22 l695Riksteatern 833
Stads-och

004 2934 1035 32 1 102länsteatrar 1
Fria

735 2120 756 23637teatergrupper
86 274206281 9[flmatörteater

Ovriga
409 121414 462440producenter

3 4742213 226 3Summa
föreställningar
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Kategori Besökare Besökare % Besökare %% av sza av sza av s:a
199091 besökare 199192 besökare 199293 besökare

138 27%Riksteatern 168 30 171 35%
Stads- och
länsteatrar 160 29 171 33% 134 27%
Fria

16 92 18% 86 18%89teatergrupper
6% 365 l 9 3 1 7%Amatörteater

Ovriga
6492 16 81 16 13producenter

Summa
föreställningar 560 3 4915 l

alltsåde friaRiksteatern, stads- och länsteatrama ärsamt teatergruppema
uiteaterföreningarna Riksteaternjämbördiga producenter förrelativt även om

spelåret teaterförening-utökat sin andel. Totalt har dockunder det settsenaste
åren.fyraföreställningar och besökare under deminskat antalet senasteama

iuppgångSpelåret i antalet föreställningar, främst199293 redovisas dock en
Beläggningen teaterföreningamasRiksteaterns kraftiga ökning.genom

nedanståendeenligt tabell:föreställningar har utvecklats

teaterföreningarrtas utbud6.6 Antal besök föreställningDiagram iper

250

20° I 198990

E]150 199091

I 199192100

I 1997193
50

0 li ii l li
..

0

redovisar minskande beläggning under perioden.Alla producentkategorier
nedgång. kommunala bidragen harfinns flera förklaringar till denna DeDet

år. Många genomfört kraftiga hyreshöj-lokalägare harunderstagnerat senare184



Arrangörer och publik

för sina fördyringar eller minskade intäkter. Detta har sannolikt medfört att
för kunna upprätthållaarrangörerna nivån utbudet haratt tvingats välja

mindre och billigare produktioner med publik attraktionsförmåga.sämre
1993 uppgick det samlade kommunala stödet till de lokala teaterförening-

till 31,5 miljoner kronor. För första gången minskade därigenom dearna
samlade kommunala bidragen till landets teaterförcnigar. Jämfört med före-
gående år minskningen 0,6 miljoner kronor.var

6 1 7 Folkbildningsorganisationerna. .
Folkbildningsorganisationema tillmättes betydelse vid genomförandetstoren

den kulturpolitik lades fast 1974 och satsades underav storasom resurser
1970-talet förstaoch delen 1980-talet studieförbunden. Deras verksam-av
het omfattar såväl traditionell cirkelverksamhet kulturprogram. Somsom

teaterföreställningararrangörer studieförbundenär sällanav utanensamma
samarbetar i allmänhet med andra organisationer.man

Under de åren har det offentliga stödet till folkbildningen minskatsenaste
kommunernakraftigt. Framför allt har skurit ned sina bidrag fåttvilket bl.a.

till följd studieförbunden fått minskad betydelse lokalatt arrangören som av
professionella teaterforeställningar.

frånDet inte möjligt det statistiskaär materialet i detalj utläsa huratt stor
del studieförbundens verksamhet direkt eller gårindirekt till detav som pro-
fessionella producerande teaterlivet. ändåDet helt klart deär minskandeatt
samhällsbidragen till folkbildningsorganisationema allvarligt försvårathar för
dem fungera lokala och dansföreställningar.att arrangörer teater-som av
Nedanstående diagram visar utvecklingen för samtliga studieförbunds kultur-

inom Dramatisk framställningämnena och fyraårs-Dans underprogram en
period. Diagrammet visar antalet eller föreställningar underatt program - -
perioden minskat från 96210 580 till 8 inom Dramatisk framställning och
från 1477 till 1 371 inom Dans.
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Diagram 6.7 Kulturprogram studieförbundeninom 198990 1-99293.
Antal arrangemang

12000

10000

8000
I Teater

6000
Dans

4000

2000

0 : 2 : :
198990 199091 199192 199293

Nedgången blir tydligare vid studieännu redovisade ien av arrangemang
samarbete med och dansinstitutioner. Så 199192 nåddesteater- sent som en

med 698 teaterföreställningar i samarbete medtopp samhällsstödda teater-
institutioner. Det redovisningsåret 199293 har antalet halve-senaste änmer

och uppgick till 279 föreställningar. Ocksårats antalet dansföreställningar har
sjunkit kraftigt.

6.8Diagram Studieförbundens redovisade samverkani medarrangemang
och dansinstitutioner 198889-199293teater-

700

600
500

. Teater

300 u Dans
200
100

0
198889 198990 199091 199192 199293
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Studieförbunden har långsedan tid haft betydelse för de friastor teater-en
och dansgruppemas verksamhet. Dels har delarrangeratman en av grupper-

föreställningar, dels har kunnat finansiera delar sin verk-nas grupperna av
samhet i studiecirkel- eller kulturprogramform. I Statistiska Centralbyråns
redovisning kulturprogrammen betecknas de fria teatergruppernaav som

Nedanståendekulturarbetare. diagram visar utvecklingen antaletav arrange-
i samverkansarnarbete med fria kulturarbetare inom och dans-teater-mang

området femårsperiod.under en

6.9Diagram Kulturprogram. Redovisade samarbetei medarrangemang
kulturarbetare

6 000

5 000

4 000
I Teater

3 000
Dans

0002

l 000

0
198889 198990 199091 199192 199293

Diagrammet visar antalet har halverats sedan 198990att arrangemang
inom teaterområdet. Också fåttdansen har vidkännas kraftig minskningen av
föreställningstillfalllen.

6. 81 Publikarbete.
förklaringEn ofta till de vikande publiksiffroma sedan mittensom ges av

1970-talet publiken blivitär Teaterledare vi talat medatt otrogen.mer som
varje måsteuppsättningsäger publik. ingårDet inte längreerövraatt en ny

självklara tidigare i människorssätt boka in teaterbesökattsamma som vanor
i planeringen det sociala livet. ocksåTeatern fåtthar i mindre samhällenav
konkurrens andra fritidsaktiviteter.av

Publikutvecklingen skall främst bakgrund de övergripandemotses av
samhällsförändringarna skett år. nåunder ambitionenI attsom senare nya
publikgrupper i kulturpolitikens barndom fanns det dock tendens ned-atten
värdera betydelsen den publik redan hade. Flera ochteatrarna teatrarav som

avskaffade de abonnemangsystemarrangörer utgjort viss garantit.ex. som en
för deras publikrekrytering. Den publiken kunde inte fullt denersättautnya

samtidigt förlorade.man 187
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årUnder har uppmärksammat detta problem ochteatrarnasenare orga-
niserat publikarbetet i syfte nå såväl de besökarna deatt teaterovana som
återkommande. Det viktigt gårdenna utveckling vidare.är att

Mot bakgrund fått vidkännas ökandeteaterarrangörema ekonomiskaattav
årproblem under har det framförts borde in och sub-att statensenare

ventionera ingåendemottagarledet. Vi har frågadenna enhälligtövervägt men
framkommit till direkt stöd till arrangörsledet skulle undergräva denatt ett

tydligare rollfördelning vi eftersträvar mellan det statliga, landstings-som
kommunala och primärkommunala i teaterpolitiken.ansvaret

finns däremotDet skäl statlig insats riktar inöverväga sigatt en som
såvälpublikrekryteringen, vilket indirekt skulle bli stöd för arrangörerett som

Ocksåproducenter. vad gäller barn- och ungdomsteatem finns det anledning
för påsynkronisera de offentliga satsningarnapröva vägaratt attnya pro-

ducent- och arrangörsleden. Som bidrag till den fortsatt diskussionenett
förredogör vi nedan det nationellt täckande rabattsystemet och stödet till

kommunala barn- och ungdomsteaterarrangörer i Danmark.

Erfarenheter Danmarki

Grundprincipen i det danska kostnaderna för rabatterärsystemet att teatrarnas
täcks och kommun. Det det intressantare förgörstatgemensamt teatrarnaav

måsteaktivt bearbeta publiken de själva för inkomst-detänatt om svara
biljettbortfall rabatterad innebär.som en

finns flera olika rabattsystem, abonnemang,Det teaterkort, rabatt fort.ex.
år,ungdomar under 25 rabattkupong och grupprabatt. Prisreduktionen varie-

förmellan 20-50 de olika rabattema.procentrar
ingår i teaterabonnemangssystemetDe utvalda amtskom-ärteatrar som av

landstingen i Danmark. Administrationen biljettsystemet hand-munerna av
själva sina föreställningarhas de de teaterför-teatrar samtav som arrangerar

eningar finns i landet. I Köpenhamn Storköben-Detruntsom om svarar
Teaterfaellesskabhavnske för urvalet medan publikorganisationenteatrarav

administrerar rabattsystemet. I Danmark teaterföreningamaArte är samman-
slutningar för tecknat abonnemang, dvs. renodlade publik-personer som
föreningar.

Subventionstekniken teaterföreningamabygger och de stationäraatt
ingår årligeni det danska den 1 inlämnarsystemetteatrarna senastsom mars

räkenskapsåret. Påför kommade grundval dessa budgetprog-budget det av
amtsrådutarbetar respektive budget. Denna budget skickas sedan inennoser

kulturrninisteriet den juni. Omfattningen det statligatill l stödetsenast av
budgetar.baseras denna insamling regionalaav

såldesSpelåret offentligt199091 1,3 miljoner rabatterade biljetter totaltav
sålda2,2 miljoner biljetter i Danmark. Ca l milj de rabatterade biljetternaav

avsåg och 200 000 biljetter ungdomsrabatter.abonnemang Den samladeca188
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kostnaden för rabattsystemet uppgick till 58 miljoner kronor statenvarav
täckte hälften, 29 miljoner kronor. Tre fjärdedelar alla rabatterade biljetterav
säljs i köpenharrmsområdet.

Om överfördes till svenska förhållandensystemet skulle kostnaden sanno-
någotlikt bli istörre Danmark.än Det totala såldaantalet biljetter statligt

stödda i Sverige uppgick spelåret 199293 tillteatrar 3 miljoner.ca

Bam- och ungdomsteater

Den danska teaterlagen täcker 50garanterar kommu-att staten procent av
och amtskommunemas utgifter vid köp föreställningar bamteaternernas av av

och uppsökande teater.
Kulturministem fastställer efter förhandling med bl.a. de danska kommun-

och landstingsförbunden regler förnärmare bidragsordningen. Kultur-
mjnistem tillsätter kommitté för barnteater och uppsökande Dennaen teater.
kommitté består medlemmar bamteaterproducentematre representerarav som
och arrangörerna.

Det särskilda statliga arrangörsstödet kan förklaring till barn-attvara en
och ungdomsteatem har betydligt publik i Danmarkstörre i Sverige.änen
Spelåret 199091 redovisade de danska statligt stödda 874 000 be-teatrama
sökare föreställningar för barn och ungdom inklusive familjeföreställ-
ningar. Antalet motsvarade 40 samtliga besökare. De svenskaprocentca av

noterade år 815 000 besökareteatrama för barn och ungdom eller 27samma
den samlade publiken.procent av

6.2 Skådebanan främj arorganisation-teaterns

6.2. 1 Bakgrund

Skådebanan någoninte direktär teaterföreställningararrangör harav men
historiskt haft betydelse publikorganisation med främsta syfte in-en som att

publik förtressera teaterbesök.teaterovanen
Skådebanan är gammal folkrörelseorganisation startade sin verk-en som

samhet redan Från1910. början hade organisationen två huvuduppgifter; att
förmedla biljetter till sina medlemmar själv distribuera föreställningarsamt att

i landet. Dessa uppgifter domineraderunt verksamheten fram till Riks-om
grundande vilket innebarteaterns tuméteatem fick riksorganisation.att en ny

Skådebanan kunde i fortsättningen koncentrera verksamheten på biljettför-
medling och information bland sina medlemmarteatern tidigare iom storsom
utsträckning tillhörde LO-kollektivet.

Statsbidraget Skådebanomatill uppgår 199394 till 4,2 miljoner kronor
och fördelas Riksskådebanan till de 10 lokalt och regionalt verksammaav
organisationerna. Deras främsta uppgift i dag enligtär stadgarna spridaatt 189
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upplysning väcka, vidga och fördjupa intresset för Scenkonst,samtom,
musik och kulturell verksamhet. ocksåMan eftersträvar undanröjaattannan
hinder för medlemmarnas deltagande i kulturlivet.

6 2 2 Minskad biljettförmedling. .
Den tidigare omfattande biljettförmedlingen har minskat kraftigt eller helt

någraupphört för organisationer. Det endast i Uppsalaär den spelarsom
någon roll för det lokala Skådebananteaterlivet.större i Uppsala försvarar
hälften samtliga organisationers omsättning biljettförrnedling. Skåde-av av
banerörelsen bidragsberoendeär och den statliga andelen deextremt av
offentliga bidragen hög. svårtExakt hur hög dåär bedöma de enskildaär att
Skådebanorna i sin redovisning inte alltid skiljer de offentliga bidrags-
givama.

SkådebananBiljetter förmedlade går i utsträckning tillstor teaternsav
Skådebananslättare Av i Uppsala 321 förmedlade7 biljetter till stock-genrer.

spelåretholmsteatrar 199192, gick 657 föreställningar på4 till privatteatrar.
Nedanstående tabell Skådebanornasde lokala och regionala verksamhetanger
och ekonomi 199192 i bidrag och förmedlade biljetter.mätt

Tabell 6.10 lokala och SkådebanornasDe regionala ekonomi och verksamhet
199192 tkr

Avdelning Off. Stats Stats- Förs. bilj. Förs. bilj.
bidrag bidrag bidrag antal krs:a
Kr Kr % Kr

Riksskådebanan 0001484 l 484000 100 2 100
Norrbottens län 863990 328680 38 9 680 967 4841 281
Mellersta
Norrland 376840 0 10011

Uppsala län 1425 829 438240 31 254446 29 739 0003 783
Västmanland 288920
Västra
Östergötland 1620001 0 235049 73 137
Östra
Östergötland 911 310 0 200700 910 321
Göteborgs-
området l 067000 547800 51 3 900 290l 677
Kronobergs län 155520 103920 67 8 050
Södra regionen 0501 177 547800 9647 570 128 1801
Stockholms län 344 120 344 120 100 113000 1971
Summa 9 256579 3 794560 41 934595 7 467 996
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tabellen framgårAv de offentliga bidragen överstigeratt den samlade
omsättningen for biljettförmedlingen. Eftersom biljettförmedlingen fått allten
mindre Skådebananbetydelse för förmåntill för främjandeaktiviteter inteär

påvolymen biljettförmedlingen måtträttvist Skådebanans verksamhet.ett
Frågan dock efter vilka kriterier Skådebananär skall bedömas. De uppgifter

ursprungligen skådebanespeciñka har till del övertagitssom var stor av
Biljetthanteringenandra. sköts i dag själva i samarbete medteaterarnaav
eller andra databaser. Teaterföreningarna ocksåhar mångaposten platser

utvecklat biljetthanteringen och skaffat sig ombudsnätverk. Många lokala och
regionala teaterforeningar ocksåbedriver teaterfrämjande aktiviteter.

6.2.3 Bristande förankring hos teatrarna

Inte minst Riksteaterns erfarenheter understryker fördelarna med integreraatt
publikarbetet med teaterproduktionen. Genom samtal företrädaremed för
olika stads- och länsteatrar framgår Skådebananklart hållde flesta iatt
landet saknar förankring hos de grunden för rörelsensär verk-teatrar som

finnssamhet. Det risk Skådebanans inärvaro stad eller regionatten en en
hindrar platsän bygga publik-uppmuntrar teaternsnarare att upp egna

kontakter. På kan ansvarsfördelning Skådebanansätt mellan ochsamma en
teaterföreningen begränsa den publikarbete.senares

Utredningen diskuterar i kapitel frågan4 och 10 självständigare rollom en
för Riksteaterns arrangörsled och anslutning tillnärmare landets länsteatrar.
Det finns därmed samgåendeskäl talar för skådebanerörelsenmellanettsom
och Riksteaterns Påarrangörsorganisation. det lokala och regionala planet
skulle denna organisation kunna knyta fastare band med landets stads- och
länsteatrar.

6.3 Sammanfattning

Den omfattande utbyggnaden länsteatrar och tillkomsten friaav nya av
under de årentjugo har följtsinteteatergrupper motsvarandesenaste av en

förstärkning arrangörsledet. I årensynnerhet under de har detav senaste
kommunala stödet till teaterföreningarna viktiga offentligaarrangörer av-

Ävenvuxenföreställningar minskat. fåttskolteatem har avsättningsproblem-
öronmärkningen skolans mångateateranslag upphört platser.attgenom av

Vi dock ljusning detta mångaproblem i och med kommunerattser en
återgår till central samordning skolans kulturarrangemang.en av

Även svårtdet exakt bedöma folkbildningsorganisationemasär attom
betydelse för det teaterliv denna utredning primärt behandlar, desom sam-
hällsstödda ståtorde det utanför allt tvivel årende inne-teatrarna, att senaste
burit kraftig neddragning antalet inom och dans-teater-en av arrangemang
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teaterområdet saknargradområdet. i högredansen änFör en egen arran-som
studieförbund bedriversärskilt oroande. Flerautvecklingengörsstmktur, är

förena detnaturligt för democh det bordei cirkelforrndansstudier attvara
med presentationfinns bland dessa deltagareför dansintresse en avsom

professionell scendans.
påmedfört det de flestaharteaterföreningarutbyggnadenstarkaDen attav

teaterområdet.för Ifrämjarorganisationochfinnsi landetplatser mottagar-en
Skåde-bemarmade.professionelltteaterföreningamaregionala ärstörre centra

frångått baserade biljettformed-den lokaltalltmermedhar i ochbanan att man
länsteaterföreningarfå utförs andra,uppgifterkommitlingen t.ex.att som av

själva.och teatrama
hand det utbudi förstaattraktion bestämspublikaTeatramas som ges.av

därtill avgörandepublikkontaktemaformerna för ärMarknadsföringen och
tid biljettprisemautbud. Ifå dettaskall kunskap närför publikenatt enom

fritidssyssel-fått mängd alternativakraftigt och publikenmycketökathar en
och abonne-former för rabatt-finnaoväsentligtdet intesättningar är att nya

mangsystem.
deltar isedan längeerfarenheter därdanskapekat ettVi har staten
till statligtsubventionera biljetterförmed de danska länsorganensamarbete att

förockså statlig stödordningsärskildfinnsDanmarkstödda I attteatrar. en
bamteateiföreställningar.stödja arrangörer av

tvåsigeftersom de riktarbåda erfarenheter intressantadessaVi finner mot
krisen inomför närvarande;harsvenskahuvudproblem dende teaternsomav

därför värda utredasbiljettpriserna. Dehöga ärarrangörsledet och de att
överföras till svenskamöjligadebedömningför slutligvidare är attomen
Kulturrådet börsjälv ellerregeringenförhållanden. Vi taatt uppgenomanser
och TeatercentrumRiksteaternRiksförbund,meddiskussioner Teatramas om

stöd skulle kunna utformasstatligtmedabonnemangssystemsvenskthur ett
påoch öka publikenbiljettprisernasänkai syfteadministrerasoch att

också frågan statligt stöd tillskullesammanhangetI detteatrarna. om
behandlas.ungdomsteaterföreställningar kunnaochbarn-arrangörer av
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7.1 Musikteater

7 1 1 Producenterna. .
Det finns 8 samhällsstödda institutioner i varierande former framförsom
musikdramatiska verk helårsbasis.

Kungliga Teatern AB Operan nationalscenär för operakonsten i- -
Sverige och heltär statligt finansierad. Operan också balettföreställningar.ger
Det statliga stödet uppgick 199293 till knappt 252 miljoner kronor.

Göteborgs Musikteater AB -i dagligt tal Stora Teatern landetsär andra-
för och balett. Göteborgs kommunscen opera huvudmanär och bidrog

199293 med 85 miljoner kronor. Det statliga stödet uppgick år tillsamma
drygt 30 miljoner kronor.

Folkoperan i Stockholm förär enbart Folkoperan får statligten scen opera.
grundbeloppsstöd fr.o.m. 199394. Detta uppgick 199293 till 5,5 miljoner
kronor medan de primär- och landstingskommunala bidragen sammantaget
uppgick till 5,6 miljoner kronor. I Folkoperans styrelse ingår inga samhälls-
företrädare. Under år har Folkoperan genomfört flerasenare tumésamarbeten
med Riksteatern.

Malmö Musikteater AB dotterbolagär till detett Malmö stad ägdaav
Malmö Musik och Teater AB. Verksamheten bedrivs huvudsakligen på
tidigare Malmö Stadsteaters Det statligastora stödet omfattade 199293scen.
drygt 44 miljoner kronor och avsåg den samlade verksamheten vid Malmö
Musik och Teater AB. Malmö stad bidrog till moderbolagets verksamhet med
72 miljoner kronor.

Musikteatem i Värmland stiftelseär i vilken ingår länsmusikenen i
Värmland. Verksamheten bedrivs regionalt utgångspunktmed från Karlstad
där de scenproduktionemastörre Musikteatem hade 57 grundbelopp iges.
statsbidrag 199293 6,5 miljoner kronor därutöverca 12 miljonersamt- ca-
kronor i statsbidrag till länsmusiken Musikteatemsutgör huvudsakligasom
orkesterresurs. De primär- och landstingskommunala bidragen uppgick totalt
till 11,5 miljoner kronor.

Norrlandsoperan samverkar i likhet med Musikteatem i Värmland med sin
länsmusikorganisation. Verksamheten förutsätts bedrivas i hela Norrland med
utgånspunkt från hemmascenen i Umeå. Det statliga stödet uppgick 199293
till 70 grundbelopp 8 miljoner kronor jämte 16 miljoner kronor till- -
länsmusiken. De primär- och landstingskommunala bidragen uppgick till
12,6 miljoner kronor.
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företrädesvisÖstgötateatern medbegränsad musikteaterrepertoarhar en
ochhuvudsakligen i NorrköpingbedrivsVerksamhetenmusikalproduktioner.
till19,3 miljoner kronor199293 tilluppgickstödetstatligaLinköping. Det

Linköpings kommunerNorrköpings ochverksamhet. samtsamladeteaterns
Östrgötland miljoner kronor.med 31bidroglandstinget i

Övriga musikteaterproducenterstatligt stödda7.1.2

Drottningholms Teater-Stiftelsenbedriverovanstående institutionerUtöver
slott.UlriksdalsDrottningholms ochivid hovteatramaverksamhetmuseum

stationära,huvudsakligenochsommarperiodensäsongsbundna tillDessa är
verksamhet.presentation deraskorttillvarför vi begränsar avoss en

1964 och hargrundadesVadstenaakademienInternationellaStiftelsen
skallEnligt stadgarnaoperaverk. sär-femtiotalsedan presenterat ettstarten

dokumentationframtagande ochrepertoarforskning,vidläggasskild vikt av
nyskapande.stimulans tillmusikverksceniskaäldre samt

för produ-med vissaidentitet,komplexVadstenakademien har enen
själv dettaAkademienuppgifter.icke-traditionella attinstitutioncerande anser

finansiering. Verksam-fått adekvatintetillförklaringenkan att enmanvara
Vadstena slottoperaprojektbeståttår bl.a.underhar res-heten avsenare

kursverksamhet,i kyrkor,konserterTeater,VadstenaGamlapektive opera-
150-Varjeandra ärgästspelTV-inspelningar teaterar.galor, sommarsamt

verksamhet.konstnärligkvalificeradiengageradeungdomar200
inriktadforskning varitAkademiens attVadstena1970-talet harSedan

etableradeutanför denliggeroperahistorien reperto-de delarbelysa somav
iuppförtsfram ochtagitsverkoch 14äldreHittills har 34 nyaaren.

Vadstena.
ochbedrivsutvecklingsarbetei detbetydelse liggerVerksamhetens som

ordinarieden operasäsongen.sidanerbjuds vidmiljökreativaden avsom
i budgetenunderskottetochträngdalltid varitharsituationenekonomiskaDen

föreslår åretsi budget-Regeringenkronor.miljoneruppgår 1994 till 1,4för
till000 kronormed 750höjs199495förstatsbidragetproposition att

intresse,statligtmåsteVerksamheten ett452 000 kronor. en1 avanses vara
Vadstenaakademienrimligtvarför detoperapolitik, ärnationell attdel enav
landet.ioperainstitutionemareformeringallmänfår del avav en

Drottningholmsteatern37 1. .
uppgifttillsina stadgarenligthar attTeatermuseumDrottningholmsStiftelsen

tillhänsynspeciellt medhistoria,teaterkonstenskännedomenvidga om
museetsvetenskapligt bearbetaochutökaskeskallSverige. Detta attgenom
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samlingar och i anslutning till byggnadensatt- historiskagenom karaktär -
anordna föreställningar slottsteatem.

Föreställningsverksamheten vid slottsteatern begränsas restriktionerav
med anledning byggnadens historiska karaktär. Sommarsäsongenav 1992

fyrtiotalett och konsertföreställningar.gavs program Stock-som opera-
holmsoperan traditionellt antal föreställningar vidett inledningenger respek-
tive avslutningen sommarsäsongen. Stiftelsen erhöll för föreställnings-av
verksamheten 6 621 000 kronor i statsbidrag spelåret 199293.

7. 1.4 Confidencen

Slottsteatem Ulriksdal, Confidencen, har åri 12 varit för föreställ-öppen
ningsverksamhet i vänföreningen Confidencen Redivivas regi. Föreningen
har angåendeavtal föreställningsverksamhetenett med stiftelsen Drottning-
holms Teatennuseum ansvarigär för verksamheten vid slottsteatrarna.som
Avtalet löper tvåårsperioderi och Stiftelsen Drottningholms Teaterrnuseum
godkänner årvarje omfattningen nyttjande. För 199394teaterns utgårav ett
statligt bidrag 500 000 kronor från Kulturrådets utvecklingsanslag.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen 199394 öronmärkt anslag påett
250 000 kronor inom för statsbidraget till Stiftelsen Drottningholmsramen
Teatennuseum.

Conñdencen har växande betydelse for musikteaterlivet i landet ochen ger
också regelbundet konserter. Till skillnad Drottningholmsteatemmot strävar

också efter framföra nutida verk.attman

7.2 Omfattningen musikteaterverksamheten i Sverigeav

7 2. 1 Föreställningsverksamhet.
Nedan redovisas musikteatramas föreställningsverksamhet 199293. För de

har blandadteatrar musikteater, danssom repertoar och talteater gåren detav
inte redovisa samhällets bidragatt relaterat till enbart musikteater varför hela
institutionens sarnhällsbidrag Folkoperan fick det åretaktuellaanges. stats-
bidrag fri har fr.o.m.teatergrupp 199394sorn grund-men status som
beloppsmottagande teaterinstitution och redovisas därför i denna samman-
ställnng.
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199293Musikteatrarnasföreställningsverksamhet7.1Tabell m.m.

Östgöta- SummaMalmöMusikt. Riks-Folk- Norrl.-GbgsOperan
MTABVärml. teaternMusikt. teaternoperanoperan

6112 5692 3915Antal upps.
1521 ll127BoUvarav

472222207 1251165113120240154Antal förest.
30137156829756314BoUvarav
43110 6569 25117127turnévarav

Antal 519 27648 421 544576 117 24065406 42262 11000 48852 85125besökare
78 474461 9 475163 l425 33520 949 000430llBoUvarav

102 2277 385576 l 411484 65400 146 110 38613turnévarav
Antal

3034819 155 1561104sångare
22139146059103fastavarav

Antal
6 308401650 352562133musiker

19636 3335002131fastaVarav

samladedenfjärdedelstår förmusikteaternkan konstateraMan att aven
foreställningsutbudet säsongentiondelendastinstitutionspubliken avenmen

på ochavseende barn-medår musikteaternförbra199293. Det ettvar
dockmed talteatemJämförttuméverksamhet. satsarungdomsutbudet samt

till dettaförklaringEnförverksamhetstationärmusikteatrama vuxna.mer
musikteaterproduktion. Dessatillkoppladekostnader ärde högaär som

orkesterresurser ärbehovetmusikteaternmedhänger att avgenomsamman
ochkompliceradteknisktoftadentalteatem,personalintensiv ärän mermer

internationellmåste konkurreragällerinstitutionerför vissa att enman
gagenivåertill högabidrarsångsolister vilketeftersöktasärskiltmarknad om

artister.enskildaför
uppskattadhögtmusikteaterndock för ärtalarbeläggningenhöga attDen
lyriskoperaföreställningarsåvälgällerpubliken. Detta pro-annansomav

duktion.
justsärskilt aktuellatvå frågormusikteaterområdet det ärärInom nu.som

år intensivaochoperahus nästainviger sittMusikteaterGöteborgs nya
ocksåpågårDetskall utformas. ettverksamhetenhurförsdiskussioner om
nationellfåvillNorrlandsoperankopplat till statusutredningsarbete somsom

norrlandsstäder.fleradecentraliserad tillverksamhetenmedopera

turnerande musikteatern7.2.2 Den

verk-sinmusikteaterinstitutionemabedriverRiksteaternMed undantag av
MusikteatemochNorrlandsoperanfrämstregionalt. Detellerlokalt ärsamhet196
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i Värmland har regionala uppgifter omfattningen dessasom harmen av
minskat år.under Detta hänger med dels ökadesenare tumékost-samman
nader också med uppsättningama vuxit i formatatt och i praktikenmen blivit
omöjliga med. Det i dagatt turnera är endast Folkoperan medturnerarsom
större uppsättningar, oftast i samarbete med Riksteatern.

Såväl ekonomiska rimlighetsaspekter konstnärliga motiv talar försom att
de större operaverken skall spelas de större Här gälleroperascenema. att
publiken får sig till och det innebär fårta vissateatrarna längreatt resväg än
andra.

Det finns dock musikteaterrepertoar lämpar sig för mindreen som scener
låteroch sig i tuméversion. Med tankepresenteras densom kompetens

finns vid de producerande operainstitutionema och desom regionala musik-
institutionerna det nätverk finnssamt arrangörer spridda helaöverav som
landet det önskvärtär utveckla samarbetsformeratt kan förse ytterligaresom
städer återkommandemed operautbud. tillett De delen statligt finan-största
sierade länsmusikstiftelsema i dettaär sammanhang intressanta samarbets-
partner.

27 3 Musikteatrarnas ekonomi. .
Vi har tidigare konstaterat det nuvarande statsbidragssystemetatt enkeltär

sin generella inriktning. Bidragssystemet dock därigenomgenom litentar
hänsyn till de i ingåendeatt arbetarsystemet underteatrarna mycket olika
villkor. Det har i debatten framförts musikteatrama bordeatt särskildges en
statsbidragsordning. Det föreligger förslag från Norrlandsoperan att status

s.k. nationellt för musikteater vilketcentrum skullesom utökatstaten ettge
bidragsansvar. Liknande har förts i anslutning till etableringenresonemang av

operahus i Göteborg.ett nytt
Vi bedömer inte musikteaterinstitutionernaatt missgynnadeär i det

nuvarande statsbidragssystemet i relation till talteatrarna. De regionala institu-
tionerna Norrlandsoperan och Musikteatem i Värmland har förhållandevisen
mycket hög statsbidragsfinansiering i dag Samgåendet med läns-genom
musikstiftelsema i påslutet 1980-talet. Genom fickdetta delstorman en av
sina orkesterresurser helt statligt finansierade. svårtDet är göra exaktatt en
bedömning det totala statsbidraget till dessa institutioner. Räknat påav ett
antagande 75 den statliga länsmusikñnansieringenatt procent ärav att
betrakta direkt stöd till operaverksamhetema i de berörda musikteatrarnasom
skulle 60 de regionala musikteatramas offentligaprocent finansieringca av

statlig.vara

197



1994: 52SOU

dans- ochoffentliga finansieringenTabell 7.2 Den av
199293 tkrmusikteaterinstitutionema i Sverige

Landsting %statsbidrag statsbidrag %statsbidragSumma s:a av s:aav
samh.b.länsmusik totalt samh.b. kommungrundb.sarnhällsb.

iMusikteatem
484 42 %663 58 % 119 090 156 57327 148Värmland

Norrlands-
617 38 %62 % 1212 263 20 3358 07232 953operan

Malmö Musik
168 6138 % 72 %628628 44118 611 44och ABTeater

Göteborgs
671 %28 % 84 7232 981981652 32Musikteater 117

iIsänsteatem
66 %% 41 11019 373 3137361 19Östergötland 893

600 50 %50 % 5500500 55ll 100Folkoperan

och stiftelsenMusikteater ABGöteborgsoch Musik AB,Teater-Malmö
Östergötland lyrisk- ochutsträckningi varierandebedriveriLänsteatern

dettakunnat konstaterahar utredningenheller härdansverksarnhet. Inte att
jämförtlandstingskommunalt bidragsansvarprimär- ellermedfört störreett

på AndelenOvanstående tabell tyderstatliga.med det motsatsen.snarast
ligger betydligt38och ABMalmö Musik Teatertillstatsbidrag procent --

uppgårvilket till 28i landetsamtliga stadsteatrargenomsnittet föröver pro-
ifinansieringen precisden statligaliggerMusikteater ABGöteborgsFörcent.

Östgötateatems uppgår tillstatsbidrag 31medelvärdet.med procentparitet av
något 30andel devilket högresamhällsbidragen än procentde totala är en

teaterinstitutionema.för de regionalamedelvärdetutgörsom
lokala musik-utgifterna för dekommunaladäremot deabsoluta talI är

Påfrestningen särskilt stark för Göteborgsteaterinstitutionema ärstora.
nybildadeteaterinstitutioner. I detförhuvudmankommun är treensamsom

ingår har huvudmanna-kommunenABMusik och TeaterMalmöbolaget att
Stockholm har Malmö ochmedsceninstitutjoner. jämförelseIför treansvar

och dans-för sina musikteater-kostnadersig betydandetagitGöteborg
institutioner.

år kommit handlahar underkulturpolitska debatten attDen omsenare
självständigt kan drivakulturcentrakraftfulla regionalabehovet ensomav

Fråganinternationellt genomslag.ochmed nationelltutvecklingkonstnärlig
1989presenteradesgången i denförstabehandlades rapport av ensom

svenskautvärdering denEuroparådet medi sambandi avexpertgrupp en
ochgöteborgsoperandenfrämst Norrlandsoperan,kulturpolitiken. Det är nya

regionalamed idéernaförknipparteatersatsningMalmös ommansom
initieratmusikteatramatillfällighet detingen ärDetkulturcentra. är att som

Umeå finnssåväl och GöteborgMalmödiskussionen. Isvenskaden som
utvecklingsåväl konstnärligaför institutionemasstrategiergenomtänkta som
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regionala förankring. Musikteatern erbjuder i sig kreativ mötesplats fören
konstnärer från flera konstområden. Musikteater och dans allmäntanses svara

publikens framtida intresseinriktning.mot
Det finns därför anledning förändradöverväga statlig bidragssyn påatt en

de lokala och regionala musikteater- och dansinstitutionema. Utöver de ovan
ingårnämnda i denna krets också Folkoperan, Musikteatern i Värmland och

Östgötabaletten. Östgötateatern har balettkompani alldeles uppenbartett som
Östergötlands Östgötabalettenbehöver verksamhetsområdestörreett län.än

har under år kommit förstärka utbudet för bam och ungdom.attsenare
Kompaniet ocksåhar för övrigt haft konstnärlig utvecklingen gynnsam som

anledning det nationell tillgång.seattger som en
Göteborgs Musikteater invigerAB under hösten 1994 sitt operahus.nya

Den landets andraär med balettverksamhet integrerade operainstitu-stora - -
tion. Det operahuset innebär förutsättningarna förändras förattnya opera-
produktionen i landet. Man räknar med 200 tjänster skall besättas.att ca nya
De flesta dessa konstnärliga funktionerär i operahuset. Göteborgsoperanav
blir i och med inflyttningen i det operahuset nationell Dettanya en resurs.
ställer krav utvecklad statsbidragsgivning. Frågan denna kanären om

inom det nuvarande grundbeloppssystemet.rymmas
Genom riksdagsbeslutet i 1994 tillförs Göteborgsoperan drygtmars

10 miljoner kronor i statsbidrag varför det statliga stödet för 199495 kom-
uppgå till 45 miljoner kronor. Göteborgs kommunatt beräknasmer ca sam-

tidigt ligga kvar oförändrad nivå kommunalamed de bidragen 1994 och
1995, 85,9 miljoner kronor. statligaDen bidragsandelen det totalaav sam-
hällsbidraget kommer fråndärmed öka 28 199293 till 34att procent procent
199495.

Folkoperan och Musikteatern i Värmland förhållandevis småär och
flexibla operainstitutioner med kapacitet utanför sina kämregioner.att turnera
Båda har betydelse för frilansande operaartister. Genomstor sina begränsade

och ocksåpersonalresurser spelar de betydelsefull roll för utveck-scen- en
lingen operauppsättningar i det mindre formatet.av

såvälVi konst-, kultur- regionalpolitiska skälatt talar föranser attsom
bör öka sitt stöd till de lokala ochstaten regionala musikteater- och dansinsti-

tutionema. Det utökade stödet bör dels omfatta verksamheten vid hemma-
scenenhemregionen på lite längre ocksåsikt bör verksamhet medmen en
utökade operaregioner prövas.

7.3 Framtida regional operaverksamhet

7.3.1 Operaregioner

Lennart Berggren, tidigare chef for Musik i Väst, utvecklar i promemoriaen
till utredningen planerna på förstärkning den regionala musikteatem.en av
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föreslår musikteaterregioner inrättas och RiksteaternsärskildaBerggren attatt
får övergripande uppdrag för samordningen den regionalaattett avsvara

tumékostnadema bör enligttilläggsbidrag för täcka Berg-musikteatem. Ett att
föreslår ocksåutgå det lokalamusikteaterproducentema. Hantill attgren

den framtida turnerande musik-förstärks för kunnaarrangörsnätet ta emotatt
teatern.

Tillius, förför i Göteborg, Sven Gunnar harchefen StoraFörre teatern
tillkommande kostnadergjort beräkning deTeaterutredningen enav somen
till innefatta tuméverk-musikteatramas verksamhetutvidgning ävenattav

Även utgår fråni sin det skullemedföra. Tilliusskullesamhet rapport att
musikteatrarna i Stockholm, Göte-antal operaregioner deskapas runt storaett

institutionerna i Värmland och Väster-Malmö jämte de regionalaborg och
nåslandet kunna relativtsamtliga län iTillsammans skulle när-botten. av

skulle enligtoch Folkoperanproducerad musikteater. Riksteaternbeläget
nationellt verksamma producenteri samverkanförslaget kunna fungera som

distributörer.och
förhållandelångsiktigt med antalförutsätts etableraVarje producent ettett

återkommer mellanrum. Konti-med jämnai regionen till vilkaarrangörer man
lokala operaintressetbetydelsefull för utveckla detnuiteten är samtatt arran-

producentemas kompetens.ochgörernas
blir outnyttjadproducentens hemmascenundvikaFör attattatt p.g.a.

förutsätts samarbete etablerastuméengagemangmusikerna är ettupptagna av
länsmusikorganisa-närliggandemusikteaterinstitution ochrespektivemellan

förekommer redan i dag inomSådana samarbeteninstitutionaliseradetion.
såväl Skåne-Musikteatem i Värmland. Inomför Norrlandsoperan ochramen

förhållandevis länsmusik-deVästsverige bör detregionen storagenomsom
sådant samarbete. finns ock-möjlighet etablera Härensemblema finnas att ett

så länsgränsema.erfarenhet arbeta överattav

musikteaterreformregional7.3.2 Kostnadsberäkning av en

sin till utredningen producentensTillius skriver iSven Gunnar attrapport
personalkostnader och diverse olika slag sakkost-omfattarkostnader, avsom

uppgå produktion2,0-2,5 miljoner kronornormalt torde kunna tillnader, per
möjlighet till 50 helaftonsföreställningar 10och inom denna caram ge ca

troligtvis ökasvarje region. Antalet föreställningar kaninomolika platser om
skolföreställningar. Förbered-fråga föreställningar,kortaredet är t.ex.om

repetitionstid föreställ-verkstads- och ateljétid, ochelsetid instuderings-,
månader.omfatta 5-6 Om producenten skallenligt Tilliusningar uppskattas

måsteupprätthålla produktionsvolym hemorten medelnuvarandekunna
i form ökade statsmedel. kommer medtillföras dessa institutioner Dettaav

frilansartister vilket blirsannolikhet leda till bl.a.attstor engagemang av en
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arbetsmarknadsmässig förstärkning bådeför artistisk och teknisk personal.
Länsmusiken förutsätts delta inom för sina ordinarie insatser.ramen

Den lokale ikläderarrangören sig lokal- och marknadsföringskostnader
erlägger till producenten belopp täckersamt de kostnader före-ett ärsom som

nade med tuméverksamheten. Beloppet skall alltså täcka kostnader för resor,
traktamenten, eventuella hotellkostnader,transporter, utföranderättsersätt-

ningar och rörliga föreställningskostnader, övertider Dessa kostnaderm.m.
kan skifta från till beroende avstånd till producentorten,ort föreställ-ort
ningsintensitet En utjämning mellan lokalarrangörerna kan naturligtvisosv.
också tillämpas. Lokalarrangören erhåller förekommande biljettintäkter.

För nämnda verksamhet kommer ståndatt garantera tillatt och till-ovan
delade statsmedel inte försvinner in i producentens allmänna produktion
föreslår Tillius medel kulturrådets försorg tillförs institutionernaatt genom
enligt följande ordning:

Ansökan medel inlämnas producenten. I denna ansökan ingåskallom av
principiellt åtagandepreliminärt frånän aktuellaett lokalarrangörer.om

2 Kulturrådet bedömninggör ansökan och såfinneren av om man-
lämpligt tilldelar medel för tidsperiod år för lång-tre att garanteraen av-
siktigheten och systematiken i uppbyggnaden den publika förank-av
ringen.

3. Utvärderingen verksamheten under året.det tredjegörsav
4. Eventuellt förnyad tilldelning treårsperiod.för en ny

7.4 Teaterutredningens synpunkter

fråganVi den regionala musikteatem den kanskeatt viktigasteäranser om
fråganteaterpolitiska för närvarande och vi delar grundtankarna i Berggrens

och Tillius förslag. Mot bakgrund det begränsade reformutrymmet ochav
situationen för landets bedömer viteaterarrangörer dock utvecklingenatt av
de regionala musikteatrarna bör ske etappvis. Ett första förstärkaärsteg att
det statliga grundstödet vilket beskrivs förslagsdelen.inärmare

Ett massivt utbud turnerande musikteaterföreställningar skulle satmoliktav
kort sikt till för det övriga regionala teaterutbudet. Mot bakgrundvara men

musikteaterforeställning för förhållandevisatt arrangören dyr skulleärav en
för köpa andra föreställningar reducerasutrymmet märkbart. Viatt anser

därför det lämpligt idénär pröva med operaregioner i begränsadatt omfatt-att
ning och det sker i form samarbete med de regionala länsmusikorga-att av
nisationema.

Norrlandsoperan planerar utveckla decentraliserad organisationatt en som
skulle innefatta operaverksamhet Umeå,stationerad i kyrkoopera baserad ien

ÖstersundPiteå, barnoperaensemble i och modernt danskompani ietten
Härnösand. Utredningen dansensemble i Västernorrland finns refere-om en
rad och kommenterad i dansavsnittet. I övrigt har utvecklingsarbetet bedrivits

201



SOU 1994: 52

den tidi olika utredningar inte hunnit avslutas under teaterutredningensom
ställningdärför inte varit möjligt för till Norrlands-arbetat. Det har att taoss

fullständiga planer.operans
ändå vårt förslag reformering det statliga stödetVi bedömer att avom en

ocksådansinstitutioner väl dimensionerat med hänsyntill musikteater- och är
uppstå ändrad organisation förbehov kan till följdtill de som av en

för de kompletterande institu-Forrnema finansieringNorrlandsoperan. av
Östersund, Piteå till det nuvarandeoch Härnösand bör anslutationerna i

statliga grundbeloppssystemet.

7.5 Dans

Balettinstitutioner5 17 . .
fast anställda dansensembler. Detfinns fem institutioner i Sverige medDet är

ensemblen medi Stockholm har denKungliga Teatern Operan störstasom
Östgöta-Musikteater 37,Malmö Stadsteater 38, Göteborgs82 dansare,

har Riksteatern huvudman.19 Cullbergballeten 24teatern samt somsom
spelåretUppgifterna 199293.avser

uppgickinstitutionerna undantagnastatliga stödet till danskonstenDet
dåjämföras med 198889miljoner Siffran kantill 30 kronor.199293 mot-ca

10 miljoner kronor.svarande summa var .
få statliga stödet tillsvårt fram uppgifter detvisat sig exaktaDet har att om

då institutionemas totalastatsbidragendansverksamhetinstitutionemas avser
frånuppgifter självaEn skattning byggerverksamhet. teatrarnasomgrov

insti-föreställningsvolymer vid handenbaseradeeller beräkningar attger
79 miljoner kronor fördelatstatligt stödtutionsdansen 199192 erhöll ett ca

följande institutioner:

dansstäd 1992937.3 StatligtTabell

Milj. kr

13CullbergbalettenRiksteatern
56Operan

3,4MusikteaterGöteborgs
4,1Malmö Stadsteater

Östgötateatern 2,8

79,3Summa

övervägande delen dansens totaladenstatliga stödetDet utgör sam-av
överskådlig sannolikt direktframtidinomhällsbidrag och kommer att vara av

Stock-utveckling. Det kanför konstartens nämnasavgörande betydelse att
på mim. tilldans och Stödetmiljoner kronorlägger 1,3holms stad ca202
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Dansens Hus 1994 uppgår till miljoner3 kronor, ligger då utanförsom ca
denna siffra. Göteborg totalt 800 000 kronor och Malmö 1,3 mil-satsar ca
joner kronor dock och danshus.merparten ett gemensamtvarav teater-avser

De fasta arbetstillfällena inom dansområdet.är Under 199293 drygtvar
200 dansare och koreografer engagerade i de danskompanier finns inomsom
institutionerna. En fjärdedel dessa tillfälligt året.engagerade underav var
Antalet och andelen har varit oförändrad några år.under Under motsvarande
tid 90 dansare och koreografer engagerade kortare och längre tid i devar
frilansande grupperna.

När det gäller den föreställningsverksamhet institutioner och friasom
bedriver kan till frånskillnad talteaterområdetgrupper man notera en- -

uppgång. ÖstgötateaternOperan, Malmö Stadsteater, Göteborgs Musikteater,
och RiksteaternCullbergbaletten genomförde 350 föreställningar 199192ca
vilket drygt fler året20 innan. Publikenän ökade med 6 000 tillvar ca

200 000 besökare vilketnärmare motsvarade knapp tiondel den totalaen av
och danspubliken. Spelåret 199293 förstärktesteater- tendensen mot en

intensivare verksamhet dansinstitutionerna. föreställningarAntalet var nu
i 430 medan publiken uppgick till 206 000 besökare.uppe

Genom Cullbergbalettens verksamhet och internationella renommé redo-
visar dansinstitutionerna förhållandevis andel tuméföreställningarstoren
jämfört operaområdet.med t.ex.

Tabell 7.4 Verksamheten vid de svenska dansinstitutionerna 199293

ÖstgötaOperan Gbgs Riks- Malmö Summa
Musikt. MTABteatern teatern

Antal koreografier 32 6 3 6 9 56
bou 5 2 l 2 10varav

föreställningarAntal 79 119 92 57 83 430
bou 24 59 15 50 148varav
turné 19 92 11 122varav

Antal besök 54 995 30 243 70 122 38 279 12 596 206 235
bou 20 759 13 026 461l 6 261 41 507varav
turné 70 122 2 482 72 604varav eu

Antal
dansarekoreografer 8 l 52 26 40 18 217

fasta 80 38 12 19 6,2 155varav

Av Cullbergbalettens 70 000 besök 00050 besök vidca avser ca
föreställningar utomlands.

Stockholmsoperans betydelse för variationen i dansutbudet illustreras av
hälften de korograñerän fanns 199293att repertoarenmer av som gavs

här. Många dessa verk framfördes dock fåtal gånger.endast ettav 203
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storstadsornrådena.professionella tillDen danskonsten koncentrerad Avär
föreställningar de fria genomförde under 199293 kundede grupperna

i eller Malmö. Enbart i90 Stockholm, Göteborg Stockholmprocent ses
genomfördes 60 alla föreställningar.procentavca

Genomgång olika dansförslag7.6 av

mottagit flera skrivelserTeaterutredningen har under arbetet med synpunkter
förhållanden villkor. Alla har det dedansensrör gemensamt att tarsom

förankring i arrangörsledet.bristande infrastruktur ochdansens svagaupp
ståndpunktersammanfatta de ofta skildakan finnas skäl kortDet att som

dansontrådets utvecklingen danskonst.företrädare intar vad gäller svenskav

7.6.1 Dansens Hus

skrivelse förslag till nätverkssamverkanHus har iDansens presenteraten
dansområdet. lilla samarbetsgrupp produ-inom Det nätverket utgör aven

skall utveckla former förinstitutioner ochcerande arrangörer som nya pro-
också interna-distribution dansföreställningarduktion och ta emotmenav

förslaget koordinerandegästspel. förutsätts i dentionella Dansens Hus vara
intensifierade inom dans-Effekten samarbetetkraften i samarbetet. detav

området har balettkompanier eller godablir de städer gäst-att som egna
spelselsförhållanden får del fler föreställningar.ta av

Riksteatern. dettanätverket i förslaget liktydigt med IDet stora nät-är
dansproduktioner föroch Riksteatern samarbeta iverk skulle Dansens Hus en

når.ditpublik andra platser i landet lilla nätverketbredare än
Kulturrådetföreslår fördelas skallde medelDansens Hus även att som av

kvaliteten dansproduktionerna itill färre projekt för höjakoncentreras att
också söka bidrag för samprodu-efterlyser möjlighetlandet. Man atten

juniordanskompaniVidare bör enligt Huscerande teaterhus. Dansens ett
finansiering. länsdans-och särskild Ett antalinrättas med huvudmanegen

också för förbättra dansens lokala förankring.tillsättaskonsulenter bör att

Danskommitté7.6.2 Svensk

angåendepromemoriaDanskommitté tillställt utredningenSvensk har en
i Sverige. skrivelsenshandlingsprogram för dansen Ikulturpolitiskt argu-

inom deDanskommittén för kraftfulla satsningar dansen när-menterar
åren fram följande krav:och för bl.a.maste man

Sverigesåtgärder syftar till förhindra reduceringOmedelbara att en avsom-
regionala dansensembler,
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omedelbara åtgärder för de utominstitutionella dansamaatt och koreo-ge-
grafema anständiga arbetsresurser,
främja konstnärligt samarbete mellan institutionella och utominstitutionella-

bl.a. inrättandeutövare koreograf- och dansargrundbelopp,genom av nya
ökat för svensk dans i TV ochutrymme radio,ge-
Danshögskolan tilläggsanslag för genomförandeett förlängningge av en-
danspedagogutbildningen med praktiktennin.av en

Danskommittén ocksåkräver dansutredning tillsätts medatt uppgiften att
analysera och lämna förslag åtgärdertill för de omfattande strukturella
problem finns inom dansområdet föreslå åtgärder. Utredningen börsom samt
enligt Danskommittén beakta långsiktigaföljande krav:

Bygg regionalt nätverk för dansen länsdanskonsulenter,ettupp genom-
reformera dansutbildningen,-
skolan bör utveckla sitt så alla barn och fårungdomarattansvar-
undervisning i dans och möjlighet dansföreställningar,mötaatt
stärk danslivets produktions- distributionsmöjligheter,och-
förverkliga riksdagens beslut for dansforskning,ett centrumom-

för dokumentation svensk dans.ge resurser av-

7 6 3 Danscentrum. .
Danscentrum föreslår i skrivelse till utredningen det skapasatten ett centrum
för produktion, distribution och marknadsföring dans inom Riksteatern.av
Verksamheten skall frånskild den övriga talteatem och ha budget.vara egen
En danschef någraoch producenter skall för produktion dansföre-ansvara av
ställningar för turné. Ett kontaktnät med länsdanskonsulenter och dansarran-

skall byggas helagörer landet. Festivaleröver och andra manifestationerut av
dans skall i samarbete med Danscentrum.arrangeras

Danscentrum föreslår också i sin skrivelse det inrättas rörliga grund-att
belopp det möjligt förgör talteatrar knyta till sig koreografer ochattsom
dansare för enskilda uppsättningar. förespråkarMan också därett system

fårdansare tillfälle arbeta vid betalda elever.att teatrarunga som

7.6.4 Utredning regional dansensemble iom en ny
Västernorrland

Landstinget i Västernorrland och Sundsvalls kommun tillsatte under 1993 en
utredning med uppgift undersöka förutsättningarna för etableraatt att en
regional dansensemble för Norrland baserad i SundsvallHämösand. Utred-
ningen överlämnade förslagsitt i december 1993. Utredningen föreslår att
regionen SundsvallHärnösand inrättar självständig dansensemble meden
uppdrag i Norrland. Förslaget del denatt tidigareturnera är en av presen-
terade planen utveckling Norrlandsoperan. Den dansinstitu-om en av nya
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övergripandetionen kan dock byggas oberoende de tankarnaupp av om om
genomförs ellerNorrlandsoperan

föreslåskonstnärliga profilen den dansensemblen bli inriktadDen nya
skall sysselsätta l3 dansare. Den konstnärligamodern dans. Ensemblen

koreograf. ienligt förslaget inte Ensemblen skallledaren bör stor ut-vara
personal och frilansare. Verkstadsre-sträckning arbeta med korttidsanställd

tekniska tjänster skall kunna köpas Teater Västernorrlandoch andra avsurser
ändamålsenliga tekniska produktionsresurser.förfogar översom

för beräknas i utredningen tillDriftskostnadema den dansteaternnya
10 miljoner kronor till lö-kostnaderna beräknas17,4 miljoner kronor. Av ca

2,6 miljoner kronor till övrigatill tumékostnader5 miljoner kronor samtner,
utredningeninkluderade i den ikostnader. Lokalkostnadema inteär present-

fram-Lönenivån beräknad förmedvetet högterade kalkylen. är att man
gångsrikt de bästa dansama.skall kunna konkurrera om

Dansproduktion7.6.5 Efva Lilja

sin skrivelseDansproduktion kommenterar iEfva Liljafria dansgruppenDen
dansornrådetsförslag diskuterats för stärkaflera detill utredningen attav som

ytterligare decentralisering inomGruppen kritiskinfrastruktur. är mot en
ocksåför fortsätt-dansområdet. bas dansenStockholm bör i stället vara
konstområden.närhet till andrafinns konfrontation med ochningsvis. Här

och organi-också erfarenheten liksom kontaktnätfinns utbildningen ochHär
ocksålyfter fram dansamas behovaspektsationerna. En är avsom gruppen

i Stockholm.vilken lättast organiseradaglig träning är att
också juniordanskompani skulleskapandetbefararGruppen taettatt av

dansområden. juniordanskompani förutsätterfrån Ettangelägnamerresurser
därförfinns i dag. Det bättrearbetsmarknad inte är att satsasomen

ungdomspraktikplatser.
stimu-Dansproduktion avgörande betydelseenligt Efva LiljaDet är attav

Sverige. inte nödvän-för dans i Detframväxten ärlera arrangörsnätettav
kunnigså intresserad ellerdigtvis arrangörteaterarrangören äratt aven

lämpli-eller musikarrangördansföreställningar. Ofta kan konst- vara enen
finnsnödvändiga tekniken hosför dansenEftersom dendansarrangör.gare

samarbetsformer för dansgäst-finna lokalaviktigtdetteaterarrangören är att
de underdockviktiga Gruppenhärspel. Skolorna är noterar attmottagare.

pådansföreställningar. Lösningenfått svårareår beställahar allt attsenare
till skolorna.arrangörsbidragproblem riktadedetta är

arbetsförhållanden utominstitutionellainom denfå stånd rimligatillFör att
ocksåflerårigaDansproduktion grundbeloppförespråkar Efva Liljadansen

fria danssektom.till den
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7.6.6 Koreografen Gun Lund

Koreografen Gun Lund verksamär i dansgruppen Rubicon. Hon pekar i sin
skrivelse till utredningen behovet förstärkt regional förankring förav en
danskonsten. Det behövs nätverk regionalaett ensembler kanav som
utvecklas efter olika principer. Gun Lund betonar också vikten dansarnasav
dagliga träning och de möjlighet till vidareutbildning.att ges

Danskonsten i första handär ansvarsområde för På detett lokalastaten.
och regionala planet finns inte den kunskap förståelseoch för dansområdets

frågor.speciella Det viktigt råderär det rimligt förhållandeatt mellanett
dimensioneringen dansar- och koreografutbildningen och dansens arbets-av
marknad. Detta gäller inte minst bakgrund den statliga utbild-mot av nya
ningen med inriktning modern dans.

I kritiskt inlägg arbetsmarknadsinsatsemaett inom dansområdetmot menar
Gun Lund berör kulturområdet måsteatt handhas människorpengar som av
med kunskaper på on1rådet. Hon också för den fria danskulturenattmenar
måste börja tänka i grundbelopp eller basresurser.staten För få framatt resur-

dansområdettill kan det bli nödvändigt med omfördelningser stöd iav som
gårdag till talteatem.

Gun Lund Riksteatern den dramatiskaatt dansen medgynnat tankeanser
efterfråganden frånriktats teaterföreningarna. Hon kan dock tänkasom

sig andra arrangörsmodeller. I likhet Efvamed Lilja Dansproduktion före-
språkar hon samarbeten med organisationer inom konst- och musikområdena
eller det skapas särskilda dansföreningar.att

7.7 Sammanfattning

7.7.1 påBrist turnéföreställningar inom musikteater och dans

Det finns flera mellan dansnämnare och musikteater. På detgemensamma
konstnärliga planet finns relationen till musiken. Jämfört med talteatem är
både dansen och musikteatem personellt och scenmässigt resurskrävandemer
vilket bådadegör scenkonstfonnema kompliceradeatt och dyra fåär att ut
turné. Kopplingen mellan dans och musikteater finns redan i den nuvarande
institutionsstrukturen. Landets musikteaterinstitutionerstörsta har ocksåtre

Även Östgötateaternbalettkompanier. Riksteatern och kombinerar i mindre
bådaskala de Det detgör begränsatär antal platser iatt landetgenrema. ett

kan erbjuda dans- eller musikteaterföreställning sin hemmascen.som en
Bristen på tuméföreställningar utanför produktionsortema viktigär en

förklaring till varför den regionala infrastrukturen i form arrangörsnät,av
främjanerksamhet och utbildning så utbyggd. Samtidigtär vittnar desvagt

ändågästspel det finnsgörs publikt intresse i landet föratt ettsom stortom
operauppsättningar eller föreställningar Cullbergbaletten. Det viktigtärav att
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detta intresse liksomturné- och produktionsformerhitta attmot gesvararsom
arrangörsstruktur.dansenden moderna en

turnéproducera och distribueraoch dyrbalett ärDet gör attoperasom
dansföreställningi allmänhet krävs. Förpersonalresurserde stora ensom

kanalltid normalockså faciliteter intevissa teaterarrangörbehövs ensom
träningsutrymmen.uppvärrnnings- ochdansmatta ellererbjuda; t.ex.

talar för turnerandeekonomiska motivKonstnärliga och att en operaupp-
Frånsett dessaformat.allra uppsätt-sättning sällan kan största attavvara
tuméversion med all säker-innebärdistribueraningar blir orimligt dyra att en

uppsättningarna börkompromisser. Demånga konstnärligaalltförhet stora
enligt utred-Det borde dockhemmascen.operainstitutionensupplevas

musikdramatiskadistribuera mindreproducera ochmöjligtningen attvara
så förstimulera intressetförutanför operastädemauppsättningar sättatt

inte minst lämpligföreställningsformen kanmindremusikteatem. Den vara
ungdomspubliken.ochför barn-

musikteaterdans ochspridningformer för7.7.2 Nya av

Värmland goda produk-och hari VästerbottenmusikteatrarnaregionalaDe
operauppsättningar.tuméanpassade Detsåvälför stationärationsresurser som

tuméverksamhet.intensivarehinder motverkarframför alltfinns tre ensom
för verksamheten.huvudmännengäller de sätterförstaDet gränser som

Landstingen ovilligaförhållande råder för flertalet länsteatrar. ärSamma att
subventionerats det länetsharföreställningarbjuda andra län egnaavsom

också ekonomi. Eftersomhandlarandra problemetskattebetalare. Det om
därmedförhållandevis producera ochdyramusikteaterföreställningar är att -

råd beställa dem deharockså sälja det ävenarrangörerär attatt omsom-
harsärskilt Norrlandsoperangällermöjlighet det. Detgöraatt somsenareges

i hela Norrland.i sitt uppdraginskrivet att turnera
bådavarför de regionalaförklaringen tillkanske viktigasteDen opera-

ochligger förmodligen i ledningstationärainstitutionema blivit alltmer att
föredrar koncentrera verksam-konstnärliga och sociala skälpersonal attav

heten till hemmascenema.
åren med Riksteaternutvecklat samarbeteharFolkoperan näraettgenom

i landsorten.flera operauppsättningar kunnatmedförtvilket presenterasatt
vidare iförutsättningarerfarenheter finns detGenom dessa att ett steg
sådanaerfarsamproduktionsprojekt. Vioch inledasamverkansforrnema att

Riks-praktisk rollfördelning mellanbörprojekt planeras. Det vara ennu
också fortsättningsvis samarbetaoch Folkoperan operauppsätt-attteatern om

få långsiktigdetta samarbete kanningar för turné. Det önskvärtär att en mer
inriktning i dag.än

hårtekonomiskt trängda.för närvarandeMusikteaterproducentema är
genomfört omstruktureringAB har nyligenMalmö Musik och Teater aven208
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verksamheten också innebär efter konstnärligsträvaratt teaternsom en
förnyelse musikdramatiken. Denna inriktning innebär dock intäkternaav att
kommer minska förhållandei till tidigare då Malmöatt Stadsteater finan-
sierade verksamheten med betydligt lättare repertoar.en

I Göteborg invigs hösten 1994 operahus. Verksamheten i denett nytt nya
kommer kräva betydligt personella,större konstnärligaatt ochoperan

tekniska vad gäller förän ingårnärvarande. I planerna för-resurser som att
stärka årsverkenmed 200 sångaredelteatern och musiker.storca varav en
Varken i Malmö eller Göteborg kommer det resursförstärkningarutan att
finnas för regional tuméverksamhet. Viutrymme dock det ären attanser

sådanangeläget ståndkommer till för komplettera det rikaatt utbudatten av
taldramatik erbjuds länsteatrama och Riksteaternsom genom

Det finns i Sverige särskild vi borde kunna bidra tillen resurs som anser
unik svensk operatradition med helgjutna uppsättningar i det mindre for-en

med möjlighet finna förankring i de landsdelarmatet där den höratt en
hemma. Denna länsmusikensemblemaär finns hela landet.överresurs som
Alla länsmusikensembler intehar förutsättningar arbeta medatt operaupp-
sättningar. sammansättningen kanske inte med de kravstämmer ställssom
eller intresset hos ensemblen kan helt enkelt saknas. Det ändåborde vara en
spännande utmaning utveckla former för samarbete mellan deatt nya
existerande musikteaterinstitutionema och vissa länsmusikensembler för att
skapa regional musikteaterproduktion baserad regionala Ien resurser.
betänkandets förslagsdel kommenteras de förslag framförts till utred-som
ningen inrätta Påoperaregioner. sikt skulle denna reform ocksåatt kunnaom

dansområdet.omfatta
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8 internationellaDet perspektivet

8.1 Världen i Sverige

8. 1.1 Teatrarnas repertoar

Det finns internationell främst klassiska verkteaterrepertoar konti-en av som
nuerligt påsätts svenska Utbudet pjäser frånöversattaupp scener. av
franska, ryska eller tyska relativtär Den anglo-amerikanska dominansstort.

utmärker den skönlitterära utgivningen i Sverige inte lika märkbarärsom
teatenepertoaren.

Forskaren Yngve Lindung gjorde för Teaterårsboken 92 undersökningen
bl.a. dramatikens Undersökningen täcker alla redo-om ursprung. teatrar som

visade sin verksamhet 198990 Teaterårsbokentillsäsongen och speglar där-
igenom material destörre statsunderstöddaänett Det finns anled-teatrarna.
ning de tendenser framkommer detta år består.att tro att ännusom

Lindung kommer i sin undersökning fram till års198990 teaterutbudatt
kraftigt domineras svenska orginalverk. Drygt 65 såväl uppsätt-av procent av
ningarna föreställningarna svensk orginalproduktion.är Framför alltsom
gäller dominansen inom bam- och ungdomsteatem. Ca 85 dessaprocent av

Ävenuppsättningar och föreställningar svensktär av vuxenteatemursprung.
domineras svensk orginaldramatik med hälften antalet uppsättningarav ca av
och föreställningar.

Dramatik från engelskanöversatt detutgör största utbudet vid sidan detav
svenska långtkommer efter med 13 uppsättningarna och 17procentmen av

föreställningarna. Totalt kommer frånutbudet språk.procent 13av
Den svenska orginalproduktionen dominerar utbudet hos samtliga produ-

både vad gäller förcenter, barn och ungdom. Undantagetteater utgörsvuxna,
vuxenutbudet hos privatteatrarna där 70 uppsättningamaav nära procent av

gäller fråndramatik engelskan.
Undantaget privatteatrarna ligger den svenska andelen det totala antaletav

uppsättningar lägst 50 hos de helstatligt finansieradeprocentsom ca
Operan, Dramaten och Riksteaternteatrarna för öka till 60 hos deatt procent

lokala och regionala institutionerna och till 75 hos de friaprocent teater-ca
Skillnaderna speglar de olika uppdrag. National-grupperna. teatrarnas

skall spela världsdramtikens äldre och modernare klassiker medanscenerna
stads- och länsteatrarna präglas lokal och regional förankring vilketmer av
påverkar repertoarinriktningen. De fria inriktning på barn- ochgruppemas
ungdomsdramatik bidrar till deras svenska profil.
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förut-samhällsstödda arbetar med olikaPrivatteatrama och de scenerna
mått och den angloamerikanskasättningar och uppdrag. Ett detta -

attraktionsförrnåga privata uppsättningardramatikens publika 11är att svar--
föreställningar angloamerikanskthälften publiken samtligaade för avav

ursprung.

mångkulturella arbetsplatser8.1.2 Teatrarna

mycket internationell. Detta gällerarbetsplatssvenskaDen ärteatern som
talteatem harpersonal tjänstgör bakom Inomföreträdesvisdock scenen.som
skådespelaresvårt sig gällande förlång varit myckettiddet under göraatt

språket.modersmål Bland tekniker, hantverkare,svenskadetmed änannat
språket inte behöverscenografer och andra yrkesgrupper där ettvara av-

många invandrare. Operans iAvi arbetet hittar däremotgörande hinder man
spelåret beräknas 108 icke-199394700 anställdaStockholm vara avca

inte mindre 17gränslöshet illustrerasDansens änsvensk härkomst. att avav
utländska medborgare.fasta dansareCullbergbalettens 20 är

fram inom talteatemerfarenheter kommer dockInvandrares ettgenom
etnisk ochoftast harmedlemmarfriaantal teatergrupper en gemensamvars

statsbidrag hosansökningarberäkning baseradspråklig bakgrund. En om
då vilkakulturråd fanns 12 invandrargrupper199293 visar detStatens att

polska.språk; engelska, persiska och Ten-finska, spanska,representerade 5
språklig samhörighetetnisk ellerbyggdadock antaletdensen är att grupper

utsträckningscenkonstnärer iinvandrade professionellaoch störreminskar att
sammanhang.sig in i svenskasöker

mångkulturellspelåret för199394 platsfr.o.m.Riksteatern en nyger
skådespelarebestår professionellainvandradeensemble, Shikasta, som av

finns växande medvetenhetuttryck för detoch musiker. Initiativet är attett en
och yrkeskunnande kaninvandrares erfarenheterinom svensk teater att ge

mångkulturellaFör denbidrag till det konstnärliga skapandet.viktiga
från Kulturdepartementet, StatensRiksteatern särskilt stödensemblen har

kulturråd och AMS.
Kulturårtiondet fördelas särskilda statliga bidrag till projekts.k.Under det

mångkulturella samhällets problem ochmedvetenheten detökar omsom
konstnärliga med-olika kulturyttringar där yrkesutövaremöjligheter genom

teaterområdet syftatflera initiativ till skapahar det tagitsverkar. Inom attsom
för och invandradekonstnärliga plattformar svenska scen-gemensamma

nå stöddespublikgrupper. Mellan 199091-199293konstnärer och att nya
sådana 1,6 miljoner kronor. En utvärderingteaterprojekt med sammanlagt
dessa projekt 1994.presenterasav

arbetstillfällen tillVid sidan de i Sverige bosatta invandrarnaav ges
mångamedborgare verksamma inom scenkonstens olika yrkes-utländska

frånEnligt statistik företrädesvisArbetsmarknadsstyrelsen detärgrupper.212
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inom scenkonstens kommersiella cirkus, cabaret, showgrenar samtm.m.- -
inom operaområdet det förekommer import arbetskraft någonisom störreav
omfattning. De samhällsstödda litar allt väsentligtteatrarna medarbetare
bosatta i Sverige. Som exempel kan denämnas svenska spelåretatt teatrarna
199293 engagerade 7 utländska regissörer varav 5 inom operaområdet
medan det totala antalet uppsättningar uppgick till 550 institutionsteatrarca
och fria teatergrupper.

8.1.3 Festivaler och gästspel

De internationella impulserna viktiga förär teaterkonsten och här spelar de
utländska vårtgästspelen i land roll. Medan det läggsstor neden stora
produktionsresurser våra teaterinstitutioner det relativt blygsammasatsas
medel för stödja det internationellaatt gästspelsutbytet.

I jämförelse mångamed andra länder fåSverige internationellaarrangerar
inom teaterområdet.möten Sverige har fram till 1993 inte haft åter-stor,en

kommande teaterfestival nationell grund. Den teaterbiennalens som
arrangerades för gångenförsta i maj 1993 fyller därför ett stort tomrum.
Fortfarande saknas dock återkommanderegelbundet internationell mötes-en
plats för vårti land. Möjligen kan den planeradeteater internationella teater-
festivalen i Göteborg 1994 komma fylla den luckan.att

Kulturhuset i Stockholm har i brist den internationella festivalenstora
tagit visst för internationelltett att utbud varjepresentera ett höst underansvar
rubriken Scensommar. En begränsad budget dock integör klararatt man av

bjuda in de allra viktigaste internationellaatt föreställningarna. Södra Teatern
är gästspelsscen i Stockholm har uppdragen annan ettsom att presentera
internationella gästspel.

De viktigaste internationellaarrangörerna gästspel säsongenav var
199192 Stora Teatern i Göteborg kunde åtta internationellapresenterasom
uppsättningar, Stockholms Stadsteater 7 och Manegen 3. Riksteatern pre-
senterade 3 nordiska gästspel med fyra uppsättningar och föreställningar29

i landet.runt om
Av de sammanlagt 60 internationella uppsättningarna spelades 30 i

Stockholm och lika många utanför landet. Vid sidan Stockholmav var
Göteborg med 14 uppsättningar jämförelsevis tillgodosettväl med interna-
tionella gästspel. Mot bakgrund de höga kostnaderna för och dans-av opera-
gästspel Stora åttaTeaternsär gästspel anmärkningsvärt hög siffra och denen
visar kulturinstitution kanatt bedrivastor aktiv gästspelspolitik tillen storen
del byggd finansiering.egen

Teaterårsboken redovisar utländska igästspel Sverige och enligt denna har
det samlade antalet spelårenmellan 198889-199192 årligen uppgått till 40ca
se tabell nedan. 199192 gästspelen fördelade 20 olika länder medvar en
mycket god spridning framföröver allt Norden och Europa. Norge och f.d. 213
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anglosach-gästspel vardera. Derepresenterade med femSovjetunionen är
för pjäserupphovsländerintressantauppenbarligenländernasiska är sommer

USAFrån Storbritannien och kornvarderaföreställningsursprung.än som
199192.två teatergästspelendast säsongen

svenska teaterlivetsspeglar säkert detgästspelfördelningenAntalet och av
bidragsförutsättningarockså desannoliktpreferenserinternationella sta-men

så tio kan berofrån högtgästspel ärantalet ÖsteuropaAttsätter somten upp.
för medsöka utbytetsärskilda medelfanns199192det under attatt

ochi central-länderna Östeuropa.

198889-9192gästspel SverigeUtländska iTabell 8.1
TeaterårsbokenKälla:

ÖvrigaÅr EuropaEuropa Utomgästspel NordenAntal

9131335198889
4211439198990
8161943199091
6191439199192

världeniSverige8.2

utlandetdramatik iSvensk8.2.1

internationella dramatikensdenvi mycketstatistikinhemskGenom vet om
svårare redovisa denbetydligtdäremotDetsvenska är attplats teatrar.

spridning.internationelladramatikenssvenska
spelasdramatikerlevandesvenskadetkan ärAllmänt sägas att somnu
kändaNorénoch LarsEnqvist ärvårt främst P Oland. Detutanför är som

ungdoms-ochSvensk barn-på utländskaregelbundetoch sätts scener.upp
språkområdet.det tyskaframför alltuppskattad inommycketärteater

båda dedramatik i utlandet. Isvenskdominerar bildenStrindberg av
engelskarespektivetill tyskadramatiksvenskbibliograñer översattöver som

strindbergsöversättningarna äninstitutetSvenskagivits upptar merut av
internationellatyngdpunkten i detförbetecknandeDethalva ärutrymmet. var
översättningarbetydligt flerfinnsdetdramatikför svenskliggerintresset att

engelska.till tyska än

utomlandsgästspelSvenska8.2.2

svenskaofta denförknipparutomlands. ManrykteharSvensk gottteater
ochDramatenellerBergmanIngmarmedscenkonsten teatrar somnamn som

år bi-harutlandsturnéer undermångaDramatensCullbergbaletten. senare
skådespelarkonst.svenskuppskattninginternationellsärskilddragit till aven214
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internationellaDet utbytet förekommer mångadock plan. En beräkning
byggd teaterinstitutionemas redovisning för verksamhetsåret 199192 visar

dessa genomförde 24 internationellaatt gästspel vilka representerade 26 upp-
sättningar och 121 föreställningar.

Spelåret 199293 fördelade Kulturrådet bidrag till 13 svenska teater-
gästspel i utlandet. alltDet ökande intresset för central- och speglasÖsteuropa

fem dessa gästspel gällde Tvådenna region. bidragatt gick till gästspelav av
i Tyskland. övrigt fördeladeI sig bidragen enstaka europeiska länder samt
Filippinerna. Kulturrådet kunde inte registrera några ansökningar gälldesom
gästspel i engelsktalande länder.

8.3 Förutsättningar för det internationella teaterutbytet

8.3.1 Hinder för utbytet

I och med Sverige undertecknade det s.k. EES-avtalet gäller fr.o.m.att som
den l januari 1994 kan medborgare i EGEFTA månaderarbeta till 3 iupp
länderna i det frihandelsområdet arbetstillstånd.särskilt På sikt kanutannya
EES-avtalet och eventuellt svenskt medlemskap i Europeiska Unionenett

påverkakomma delar det svenska och danslivet. Detatt gällerteater-av
främst musiker skådespelareoch dansare medan språkliga hinderp.g.a.
knappast kan komma utvidga sin arbetsmarknad marginellt.att änmer

skattelagstiftningDen finns området faktor på-ärsom en annan som
verkar det internationella kulturutbytet. I Sverige gäller lag fr.o.m.en ny
januari 1993 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 1991:591. denI skattelagen detär förarrangörennya som ansvarar
inbetalningen artistskatten.av

På teaterområdet har redan vissa negativa effekter kunnat iaktas. Teatrar-
Riksförbund och Svensk TeaterunionIT I har i skilda skrivelser tillnas rege-

ringen framfört kritik lagen fördyrar internationellamot som man anser
teatergästspel. Resultatet den skatten blir de svenska arrangörernaattav nya
blir betala artistskatten. Den Internationella Kulturutredningentvungna att
redovisar utförligare det rättsliga regelverk finns inom det internationellasom
kulturutbytet.

8.3.2 Vem gör vad i det internationella teaterutbytet

Flera myndigheter och organisationer arbetar för informera och ekono-att om
miskt möjliggöra det internationella kulturrådteaterutbytet. Statens bidragger
till internationella bådagästspel i riktningarna. 199293 Kulturrådetkunde
stödja 15 internationella teatergästspel exklusive dans. Den totala bidrags-

uppgick till 640 000 kr.summan ca
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presentationen svenskinstitutet skall informera och stödjaSvenska avom
dansområdetPå institutet särskilda insatserutlandet. ochkultur i görteater-

institutionemasfrämja individuella personutbytet och de centralaför detatt
fåttocksåinstitutet har särskildainternationella verksamhet. Svenska resurser

östeuropeiskamed de central- och ländernaför stödja kulturutbytet samtatt
budgetåret 199293 fördelade Svenska institutetländer. Förtredje världens

dansutbytet med ochtill och263 000 kronor Östeuropa2 teater-
långtutvecklingsländer. Dettatill utbytet med643 000 kronor är större2

ochtillgängligt för utbytet medvad finnsbelopp Västeuropaän som
nordamerika.

kulturutbytesornrådetdet internationellatredje statlig aktör inom ärEn
informationsbyrå kulturenhet stödjer vissabiståndsorganet ochSIDA vars

scenornrådetkulturbiståndsprojekt har SIDA underi tredje världen. Inom
imedverkat till vissa investeringaråren utbildningsprojekt ochantalstött ett

infrastruktur försyfte bidra till förbättradtransportmedel ilokaler och att en
antal teatrar.ett

för sinaorganisationTeaterunionITI de svenskaSvensk är teatrarnas
ocksåfungerar svensk medlems-intressen och unionen somgemensamma

iBland medlemmarnainternationella teaterinstitutet ITorganisation i det
arbetsmarknadensförutom antalteaterunion märksSvensk teatrarett stort --
Teaterförbundet.Riksförbund och Svenskahuvudorganisationer Teatrarnas

ochinternationella organisationer for barn-UNIMAIATA ochASSITEJ, är
imed nationellarespektive dockteaterungdomsteater, amatöneater centra

erhåller statligt stödinternationella teaterorganisationerSamtliga fyraSverige.
verksamheter.för sina

scenområdet ingår ofta i inter-yrkesorganisationema inomolika störreDe
teaterkritikers förening,gäller Svenskanationella gemenskaper. Detta t.ex.

regissörsförbundet och Svenskdramatikerförbundet, SvenskaSvenska
också sina internationellaArbetsmarknadens harteaterteknisk förening. parter

påstå internationella nätverket vittvarför kan detorganisationen ärattman
internationellaaktiva inom detsvenska organisationernaförgrenat och de

teatersarnarbetet.

nordiska samarbetet8.3.3 Det

teaterområdet och flera yrkes-vä] utvecklat inomnordiska samarbetetDet är
främja de nordiska kontakterna.särskilda förhar skapat attorgangrupper

svenskspråkiga imellan definns det relationerSedan gammalt nära teatrama
för främjaarbetar aktivtrikssvenska RiksteaternFinland och den attteatern.

årligen nordiska gästspel. Riks-distribuerar antalnordiska utbytet ochdet ett
också samarbetet medfinsk ensemble. Med Norge skerharteatern en egen

år i ivarje föreställningar SverigeNorske Riksteatretdet presenterarsom
regi.Riksteaterns216
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Genom i Finland spelar viktig roll för finlands-scenerna som en
svenskarnas kulturella identitet svenskspråkigaden möjlighetteaternges att
verka i miljö vilket har vitaliserat det svenska teaterlivet. Fleraen annan
ledande scenkonstnärer i Sverige har och till varit verksamma i Finland.av

8 3 4 Teaterns samordningsbehov. .
Vi har beskrivit den statliga organisationen för service och stöd till detovan
internationella kulturutbytet. Den nuvarande teaterpolitiken lägger med sin in-
riktning kraftiga subventioner till producentledet i praktiken ett stort ansvar
för samordningsfrågor och internationellt utbyte institutionerna själva. Den
samlade statliga bidragssatsningen på internationellt utbyte svårär att

dåuppskatta uppdelat fleraär En beräkning visaransvaret dockorgan. grov
svenska 199293 fördelade 6,5 miljoneratt kronor i bidrag tillstaten ca

internationella utbyte 4,9 miljoner avsågkronorteatrarnas utbytet medvarav
och tredjeÖsteuropa världens länder. Därutöver erhöll de internationella

och dansorganisationema 0,8 miljoner kronor i verksamhetsbidrag.teater- ca
Dessa skall jämföras med de 2 miljarder kronor beräknas hasummor ca som
utgått i offentligt stöd till teaterområdethela beräkning i Riksdagens reviso-

Teatrarna och f01ket.svenskarapportrers
Mot bakgrund den betydelsefulla roll kommer spela ock-teatern attav som

så framgent i svenskt samhällsliv det angeläget dess rikaär grenverk kanatt
utgå från kraftfull alla kan repliera till och hämta näringstam teatraren som
från. Inför den internationalisering samhälls- och kulturlivet väntar ärav som
det viktigt teaterornrådet möjlighet delta sina villkor. Detatt attges egna
saknas i dag sådantill Vårasamordning. allmäna slutsatserresurser en om
nödvändigheten i ökad utsträckning utvecklar samarbets-att teatrarnaav nya
former för produktion, distribution och gästspelsverksamhet ocksåutgör
motiv för skapa lämplig sambandscentral föratt teatrarnasen gemensamma
intressen.

Vi Svensk Teaterunion svensk avdelningatt Internationellaanser av-
teaterinstitutet ITI skulle kunna spela viktig roll i detta sammanhang.en-
Unionen företräder samtliga teaterinstitutioner jämte ytterligare antalett pro-
ducenter dessutom teaterlivets olika intresseorganisationer.samt Arbetet om-

såvälfattar nationella internationella uppgifter.som
Svensk TeaterunionITI har sina lokaler Nybrokajen 13 i fastigheten

ägd fastighetsbolaget Vasakronan. småLokalerna och det finnsärav mot
bakgrund unionens arbetsområde väl motiverade krav ochstora störreav
till teaterområdets behov bättre anpassade lokaler. Södra skulle enligtteatern
utredningen detta lokalbehov. förslagsdelenI redogör vi formotsvara hur en

organisation för Södra Teatern skulle kunna skapas, kopplad tillny teater-
områdets nationella och internationella nätverksbehov.
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8.5 Sammanfattning

Det internationella inflytandet inom svensk sig främst gällandegörteater
import utländsk dramatik. dominerarDenna dock inte de svenskagenom av

den jämbördiga relationen dramatik med svensktrepertoar utanteatrarnas
utländsktrespektive 50 vardera sannolikt hälsosamärprocentursprung - -

konstnärligaför den kvaliteten och bredden. Forskaren LindungsYngve
dramatikensundersökning visar de samhällsstöddaatt teatrarnaav ursprung

garanti för svensk orginalproduktion.utgör en
Teaterledare och regissörer har länge haft mycket traditionellen syn

röstframställningens betydelse inom scenkonsten. Denna innebär attsyn
småbrutitaktörer svenska eller talat dialekt haft möjligheter platsatt tasom

mångkulturellaVi märker det samhälle Sverige alltmeratt tarsomscen. nu
också Utvecklingenformen vinner insteg dans och mimteatrarna.av av

integreringoch dess med den dramatiska behövergörteatern att teatern
artister med kompetens den traditionella där det rikssvenska idiometänannan

avgörande tidigare.inte likaär som
artister inomInslaget utländska och andra yrkesgrupper det kommer-av

scenområdetsiella Det finns anledning det kommer bliär stort. att tro att att
efter ibetydligt svenskt EES-avtal eller medlemskap EG.större ett

hållerkonstnärliga utbildningarna allmäntsvenska mycket högDe en
språketde konstnärer för vilka inte avgörandestandard. Det gör utgöratt ett

sångare, musiker, bildkonstnärer kommer kunnahinder dansare, att- -
långtkonkurrera internationell arbetsmarknad i dag.större änen

svårig-kanske problemet i det internationella teaterutbytetDet största är
vårtheten i land de allra viktigaste teatergästspelen. finnsDetatt arrangera

flera förklaringar till varför Theatre du Soleil, Peter Brookes uppsättningar
Royal Shakespeareeller Company aldrig Sverige. För kumaännu gästat att

genomföra projekt i den storleksordningen krävs erfarenhet och person-
från också måstekontakter, intresse sida innebära Visaett teatrarnas som

uppoffringar helhjärtat frånstöd den lokale huvudminarrangörensettsamt
statliga bidragsgivarna.och de Det sällan dessa förutsättningar existerarär

samtidigt. Det därför viktigt det kan utvecklas sambandscentralär föratt en
internationella gästspel och andra teaterkontakter.
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9 Teaterns roller

9.1 Ny betydelse för teatern

Det starka offentliga stödet till måsteden svenska rimligtvis beroteatern att
teaterkonsten såvälangelägen för enskildaär individer för samhället isom

dåVad det teaterkonsten fått såär hargör stark ställningstort. iattsom en
vårt land och hur frarntidsperspektivet utser

Leif Zem skriver i sitt bidrag bilaga 3 till utredningen knappastatt man
årskan tänka sig 1974 kulturpolitik det vitala teaterklimatet i Sverigeutan

under slutet 1960-talet och början 1970-talet. Teatern banade alltså vägav av
för kulturpolitiken och kom samtidigt den. Teatern blevatt gynnas av en
kanal i sarnhällsdebatten. ocksåZem skriver det sedan 1974 har skettatt en
spridning uppmärksamhetet, eller förlust Det beror intecentrum.av en av

påbara den ökande mängden kanaler för information underhållningochav
framför på offentlighetensallt förändrade funktion. Enligt Zem befannutan

sig åri for tjugotal sedan.teatern centrum ettmer
Det verkar har uppfattat detta. I takt med utbyggnadenteatrarnasom av

regionteatrarna och betoningen den lokala och regionala ochegenartenav
autonomin har allt fler institutioner börjat tala sig själva kulturellaom som

tvåMan kan tydligt skilda utvecklingslinjer. Den syftar tillcentra. attse ena
profilera sig konstnärligt på sina hemmascener slåoch broar till denatt
internationella scenkonsten. Exempel denna strategi kan vi i Malmö,se
Göteborg Umeå.och inriktningenDen andra leder förstärkt regionalmot en

småskaliga,verksamhet med lättrörliga föreställningar. Företrädare för denna
hittar vi några de mindre länsteatrama.strävan av

sinaDet naturligt förändrarär verksamheter förnyaroch sinaatt teatrarna
uppdrag. visarDet bara kan ha olika funktioner och betydelser.att teatern

9.1.1 Motiv för statlig teaterpolitiken

Men det kanske inteär representativ lyskraft eller effektiv distributions-som
kanal har sin avgörande betydelse sådankonstart. Somteatern utansom som

mångfald.den En och uppsättning kan skapanderepresenterar samma ge
möjligheter för bildkonstnären, skådespelaren,kompositören, regissören,
sångaren, rnaskören, perukmakaren, dirigenten, dansaren, författaren, koreo-
grafen Teatern i vid mening allkonstverketc. är möjlighet förett som ger
konstnärer arbetar enskilt ingå i kollektiva sammanhang.attsom annars
Därmed har potential och fåsprängkraft andra konstområden.teatern en som
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offentligaDen teatersatsningen uttryck för samhället tyckerär attett att
bra och önskar befolkningen skall utnyttja det utbud erbjuds.ärteater att som

Varför vill vi det Vi har berört konstnärliga betydelse; teaterkonstenteaterns
konstområden. ocksåför förklaringenangelägenhet flera andra Det ärär en

attraktionsförmåga.varför publik i vidtill den har Teatern mening haren
något de flesta människor.sägaatt

förbunden folkbildnings-moderna svenska med deDen är närateatern
Ävenpräglat samhället under l900-talet. dramatikensträvanden omsom

formspråk såår fortfarandekompletterats med det iunder ärnyasenare
utgångspunkten iallmänhet den litterära eller dramat utgörtexten som

konstområde försökerTeatern därmed i hög gradteaterarbetet. är ett som
såväl dåupptätthålla mellan klassisk högkultur ochkontakten mellan som nu;

också mång-förmedlar abstraktioner ochsamtida vardagsrealism. Teatern
sanningar. inte oviktiga uppgifter i tid masslitteraturbottnade Det närär en

såpoperor bilder mänskliga ochofta mycket endimensionellaoch avger
samhälleliga konflikter.

bildningsperspektivet. Demokratin förutsätterfinns sidaDet en annan av
Påmänniskor längre räcker. kan dekunniga kan än näsan teaternsom se

frågorna lyftas fram det offentligaoch kommenteras sättettstora som
också föri andra medier aldrig kan Konsten kan spela rollsamtalet göra. en

båda områdenaforskning. kreativitet och orginalitetvetenskap och Inom är
finns därmed samhälls-nödvändiga ingredienser för nyskapande. Det ett

spjutspetsar.stödja konstens och vetenskapensintresse attav
års instru-kulturpolitik kulturen och därmed rad1974 teatern enger --
uppgifter. opinionsbildande och konfliktlösande betydelsementella Kulturens

destruktiva för förunderstryks. Men de kulturmönster varnadesom man
år Värderingsförskjutningama har bidragit tilltjugo sedan redanär över oss.

kommersialismens negativa verkningar blivit salongsfähiga. Vivissaatt av
förmåga ståhar blivit medvetna kulturens andranogsamt att att emotom

samhällsbehov eller kommersiella intressen begränsad.är
Samhällsnyttan kommer sannolikt inte bättre synkroniserad i fram-att vara

ocksåfår ingåtiden. Kulturen lita till sin kraft beredd iattegen men vara nya
allianser för flytta fram sina positioner. För skall kunna spelaatt att teatern

folkbildande och kommunikativt utvecklande roll vi inledningsvisden som
stårblir tillgänglig för de i dag främ-markerat krävs denatt grupper som

konstform.mande för Tillgängligheten handlar inte nödvändigt-teatern som
frågavis bara och föreställningen Det lika mycketnär ärom var ges. en om

publiken särskilt den teaterbesökaren har känna identi-rätt attatt ovana- -
blir uppgift förfikation eller Det viktig teaterlivetteatern.engagemang en

framtida förutveckla den till angelägenhet fler människor. Det äratt teatern en
lika viktig uppgift för samhällsorganen till godaatt att teaternen se ges

nåmöjligheter till de bäst behöver gällerNär detatt ut teatern.grupper som
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barn och måsteungdom bättre samverkan mellan och skolanen teatrarna
åstadkommas i distributionsledet.

9.1.2 Kampen fantasinom

samhällsutvecklingen har medfört den kommersiella kulturindustrinatt ex-
panderat kraftigt och skaffat sig fast befolkningens fritidsvanor.ett grepp om
Utvecklingen inom hemvideo-, televisions-, fonogram- och litteraturmark-
naderna har varit särskilt stark och fört med sig anglo-amerikansken
dominans inom masskulturen.

Denna utveckling föder successivt värderingar och referensramar hosnya
befolkningen. Skillnaderna mellan uttrycksformer förändratsteaterns som-
påfallande litet vårunder tid och de moderna massmediemas, tenderar att-
vidgas. Det folkbildningsperspektiv fortfarande har stark förankringsom en
inom existerar i mycket litenteatern utsträckning i de medier teaternsom
främst konkurrerar med. Ungdomsgruppema detväxer litterärautanupp
klassikerarv fortfarande iutgör stommen teatrar-nassom repertoar.

Teatern befinner sig dock i i grunden utgångsläge. Somett praktisktgott
enda konstart hävdar teaterinstitutionemataget svensk orginalproduktion.

Den svenska dramatiken dominerar teaterinstitutioner och i friarepertoaren
Till skillnad från filmen, musiken eller litteraturen har den anglo-grupper.

amerikanska masskulturen inte skaffat sig dominerande inflytandeett över
teaterområdet. råderDet allmän enighet svensk hävdar sig välatt teateren om
i internationell jämförelse. Detta gäller inte minst bam- och ungdoms-en

Publiksituationen har varit stabilteatern. under sjuårsperiod. Det finnsen
tendens teaterbesöken ökart.o.m. under det året.atten senaste

De kommersiella mediernas befolkningens kulturvanor detgörgrepp om
behållaän angeläget de där konsten tillåtsatt leva sinaytormer egna

villkor och inte marknadens. Teatem del vårtär kulturarv ocksåen av men
verkstad för forskning och experiment. Denna icke publika roll speglasen

någoninte i statistik ändåhar betydelse för det intellektuella klimat-stormen
konstnärligt nyskapande ochet, yttrandefriheten i landet.
Ytterst dockär mellanmöte och salong och deteatern nuvarandeett scen

teaterinstitutionemas legitimitet vilar till bådedel de har politiskstor att en
och folklig förankring. I den situation befinner sig i ställsteatern storasom
krav nytänkande publiken återerövras.skall kunna Detta nytänkandeom
måste omfatta alla verksamheter: organisation och personalpolitik,teaterns
publikarbete och försäljningsstrategi, konstnärliga val och kontakter.externa
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fritidsvanor9 3 Förändrade1 ..
långsiktiga publika ned-förklaring till dendock inte uteslutaMan kan att en

förmågagången etablera kontakt med dethänger med teatrarnas attsamman
hänt förändrat förut-samhället. Under perioden har mycketomgivande som

tvåFörändringarna ligger plan. Detför verksamhet.sättningarna teatrarnas
attityder samhället ochförskjutningar i värderingar ochdeutgörs somena av

jämförelseför under generation. Som kansuccessivtmedborgarna utsätts en
omfattande samhällsförändring ägde underminst likanotera att rumenman

krafterkom relatera till deefter andra världskriget. Teaternperioden att som
så del den snabbaförändringar blevtill dessa ochbidrog sätt sam-en av

under 1960- och 70-talen.gäller i synnerhethällsutvecklingen. Detta
frammedier vuxitsamhällsutveckling harMed den ägt somrum nyasom

tid ochmänniskorsframgångsrikt sig marknadsandelarkapat pengar.av
åren krigsslutet kunde samla l 000 be-efterunderNär Folkparkerna närmast

såg folkets liv annorlundasommarteaterföreställningar svenskasökare till ut
hemortenfanns kvarMed 2 veckorsjämfört med i dag. semester man
enda möj-och bio hadebaradelen Detstörre teater manvarsommaren.av

bil.ägde inteFlertalet svenskarkända artisterna.de ännuligheten mestatt se
utsträckning ägdelivet itill det socialaTrångboddheten bidrog storatt rum

intåg, mindreinte gjort sittTelevisionen hade änutanför hemmen. ännu
stark förankringFolkrörelsema hadehemdatorer.dataspel ellervideo, menen
flestafinns i dag deföreningslivspecialiseradedet out-orter varsom

människorsinte bararåder konkurrensi dag heltvecklat. Det omannanen
också fantasi.derasfritid utan om

i medfolkbildningsideal samklangbyggdefolkteatertankenDen gamla
televi-i dagmassmedium. Folkteaterns äridén arvtagareteatern somom

folkbildningsperspektivetbåda gäller dockoch privatteatrama. Försionen att
de sarnhällsstöddasamspelar medkommit i skymundan. Dealltmer teatrama

skådespelare verksammasig regissörer ochanvända äratt somavgenom
och privatteatrar inteskulle television, radioteaterinstitutionerUtanteatrarna.

upprätthålla i dag.den produktion dekunna gör

Ökad påställer kravmediakonsumtion större9.1.4 egen
kreativitet

förändringar delvisinneburitårens samhällsutveckling harDe nyttsenaste av
svårigheter föränd-gång relatera tillhaftdock dennaslag. Teatern har att

traditionella Iförkonstnärligt gestalta dem det sättet.ringarna och teatern
vuxit fram. Närföreställningsformerproduktions- ochstället har nya

kärnkraften iför detpå tolkade människors1970-taletDramaten storaoro
institutionensförsök med denStormen-projektet det storaett att egnavar

produktionsformer. brottallkonstverk i Detskapa ett motett varnyaresurser
ändå påbyggde tankentraditioner projektetDramatens att teatern222 menegna
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själv kapabelär gestalta det omgivandeatt samhället detta i allt förutan att
påträngande grad blir delaktig i den konstnärliga processen.

I och med regionteaterutbyggnaden tvingades etablerateatrama en ny
relation till sin publik och sin bygd. De i allmänhet för småteatramanya var
för kunna inbilla sig de inomatt sig tillgånghade tillatt de kompetenserens
och erfarenheter nödvändiga förutsättningarär för teaterarbetet. Derassom
uppdrag förutsatte också helt lokal och regional kännedom deen änannan
gamla stadsteatrarna skådespelarendär iakttog publiken glipa igenom en
ridån. Leif Zern talar förlusten De regionteatrarnacentrum. kom-om av nya

aldrig kunna dettaupprättaatt i betydelsenmer centrum detettav nav som
När verklighetenmesta blir dramatiskrunt. och teatralsnurrar än teaternmer

själv måste dess betydelse ligga andra plan.
Teatern kan tvåha funktioner.sägas Den eller publika funktionenexterna

mellanär mötet och salong. Besökaren köper sig upplevelse iscen en som
bästa fall vidgar och insikter. Den interna funktionenvyerna ärger nya mer

inre arbete, deteaterns det konstnärliga skapandet innehållerprocesser som
och effekter långt utanför verkstäder och repetitionssalar. tvåsom Deger
funktionerna har långunder tid varit åtskilda.strikt Det har funnits skrå-ett
tänkande inom där rädslan for beblanda sigteatern med stårdeatt utan-som
för skrået har varit stor.

Med regionaliseringen har följt inställningteatern öppnare tillav en pu-
bliken och det omgivande samhället. Teatern har fåttdärmed tredje be-en
tydelse i vilken publiken bjudits in delta i den skapandeatt En för-processen.
klaring till de vikande publiksifrroma för såledeskanteatrama attvara
publiken helt enkelt inte längre nöjer sig med passivt publikatt utan attvara
den själv vill skapa och gestalta. Det ökande intresset för samarbete mellan
amatörer och yrkesverksamma skådespelare påtyder detta. Efter Spelet om
Norbergsstrejken vid mitten 1970-talet har det varit mycket starkav ut-en
veckling sommarspelen i Sverige. Amatörteatramas Riksförbund beräknarav

det 1993att 170 sommarspel i landet.sattes Hur mångasommaren upp ca av
dessa utvecklade samarbetsprojekt mellansom och yrkes-var mer amatörer
verksamma svårt beräknaär detatt uppenbart många.är det är 1950-attmen

skådespelaretalets gick in i filmateljeerna under de oavlönade sommar-
ferierna. På 1990-talet deltar i den folkteaterrörelsen heterman nya som

och bygdespel. Det viktigär uppgift försommar- teaterpolitiken hittaen att
stödformer för denna rörelse den ekonomiska möjlighetersom ger att ut-
vecklas död den kraftutan idealiteten innehåller.att ta Det bör i förstasom
hand lokalt och regionaltett stödja dessa projekt ocksåvara attansvar men

måste ha beredskapstaten stöd till initiativde innehålleratten sär-ge som
skilda kvaliteter.
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nationelltuppgifter ioch länsteatrarnas ettRiksteatern9.1.5
perspektiv

länsteatrarskapandeteftersträvadesdecentraliseringreellaDen avgenomsom
motiv detkulturpolitiskaförsta handhuvudmannaskap hade imed regionalt -

regionförankrad iinstitutionkonstnärligvärde isärskiltfarms att enett varen
regionalsådant varjebörMedambitioner. synsättkulturpolitiskamed ettegna

påplatsden särskildidentitetalldelesutvecklateater som ger enegenen
motiverar lands-särprägelregionaladennaDet attteaterkarta.landets är som

till verksamheten.stödkommunerting och ger
utbud förgenerellthaskall RiksteaternEnligt synsätt ett enmersamma
skilda förut-eller andraoberoende bygdens särartlandet,publik i hela av

region-mellanrollfördelningfår relativt givenviPå dettasättningar. sätt en
kulturpolitisk helhetssyn.nationellgrundadRiksteaternochteatrarna en

ikulturpolitikemaformulerasoch arbetssättinriktningLänsteatrarnas av
på turné-fråga inriktningeniskilja sig mycketkanregion. Derespektive om

författare ochregionala äm-betoningenmålgrupper liksomverksamhet,
bli intressekan deförankringUtifrån starka lokaladenna stort somavnen.

profil ochlokali kraftblir detteatergemenskap. Denationelldelar av enav en
likadana.tjugotalfor deinte är ettsärart, att aven

skalldetutbud innebär integenerelltskall ha attRiksteaternAtt ett mer
andranationella roll baraRiksteaternseller slätkammat.likgiltigt gervara

utgångspunkt. Enregionalalänsteatemsspegla livetförutsättningar änatt
produktionsvillkorockså andra änunderarbetarRiksteatern merteater som

kontaktkontinuerligoch kravhemmascenEnstationära teater utanteatrar.
därproduktionsformerflexiblaochutveckla friabör kunnamed hemorten

internationellt teaterliv. Detsvenskt ochdelarmed olikaetablerasrelationer av
innehåller läns-detutbudkompletteranderimligt Riksteaternsär att som

nivå.konstnärliga Dethåller möjligahögstadetkan ochinte attteatrama ge
finns i dagspecialensemblersatsning defortsatt samtförutsätter ensomen

krafter tilllandets intressantasteknyterprojekt därinriktningklarare man
statligaoch roll i densin betydelseförstärkaPå Riksteaternkansig. detta sätt

teaterpolitiken.

står stillaochförändrasTeatrarna9.1.6 -
konkurrensmetoderkrävdeinsåg tidendenvälNär attteatrarna nyanya
distribution kornteaterproduktion- ochforförutsättningarna attdetinnebar att

teaterornrådet dennakostnadsförändringar inomsnabbaförändras. De som
med del objektivaförklarasiakttagit kandessförinnan andrautredning och en

ökade kost-och avtal,förändrade lagarlokalkostnader,ökadeorsaker som
också förklaringar. IandraharKostnadsförändringamanader för löner etc.

vill-andra mediersmåste spela medalltmerfantasinkampen teatrarnaom
kommit bli alltteknikenMedialiseringen kulturen störrekor. gör attatt224 enav
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kostnad för Man märkerteatrama. det andelen teknisk personal harattgenom
ökat betydligt under år. Teatertekniken har blivit alltmer soñstikerad.senare
Det förefaller inte längre riktigt litarteatern till sitt allrasom ursprungligaste
medel, det enkla mellan skådespelarenmötet och publiken.

Samtidigt använder i utsträckningteatrarna traditionellastor metoder för
produktion, distribution och publikarbete. Teatramas inre organisation iär

den för tjugo årstort sedan. Teaterchefen rekryteras skåde-samma som ur
spelar- eller regissörskåren. Större delen ensemblen fast anställdär liksomav

administrativi högreännu grad teknisk och personal. Detta innebär både
möjligheter Påoch risker. kort och medellång sikt innebär kontinuitet möjlig-
het utveckla kreativt samspel inomatt ett och Påensemble. längreteateren en
sikt hotar förstelning. Tydligast kan avläsa det inom frigruppssektomman
där kan finna de äldsta exemplen ensembler barnman sjuttio-ärsom av
talets kulturpolitik. På institutionerna i mindre grad kopplade till enskilda-
starka personligheter borde det paradoxalt finnas bättre förutsättningarnog-
till kontinuerlig förnyelse.

9.1.7 Den statliga teaterpolitiken

Mot bakgrund ovanstående diskussion roll i samhälletav teaterns underom
efterkrigstiden finns det skäl betrakta den statliga delenatt institutions-av
utbyggnaden fullföljd. Det finns institutionellt nätverkett helasom över
landet. Det kommer naturligtvis alltid uppstå behov kompletteringaratt av av
denna struktur. I bör dock de statligastort ligger utlagda påresurser som

tillräckligt dimensioneradeteatrarna statligt grundstöd. åter-Vivara som
kommer till de genrespecifika behandlas iteatrar särskild ordning i för-som
slagsdelen.

Staten bör efter denna uppbyggnadsfas rikta in sin uppmärksamhet att
stimulera till konstnärlig förnyelse, vidgatteatrarna deltagande, samverkan
och ökad rörlighet mellan och länsgränserna.teatrarna över Frågan dåär
vilken relation i framtiden rådaskall mellan kommunernasom ochstaten,
landstingen beträffande för och styrningansvar teatrarna.av

samhällsutvecklingen har årunder gått riktningi ökad lokalsenare mot
och regional självständighet. Riksdagsbeslutet 1993 avseende sammanslag-
ningen antal statsbidrag i samlade kommunalaett och regionalaav statsbidrag

tydligt tecken detta. Detett statliga inflytandet kommervar utövasatt genom
rarnlagar mycket övergripande fastställer de målen.nationellasom

Det statliga kulturstödet kom dock läggas utanför detatt Detsystemet.nya
fanns flera skäl till detta. Flertalet kulturinstitutioner självständigaär juridiska

ståroch det statliga stödet. Bidragsrelationenpersoner mottagaresom av upp-
rätthålls och institutionerna i fråga,staten inte och landstingav ellerstaten
kommuner.
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upprätthålla någor-måste teaterpolitik syfta tillnationellYtterst att enen
möjlighet delstandard vad gäller medborgarnaslunda jämn ettatt ta av

konstområdetdet samhällsstöddateaterutbud. Teaternlevande är största
delStaten för avsevärdregional utbyggnad och kostnader.avseende svarar en

teaterområdet. Riksteatern, ochtill För stads-samhällsstödetdet totalaav
det totala samhälls-statsbidraget knappt 50länsteatrarna procentmotsvarar av

uppgår tvåandel tillinkluderasstödet till nationalscenemastödet. Om statens
tredjedelar.

önskemållandstingshållfrån framförtsframför allttidhar underDet senare
kulturinstitu-få stöden till de regionalade statligafriare disponeraattom

nivån själv bästregionalaMotivet dentionerna. är vetatt var resurs-man
självfallet rimligutifrån behov.regionens Det ärgör mest nytta enegnaerna

för regionalagrundvalen denbedömningarnaståndpunkt. regionalaDe utgör
också så praktikenteaterområdet landstingen iPå detkulturpolitiken. är att

kulturinstitutionema. Maninflytande de regionalamyckethar överstortett
budgetar.och beslutarledningartillsätter styrelser, utser om

uppfattninglandstingensochdock kommunernasDet attär gemensamma
omfattningenvisst inflytandeockså fortsättningsvis skall ha överettstaten av

med denhängerkulturverksamheten. Dettaregionaladen lokala och samman
tillmål likamedborgarnaskulturpolitikens rättnationellanuvarande om

ekonomiskahela landet. Denskapandekulturupplevelser och övereget
åtaganden med-offentliga dennaomprioriteringardeutvecklingen och somav

någonkulturområdet omfattas lag-i intehotför utgör stortmotett avsom
sig verknings-har visatinstitutionsriktade bidragenstatligastiftning. De vara

samhällsbidrag.kulturinstitutionernasnedskärningarfulla hinder mot av
regeringockså de beslutangelägetperspektiv detnationelltI är attett som
regionalslå på lokal ochmöjlighet igenomreellriksdag fattar haroch atten

genomförsviktigt detsig för detnivå. uttalarRiksdagen ärOm attattt.ex.
så detoch kulturdel konstoch ungdom ärinsatser för barnsärskilda att ta av

vilja.politiskarealisera dennafinns statliga medelockså nödvändigt det attatt
kulturområdet. Omstyrmedel inomviktigterfarenhetsmässigtPengar är ett
från möjlighetenså avstår realitetenfrån den iavstår bidragsansvar attstaten

kulturpolitiska avsikter.sinauttrycka

också konstpolitikKulturpolitik är9.1.8

såväl konst-Teaterpolitiken delkonstpolitik.innefattar ärKulturpolitik en av
för konstarten iliggerkonstpolitikenkulturpolitiken. Ipolitiken ansvaretsom

stridaförefallalägen kanutgår från i vissabehovden motsig och som
ocksåkulturinstitutionemaregionala utgörlokala ochkulturpolitikens. De

särskiltStaten harinfrastruktur.konstpolitiskdelarviktiga ett ansvarav en
forsk-ingår för utbildning ochdennautveckling. Iteaterkonstensför att svara

står proportion till dennaiarbetsmarknadfinnstill detning, attatt somense226
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utbildning eller vice versa och andra stimuleraatt sätt intresset för teater-
konsten. samspelet mellan kommunernastaten, och landstingen är nöd-
vändigt för skapa såväl godaatt konstpolitiska kulturpolitiska förut-som
sättningar inom teaterområdet. Grundbeloppssystemet effektivtär verktygett
för åstadkomma dettaatt samspel och ansvarstagande.gemensamma

Utredningen kommer i sin analys grundbeloppssystemet fram till detav att
nuvarande statsbidragssystemet fungerar väl vad gäller definiera och preci-att

det statliga bidragsansvaret. Statsbidragetsera också förutsägbartär och utgör
så sätt planeringsunderlag.ett gott Dess förutsägbarhet innebär samtidigt
det statiskt.är Näratt teaterinstitution väl har etablerat sig ien bidrags-

hierarkin den sedan därstannar reella möjligheterutan förändra sinatt
bidragsposition. Detta har medfört det blivit växandeatt orättvisor i stats-
bidragsgivningen mellan olika institutioner beroende på somliga tagitatt
sig expansion invänta höjdautanen att statsbidrag. Andra institutioner där-

balanserar exakt årsverkemot antalet grundbelopp. Systemetmot med fasta
grundbelopp motverkar också i någon mån ambitionerteatramas göraatt
verksamheten kostnadseffektiv.mer

Grundbeloppen lika för institutionernaär genreinriktning elleroavsett
regionala uppdrag. Med tanke de ökade kostnader dans-, musikteater-som
eller tuméverksamhet medför det enligtär utredningen motiverat införaatt
differentierade grundbelopp. För stimulera konstnärligtatt och organisatoriskt
nytänkande ocksådetär nödvändigt införa kraftigt ökadatt andel rörligaen
grundbelopp.

9.1.9 Den fortsatta regionala utvecklingen

Det pågår för någotnärvarande kraftmätning Detav en teaterns gunst.om
finns de i första hand konstformteaternsom med värde iser sigsom en ett
och med alldeles existensberättigande.ett Deteget kreativa samhället kräver
kreativa männskor lyder förenklat den tidens slagord. Samhällsvetarennya
Jan Erik Gidlund förespråkar organisationsformert.ex. att med mindrenya
politisk styrning utvecklas för dagens Styrelsema bör hateatrar. breden
representation olika verksamhets- och samhällsintressen.av

Andra intressenter betonar instrumentellateaterns uppgifter. Man pekar
kulturpolitiskateaterns uppgifter eller dess forroll stad ellergöraatt regionen

attraktiv investeringssynpunkt eller för locka till sigur välutbildadeatt in-
vånare. Teatern har alltid haft instrumentella uppgifter, tjänat andra syften än
de konstnärliga. Menrent huvuduppgift ståteaterns utanförär den direktaatt
samhällsnyttan. Man kan diskutera rationella organisatoriska lösningar inom
enskilda Det nödvändigtteatrar. är allnär verksamhet förutsättsannan
förändringar. Att diskutera konstnärligateatramas uppgifter dockär vansk-
ligare. På områdedetta finns det för detgränser rationella.
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regional teaterverksamhet kräver sannoliktUtvecklingen profileradmot en
flestauppgifter. länsteatrar i dagregionteatems Deförändrad ärsynen

snarlik liksomefter Repertoarenuppbyggda ärmönster. pro-samma
målgruppsinriktningarna. replierar inte särskiltTeatrarnamellanportionerna

mång-nationelladär de verksamma. Sett denregionermycket de är ur
med antal regionaladet intressantareperspektivfaldens ett teatrar somvore

står på.frånnäring den regionala mylla desin konstnärligatydligare hämtade
skulle Riksteatern kunna verkasärpräglade regionteatrarstrukturI denna av

erbjuda nationelltsamtidigt kundekoordinerande kraft ut-ettsom mansom
saknar.länsteatrarnamedbud repertoar somen

slå in dennadå länsteatrarhindrar landsting och vägVad detär attsom
frågandennaregionala uppdragen Ett ärfördjupning demot svaraven

ofta själva hari landetde verksammaär runtteatrarnaatt en svagomsom
ofta fönned-sig dessutomregioner de verkar. Deförankring i de där somser

teatertradition.slutenlare av en
till depositionspapper riktati s.k.Landstingsförbundet förmedlar ett

teaterpolitik.på framtida regionalutredningarna sinkulturpolitiska syn en
kultur-år efter beslutet dentjugodetFörbundet att om nyanumenar -

för regionalasjälvständigt denlandstingendagspolitiken är ettatt ansvarge-
kulturpolitikennuvarandedenLandstingsförbundetkulturpolitiken. attmenar

ocksåkulturpolitik.statlig Dendecentraliserad ärbetraktaär enatt som
kulturpolitik och konst-statligmellanlikhetsteckensektorspolitik sättersom

någonråda motsättning mellaninte skall behövabetonar detpolitik. Man att
i skärningspunktendetbåda Förbundetkulturen. ärde attsynsätten menar

verkligtdetkulturpolitiska dialogenkonstnärliga ochmellan den ny-som
få chans.skapande kan en

konstnärlig frihetstöd och9.l.l0 Offentligt

mötesplats vid sidan detrike ochKonsten frihetens ärär teatern en av
både dess tillkorta-ligger dess styrka ochsociala livet. Därigängse

våraförpliktigade ändraintryck kännakommanden. Vi kan attattta utan oss
Ändå någonting alternativa Detåsikter. vihänder synsätt.liv och när prövar

rubbas.invandas självklarhet
kulturråd och dettill StatensiOrden Ylva Brunesär teaternrapport omen

uttryck för frihetkulturmångkulturella samhället. Definitionen görettsomav
politikområde. medKan denna frihetkänsligsärskiltden garanterasettsom

målstyrd kulturpolitiken
biljettintäkter underinstitutionerna kraftigt ökandeTrots att senaregenom

förhållandevissamhällsbidrag dettaår minska beroendetlyckats är ännuav
teaterområdet. samhällsstöddaVi tidigare pekat deninom har attstort

frånfolkbildningsperspektiv skiljer denfortfarande har ettteatern mersom
kulturverksamhet. Repertoarteatems krav konst-kommersiellt inriktad228
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närlig bredd och variation i utbudet fördyrar verksamheten jämfört med
privatteateatems exploatering säkra kort. Den dag Dramaten envist hållerav
fast vid tvåeller kassapjäser tiddetären repertoaren omprövaatt stats-
bidraget och uppdraget nationalscen. Man skulle påståkunna densom att
samhällsstödda definitionsmässigt gårteatern med förlust. Det alter-är som
nativ till den privatfinansierade kulturen den har sin betydelse.

Då dåoch debatteras riskerna med offentligt kulturstöd. Kritikerna mot
samhällsstöd också offentliga bidrag korrumperar åtminstoneellerattmenar
skapar skyddade verkstäder. Inom framförs sällan kritik detteatern mot
offentliga Fåstödet. scenkonstnärer upplever bidragsgivare och huvudmänatt

verksamheten otillbörligtstyr Snarare har somligasätt. framförtett syn-
punkten politikerna borde intressera sig föratt verksamhet.teaternsmer

Mot slutet 1970-talet situationen helt Då rasade radav var en annan. en
strider på flera mellan de politiska och konstnärligateatrar ledningarna.
Konflikterna så spända Kulturrådet kände sig föranlåtetatt utfärdavar att
regler för hur samspelet bådamellan de skulle ske. I skriften Teaternparterna
och den konstnärliga friheten underströk Kulturrådets förre ordförande Paul
Lindblom bl.a. teaterchefen skulle ha huvudansvaret föratt den konstnärliga
verksamheten och ekonomiska förvaltningen sedan väl styrelseteaterns
godkänt budgeten. Paul Lindblom förespråkade också varje skulleatt teater
ha repertoarråd utvärderingett den konstnärligasamt att verksamhetenen av

årligen.borde ske
Om det berodde Kulturrådetde utfärdade rekommendationernanu av

eller må konflikterna ebbade Det förefallerosagt utvara teatrarna.men
det under 1980-talet utvecklats väl fungeranderätt praxis vad gällersom en

relationerna mellan konstnärlig ledning, styrelse och personal. I denna praxis
ingår styrelsen fastställer budget ochatt övergripande målteaterns för verk-
samheten. Dessa i allmänhet lokala ochär teateranpassadetillämpningar deav
statliga kulturpolitiska målen. Teaterchefen har förutom den dagliga arbets-
ledningen för anställa personal och fastställaansvaret att Gradenrepertoaren.

samrådsförfarande i dessa frågor varierar sannolikt mellanav teatrarna.
Denna ansvarsfördelning kan ocksåtillämplig i framtiden. Vivara anser

dock teaterchefen bör i uppgift årligen återkommandeatt föratt svara en
utvärdering den konstnärliga verksamheten kan ligga till förgrundav som
den fortsatta planeringen och ansökan såvälbidrag hos huvud-statenom som

finns ocksåDetmännen. behov skapa umgängesforrneratt teatrarnaav
mellan ledning, anställda och styrelsemedlemmar deteaterns som ger senare

tydligare känsla delaktighet i verksamhet och planering. Det ien teaterns ärav
allmänhet lättare entusiasmera och intressera informerad politiker denatt änen

känner sig frånutestängd gemenskap.teaternssom
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10 Förslag

10.1 Inledning

I det följande vi underlag för teaterpolitiska beslut under depresenterar ett
åren. Förslagen har olikanärmaste karaktär och kan delas in i kategorier:tre

Förslag teaterpolitikens framtida inriktning och struktur.som avser-
Förslag till teaterpolitiskt handlingsprogram för de årennärmaste-
Förslag i huvudsak berör Riksteatern.som-
Vår ambition har varit Riksteaternsompröva och regionteatramasatt

verksamhet utgångspunktoch roller med från teaterpolitisk viljeinriktning.en
uppnåFör tydligare rollfördelning idag kan det motiveratatt än meden vara

vissa förändringar den politik förts. Däremot har vårdet inte varitav som
avsikt samtliga centrala avsnitt i politiken. månompröva I den vi beröratt
Operan, Dramaten, utbildnings- och dokumentationsfrågorteaterns ärm.m.
det fråga förslag betrakta synpunkterär bakgrundatt motom som som av
allmänna teaterpolitiska värderingar och behov.

De förslag berör Riksteatern resultatet ömtåligär avvägningsom av en
mellan direktivens krav och Riksteaterns ställning fristående idéellsom
organisation. enlighet vårtI med uppdrag har vi relativt ingående granskat

ÄvenfrånRiksteaterns utgångspunkter.verksamhet olika våra förslag går in
på områden bara Riksteatern kan besluta Endast i begränsadsom om.
utsträckning frågadet förslag riksdagär och regering har anledningom som

ställning till.att ta
våraDet innebärsagda förslag har olika målgrupper och olika tids-att

Någraperspektiv. förslag kan behandlas omedelbart, måsteandra genomgå
mognadsprocess innan de kan till beslut. Det innebär bl.a.tasen attupp

kostnadsberäkningar svåravarit genomföra.att
våraVi har i utgåttöverväganden ifrån i oförändrad roll-stort setten

fördelning mellan de olika politiska nivåerna. övergripandeDen ansvars-
fördelningen kulturområdetinom kan emellertid komma förändrasatt genom
förslag utifrån det utredningsarbete sker i bl.a. Kulturutredningen ochsom nu
Regionberedningen.
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10.2 Teaterpolitikens inriktning strukturoch

10.2.1 Teaterpolitiken i stort

våra utgåttI överväganden tydligare teaterpolitik har vi från deom en av-
årsgränsningar gjordes inför beslutet 1974 kulturpolitik. Medsom om

avsåg Kulturrådetkulturpolitik utredningen SOU 1972:66 samlad struk-en
åtgärder kulturområdet. sådanför samhällets En kulturpolitik förtur

landsting förutsätterkommun, eller hela samhället väl defini-staten, etten
mål, långsiktigerade möjliggör planering och planmässiga reformersom

inom olika sektorer. För de kulturpolitiska intentionerna skall kunnaatt
genomföras förkrävdes metoder och planering och verk-resurser, organ

målenställighet. De övergripande kulturpolitiska skulle bindande förvara
vårstatliga och vägledande för kommunala Enligt uppfattning ärorgan. en

sådan innehållavgränsning politikens fortfarandeform och aktuell. Medav
grundsynen bör teaterpolitiken handladen om

mål,nationella
rollfordelning,
institutionsstruktur och-
ñnansieringsforrner.

målen frånnationella 1974 kan konstateraNär det gäller de dessaattman
fått samhällsförankring i samtliga landsting ochgod stortatt setten genom

mål med de statliga. I den meningenkommuner antagit överensstämmersom
kulturpolitiken.har lyckats väl med decentraliseraattstaten

fråga målåterstår för olikamycket i delar kultur-Däremot göraatt om av
området konstornråden.och för olika Sedan 1974 har nämnvärd vidareut-en

folkbiblioteksområdetskett inomveckling endast och den regionala musik-
mål årpolitiken. Riksdagen fastställde och inriktning för folkbiblioteken 1985

och för den regionala musikpolitiken i samband med det förändrade huvud-
år Någonmannaskapet För regionmusiken 1988. motsvarande konkretisering

teaterområdet har inte skett.
pågårSom led i omprövningen kulturpolitiken diskussion hurett av en om

förhållandeden regionala kulturpolitiken förtydligas i tillskall den statliga.
frånSkall den regionala kulturpolitiken decentraliseradstatenses som en

kulturpolitik självständig våreller regional kulturpolitik Enligtsom en
måste frågan så.uppfattning behandlas Det handlarännyanseratmer om

förformer samverkan mellan nationell, regional och lokal kulturpolitik. Den
förhållandestatliga konstpolitiken bör samspela med tydlig och i till statenen

självständigt utformad regional kulturpolitik. Denna bör i sin tillrelateratur
kommunerna i regionen och i hög grad sammanvägningutgöra en av
regionala och lokala strävanden.

nationella teaterpolitikens målDen skall kombinationses som en av
mål målkulturpolitiska för konstområdet.och Politiken skall skapa förutsätt-
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ningar för god i landet helhet. Det innebär bl.a. den nationellateater attsom
teaterpolitiken skall:

mångfald, kvalitet och professionalism,garantera-
skydda yttrandefriheten,-
vidga deltagandet,-
möjliggöra kulturell förnyelse,-

kulturarvet,värna-
insatser för barn och ungdom.garantera-

Till den nationella teaterpolitiken ocksåhör principbeslut i riksdagen om
och uppgiftsfördelningen i mellan landsting, kommun ochstort stat,ansvars-

organisationsliv. Vidare bör riksdagen ställning till rollfördelningen mellanta
de olika statliga aktörerna teaterornrådet.

10.2.2 Statens roll

Staten bär huvudansvaret för teaterkonsten utvecklas och kanatt utövas ett
tillgodoser högt ställda kravsätt kvalitet och professionalism. Hit hörsom

såväl för nationalscenema Operan och Dramaten för högreansvaret som
utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete teaterornrådet.

ocksåStaten bär huvudansvaret för infrastrukturen på teaterområdet och
därmed för långsiktigade basinvesteringar krävs för god skallatt teatersom
kunna erbjudas i landet helhet. såvälAnsvaret förutsätter riksomfattandesom
tuméproduktion lokal och regional produktion. För kunna hushållaattsom
med de och samtidigt tillgodose kraven mångfaldgemensamma resurserna

måsteoch kvalitet det sannolikt framtideni frågabliäven rimligom en av-
Vägning mellan olika tillgodose publikenssätt Påbehov. längre sikt böratt
målet del det samladestörre utbudet inom ochatt dans-vara teater-en av
området produceras lokalt eller regionalt. Strukturen måste byggas i ettupp
samspel lokal nivå.med och regional

Dagens statsbidragsförordningar för de statliga stads- och läns-teatrarna,
fria och dansgrupperteatrarna kan uppfattas svårtyddasamt teater- som

lapptäcken. I och med utredningen betonar samspelet och rollfördelningenatt
mellan de olika producentema det nödvändigt också återspeglasär detta iatt
statsbidragsförordningarna. I dessa målbör för de olika teaterverk-statens
samhetema formuleras liksom målenhur skall följas Statsbidragsregler-upp.

innehållabör tydliga incitament till omfördelning bidragsmedelna statensav
så dess verkan blir dynamisk.att mer
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10.2.3 Den regionala teaterpolitiken

Landsting och kommuner bör samverka regional teaterpolitik,om en som
musikteater. samlade politikeninnefattar dans och Den bör bl.a. inne-även

hålla mål frågorregionala och konstnärlig förnyelsegemensam omen syn
frihet, institutionernas vidgat deltagande och samverkan medoch ansvar,

ocksåangränsande länregioner. Hit hör de former inom respektiveman
region väljer för organisatoriskt och ekonomiskt stärka arrangörsledet. Viatt

nivåernaförutsätter i oförändrad rollfördelning mellan de politiska närstorten
från bidraget Riksteaterngäller inriktningen stödet. Bortsett till lämnardet av

teaterproduktion. Landstingoch landstingen stöd till och kommunerstaten
för stöd tilldelar arrangörerna.ansvaret

ingåinte skall i den regionalaStaten bör reglera vadnärmare teater-som
politiken. har intresse de institutioner den stöder be-Däremot staten ett attav

såvälverksamhet samspelar med den statliga dendriver somen som
grundbelopp börlokalaregionala kulturpolitiken. I ansökan t.ex. teater-om

målenredovisa regionala teaterpolitiskainstitutionernas styrelser hur de kan
uppnås.

innehålletmåste definiera i sin teaterpolitik.Varje region naturligtvis själv
landsting och kommuner och lämpligenbör formulerasDen gemensamtav

däri handlingsplan för regionens teaterverksamhet rolleruttryckas ansvar,en
sådan förfinansiering fast. handlingsplan blir sedan vägledandeoch läggs En

också vägledning vid fördelning deintressenter i regionen ochalla stat-ger av
bidragen mellan regionerna.liga

för inte formulerardetta följer styrelsen länsteaternAv attresonemang
någon påregional teaterpolitik inriktar sig utveckla den regionalautan att

uppgifter inom för fastlagdateaterinstitutionens roll och den politiken.ramen
teaterpolitik inte i förstaRegional handlar enbart eller handens om- -

låterlänsteaterns arbetsvillor och ekonomi. En regional teaterpolitik sig väl
formuleras i regioner saknar länsteater.även som

teaterpolitikEn regional kan innefatta rad olika element t.ex. att,en ,
tillhandahålla varierat utbud för den etablerade publiken,ett-

nå mål-publik i detta syfte riktadeoch satsningar vissagöraatt ny-
grupper,

teaterområdet,främja och stödja amatörverksarnhet-
låta bådemedverka till utveckla och stärka regional identitet,teatern att en-

levandegöra det förflutna och nutid framtid,gestalta ochattgenom
prioritera teaterverksarnhet för barn och ungdom.-
Om detta klargör den regionala teaterpolitiken hel-sätt utgörattman en

mångahet, skiftande element och krav olika insatser ochsammansatt av
fastlagd landstings- ocksåoch kommunfullmäktige, undanröjsytterst av

risken för teaterinstitutionen för otillbörlig inblanding denutsättsatt när
arbetar med fullgöra sina konstnärliga uppgifter.att234



Förslag

För eftersträva regional helhetssyn teaterfrågomaatt bör ocksåen
arbetsmarknadspolitiken och länsstyrelsemas ingåkulturstöd i den regionala
teaterpolitiken.

10.3 Teaterpolitiskt handlingsprogram

10.3.1 Utgångspunkter

Den statliga teaterpolitiken kort sikt bör konkretiseras i teaterpolitisktett
handlingsprogram. föreslårVi formas följande utgångs-medatt programmet
punkter:

Tyngdpunktsförskjutning mellan producent- och arrangörsled

vårEnligt uppfattning har års1974 framgångsrikteaterpolitik varit detnär
gäller utbyggnaden teaterområdets infrastruktur. Det finns institutionelltettav
nätverk hela landet. De samhällsstödda hålleröver överlag godteatrama en
konstnärlig och teknisk standard. Däremot har under reforrnperiodenteatrama
haft svårt nå den publik förväntade sig vid dess inledningsfas.att som man
Teaterpubliken har minskat med 25 sedan mitten 1970-talet. Detprocentca av
beror inte enbart bristande i arrangörsledet ocksåutan teaternsresurser
förändrade roll i samhället.

Den statliga teaterpolitiken har varit inriktad på bygga producentledetatt ut
och intresserat sig mindre för arrangörsledet. Detta har regio-ansetts vara en
nal och lokal uppgift. Denna ansvarsfördelning fåtthar till följd råderdetatt

teaterområdetmarknad inom där lagts producenternastoraen resurser som
i sin använder dem för subventionera sinatur I slutändanatt gager. gynnar
detta det sker producentensarrangörerna villkor.men

Problemet svårtlätt lösa. Deär samhällsstödda institution-att attse, men
skall kontinuitet, kvalitet och bredd. Ett producentledgarantera ierna som

betydande utsträckning beroende den marknad beställarnaär erbjuder ställsav
inför planeringsproblem påmed avseende ekonomistora och produktion.
Ytterst kan marknadsberoende också bli hot den konstnärliga kvali-ett ett mot
tetsnivå institutionen upprätthålla.skall Därför bör tyngdpunkten i detsom
statliga teaterstödet ligga kvar producentledet. Huvudansvaret för arran-
görsledet bör, hittills, ligga landsting kommuner,och börsom statenmen
under årende på långsiktigtnärmaste punktvisa, verkandesatsa teater-
främjande åtgärder för underlätta för arrangörerna.att

samhällsutvecklingen innebär också förändrade villkor för föreningsliv
och folkrörelser och det sociala liv dessa har Dennarepresenterat. ut-som

påverkarveckling också teaterlivet. Det riskerar bli minskad efterfråganatt en
på uppsökande i föreningssammanhang. Det minskade stödet till folk-teater
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på-förstärker tendenser. Denna utvecklingbildningsorganisationema dessa
uppsökande verksamhet.i första hand länsteatrarnasverkar

Ökade teaterlivettill det utominstitutionellaresurser

följts motsvarande satsningarteaterinstitutionema har inteUtbyggnaden avav
erhåller 3friautominstitutionella teaterlivet. Dedet teatergrupperna ca

för 60 detstatliga teaterstödetdet procentprocent ca avmen svararav
ökningenbarnteaterutbudet. Den snabbakulturpolitiskt viktiga nationella av

iteaterområdet närvarande 20förinom änarbetslösheten procentmer-
finns detinstitutionsutbyggnadenuttryck förärsmedeltal närär avtarattett-

bidragandearbetstillfällen. Ennågon kanstrukturinte ge nyaannan som
också omfattande utbildningalltförarbetslösheten kanorsak till avvara en

dedet angelägettill arbetslöshetenskådespelare. Oberoende skälen är attav
för utominstitutionellainsatser detförstärks medteaterpolitiska instrumenten

teaterområdet.

städ till RiksteaternFansatt

Även genomförts utbyggnadreformperiodendet under teater-en avom
utsträckning fortfarandeilandetinstitutioner hela äröver storteatern en

läns-utbyggnadenVi funnit Riksteaternstorstadsföreteelse. har trotsatt av-
utanför storstäderna. Riks-teaterutbudetroll förspelar viktigteatrarna en-

också arrangörsledet.delärteatern en av

länsteatramautveckling förFortsatt

tyngdpunkten1970-talet lagtsedan börjanTeaterpolitiken har enav
genomgått utveckling ochstarkDessa harutbyggnad länsteatrama. enav

Mångainstitutioner. demsmå till stabilafrån regionalaförvandlats avgrupper
konstnärlig utvecklingstimulerat tillfått ändamålsenliga lokaler harhar som

verksamheten reducerats. Läns-till den regionalabidragitsamtidigt attmen -
också tillmedverkattekniska utbyggnad harlokalmässiga och attteatrarnas

snabbt.kostnader ökatderas
motsvarande förstärkningföljtshar inteUtbyggnaden länsteatrama avav

ensemblerflera regionalaRiksteatern harJämfört medarrangörsledet. pro-av
fortsattscenföreställningar. Enfå sina offentligaavsättning förmedblem att

förstärkningliktydigt meddärför i hög gradutveckling länsteatrama är enav
arrangörsledet.av
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Ökade insatser för musikteater och dans

Den kulturpolitik beslutades 1974 landade i samhällsutvecklingsom en som
innehöll starka element riktade kultursyn länge präglatsmot en som av
folkbildningsideal och traditionella kulturformer. formspråkDe densom
kommersiella kulturen utvecklade visade sig ha stark genomslagskraft. Det
har medfört den dramatiska traditionellt haftatt starkteatern ställ-som en-
ning inom svensk -inte längre har publika förankringteater tidi-samma som

Samtidigt finns det mycket talar för speciellt ungdornsgruppemagare. attsom
i ökad utsträckning attraheras dans- och musikteater. I dessa finnerav genrer
ungdomar identifikation i och mångamed sångaredansare, och musikeratt är
i ålder.deras egen

Mediautvecklingens starka inriktning musik och dans har medverkat till
ökat intresse för dessa Detta ocksåsannoliktett resultatär denettgenrer. av

verksamhet långunder tid bedrivits i kommunalt drivna musik- ochsom
kulturskolor.

Sammanfattning

Sarnanfattningsvis bör den statliga teaterpolitiken under årende närmaste
inriktas mot att

ytterligare decentralisera teaterutbudet,-
vidga deltagandet,-
främja barn- och ungdomsteatem,-
förbättra villkoren för och de friateaterarrangörema teaterproducentema,-
kraftigt öka andelen rörliga bidragsmedel för stimulera konstnärlig för-att-
nyelse, kostnadseffektivitet och ökad samverkan inom teaterområdet,
stärka dansens och musikteatems ställning utvecklingen regio-genom av-
nala i Göteborg, Malmö Umeå.ochcentra

Därutöver bör viktig målsättning skapa tydligare spelreg-atten annan vara
ler mellan övriga teaterlivet och Riksteatern.staten,

Åtgärdsprogram1 0.3 2.
Bam- och ungdomsteater

Barn- och ungdomsteatems fortsatta utveckling kopplad tillär dennära status
och det intresse den kommer ha i teaterlivet och samhället i övrigt.att Detsom
finns därför anledning manifestera teaterpolitikens prioriteringatt dettaav
viktiga område åtgärderkonkreta från sida under degenom statens närmaste
åren.

Statsbidragen till de berörda institutionerna bör förenade med kravvara
preciserad verksamhet för barn och ungdom. Förslaget stärkaen läns-attom 237
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åtgärdteaterföreningama utvecklingär arrangörs-en annan som gynnar en av
och främjarledet. De föreslagna rörliga grundbeloppen kan förutsättningarge
till konstnärlig förnyelse svensk barn- och ungdomsteater. Ett nytten av
statligt stöd i syfte underlätta de fria turnéverksamhet äratt teatergruppemas

inslag i reformpolitik för och ungdomsteatem.barn-ett annat en
också inrättandetVi barnteaterscen med särskilt nationelltatt ettanser av en

åtgärdför utvecklingsinsatser ägnad höjauppdrag äratt att statusensvara en
för barn- och ungdomsteatem. Grunden i det nationella uppdraget skulle vara

hög konstnärlig kvalitet skapa förutsättningar för för-ochvärnaatt attom
det beställningarnyelse svensk barnteater. Mer konkret innebär hosattav

ocksåfinnssvenska och internationella dramatiker kan läggas Detut. ett stort
barnteaterområdet.behov teoretiska diskussioner inom Med stöd i detav

frågaskulle i kunna för seminarier ochnationella uppdraget teatern svara
skåde-och internationella deltagare. Inom den statligakurser med svenska

samarbete med kvalifi-spelarutbildningen finns behov etableraett stort attav
för elevernas praktik-cerade ensembler inom barn- och ungdomsteatem

också undervisningssyften. Liknandeperioder för andra samarbete börmen
också institutet. Vi förutsätter den nationellamed Dramatiskaupprättas att nya

på såTV-företagen företablerar samarbete medbarnteaterscenen sättett att
någotsprida utbudet hela landet.överav

Påockså åläggastuméverksamhet denviss nationell skulleEn nya scenen.
internationella planet skulle svensk barn- och ungdomsteater meddet en

ytterligare understryka det goda rykte Sverige harnationellt uppdrag som
föregångsland område och främja konstnärligt utbyte i forminom detta ett av
föreställningar och erfarenheter.

mångafinns andra motiv för markera betydelsen barn- ochDet att av
självñnansieringungdomsteatem, inte minst de krav ökad alltmerav som

på beläggningssiffror vi redovisat och de begränsadeställs Deteatrarna. som
möjligt bam- och ungdomspublik visar tydligtdet utkrävaärrecetter att av en

förhållandevis olönsam. detdenna teaterform alltid kommer Menattatt vara
konstnärliga aspekterna. nöd-har med de Detgöra ärargumentet atttyngsta

intresse för publiken hos ochvändigt skapa den utövarnaettatt unga upp-
teaterområdet. det risk för teaterpolitikensinom Annarshovsmännen är att

ihåligareklinga i framtiden och omöjligaprioriteringar kommer allt attatt vara
i konstnärlig kreativitet.omsätta

och för konst-uppdraget bör tidsbegränsatVi utrymmeatt vara geanser
till befintlig huvud-närliga omprioriteringar. Det bör kopplas teater varsen

också stödja verksamheten. Staten skall dockberedd ekonomisktär attman
Inledningsvis det nationellastå huvuddelen merkostnadema. börför upp-av

påfrämst konstnärligaBacka i Göteborg. Detta val grundasdraget Teaterges
också satsning i Västsverige.innebär statlig regionalbedömningar detmen en
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Vi har inte haft möjlighet utreda de tekniska detaljernaatt i förslaget. Det
bör ankomma regeringen och Statens kulturråd utarbetaatt närmareett
förslag.

Regionala operacentra

Vi har i kapitel 3 beskrivit den regionala teaterutvecklingen och konstaterat att
utbyggnaden länsinstitutionema i De årensär över.av stortnu senaste ut-
veckling, med den snabba intemationaliseringen och det ökande regionala och
lokala självstyret, ställer dock krav tyngdpunkter i kulturlivet. Det ärnya
inte längre självklart den avancerade konstenatt skapas i huvudstadenmest
eller de nationella uppdragenatt uteslutande skall stockholmsinstitutioner.ges

fleraAv skäl bör förstärkning ske institutionerna i bl.a. Göteborg,en av
Malmö Umeå.och Ett motiv regionalär rättvisekaraktär. Det i alltärav en
mindre centraliserad Sverige inte längrestat motiverat koncentrera desom att
statliga till huvudstaden så sker i dag. Med den kraftfullaresurserna som sats-
ningen Stockholm har följt koncentration produktionsresurser. Dettaen av
hänger också med mediautvecklingen. Etableringen desamman storaav
mediaföretagen i Stockholm innebär ytterligare förskjutning teaternsen av
arbetsmarknad till detta område. Därför det viktigtär ökad satsningatt en
regionala inom kulturområdet följscentra motsvarande utveckling inomav en
de samhällsägda mediaföretagen.

Institutionerna i Göteborg och Malmö kulturcentraär för befolkningstäta
områden. Kommuner och landsting inom dessa regioner utvecklar snabbtnu

samverkansformer. Institutionerna kommer med allnya sannolikhet att
bredare uppdrag i framtiden. Samtidigt ställer den snabba samhällsutveck-
lingen krav konstnärliga måsteuttryck. Det skapas möjligheter förnya
några utanför Stockholm kombinerateatrar vidgat regionaltatt ett ansvar som
innefattar tuméuppdrag med för konstnärlig förnyelse och inter-nya resurser
nationella kontakter.

De satsningar under år gjorts det lokala och regionalasom senare
musikteaterområdet det naturligtgör dessa institutioner uppdragatt ge nya
och därigenom förstärkta statliga bidragsresurser. Ett ökat stöd till dessa
regioner ocksåär stöd till kvalitetsinriktadett konstnärlig linje deten som
måste statligt intresse hävda.ett attvara

Försöksverksamhet med operaturnéer

Vi de uppdragen för musikteatrarnaatt bör innefatta såvälanser nya rent
konstnärliga ansvarsuppgifter sikt regionala turnéuppdrag. Förresom
chefen för Musik i Väst, Lennart Berggren, har vårför räkning fråganutrett

regionalisering musikteatern. Berggren kommerom en fram till deav att
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utvidga sin verksamhet imöjlighetoperainstitutionema börnuvarande attges
låtit chefen för iförre StoraVi haroperaregioner.antal även teaternett

de tillkommande kost-Tillius, beräkningGunnarGöteborg, Sven göra aven
med-verksamhet skullemusikteatramasregional utvidgningnader avsom en

båda i musikteateravsnittet. Isammanfattning de görsföra. En rapporternaav
oavkortade.bilagedel redovisasutredningens rapporterna

påi former byggeroperaverksamhetregionalförslag tillTillius nyaen
regionalaoch de lokala ochlänsmusikorganisationemamellansamverkan

bådaförSamarbetsidén borde intressantmusikteaterinstitutionerna. vara
korsbefruktningtill konstnärligmöjligheterförutominnebärDenparter.
ekonomiskt. Enutnyttjas rationellt ochockså samhällsresurser kaninsattaatt

skulleförutsättningar kunnadessamusikteater medturneranderegionalt
ochbegränsningarsinaoperaforrn medalldelesutforma egnaegenen

musikteaterforrnerna. Sistutvecklingförmöjligheter. Det öppnar menaven
kontaktifler människor kommersådan tilllösning ledakaninte minst atten

musikteatem.levandemed den
råda gäller dennamåste detosäkerhet närFrånsett den typ avsom

samarbetsfonnerdetkostnadsberäkning vi prövavärt attatt nyavoreanser
några länsmusikstiftel-musikteaterinstitutionema ochproducerandemellan de

bådaför det hosintressedet finnsnaturligtvisförutsätterSamarbetet attser.
genomförandei förslagetsliggerokända faktorerdeMed tankeparter. som

region innan verksam-försök inomdock det börvi prövasatt enmenar
skala.ikan byggasheten störreut

dåhåller denkostnadskalkylenfrågor hörbör besvarasTill de omsom
ekono-kommer haochverkligheten arrangörsnätetmed attkonfronteras om

posi-erbjuds. Omföreställningar ärdemöjligheter köparniska svaretatt som
dåfår övriga drama-det för detfrågan; konsekvenservilkasistativt den
för närvarande.bekantBeställarledet ansträngtutbudettiska är som

deintresset starkt hosgång kunnat konstatera ärarbetetsVi har under att
ovanståendeenligtproduktionssamarbeteetablerabåda ettatt pre-parterna

regionalförsöksverksamhet meddärförVimisser. att opera-enenanser
så Malmömöjligt. FörinledasSydsverige börverksamhet i attsnart som

regionala uppdrag krävsåta utvidgadesig dettaskall kunnaMusikteater en
föreslårUtredningenkronor.2,5 miljonerresursförstärkning att statenca

enligtutgår rörliga grundbeloppi formdenochför denna att avresurssvarar
utvärderingOmansökningsförfarande.ovanstående föreslagna en senare

modell idennamöjlighetfinnsfaller väl prövaverksamhetenvisar attutatt
ideltalandsting kommerberördai landet. Vi förutsätterregionerandra attatt

musikteaterverksamheten.den regionalafinansieringen av
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Ökat stöd till musikteatrarna

Förslaget operaregioner löser inte musikteatrarnasom akuta ekonomiska
Änproblem. mindre det dem möjlighet sig nationellager att ta ansvars-

uppgifter inom operaområdet eller i större utsträckning för fömyelsensvara
svensk Vi har i musikteateravsnittet ingåendeav opera. redogjort for demer

olika förutsättningar de svenska musikteaterproducentema verkarsom under.
Av redogörelsen framgår samtliga inte minst deatt också skallsom svara-
för balettproduktion för stårnärvarande under starkt ekonomiskt tryck. Vi-
har också diskuterat förhållandet statsbidragskriteriemaatt desammaär för
såväl tal- musikteatrar kostnadsbildematrots skiljer sig åt.attsom starkt

Vi därför det rimligt någotatt differentieramenar sättattvore stats-
bidragen mellan bådade institutionstypema. Ett tillvägagångssätt kunde vara

för musikteatrar höjaatt grundbeloppsvärdet till exempelvis 70 frånprocent
nuvarande 55 sådanEn förändringprocent. skulle öka statsbidragskost-
nadema med 23 miljoner kronor. Effekten sådan i och förca sig önsk-av en
värd reform skulle dock bli den kommunalaatt motprestationen skulle redu-

till 30 lönekostnademaprocent utöver förceras övriga kostnader.av att svara
Avsikten med ökat statsbidragsåtagandeett bör ingå iattsnarare vara en

förstärkning de offentliga bidragen.gemensam av
En teknik för stärka det statliga bidragetatt förannan är musikteatrarnaatt

använda den grundbeloppsschablon gäller för symfoniorkestrama. Stats-som
bidraget till dessa högre förär musikteatrarnaän räknat grundbeloppper ca-
22 000 kronor varför övergång till denna grundbeloppsschablon skulleen-
innebära avsevärd bidragsförstärkning. sådanEn reform skulleen med
utgångspunkt från grundbeloppsvärdena 199394 kosta 18 miljoner kronorca
för Modellen förutsätter ocksåstaten. ökade insatser från landsting och
kommun. Vi har fastnat för detta alternativ och föreslår alltså statsbidragetatt
till de grundbeloppsñnansierade musikteatrarna grundas det grundbelopps-
värde gäller för symfoniorkestrar.som

Det beräkningsunderlag vi bilagai 7 visspresenterar vägledning närger
det gäller bedöma kostnadernaatt för sådan reform.en

Ökat stöd till tuméteater

vårI analys olika kostnadsbilderteatrarnas kommer vi fram tillav det äratt
rimligt skilja statsbidragsandelenatt för lokalt och regionalt verksamma

Det främstär faktorerteatrar. motiverartre detta. De tumékostnadersom som
länsteatrarna har uppgår till 11 miljoner kronor 199293 mindre 1ca mot än
miljon kronor för de samlade stadsteatrarna. Länsteatramas möjlighet till
egenfinansiering också begränsad.är Exempelvis kunde stadsteatrarnamer
spelåret 199293 redovisa 64 kronor besökare i gagebiljettintäkter medanper
motsvarande för stadsteatrarna 90 kronor. finnsDet också kultur-var ett

241

l6 14-0627



52SOU 1994:

tillgång på ochlokalabegränsadlandet medmotiv i delarpolitiskt att av
utbud.varieratpublikenregionala ettteatrar merge

bakgrundalltså starkare. Motbetonasuppgifter börregionalaTeatramas
medidag, det rimligthar redanvissa länsteatrartumékostnader ärde somav

Vituméverksamhet.länsöverskridandeförstimulansstatligt stödökatett som
regionalaöka denteaterinstitutionerförmöjlighet andrasamtidigtvill attge

tillinte skall knytasstatsbidragssystemtalar förDettaverksamheten. att ett
factodereella, dvs. ärtill denfomella regionteaterstatusen att teaternden utan

tuméteater.en
detkonstruktionertekniskaolika stats-fleraVi har övervägt nyaav

tillstatsbidragetkoppladirektsannoliktskulleenklasteDen attbidraget. vara
andelenstatligahöja dengrundbelopprespektive länsteaters att avgenom

intedockDärmed skulleexempelvis 60tillgrundbeloppet procent. man
turnerande. Dessutomtill ökatövrigastimulerauppnå syftet ettteatraratt

stationärhuvudsakligen bedriverinstitutionernågra regionalaskulle som
uteslutande denstatliga stödetåtnjutande detiverksamhet komma av

länsteater.meritenformella att vara
ansökningsförfarande därutgå frånkunnaskulleteknik ettEn annan

kulturrådStatensochtuméplaner ut-för sinaredogörafick att t.ex.teatrarna
påstorlekenårligen beslutadebidragspott teatrarnasifrån samlad omen

medföraskullemodelldennabedömtdocktumékostnadsstöd. Vi har att
alltföruppfattasskulle kunnabidragsresultatetbyråkrati ochonödig att som

oförutsägbart.
ovanstående modellernabåda ärde attkombinationVi att avenanser

tillkoppladtuméverksarnhetfaktiskaefter sinbedömasbörTeatramaföredra.
långsiktighet i bidrags-vissskapaFörbidragsschablon.någon slags att en

treårsintervaller. Deibedömasverksamhet teat-skullehanteringen teatrarnas
mått föreställ-redovisa visståren kunnatunder de ettsenastetre avsomrar

därmed kunnahemlän skulleochhemkommunutanförningsverksamhet
tumégrundbelopp.antalförkvalificera sig ett

vituméverksamhetförfå tillkommande statsbidrag attFör enanserettatt
publikföreställningar och35redovisa minstkunnaskall procentteater av

föreställ-skall minst 10andelardessaAvutanför hemkommunen. procent av
från regio-Också föreställningarutanför hernlänet.publikningar och noteras

ingå i bidrags-skall kunnaRiksteaterndistribueradeinstitutionernala av
underlaget.

uppgår 6 miljonertilltill börjantuméstödetföreslår statligadetVi att en
kulturråd utarbetai uppgiftStatenskulturdepartementet attochkronor att ger

stödordningen.utformningtillförslag närmare aven
musik-ochkostnader mellan tal-ireella skillnadernamarkera deFör att

vi tänkamån reformen kanfinansierai vissoch för att oss enteatrarna
för de integrundbeloppetstatliga andelendenreducering teatrar somavav

främst beröraskulletill 50 Dettatuméverksamhetgenomför avsedd procent.
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stadsteatrarna någraoch länsteatrar. sådanMed beräkningsgrund skulleen
den statliga kostnaden för grundbeloppen reduceras med 7,4 miljoner kronor.

Dansområdet

Utredningen vill understryka behovet fortsatt utveckling inom dans-av en
området. Jämfört med talteaterornrådet dansens infrastrukturär otillräckligt
utbyggd. Det viktigär statlig, regional och kommunal uppgift under deen

årennärmaste medverka till dansområdetsatt produktions-att och arrangörs-
led förstärks utanför Stockholm och andra storstadsområden.

Flera utredningens förslag har detta syfte. Den generella höjningenav av
grundbeloppssatsen för dans- och musikteaterinstitutionema kommer att
säkra de tidigare hotade Östgöta-danskompaniema i Göteborg och Malmö.
baletten får stabilare ekonomisk grund och utvidgat tuméuppdrag. Deen ett
föreslagna rörliga grundbeloppen kommer det lättare för dansinsti-göraatt
tutionema frilansande koreografer ochatt dansare. Därutöver före-engagera
slår utredningen nedan ytterligare insatser för bredda dansintresset ochatt ge
möjlighet till dansproduktion utanför storstäderna.

En regional dansensemble för Norrland kan viktig del iny vara en en
utbyggd infrastruktur för dansen. För del skulle kostnaderna for denstatens

institutionen uppgå till miljoner7 kronor beräknat efter de föreslagnanya ca
grundbeloppsreglema för musikteater- dansinstitutioner.och Därutöver finns
andra statligt regionala kulturområdet utnyttja i formattresurser teaterav
Västernorrland och länsmusikorganisationen. Initiativet ingår i samladen
utvecklingsplan för Norrlandsoperan, vi inte tagit delnärmaresom av.
Kulturutredningen kommer behandla Norrlandsoperans samladeatt planer.

Fria dansgrupper

De fria dansgruppema har i likhet med de fria ändrat karaktärteatergruppema
år.under Den kollektiva formen med kontinuerligt samarbetandesenare

kompanier har koreografprojekt. De fria danskonstnäremaersatts arbetarav
svåraunder ekonomiska villkor betingade arrangörsefterfråganav en svag

och i relation till produktionskostnademasett alltför begränsade bidrags-- -
Även utredningen föreslår ökade statliga insatser dans-resurser. om

området kommer detta också inom överskådlig framtid publikt ochatt ettvara
resursmässigt konstområde.smalt Det gäller med all sannolikhet särskilt den
fria dansen.

I likhet med de fria berörs det fria danslivetteatergruppema fleraav av
utredningens forslag. Viktigast den övergripandeär strategin för utvecklaatt

infrastruktur för dansen i landet. Det konkreta förslaget i dennaen gällermest
inrättandet regional dansteater i Västernorrland. Denna insti-av en ny nya
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fria dansformema. Den kommerförsta i landet inriktad detution blir den
frilanskoreografer Riks-och dansare.också medverkanbyggaatt av

produktionssarnarbete med andra producentersatsningföreslagnateaterns
också sysselsättning flerrimligtvisökade satsning dans böroch ge

koreografer.ochdansare
anslås för projekt ochmöjligheter ökadebörUtöver dessa resursernya

koreografer.till ochverksamhetsbidrag grupper

Länsdanskonsulenter

länsdanskonsulentverksamhetutbyggnadpågår för närvarandeDet aven
stärka regionalaverksamhet dethåll med dennai landet. Tanken ärflera att

nivå.amatörnivåsåväl professionell Er-för danskonstenintresset som
bör därför underlänsdanskonsulenterhittills goda. Ett antalfarenheterna är en

Placeringsställeti landet.treårsperiod tillsättas strategiska platser runt om
medsamverkan eftersträvasdet möjligt börvariera därkan är enmen

På breddat dansintresseeffekten blisikt tordelänsteaterföreningarna. runtett
dansområdet.inomtill infrastrukturgrunden läggsi landet och att enom

ungdomsteaterarrangörsledför barn- ochFörstärkt

teaterområdet underarrangörssituationenkonstaterarUtredningen att
inneburitförändringar hargenomgått förändringar. Dessaår har storasenare

område följdbarnkulturensarrangörsstrukturerlokala avsom ennya
delatsArrangörsmedlen har därmeddecentralisering.skolsystemets enupp

många okända för teaterproducentema. Föri fallaktörermängd ärsom
Svårastavsättningsproblem. harinneburit ökandehar detflertalet teatrar

Vi dock teckenfriakommit bli för desituationen attatt teatergruppema. ser
för skol-samordnar insatsernafler kommunerbilden förändras. I allt man

och ungdomsteatemför barn-för arrangörsstrukturGrundenteatern. en ny
därmed.läggs

till lokalastatliga stimulansmedel detdirekta arrangörs-Vi har övervägt
förtar effekternabiverkningarsannoliktskulle dockDetta ettnätet. som avge
regionala eller lokalatill detEtt statsbidragresurstillskott.statligt nytt
byråkrati såvälomfattandeskapaarrangörsledet skulle dessutom cen-en

nivå. de problem barn-det visar siglokal Omtral, regional att somsom
fråganåren dockinte böruppvisat dearrangörsled avtarsenasteteaterns om

statligt stöd kunna övervägas.ett senare
utveckla samordnadaktivt försigRedan bör attstaten enengageranu

Riks-landets kommuner. Genomarrangörsorganisation för skolteatern i
sådantpågår arbete. Det viktigtlänsteaterföreningar redan är attettteaterns

aktiv konsulent-visat sig de län harkan fullföljas. Det hardetta att som en
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verksamhet bamteaterområdet nåtthar längst i arbetet återskapamed att en
väl fungerande lokal arrangörsstruktur.

Kulturrådet fördelar också bidragsmedel barnkulturområdet Under de.åren återupprättandetnärmaste bör den lokala arrangörsstrukturenav vara en
viktig del rådets arbete. Kulturrådet kan ocksåav utökat antalettgenom
rörliga grundbelopp med inriktning stöd till barn- och ungdomsteater
främja utveckling arrangörsfrågoma.en av

Publikarbete

Marknadsföringen har i den tilltagandeteatern konkurrensenav publikenom
kommit bli mycket viktig. Utvecklingenatt kommer tvinga fram ökadatt en

inställninggrad professionell till publikarbetet vilketav dock inte utesluter
idéell ombudsverksamhet. Vi bedömer framgångsrikt publikarbeteatt ett
behöver kopplas till producerande for verkningsfullt.teateren att vara

Det finns för närvarande flera olika former teaterfrämjande verksamhet.av
Teaterinstitutionema har i allmänhet själva marknadsforingsavdelningen som
organiserar biljettförsäljning och kontakter med massmedia, publik och olika
för viktiga samhällsorganisationerteatern eller företag. I synnerhet stads-

har skaffat sig kontrollenteatrarna denöver teaterkedja omfattar produk-som
tion, biljettförsäljning och marknadsföring arrangörsskap. De har ocksåsamt
i flera fall byggt ombudssystem.upp egna

Teaterföreningama fungerar primärt tuméforeställning-arrangörersom av
På flera håll dennaär uppgift kopplad till allmäntar. teaterfrämjandeett mer

arbete. Några de teaterföreningamastörre har ombudssystem.av
De lokala och regionala skådebanoma finns i allmänhet i städer med

producerande teaterinstitutioner. I städer med stadsteatrar finns i allmänhet
inte teaterföreningarna företrädda, däremot lokala skådebanor. Från tidi-att

ha bedrivit intensiv biljettförrnedlande verksamhetgare mellan medlem-en
och närbelägna skådebanomahar alltmarna teatrar kommit koncen-attmer

sig allmänt teaterpedagogiskttrera nåarbete för de människor haratt som
motivation uppsökasvagast att Det i dag Skådebanomaendastteatern. är i

Uppsala och Norrköping spelar roll förstörre producentemas behovsom en
biljettförmedling.externav

För de regionala Skådebananharteatrarna mycket liten betydelse fören
publikrekryteringen. Teaterföreningama är naturlig samarbetspartneren mer

och medarrangör komplett regionaltett nätverk.som mer
För biljettförrnedling bygger Skådebanan för närvarande datoriseratettupp

biljettsystem utnyttjar teaterombuden biljettförmedlare. De lokalasom som
skådebanoma medverkar inte i biljetthanteringen sköts direkt mellansom
ombuden och biljettcentral belägen i Luleå.en

Trots flera aktörer teaterproducenter,att teaterforeningar och andra arran--
skådebanerörelsengörer bedriversamt teaterfrämj ande arbete har den soci-- 245
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samlade publikenoch denoförändradförblivitirekryteringenala stort sett
påavsnitt pekati andratjugoårsperioden. Vi harunder denminskat senaste

stagnationen iförhållanden. bakgrundMotförklaringar till dessanågra av
nuvarandedenrimligt omprövavi detpublikutvecklingen attvaraanser

området. intekanDetteaterfrämjandedetansvarsfördelningen inom vara en
olikapå arbetarvissa platserarbetsfördelning deteffektiv trerationell och att

uppgifter.snarlikaorganisationer med
harsjälvaproducerandesjälvklart deför utredningen teatramaDet attär
förbiljetthanteringmarknadsföring ochsåvälförhuvudansvaret ansvarsom

arrangörsledet harockså givetDet ettnå eftersatta är att ansvaratt grupper.
nåförarsenalföreställningar. Arrangörenstill sina attpublikrekryteraför att

studieförbund,medsamarbetedäriblandinnehålla flerapubliken bör vapen,
och företag.handikapporganisationerföreningsliv,folkrörelser,

ochRiksteaternsamarbetsavtal mellan1988 fanns1986 ochMellan ett
samarbete:plattform förformuleradeSkådebanan. Man gemensamen
detorganisationernabåda ärmellan desamarbeteförGrunden gemen-ett

fåmålsättningen ärDen attteaterfrärnjande intresset. gemensammasamma
främjandei andrateaterutbudetsåväldelaktiga iblimänniskorfler somatt

1988.upphördeområde. Samarbetetaktiviteter teaterns
såverksamhetorganisationemasbådasamordna demöjligtbörDet attvara
defallförekommandei övertasnuvarande funktionerSkådebanans avatt
tillstatsbidragetföreslår därförViteaterföreningarna. attregionalalokala och

000 kronor,uppgår 282till 4budgetåret 199394skådebanerörelsen, som
regio-lokalt ochanvändas tillföreningsavdelningtill Riksteaternsöverförs att

och kompetenserfarenheterså möjligt börDärteaterfrärnjande arbete. ärnalt
Riksteatern.tillSkådebanan förasnuvarande överinom

frilansartisterochFria teatergrupper

årförändring undergenomgått starkharMånga fria senareteatergrupper en
gårUtvecklingenförankring.och publik motrörlighetstorlek,avseende

dessaVid sidanbamteater.inriktadeföreträdesvisgrupperingar,mindre av
produktions-organiseradegrupperingartillfälligadet fram somväxer nya

påarbetsuppgifterväxlar mellanartister teater-vanligti dagbolag. Det är att
institu-tidutveckling ilogisk närprojekt. Detoch i ärinstitutioner enenegna

på korttids-personalkonstnärligomfattningi ökadtionerna engagerar
bidragsgivarnaoffentligauppgift för deviktig attkontrakt. Det anpassaär en

så ökande antaletdetsituationenuppkomnaefter den attbidragssystemen nya
produktionsmöjligheter.beredsfrilansartister

föreslagnateatersektom. De rör-får den friaeffekterförslagenFlera av
tidsbegränsatgrundbeloppsformerimöjligtdetgrundbeloppen gör attliga

tillarbetstillfällenmusikteaterSatsningenfriastödja gerteatergrupper.
bördistributiontyngdpunktökadeRiksteaternsoperaartister.frilansande246
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friaantal tuméuppdrag.ett Förändringen inomteatergrupper Riksteaternge
ökad andel korttidsengagemang ocksåmot i den produktionenen egna ger

sysselsättning fler frilansare.
Utöver dessa bieffekter institutionella reformer ocksåkommer det fort-av

sättningsvis finnas behov särskilt statligt stöd till friaatt ett teatergrupper.av
Detta bör någottotalt i dag innehållastörre än bidragsmotivvara motmen nya
bakgrund pågåendeden utvecklingen inom arrangörsled, de friateaterns,av

behov turnéstöd, konstnärliga fömyelsebehovteatrarnas Stödet börav etc.
utformas så det främjar förnyelse såväl konstnärligaatt uttryckteaternsav

de bidragsmottagande inom bidragssystemet. Huruvida detsom grupperna
anledning förstärkta anslag till fria fåröverväga bedömasatt teatergrupperger
Kulturrådet, inom för sitt löpande fördelningsarbete börav som ramen ut-

ändamålsenligtveckla statsbidrag for den fria sektorn.ett

Södra Teatern

Riksteatern sedan 1972 huvudman förär gästspelsscenen Södra Teatern i
Stockholm. Riksteaterns styrelse vidhar flera tillfällen uttalat den helstatt ser

för Södra överflyttatTeatern huvudman. Regeringenansvaret till-annan
1992 utredning med uppgift Södra Teaterns huvudmarma-satte överatten se

skap. Denna kom dock fram till Riksteatern tills vidare kvarståskulleatt som
ansvarig för verksamheten.

I framtidsperspektiv skulle Södra Teatern kunna spelaett strategiskten
viktig roll bas för nationell och internationell gästspelsverksamhet.som en

dansområdetInom har Dansens Hus kommit bli mötesplats för landetsatt en
Ävendansinstitutioner. Södra Teaterns och salong grundom egen scen av

sitt lilla format varken ekonomiskt eller tekniskt den lämpligasteär lokalen för
gästspel skulle byggnaden Södrastörre Teatern med sina olika lokaler väl

lämpa sig för nödvändig samverkan mellan detcentrum svenskasom en
teaterlivet i och utanför Stockholm.

föreslårUtredningen därför Södra frånTeatern byter huvudman Riks-att
till Svensk TeaterunionITI. övergångsperiodteatern Under kan Riks-en
kvarstå föransvarigteatern gästspelsverksamheten. Förslaget kräver isom

princip inget resurstillskott förutsätter omstrukturering verk-attmen en av
samheten vid Södra Teatern inleds så frigörs för rörligatt resurser en mer
gästspelsverksamhet hela Stockholmöver och i landet. En nationell,ute mer
internationell och kvalitetsinriktad gästspelsproñl motiverat skallstatenom-

finansiär kräver dock sannolikt sikt statligaökade insatser.vara -
Valet Svensk Teaterunion Svenska ITI naturligt. Organisationenärav -

samlar samtliga landets friastörre och dansgrupper allateatrar, teater- samt
andra organisationer och institutioner inom området. Teaterunionen fungerar

forum för samarbete och information inomett svenskt teaterliv. Somsom
företrädare för Sverige inom Nordisk Teaterunion och Internationella Teater- 247
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institutet har unionen börjanallt sedan i 1950-talet sysslat med kon-starten av
utbyte ocksåtakt och Svensk teaterunion innefattar Svensköver gränserna.

Danskommitté och Statens Barnteaterkonsulent och fungerar sekretariatsom
för den nybildade Svensk teaterakademi. Unionen har radarrangerat en

internationellasvenska, nordiska och och genomförde förstadenevenemang
Teaterbiennalen iSvenska Stockholm i maj 1993.

ändamålsenligSödra Teatern skulle bas för den nationella ochvara en
internationella bliverksamheten och kunna verklig samlingspunkt fören
svenskt teaterliv. Svenska avdelningar andra internationella teaterorganisa-av

fåtioner svenska ASSITEJ, UNIMA och OISTAT skulle lokaler här,som
liksom olika tillfälliga samarbetsprojekt. Södra Teatern skulle kunnamer

områden ingårfungera central för rad i unionens verksamhet ochsom somen
teaterlivet behov förstärkning och utveckling. Dit hör dokumenta-där har av

utbildningsfrågor,tion, information, publikationer, seminarieverksamhet och
tillutveckling de internationella relationerna. Genom det Södra Teaternattav

finns det sikt möjlighetknutet byggnadslov angränsandeär attett tomter
också samla den svenska teaterdokumentationen.i lokalerna

teaterunionensetablera huvudman bör medlemmar bildaFör att enen ny
organisation för Södran; slags dotterbolag till unionen. Den organi-ett nyany

vilande aktiebolag aktiverassationen det finns inom Riksteatern kanett som-
fortsättningsvis köpa vissa administrativa tjänster Riksteatern ellerkan av-

sina ägare.nya

grundbeloppRörliga

påpekati avsnittet grundbeloppssystemet dess nuvarande till-Vi har attom
lärnpning innebär statisk bidragspolitik. Orsaken till denna ordning är atten

långsiktiga teaterinstitutionema.det nödvändigt bidragsbesked till Attär att ge
årligen återkommandefasta piskaanvända de grundbeloppen eller morotsom

försvåra institutionernas verksarnhetsplanering. Det finns dock behovskulle
förunder kortare perioder förändra de olika bidragsvillkor attatt teatrarnasav

förutsättning till konstnärlig förnyelse. Fördärigenom organisatorisk ellerge
rörliga behöva utökas betydligt. Det finnsdetta skulle andelen grundbelopp

områden lämpligt fördela tidsbegränsadeflera till vilka det skulle attvara
grundbelopp.

grundbeloppsñnansierade stads- och läns-Vid sidan de traditionellaav
någotfram inte riktigt hör hemma i de fastadetväxer teatrarteatrama avsom

sådana på ochBryggeriteatern Gotlandbidragssystemen. Exempel är
står mitt i utvecklings-tidigare Teater Halland. Det är ettteatrar uppesom

politikerskede ingen kan det leder. Lokala och regionalasäga vartsom
på förankra planernaofta tid sig för lära känna sin ochbehöver att teaternya

hållningen sådantpolitiska statliga i skedevidare i de Den är ettsystemen.
ocksåStatsbidrag i sig viktigt kvalitetskvitto form-mycket viktig. är mensom248
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för det statliga stödet betydelsefull.är Att gryendeen teaterinstitutionge en en
skärv från friadet teateranslaget kan frånbortsett det pekuniära utbytetatt-

företrädareblir berörda regionalamagert uppfattas inteav att staten tarsom-
deras planer allvar. Det finns därför behov bidragsformav en ny som
innebär grundbelopp kan utgå till kandidatinstitutioneratt eller tids-större
begränsade teaterverksamheter uppenbarligen inte kan finansieras medsom
vanliga projektbidrag kräver kraftfullare statliga insatser.utan

Vi den bidragsfonnen ingåskallatt i grundbeloppssystemetanser ochnya
benämnas rörliga grundbelopp för markera fördelningen tidsbe-att äratt
gränsad. Bidraget det möjligt för såvälgör huvudmännenstaten prövaattsom
berörda verksamheter under institutionella former garantier behöverutan att

drift för all framtid.ges om
Inom den föreslagna rörliga grundbeloppsramen bör det därutöver finnas

möjligheter stödja barn- och ungdomsverksamhet,att musikteaterprojekt,
länsöverskridande tuméverksamhet, konstnärlig förnyelse, anställning av
frilanskoreografer, samarbete med folkparkema bland de ordinarie grund-etc
beloppsinstitutionema. Vi bedömer det rörliga bidraget bör omfattaatt nya ca
100 grundbelopp för verkningsfullt.att vara

Operan och Dramaten

Vi konstaterar bådade nationalscenerna årunderatt befäst sin publikasenare
ställning och de har minskat sitt bidragsberoende till skillnadatt flertaletmot
andra teaterinstitutioner. Framför allt Dramaten har ökat sin nationella närvaro
i form turnéer medan spridningen nationalscenemas i radioav repertoarav
och televisionen flera årunder har varit mycket begränsad.

Vi vill lyfta fram områden Operan och Dramaten börtre understrykasom
de åren förnärmaste motivera sin ställning nationalscener.att I stats-som
bidragsbestämmelserna finns inskrivet bådade skall samarbetaatt teatrama
med Sveriges Radio ocksåAB numera Sveriges Television. Sådant sam-
arbete ocksåsker och detnär visar det sig alltidgörs mycket uppskattat.vara
Dessa TV-produktioner mångaförär människor den enda kontakten med
landets främsta Det angelägetär det skapas förutsättningarteatrar. föratt en
ökad TV-teater i samarbete med nationalscenerna. I särskilt avsnittett om
detta redovisar förslagvi till hur frågadenna skall kunna drivas vidare för att
inte vid from förhoppning ingenstanna för.taren som ansvar

Den andra formen för nationalscenerna uppfylla sitt nationella uppdragatt
är Det kan aldrig bli huvuduppgiften iatt verksamhetenturnera.genom men
det vårenligt uppfattningär rimligt begära under de årenatt närmasteatt man

någotgenomför fler gästspel utanför Stockholm vad gäller i dag.än som
Bedömningen formerna för tuméverksamheten kan bara den enskildaav

En möjlighet skullegöra. kunna förkortateatern isäsongenattvara
Stockholm och under den period stängd. Det begripligtturnera är ärteatern att 249
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arrangörskontakterbåda värde i utvecklanationalscenemade ett att egnaser
distributionssamarbeteställer villkoringa skäl tilloch vi att staten omser

centralt å sidan ochå och andra Operansidan Riksteaternmellan ena
lika ske det lokala planetmed Riksteatern kanSamarbetet gärnaDramaten.

teaterforeningarna.med
området for barn- ochochkulturpolitiskt viktigatredje ärDet teater opera

påvisat glädjandebåde ochhar Operan Dramatenungdom. Här ny-prov
hållerintresse i sig och för-viktigt dettatid. Dettänkande under är attsenare

stärks.
återkommandedetvill vi betona viktensammanhanget görsI att enav

Kulturrådet utifrånteaterområdet. Det ankommerbedömningsamlad attav
nationellaanslagsbehoven för desådant helhetsperspektiv övervägaett

regionala och lokalarespektive de teatrarna

Radio och TV

teaterfrågorna.distxibutionsperspektivhari hög gradTeatemtredningen ett
betydelsefull eftersom denmycketradio och TV-teatemsynpunktenUr den är

Eftersombostadsort.landet oberoendepublik helanår överstor aven
organiserastuméteatem skallhandlat hurutsträckning hariuppdraget stor om

frågan isammanhangi dettavarit möjligtdock inte teaterhar det att ge om
belysning.tillfredsställandeetermedia en

dock behandlaskulturpolitik kommermedia- ochSamspelet mellan att av
betydelsendiskussionen betonavill inför denKulturutredningen. Vi ettav

be-etermediaföretagen. Detochmellanökat samarbete satsasscenteatem
långtförutsättningar kommaharlandetstydande attteatrar somresurser

publik.enskildadefler till del än teatramas
TV-företagen utveck-radio- och kanochmellanSamarbetet scenteatrarna

ståndfå flerhands tilltillligger ärflera Detlas närmast attsätt. sam-som
lösningar tillmötes-tekniskaflera möjligafinns i dagproduktioner. Det som

lösningar. Detekonomiskt rationellasåväl konstnärligagår kraven som
ingått Danmarks TVavtal medi Köpenhamn harKongelige ettt omex

på danska nationalscenen.uppsättningar densamproduktion av
Sverigesföretagsfonnerskilda offentligadebakgrundMot t.ex.somav

nödvändigt skapadetarbetar underTelevision och är attscenteatrarna en ny
till radioöverföringenframtidaplattform för denorganisatorisk scenteaterav

relation mellan TV-bolagenfastmåste sannolikt skapastelevision. Detoch en
förattraktivt demekonomisktdetmed inslag attgöroch teatrarna som

relation skulle kunnaför dennaTV-dramatik. Ramen ettsamarbeta varaom
skulle skeFinansieringenTV-bolagen.ochmellanbolagsamägt teatrarna

MedTV-grundbelopp.särskildareklammedelochmedhjälp licens- samtav
utsändningproduktion ochdramatisksvensklagstiftning skullehjälp enav
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jämför Frankrike och andra EG-länder. Stommen i dettagaranteras Lex.
frånutbud skulle kommakunna detta bolag.

Det finns fråganaspekt mediapolitiken lika viktigären annan som som
teaterutbudet i radio och förutsättning förTV. Scenteatem är storom en en

skådespelaredel utbudet i radio och television. iDe TV-av som engageras
fåttoch radioproduktioner utbildade statliga scenskolor och har sinär

erfarenhet bådeSamtidigt mediaföretagen viktiga arbets-ärteatrama. som
såvälförmarknad och konstnärliga alternativ frilansande anställdasom

artister. finns samspel mellan och radio- ochDet TV-produk-ett scenteatern
står beroendeförhållandetionen där den i till den andre.ettpartenena

årDen snabba utvecklingen Radio och TV under har framför alltav senare
i Stockholm. Det har skett koncentration produktion fiction-ägt rum en av av

Stockholmsområdettill gjort andra delar landetatt avtappatsprogram som av
på skådespelare och fortsatta regionaliseringenbl.a. Denresurser. av

förespråkar, råderkulturlivet, vi förutsätter det samspel mellanatt somsom
också någramedierna kan i andra regionalaoch äga störrescenteatern rum

centra.

10.4 Riksteatern-

10.4.1 Inledning

avsnittet har vi motiven förI det inledande teaterpolitiska redovisat en
nåförändrad samhällsstödet till teaterlivet. kunna medinriktning För att utav

god fler människor inom for statliga kostnad idagtillteater ramen samma som
fördet prioritera insatser arrangörsledet. det sammanhangetangeläget Iär att

möjligaspelar Riksteatern avgörande roll. De finnsteaterarrangöreren som
ocksåutanför storstäderna regel medlemmar i Riksteaterns lokalaär som

studieförbund, politiskateaterföreningar. Dit hör organisationer, bygde-
gårdar, Vi kraftfolkparker och folkets hus. det finns betydande iattmenar en

tillgångRiksteaterns medlemsorganisationer. dennaDet angelägetär att ges
förutsättningar vidareutvecklas.att

främmande detaljerade förslag den inreSamtidigt det läggaär attoss om
friståendei idéell organisation. förslag vi alltverksamheten De trots pres-en

föravvägning direktivens krav och respektenresultatet mellanärenterar av en
måstesjälvständighet. förverkligas förslagenRiksteaterns För kunnaatt tas

förhandlingar mellan regeringen Riksteatern verksamhetensi och omupp
inriktning statsbidragets utformning.och

framtiddet gäller ställning till RiksteaternsAv betydelse ärnär att ta
sammanfattningsvis behovet att

långsiktiga publikinsatser,utveckla-
fördjupa tetaterintresset, inte minst bland ungdom,-

tuméteatem ochutveckla arrangörsnätet, 251-
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främja förnyelsebredd och i hela landet.-

påverkas ocksåRiksteatern vissa vårtinslag i förslag till teaterpolitisktav
handlingsprogram, bl.a. förslagen förstärkning den regionalaav om av
musikteatem, uppbyggnad infrastruktur för danskonsten förstärktochav en
samverkan mellan teaterlivets olika aktörer. Sammantaget Riksteaternär ett av
de instrument fördelmed kan användas för förverkliga denattsom
teaterpolitik vi förordar. förslagDe vi lägger fram i det följande har som
främsta förbättrasyfte förutsättningarna för Riksteatern fungeraatt att som

företrädarefolkrörelse och för publiken. Det innebär bl.a. teaterförening-att
fåbör inflytande Riksteaterns egenproduktion och ökadestörre överettarna

påmöjligheter bildningsverksamhet och publikarbete. övrigtI böratt satsa
stödet till Riksteaterns föreningsdel framtideni delas mellanäven stat,
landsting kommun.och

Utgångspunkter10.4.2 för förslagen Riksteaternom

uppdrag ochRiksteaterns inriktning

långsiktigtRiksteatern sinbör stärka roll bildningsorganisation ochsom
för teaterlivet helhet. Det bör innebära förstärkt samverkanarrangör som en

å sidanmellan Riksteaterns föreningar och deras medlemsorganisationerena
åoch andra sidan landets samtliga och dansproducenter.teater-

I avvaktan resultatet denna samverkan, vi förutsätter byggsav som upp
fyraårsperioden,under den kommer Riksteaterns iproducentrollnärmaste

oförändrad. Tonvikten bör hittills ligga vivad kallatstort sett att vara som
sådansärskilda regeringsuppdrag och tuméproduktion stads- ochsom

länsteatrar inte klararännu av.
Efter hand bör omprövning ske Riksteaterns produktionsuppgifteren av

bakgrund tuméverksamhetens utveckling i övriga producenters regi.mot av
Om det visar sig stads- och länsteatrar väsentligt har utökat sitt turnerandeatt

Riksteaternsbör tuméproduktion kunna förändras. Samtidigt bör Riks-egen
kvarståförmedlande roll och vidareutvecklas.teaterns

Organisation och ekonomi

Riksteaterns föreningsverksamhet och produktion bör i fortsättningenäven
hållas i organisation, föreningsdelen bör behandlassamman en men som en
självständig Verksamhetsgren. Det innebär bl.a. föreningsverksamhetenatt
skall redovisas särskild resultatenhet med prestationer ochsom en egna

Äveneffekter. föreningarnas totala kostnader och intäkter bör redovisas sär-
skilt. Redovisningen bör omfatta föreningarnas samlade verksamhet och eko-
nomi, varifrånoberoende kommer. Riksdagen fåbör inforrna-av resurserna

både252 tion det totala sarnhällsstödet till Riksteatern och gradenom om av egen-
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finansiering. Om möjligt bör också uppskattning detgöras ideellaen av
arbetets omfattning och värde.

Produktionsuppdragen under den kommande fyraårsperioden bör redo-
visas tydligare hittills,än med uppdelning särskilda regeringsuppdrag och
produktion har sin grund i föreningarnas efterfrågan. Till de särskildasom
uppdragen räknar vi Cullbergbaletten, Unga Riks, Finsk Tystteater, teater
och Shikasta. Riksteaterns egenproduktion i övrigt skall ha förankring hosen
teaterföreningarna och utformas i samspel med övriga producenterett av
tuméteater.

Avtal

Inriktning, organisation och ekonomi enligt bör regleras i tids-ettovan
begränsat avtal mellan och Riksteatern. sådantEttstaten avtal bör kunna
ersätta nuvarande statsbidragsvillkor. Avtalet bör fastställas Riksteaternsav
kongress och regeringen.

l0.4.3 Riksteaterns framtida profil

Riksteatern publikorganisation och hararrangör mycket viktigsom en
funktion fylla i framtidens teaterliv. Viatt därför Riksteatern börattanser
profilera sig tydligare idag ideellän organisation. Det bör bl.a. detgörasom
möjligt för Riksteatern spela aktiv roll i det arbete pågåratt fören attsom
utveckla den ideella sektorn. I inledande skede blir det främst frågaett attom
aktivera organisationen i alla dess led, inklusive de 5 000 medlems-ca
föreningarna.

vårI tydliggörasträvan Riksteaterns bådaatt roller har vi övervägtnoga
möjligheten dela Riksteatern tvåi delaratt renodlat producerande turné-en-

Svenska Tuméteatem svenskateater, AB, och organisation för deen teater-
föreningarna, Riksteatem eller Sveriges Teaterföreningars Riksförbund.
Denna del skulle vid delning få förstärkning för sittsenare arrangörs- ochen
publikarbete, bl.a. de medel idag anslås för Skådebanan. Engenom som
sådan delning skulle sannolikt aktivera föreningsverksamheten och sikt
öka inslaget tuméer landet frånöver andra producenter Riksteatern. Vårav än
slutliga bedömning emellertidär tiden inte forännu är delning.att mogen en
Riksteaterns båda verksamhetsgrenar bör hittills bedrivas inomsom en
sammanhållen organisation.

Med stöd i den analys vi gjort tuméverksamhetens omfattning vid sidanav
Riksteatern kan vi konstatera andra producenter inteav kanatt Riks-ersätta

Ävenunder överskådlig tid.teatern Riksteatern betonar sin roll idéellom som
förening och bör det inomarrangör organisationen finnas betydandeett ut-
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övriga iför egenproduktion intill den dag producenter turnerarrymme
väsentligt högre grad idag.än

föreslår syfte Riksteaterns egenproduk-förändringar vi harDe attsom ge
målgrupper princip skall Riksteaternsoch uppdragsgivare. Itydligaretion

fyra olika krav:produktion mot typer avsvara
teaterföreningamashittills tillgodosedet första skall RiksteaternFör som

föreställningar kompletterar detdramatiska uppsättningar ochbehov somav
delfrån näraliggande producenter. Dennakan köpa andra,föreningarna mer

för statsbidragetfinansieras inomproduktionen bör i allt väsentligt ramenav
arrangörsstöd. Bidrags-praktiken innebär indirektvilket itill Riksteatern, ett

teaterföreningamasbl.a. belyserbör baseras underlagtilldelningen som
kongressen beslutatefterfrågan inriktning verksamhetenoch den om.somav

dramatisk produktion. Med denanvändas föri första handBidraget bör
föreslagit ioch dans,i regioner för musikteaterindelning landet somav

produktion successivt börlyriskaräknar vi med Riksteaternskapitel 7 att
Cullberg-dansproduktionen vid sidangällerminska. Detsammakunna av

baletten.
fårhittills särskildadet andra räknar vi med RiksteaternFör att som

särskilda uppdragen i dagensregeringen. Till deproduktionsuppdrag av
Finska Riks, TystRiks, Cullbergbaletten,har vi fört Ungaverksamhet teater
Shikasta för närvarandeRiks ochmedvetna UngaShikasta. Vioch är attom

övriga special-definansieraskaraktär och sätt änhar treannatannan
förmångkulturell verksamhet och barnviensemblerna, teaterattansermen

så synvinkel verksamheten börnationellangelägenoch ungdom är attur
specialensemblernaförregeringsuppdrag. Gemensamtsärskildakaraktär av

målgrupperuppdragsgivare och andrahar andra äni första handdeär att
konstnärlig utveckling ochbör kraventeaterföreningama. De styras mer av

teaterföreningarnasmålgruppemas behovsärskildaförnyelse och de än avav
efterfrågan.

få möjlig-utgår från i framtiden börtredje Riksteaterndet viFör ävenatt
teaterpolitiken.aktiv roll i Detför spelainitiativ kunnaheter attatt ta enegna

måste egeninitierad verksamhet. Deförvisst skapasinnebär att utrymme an-
fåttinteutveckla idéermåste få möjligheter och ännuställda prövaatt som

verksamhet bör kunnaDenföreningarna ellerfotfäste i sätt.annat typen av
för projektverksamhetdärför medelVi förutsätteri projektform.bedrivas att

Projektmedeltill Riksteatern.ingå statsbidrageti framtidadetkommer att ger
Riksteatern landetsidagfrilansanställningar. Redanför ärökat en avutrymme

frilansområdet, Riksteaterns betydelsearbetsgivarestörsta sommen
skådespelar-inomanställningarFastaunderstrykasfrilansteater bör än mer.

undantagsvis.endasti framtiden gälladansensemblema böroch
från andra i ökadproduktionköpafjärde Riksteaterndet bör ut-För

köpmedvetnautbudet. Vikomplettera det ärsträckning för attatt omegna
vi detegenproduktion,kostnaderalltid leder till lägreinte än sommen ser
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angeläget förbättra Riksteaternsatt samspel med andra teaterproducenter.
Som hittills bör det i första hand Riksteaterns föreningar står förvara som
inköpen från andra, i bl.a. de fall föreningarna inte harännu etableratmen
kontakt med berörda producenter bör köpta produktioner kunna ingå i Riks-

centrala tuméutbud. Förteaterns närvarande föredrar Dramaten och Operan
ha direktkontakt med sinaatt Vi har inget invändaarrangörer. detta.att mot

Riksteatern och nationalscenema bör själva finna lämpliga samarbetsformer.
Det finns inte någonlängre anledning särbehandla Operan och Dramatenatt i
Riksteaterns samspel med omvärlden. Därför bör villkor ändrasstatens
denna punkt, liksom konstruktionen med statsanslag. Viett gemensamt
föreslår Riksteatern åter får bidragsanslagatt i statsbudgeten.ett eget

Sammanfattningsvis föreslår vi framtidens Riksteater i första handatt bör
publikorganisation och i andra handarrangör, producent ochvara service-

organisation. Den önskvärda profilen och avvägningen mellan de olika verk-
samhetsgrenama bör avspeglas i avtal mellan och Riksteatern,ett staten som

deersätter nuvarande statsbidragsvillkoren. årligaDen resurstilldelningen bör
ske särskilt statsanslag för bidrag till Riksteatern.ettgenom

10.4.4 Avtal och bidragskonstruktion

Den nuvarande ordningen med ensidigt fastställda statsbidragsvillkor
förstärker den felaktiga bilden Riksteatern statlig institution.äratt Därfören
bör det framtida samspelet mellan och Riksteatern regleras istaten ömse-ett
sidigt avtal. I avtalet bör inledningsvis klargöras Riksteatern fri-äratt en
stående idéell organisation i huvudsakän statligt finansierad. Stats-om
bidragets syfte bör stimulera Riksteatern till insatser teaterområdet,attvara

komplement till den verksamhetett bedrivs med offentligtsom huvud-som
mannaskap. Avtalet bör fastställas kongressen och regeringen och inled-av
ningsvis innehålla överenskommelse mellan och Riksteaternstatenen om
verksamhetens huvudsakliga inriktning. Vi räknar med detta leder tillatt att
Riksteatern skall

beakta målde fastställs för den statliga kulturpolitiken,som-
utveckla och förvalta den idéella organisationen,-
producera och förmedla för tillgodose föreningarnas behov,teater att-
producera på uppdrag regeringen,teater av-
bedriva projekt för utveckla och förnya teaterlivet ochatt-
samverka med andra teaterproducenter, bl.a. köp föreställ-genom av-
ningar.

Avtalet bör tidsbegränsat och omfatta period förslagsvis fyra år.vara en
För den verksamhet avtalet reglerar bör utgå.statsbidrag innebärDet att av-
talet deersätter särskilda statsbidragsvillkoren och Riksteatern garantierger
för bidragsutvecklingen under längre period.en 255



1994: 52SOU

samspel med andra10.4.5 Riksteaterns

landsting och kommunerföreslår samspel medvi RiksteaternsövrigtI att
förlandstingen bärinnebäridag. Detiläggs attsettstort ansvarsomupp

för bidragenoch kommunernaverksamhetlänsteaterföreningamasbidrag till
På ansvarsfördelningensikt börteaterföreningama. kortlokala äventill de

Påidag. siktlängredensammaoch länsteatrarnamellan Riksteatern somvara
musikteaterregionerlandsomfattande nätverkförutsättningunderoch att ett av

och vidavstå från musikteater dansproduceraRiksteaternbyggs kan attupp
kostnadsbesparing-innebärutsträckning detdenCullbergbaletten. Isidan av

produktioneruppsättningar köpförmedlaRiksteatern kunnabör genom avar
från regionala producenter.

Riks-samarbetet medgällerdetför liknandeVi närett resonemang
sammanhangenSverige i de härOperan och Dramaten. ärkonserter, ett

förväl kändaochOperan DramatenRikskonserter, ärrelativt litet land.
hargästspel kanPå landet därde platser ilandets arrangörer. arrangeras

full-decentraliseringssträvanden börRiksteaternsetablerats.kontakter redan
ochRikskonserter, Operanmedbl.a. samarbetetinnebärföljas. Det att

Endast ioch lokalt.förverkligas regionaltbörförsta handiDramaten
tuméer i Riks-nationalscenemasfinns det anledningundantagsfall att ta upp

för produktionerskäl börekonomiskariksutbud,teaterns reserverassom av
samspel medRiksteaternsföreställningar.relativt antalikan ett stortgessom

bestämmerteaterområdet i formerböraktörerandra äga parternasomrum
själva.

Riksteaternteaterföreningar böroch ävenlänsteaterföreningarsinaGenom
ochförmedlaför samordna,sigfortsättningsvis attta ett arrangeraansvar

också åtar försigRiksteaterninnebärteaterutbudet i länen. Det attatt ansvara
verk-teaterfrämjandeför allmäntlångsiktiga publikinsatser attgenom svara
I denfördjupa teaterkunskapen.teaterintresset ochför sikt ökasamhet att

i landet börtillgodose teaterbehovetkanmån innebär regionteatrarnadetta att
landsomfattandeförändras. Ett eventuelltegenproduktion kunnaRiksteaterns

medfår motsvarande effekt. Vi räknarmusikteaterregionernätverk attav
avstå från musikteater ochsmåningom produceraså bör kunnaRiksteatern att

kostnads-också utsträckning det innebäri denRiksteatern,Vidans. attanser
köp föreställ-produktionen meddenbör kunnabesparingar, ersätta avegna

från regionala producenter.ningar
teaterintresset i landsorten.avgörande roll förTeaterföreningama spelar en

band kanvidare ochroll kan utvecklasviktigt denna närmareDet attär att
sådan utveckling kanfrämst Enproducenter, länsteatrama.med andraknytas

självamåste insikterbyggakommenderas framinte parternautan som
förbereda marktill. Avtalet bör dock kunna närmarekommer fram ett sam-

medFörsöksverksamhetoch länsteatrarna.teaterföreningamaarbete mellan
också viktigtteaterråd regleras i avtalet. Detskulle kunnaregionala är att
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utveckla länsöverskridande samarbetsformer mellan intressentema i olika
regioner. Dettastörre samarbete skulle kunna ske i regionteaterråd med före-

trädare för regionens landsting, länsteatrar och länsteaterföreningar samt
Riksteatern centralt och Kommunförbundets länsavdelningar.

Teaterföreningarna för sin verksamhetär beroende kommunala bidrag.av
Som resultat kommunernas allmännaett ekonomiska situation har dessaav
under åretdet minskat för första gången. Dettasenaste problemär förett stort
framför allt länsteatrama. Många dessa har svårigheter hittastoraav att

för sinaarrangörer scenproduktioner.större Dessa i längdenär avgörandeav
betydelse för länsteatramas konstnärliga utveckling och forankringsförmåga i
den regionen.egna

10.4.6 Sammanfattning och finansiering

Utredningens förslag läggs bakgrund teaterområdets förväntade fram-mot av
tida inriktning och behov. Den starka institutionsstrukturen med tyngd-
punkten dramatisk består våra analyser och förslagteater läggermen stor
vikt vid och publikfrågoma.arrangörs- Reforrnförslagen innebär också en
avsevärd förstärkning för musikteater och dans. Den ökadeav resurserna
rörligheten länsgränsernaöver leder till ökat utbud förett teaterarrangörema.
Riksteatern får möjlighet utveckla sina särskilda roller inom svenskatt teater.
Avsikten förslagetmed rörliga grundbelopp stimulera fram-är attom nya

tidsbegränsadeväxten produktionsformer och arbetstillfällenav nya ge
landets frilansartister. förstärkningEn stödet till fria och dans-teater-av

möjlighet skapa bidragssystem de friaatt ettgrupper ger som ger grupperna
ökad konkurrenskraft i arrangörsledet.

Vi har föreslåvalt inte alltför detaljerade ñnansieringsvägar.att Detta
skulle lätt kunna blockera det nödvändiga reforrnarbetet. Vi litet denvet om
framtida kulturpolitiska situationen. frågorDessa behandlas Kulturutred-av
ningen. Mot den bakgrunden framlägger vi bred dokumentation teater-en av

dansornrådetoch det 1994 och katalog medut teaterpolitiskasom ser en
prioriteringar. Vår förhoppning också förhållandevisär den omsorgsfullaatt
genomgången ansvarsfördelningen mellan kommun och landstingav stat,
liksom genomgången de enskilda verksamhet skallteatrarnasav ge nya
perspektiv på statlig, kommunal och regional teaterpolitik.

våraI förslag finns antal reformområden redovisade. Dessa såvälett gäller
Riksteatern landets övriga och dansliv. Mot bakgrund vårtteater-som av
uppdrag och de direktiv vi arbetat efter finns det anledning först ställ-att ta
ning till Riksteaterns fortsatta inriktning. Därefter lägger vi förslag börsom
kunna samordnad beredning inom regeringskansliet och Kulturutred-ges en
ningen. Avslutningsvis vi angelägna reformertar bör utredasupp som

innannärmare beslut kan fattas.
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Riksteatern

Våra överväganden avseende Riksteatern gäller framför allt dess roll i svenskt
ideellateaterliv, balansen mellan den och den producerande verksamheten

föreslården fortsatta relationen mellan Riksteatern Vioch densamt staten. att
teaterfrämjande verksamheten inom Riksteatern förstärks detatt stats-genom

utgår Riksskådebananbidrag 4,2 miljoner kronor i tilldag upphörsom
överförs till Riksteatern skulle Skådebanansoch därmed delövertasom en av

nuvarande teaterfrämjande uppgifter.
sammanhanget det angeläget den kompetens och erfarenhetI är att som

Skådebanan till Vi beräknat förfinns inom har vissatas utrymme attvara.
Skådebanan till Riksteatern.anställda inom skall kunna föras I övrigtöver

finansieradel de tillkommande medlen kunna inrättandet antalbör ettaven av
till insatser för bamteater.länsdanskonsulenter och vidare stödnya ge

också förstärkningVi det angeläget med de insatsersom en av somser
teaterföreningarnas regi. Ditlokalt och regionalt i hör utbildning,redan görs

nåutbudskonferenser och specialinsatser för ungdomsgruppcr. kraft-Enatt
helhet för föryngra organisa-samling nödvändig inom Riksteaternär attsom

tionen.
föreslår det därvid knutna statliga anslagetVi huvudmannaskapet ochatt

från TeaterunionITI.överförs Riksteatern till Svenskför Södra Teatern

Övriga statsbidragsreformer

föreslår vi reformer syftestatligt finansierade teaterinstitutionema iFör de att
regionala musikteatem, ökad tuméverksamhet, barn- ochfrämja den ung-

utvecklingsarbete.konstnärligtdomsteater samt
föreslåsmusikteaterinstitutionemaoch regionalaDe lokala stats-samma

vilket medför ökad statligorkesterinstitutionema, kost-bidragsvillkor ensom
föreslårfrämja ökad tuméverksamhetnad miljoner kronor. För17 attca en

får stödde turnerande huvudsakligen länsteatrama ökatvi teatrarna ettatt - -
uppräkning den6 miljoner kronor. Reformberäkningen bygger en avca

från överlåter detalj-60 Vi dockgrundbeloppsandelen 55 tillstatliga procent.
inom regeringen ochförslaget till den fortsatta beredningenutfommingen av

kulturråd.Statens
regionalakonstnärligt nyskapande ochstimulera bl.a.För teater-att nya

föreslår grundbelopp till kostnad100 rörligainitiativ vi det inrättasatt nya en
grundbeloppsram inryms 2,5 miljonerInom denna12 miljoner kronor.av

med operatuméer i Sydsverige.statsbidrag till försöksverksamhetikronor en
samtliga statligt stöddaskall kunna sökasrörliga grundbeloppenDe avnya

teaterinstitutioner.
statligaovanstående utveckling detförslag byggerUtöver avsom en

föreslår nationellt tillvi särskilt uppdraggrundbeloppssystemet att ett ges
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Förslag

Backa Teater i Göteborg därigenom skulle ställning tidsbegrän-som som
sad nationalscen för barn- och ungdomsteater. Uppdraget och storleken
det statliga stödet bör preciseras i överläggningar företrädaremed för
Göteborgs Stadsteater.

Utformningen statsbidragsreglema för teaterinstitutionema i behovav är
reformering. Den statliga teaterpolitiken otydlig och bidragsinstrumen-ärav
trubbiga. Anslagsbehoven förten de helt statligt finansierade börteatrama

bedömas inom för de totala statliga teaterkostnadema. Det innebärramen att
deras anslagsframställningar bör bedömas kulturrådet del iav som en rege-
ringens och riksdagens beredningsprocess.

Finansiering

Finansieringen de teaterfrämjande refoimema sker överföringav genom en av
Skådebanans nuvarande statsbidrag till Riksteatern föreningsverksamhet.

Övriga förslag bl.a. syftar till förstärkningar den regionala musik-som av
fler rörliga grundbelopp ochteatern, statsbidrag för tuméverksamhet bör

kunna finansieras berörda statsunderstödda institutioner.gemensamt Viav
föreslår sålunda grundbeloppsvärdet för de stationäraatt sänks tillteatrarna
50 innebärDetta påbesparing 8procent. miljoner kronor. Genomen ca en
omfördelning 40 grundbelopp för i första hand regionala teaterinstitu-av ca
tioner kan besparing på 5 miljoner kronor beräknas. För de helten ca tre
statligt finansierade Operan, Dramaten ochteatrarna Riksteatern föreslås en
besparing på miljoner10 kronor belasta respektive institution i proportionatt
till deras statsbidrag. Underlag för förändringar grundbeloppsvärdenav

i bilagapresenteras

Övriga reformförslag

Vi föreslår frågan statligt subventioneratatt abonnemangs-ett ochom
rabattsystem utreds liksom eventuellt stöd till bam- ochett arrangörer av ung-
domsföreställningar. I anslutning till avtal sluts mellan ochatt ett nytt staten
Sveriges Radio fråganbör samarbete mellan och descenteatrarnaom
samhällsägda mediaföretagen Frågan regional dansinsti-tas upp. om en ny
tution i Norrland liksom de förslag franilagts Norrlandsoperan utgörsom av
viktiga delar förstärkt infrastruktur för dansen och musikteatem. Dessaav en
frågor kommer Utredningen kulturpolitikens inriktning.att tas Enupp av om
generell reforrnering det statliga stödet till internationellt kulturutbyte börav
ske det direkt belastar de statligautan teaterutgiftema.att
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Reservation

ledamoten Lennart Fridénav

Utredningen har omfattandegöra genomgångatt teatersektomgenom en av
och inte blott behandlat frågorna Riksteaterns och länsteatramas roller,om

in dessa i sitt sammanhang isatt den samlade teaterpolitiken, både så densom
sig idag ochså denter kan utvecklas under framtid.nära Dennasom en

utvidgning utredningens arbete kommer till för detav att stor nyttavara
fortsatta arbetet med teaterpolitiken för såväl och lokalateatrama statensom
och regionala huvudmän.

Genom belysa ochatt dess kvalitetsfrågorsärartteaterns ocksåges en
nyanserad bild den harän förts framteatern imera frånav som rapporter

RRV, Statskontoret, Riksdagens revisorer, ESO och Teaterkostnadsutred-
ningen. Det innebär dock inte nämnda vidareatt kan avvisas.rapporter utan
Kostnadsökningar, publikminskningar och besöksstrukturen för tuméverk-
samhet kan belysas med ovedersägliga fakta, vilka måste allvar. I kom-tas
mande avtal mellan anslagsgivarna och teaterproducentema, liksom i utforrn-
ningen såväl nationell teaterpolitik i regionala måldokument, måsteav en som
självfallet alla faktorer, förändringar kan leda till förnyelse ochsom genom
förbättringar vadäven produktivitet och effektivitet, beaktas.avser

I arbetet med belysa kärnfrågoma Riksteaternsatt organisation ochen av -
roller, har utredningen med naturnödvändighet varit hänvisad till fakta-ett
inhämtande fråndirekt Riksteatern själv. Genom sådant beroende kommerett

värderingar frånäven uppgiftslämnaren indirekt-än överförasatt tillom-
utredningsarbetet. Det hade varit önskvärt med distansstörre mellanen upp-
giftslämnaren och överlämnat material.

För kunna vidtaga reformeratt genomgripande karaktär detärav mera
enligt min mening väsentligt bådade huvudsakliga verksamhetsgrenamaatt
inom den nuvarande Riksteatern skiljs åt. Här jag mig alltså motreserverar
majoritetsförslaget. Avsnitt 10.4.2. Jag liksom Teaterförbundet itror, ett
yttrande till utredningen, det skulle kunna leda till förnyelseatt ochen upp-
ryckning teaterföreningama och främst deras verksamhet med marknads-av
föringen och publikfrämjandet.

Uppfattningarna huruvida teaterföreningama känner sig alltför bund-om
till Riksteatern och dess produktioner eller går isär, liksomna samban-om

det någonhar betydelse för relationerna föreningarnamellan och de lokala
Jag är övertygadteatrarna. uppdelning den nuvarande organisa-attom en av

tionen i Svenska Turnéteatem AB och Sveriges Teaterföreningars Riks-
förbund skulle verka vitaliserande folkrörelsedelen i Riksteatern och vara

Äventill fördel för alla. inte formellt bunden till Riksteaternär ochom man 261
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uppfattatraditionsskällängreså inte hellerskulleproduktioner,dess avman
Riksteatern,producerande delenskulle denSamtidigtbunden.sig avsom

speciella verksam-avtal medifrån överenskommelser statenbortsett ett om
friare kunnahelthelt elleridag nästanslagde ärheter ensamma om,manav

Utrym-och alla slags arrangörer.producentermed andratillsammansarbeta
bliskulleförnyelse större.formet

handvänd-gjord isådan förändring inte ärmedvetenJag är att enenom
ochförhandlingarförvidtagasåtgärder bör attning, snarast genommen

reformeraoch Riksteatern,mellanöverenskommelsenågon form statenav
börförändringenochOmprövningenteaterorganisationen.verksamheten hos

måste betonas,samtidigt ävenDet1990-talet. attslutetgenomförd i avvara
så utfallpositivtså förbör,isolerat,genomföraskan ettsådan reformenom

för-övergripandeför dengenomföras inomreformenmöjligt, ramensom
förslagläggerutredningenteaterpolitikennationelladen om.ändring somav

deuppföljningförockså instrumentbättreförnyelsesådan avEn ger
målen.teatcrpolitiska
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Särskilt yttrande

Karin Backmanav

Jag vill framhålla jag i princip delar utredningensatt uppfattning de för-om
ändringar behöver komma ståndtill inom teaterområdet ochsom som avspeg-
lar sig i förslagen. Vad jag vänder mig Teaterutredningenär detaljeratemot att
gått in på hur statsbidraget till teaterornrådet skall utformas. Jag attmenar
Teaterutredningen borde överlåtit detta utredningen Kulturpolitikens inrikt-
ing måstesamlat ställning till hur framtidensta statsbidrag till kulturverk-som
samhet skall ut.se

När det finns detaljerat förslag angåendeett statsbidragets utformningnu
för teaterområdet, vill jag bifoga till utredningen del tankar hur etten om
framtida statsbidrag skulle kunna såutformas det bättre stödjer regionalaatt
och lokala kulturpolitiska strävanden. Dessa finns till vissa delar också for-
mulerade i s.k. positionspapper Landstingsförbundetett tillställt densom
övergripande kulturutredningen.

Det finns skäl inledningsvis påminna tankegångarde angåendeatt om ny
bidragsstruktur presenterades redan i utredningen Kulturrådet: Nysom
kulturpolitik SOU 1972:66 vilken föregick år1974 kulturproposition:

Staten bör stöd till regionala kulturinstitutioner.nätett Staten börge av
därvid landstingen generella bidrag de självständigt kan fördelage som
institutioner och övrig regional kulturverksamhet. sådanEn utformning av
statsbidragen den naturliga lösningen påär längre sikt. Regionema får
därigenom fulladet för regional kulturpolitik.ansvaret dåFörst insti-en
tutionsnätet uppbyggt och landstingensär insatser byggts bör konse-ut en
kvent decentralisering kunna ske hela till regionalaansvaret organ.av

Vi kan idag konstatera kommuner landstingatt och med förenadestat,
krafter och med grundbeloppssystemet har byggtmorot nätettsom upp av
regionala kulturinstitutioner hela landetöver i enlighet med intentionerna i

års1974 kulturproposition. Grundbeloppssystemet fungerade bäst i ettsom
inledande expansivt uppbyggnadsskede då både kommuner och lands-stat,
ting beredda enligt uppgjordaatt principer. Idagsatsa dockvar är statsbidra-

i form grundbelopp och länsmusikbidrag ojämntgen fördelade bådeav i
förhållande till länens befolkning och storlek förhållandeoch i till huvud-

insatsermännens också förhållandei till olikasett kulturinstitu-men typer av
tioner. Statsbidragen har inte heller alltid föranvänts avsedda ändamål t.ex.
för åstadkomma regionaltatt spridd verksamhet. Ansvaret för bristandeen
uppföljning får huvudmärmen och dela.staten
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Regional kulturpolitik

Utmärkandeidag i dynamisk förändringsprocess.Landstingen inne ärär en
den regionensutforma utvecklingsstrategier beaktarviljan sär-att egnasom
erfarenhetökad och kunskapspecifika tillväxtförutsättningar. Medochdrag

blivit allt tydligare detbehov har detkulturverksamhetens regionala attom
få komplettera väl grundadeeffekt kankulturstödet kan bäst där detstatliga

framåtsyftande statsbidragDärförregionala politiska beslut. börochlokala ett
för densammanhållet regionaltså förtydligardetutformas att ett ansvar

kulturella infrastrukturen.
hos landstingenbåde beredskapkompetens ochdag finnsI att ta ettstoren

både individer ochför kulturpolitiktydligt regionalt som gynnarenansvar
uppbyggnadnivå ihandlarKulturpolitiken regionalsamhälle. stort avom

livsmiljön ochför totalabetydelse denoch satsningar harstrukturer somsom
Kulturensockså omvärlden.identitetenförtydligar den regionala gentemot

sysselsättning och ekono-utveckling,för regional och lokaleffekterpositiva
sammanhang.regionalpolitisktimåste deltillvara störremi etttas ensom

konstnärliganågot betoning denvis mindreinteinnebärDetta synsätt aven
i dessendast den goda konstenDet ärkvaliteten. Det tvärtom.är snarare

ochkraften intresserainneboendeuttryck har denmångfasetterade attsom
Även intemationalise-grunden.konstnärliga friheten ärentusiasmera. Den

nivå.regionalkvalitativt kulturutbyteökade kravringen ställer ett
slås fastregionala teaterpolitiken bl.a.avsnitt denTeaterutredningensI om

så detmycketteaterpolitiken handlar änregionaladen somom meratt
formulerassåledes iteaterpolitik välkanstår regional ävenför. Enlänsteatem

saknar länsteater.regioner som
handlar hel-teaterpolitikformulerad regionalsjälvständigtI omsomen

landstingsfullmäktigeregionfullmäktige ifast näraläggsochheten avsom
sigför inriktarstyrelsen länsteatemföljermed kommunerna, attkontakt att

fastlagda politi-för denuppgifter inomroll ochutveckla länsteatems ramen
också möjligt för landstingendetsådan renodling rollerna attken. En görav

olika samhällsintressenochlåta verksamhetenfler företrädare föröverväga att
ingå styrelser.i länsteatramas

anspråk snabbaställakulturliv kommerdynamiskt regionaltEtt att
bestå idärförkulturverksamhet börstöd tillLandstingensrörliga resurser.

för snabbtrörligakompletteras medtill basstruktur attstöd resursersomen
iförvaltasmedel börDessaprojekt.eldsjälar och intressantastimulerakunna

både medel ochoffentligaregional fond byggsnågon typ upp avsomav
kulturom-statsbidrag tillnuvarandefrån näringslivet. En översyninsatser av
för kultur-regionalpolitiska medeldeockså uppmärksamhetrådet bör ägna
ställas tillkunnamedel börDessaändamål förfogarlänsstyrelserna över.som
angelägnasamverka meddärmed bättreförfogande ochfondensregionaladen

regionen.isatsningar

264



Särskilt yttrande

Kriterier för statsbidragett nytt

måsteLandstingen påställa huvudkrav statsbidrag det positivtnyttett attsom
skall samverka med landstingens kulturpolitiska ambitioner, bidra till en
delfinansiering regional kulturverksamhet underlätta för landstingensamtav

leva till sin kulturpolitiska roll. ocksåStatsbidraget bör underlättaatt upp
samverkan mellan kulturproducenter och arrangöreravnämare. tillAtt se re-

regioninvånamas önskemål.förgionens behov lyhörd I snabbtär att vara en
föränderlig vi i livsstilaromvärld kan ändringar och konsumtions-notera

måsteFramtidens kulturpolitik därför flexibel och hän-mönster. störretavara
publikensregioninvånamas önskemåltill och kulturmönster.syn

Följande kriterier bör därför sammanfattningsvis ställas för de statligaupp
bidragen i framtiden. skallDe

målentill statliga kulturpolitiska uppfyllsmedverka deatt
målenunderlätta de regionala kulturpolitiska uppfyllsatt

underlätta samverkan med kommuner och folkbildning
resurshushållning.medverka till effektiven

Med till kulturen inte lagstadgad ihänsyn verksamhet kommuneräratt en
ändamålsenligt bidragoch landsting det fortsättningsvisär även äratt statens

utgåöronmärktför kultur. bör dock samlat belopp landsting.Det ettsom per
grundkrav bidrarMed de statliga skulle följa antal tillett attpengarna som

ocksåmål uppnås.nationella kulturpolitiska Staten skall ha tydligtäven ett
ändamål.uppfoljningsansvar för statsbidragen används for avseddaatt

Ett viktigt motiv för statsbidraget skall tillfalla direktvalda regionalaatt
huvudmän enligt min mening, garantin för demokratiskt beslutad kultur-är en
politik det enskilda kulturinstitutioner i regionenänsom avser som svararmer
för. statligt bidrag för nationelltEtt uttryck kulturpolitiskt börettsom ansvar
kanaliseras landstingen direkt till enskilda kultur-än attgenom snarare

På så blir kulturpolitikenproducenter. sammanvägning statliga,sätt en av
regionala ifrågasattsoch lokala strävanden. Det har detta giltigtsynsätt ärom

i administrativaframtiden förändrar de för landstingsom-gränsernaom man
råden. svårt påverkarregionstorleken statsbidragetJag har hur kanatt attse

sådanaMottagaren statsbidraget skall, förändringar, fort-mottas. oavsettav
nivå.den demokratiskt utsedda huvudmarmen regionalsatt vara

måsteHur statsbidrag till regionerna exakt skall utformas utredasett noga
Ävenoch analyseras. ändå framföra.En grundläggande tanke vill jag ett

måsteframtida statsbidrag till kulturen administrativt enkelt och för mot-vara
till förutsägbart.del Det finns därför skäl tillvara de reglertagaren stor att ta

för värdesäkring statsbidragen finns nuvarande grundbeløppssystemiav som
kulturområdet.inom
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Särskilt yttrande

Charlotta Gustafssonav

Teaterutredningens uppdrag har bl.a. varit huruvidaövervägaatt statens
bidrag till Riksteatern innebär maximalt utnyttjande denna ellerett av resurs

omprioritering del Riksteaterns nuvarande statsbidrag kanom en av en av
ändamåltill andra angelägna inom kultursektom.göras Som grund for denna

prövning förutsätts enligt direktiven analys Riksteaterns olikagörsatt en av
uppgifter och betydelse för teaterlivet ansvarsfördelningen mellansamt av
Riksteatern och länsteatrarna. Jag inte utredningen har fullföljt sittattanser
uppdrag i enlighet med direktiven. Detta motiverar jag i det följande.

Vid 1970-talets början fanns några fåendast regionala teaterinstitutioner.
förhållandeMot bakgrund detta Riksteatern bl.a. i uppgift, kom-attav gavs

plettera de regionala institutionemas utbud med centralt producerad teater.
årenOmvärlden har de förändrats20 väsentligt. Regionteaterutbygg-senaste

naden har resulterat i de flesta län idag har teaterinstitution. Dettaatt en egen
någonhar anmärkningsvärt inte inneburit betydelsefull förändringnog mer av

Riksteaterns producerande verksamhet.
Flera Teaterkostnadsutredningen SOU 1991:71, Expertgruppenrapporter

för studier i offentlig ekonomi 1994:16Ds har redovisat Riksteaternsatt
publik och föreställningar har halverats och kostnaderna har varit inärmare att

realt oförändrade. Med andra ord har kostnadema för verksamhetenstort sett
föreställning åren.eller besök stigit kraftigt de 10-15senasteper

Riksdagens revisorer rapport l99394:2 har bl.a. Riksteaternsstuderat
verksamhet och uppgifter, komplettera de regionala och lokalaatt teater-
verksamhetema. Revisorerna har studerat verksamhetens förändring mellan
198283 och 199091. Revisorerna visar Riksteaterns iutbud störreatt ut-
sträckning invånare.har koncentrerats till städer med 20 000 Reviso-änmer

också genomgånghar gjort fem olika län har länsteaterinsti-rerna en av som
tutioner. genomgångDenna visar länsteatrarna och Riksteatern besökeratt

och i har utbud.orter stort settsamma samma
Besöksstatistik och produktivitetsmätningar någonsjälvklart inte hel-ger

täckande bild verksamheten och bör därför försiktighet.användas medav
Måtten inga hur verksamheten kvalitetsmässigt har utveck-t.ex.ger svar
lats. Sammantaget visar dock de redovisade omfattanderapporterna att en
analys borde huruvida Riksteatern fullföljer sinagöras ursprungligaav upp-
gifter och hur statsbidraget har för fullfölja dessa.använts att

Jag Teaterutredningens förslag till förändringar statsbidragetsattanser av
inriktning grundar sig genomgång Riksteaterns verksamhet haren av som
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brister gäller analys hur Riksteatern fullföljt sinaväsentliga detnär av upp-
Blandgifter och hur statsbidraget har har de resultatanvänts. annat som ovan

indikerar, inte fördjupad studie belysts ochredovisade rapporter genom en
regionteatrama,förklarats. bakgrund den kraftiga utbyggnaden harMot avav

tillräcklig analys gjorts, till exempel huruvida statsbidraget ividare inte en av
organisationutsträckning kan inriktas Riksteaterns centrala iökad mot att ges

uppsättningar och de ekono-förmedla andra teaterproducentersuppdrag att
Någrasådan avseendelösning. övervägandenmiska konsekvenserna av en

förmåntill för andra angelägnaomprioritering statsbidraget till Riksteaternav
ändamål Teaterutredningen heller inte gjort.inom kultursektom har

sig kartläggning helaTeaterutredningen har valt inrikta göraatt att en av
teaterornrådet. i förslag till antal reformer, iKartläggningen har resulterat ett

utgiftsåtaganden, preciseradeinteform ökade statliga motsvaras avsomav
står direktivTeaterutredningenstill besparingar. i strid medförslag Det att ge

föreslåutgiftsåtaganden hur dessa skalltill statligaförslag attutannya
finansieras.
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EE
Kommittédirektiv B

gg

Dir. 1993:25

Översyn Riksteaterns betydelse för teaterlivet ochav
ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrama

Dir. 1993:25

Beslut vid regeringssammanträde 1993-02-25

Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas med uppgiftatt atten
analys Riksteaternsgöra olika uppgifter och betydelse fören av teater--

livet,
analysgöra ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och läns-en av-

teatrama,
huruvida statsbidragetöverväga till Riksteatern i utsträckning börstörre-

inriktas de delar verksamheten där Riksteatern aktör inomärav ensam
teaterområdet,

medel härigenomöverväga kan frigöras för andra angelägnaom sats--
ningar inom kultursektom.

Bakgrund

De statliga insatserna för stimulera teaterverksamhet i hela landet skeratt
främst bidrag till Riksteatern, regionala och lokala friagenom teatrar samt

Det totala statliga stödet till dessateatergrupper. uppgår budgetåretteatrar
199293 till 487 miljoner kronor.ca

Riksteatern ideell föreningär med 225 teaterföreningaränen mer som
medlemmar. I länen teaterföreningarnaär organiserade i länsteaterföreningar

flertalet har länsteaterkonsulent anställd. Teaterföreningarnavarav ären arran-
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från Riksteaterns högsta beslutandeall slags olika producenter.görer teaterav
år.sammanträder tredjekongressen,är vartorgan som

års för Riksteatern1977 statsbidragsbestämmelser skall bidragetEnligt
regional produktionför och 198384 distri-användas central t.0.m. samt

komplettering till regionalbution Riksteaterns utbud skallteater. vara enav
förmedla föreställ-skall Riksteaternoch lokal teaterverksamhet. Dessutom

från och samarbeta med Operan och Dramaten.ningar andra teaterproducenter
skall Riksteatern arbeta med teaterfräm-föreställningsverksamhetenUtöver

rådgivning,bl.a. information och samverkajande verksamhet, samtgenom
folkbildningsorganisationer.med myndigheter och

uppgår budgetåret 199293 till 212 677 000till RiksteaternStatsbidraget
intäkter motsvarande 30 mil-har Riksteatern budgeterat medkr. Därutöver ca

kostnader fördelar sig följandeRiksteaterns verksamhet ochjoner kronor.
områden.

produktion.Dramatisk
produktion och musikteater.Lyrisk

Dansproduktion, vilket i första hand Cullbergbalettens verksamhet.avser
publiken.Riks för denUnga teateren unga-

bedriver gästspelsverksamhet.Södra teatern, som
skådespelare.dövaensembleTyst teater en av-

finskspråkig i Sverige.teaterensemble spelarFinsk teater somen-
rådgivningTeaterfrämjande bl.a. för radverksamhet, ensom svarar

utvecklingsfrågor,såsom marknadsföring,områden organisations- och stu-
entréförlaget.dier och arnatörteater samt

Ledning och administration.
lokalkostnader.

vid sin i november 1991 antagit riktlinjerRiksteatern har kongresssenaste
framgårunder 1990-talet. riktlinjerna Riks-för Riksteaterns arbete Av att

1990-talet vill betona fojande verksamheter:underteatern
musikteatem,-
dansteatem,-

folkteater,Riksteatern som en-
glesbygdsteatem,-
barn- och ungdornsteatem,-

funktioner.Riksteaterns samordnande-
också mångkulturellnyligen tagit initiativ till etableraRiksteatern har att en

ensemble.
sidan stödet till Riksteatern har den statliga kulturpolitiken med-Vid av

verkat till stimulera uppbyggnad regionala teaterinstitutioner iatt uteen av
landet. Utbyggnaden de regionala institutionerna under 1970- och 1980-av

inneburit väsentligt fler människor tidigare utanför storstads-talen har änatt
områdena erhållerkommer i kontakt den levandemed För närvarandeteatern.

års24 regionala och lokala statsbidrag. I 1993 budgetpropositionteatrar
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prop. 199293: 100 bil. 12 85 föreslås Teater Hallandäven och Folk-atts.
i Stockholm skall ingå bland de erhålleroperan stödteatrar regiona-som som

Den totala statligateatrar. bidragsgivningen till regionala och lokala teater-
och dansinstitutioner uppgår budgetåret 199293 till drygt 239 miljoner
kronor. De regionala verksamhet varierarteatramas mycket i omfattning be-
roende bl.a. storlek och inriktning.teatramas

Ca 70 fria erhållerteatergrupper 36 miljoner kronor i statsbidrag förca
budgetåret 199293. Tre huvudkategorier teaterproducenter kan urskiljasav
inom begreppet fria nämligen de lokalhållandeteatergrupper, grupperna som
spelar eller barnteater fast devuxen- turnerandescen, grupperna som
företrädesvis spelar bam- och ungdomsteater frilansande scenkonstnänersamt

i tillfälliga konstellationer arbetar projektbasis.som Den konstnärliga
spännvidden ochär den omfattandestor tuméverksamheten medgenom
främst barn- och ungdomsteater täcks delar landet in de friaav av gruppemas
verksamhet.

Teaterkostnadsutredningen har i betänkandet SOU 1991:71 Teaterns
kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier Operan, Dramatenav
och Riksteatern pekat kostnader föratt spridastatens teaterupplevelseratt

Riksteatern har ökat kraftigt. Sedan mittengenom 1970-talet har Riks-av
verksamhet minskat i omfattning,teaterns både frågai uppsättningar ochom

föreställningar. Samtidigt har publikantalet föreställning minskat. Dettaper
kan till viss del förklaras med ökade kostnader för tuméteater ändradsamt
inriktning småplats- och glesbygdsverksarnhet.mot Utredningen framhåller

Riksteaterns och regionteatrarnasatt olika roller och ansvarsfördelningen dem
emellan behöver över.ses

De samhällsekonomiska förutsättningarna för ökade statliga utgifter kom-
förbli begränsade långunderatt tid framöver. Detmer därförär viktigt att

tillgängliga såutnyttjas effektivt möjligt.resurser som
Mot bakgrund vad här har anförts bör översynav detsom görasen nu av

statliga stödet till regional teaterverksamhet för överväga möjligheternaatt till
vissa omprioriteringar och därmed rationell användning tillgängligamer av
resurser.

Uppdraget

Förstärkningar har under år gjorts statsbidragen bådetill Riks-senare av
de regionalateatern, och de friateatrama Syftet har varitteatergruppema. att

öka teaterutbudet och fler människor möjlighet levande teaterföre-attge se en
ställning. Detta motiv alltjämtär giltigt.

Riksteaterns verksamhet mångfasetteradmycketär och Riksteatern har
viktiga uppgifter antingen inte finns eller utveckladeär vid andrasom svagt
teaterinstitutioner. Riksteatern har också uppgifter övergripande karaktärav
för teaterlivet. Utredningsarbetet bör inledas med analys Riksteaternsen av 271
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vilkaHärvid bör klargörasbetydelse för teaterlivet.uppgifter ocholika
idels utveckladefor Riksteatern,dels unika äruppgifter är storasvagtsom

allmännaparallella med andradels kanlandet sägasdelar teatrarssamt varaav
i olika delarteaterverksamhetenbetydelse förRiksteaternsverksamhet. av

betydelse för den konst-också RiksteaternsVidare börbelysas.landet bör
så långt beskrivas.teaterområdet möjligtutvecklingen inomnärliga

inrikt-skiftande omfattning ochverksamhetregionala ärDe teatrarnas av
ansvarsför-nuvarandedendessa olikheterbör beskrivaUtredarenning. samt

Härvidlokalaregionala ochdemellan Riksteaterndelningen teatrama.samt
utbredning i länen, länsteatrarnasteaterverksamhetensredovisasbör sam-

kring dans-samarbete bl.a.omfattning ochlänsgränsemaarbete över samt
utgångspunkt analys bör utredareni dennaMedmusikteaterverksamhet.och

ochRiksteaternkan mellanansvarsfördelningtydligare görasöverväga om en
lokalaregionala ochde teatrama.

ökade kostna-bakgrund deochutgångpunkt analyseri dessaMed mot av
framtida inriktningendenutredarentuméverksamhet bör övervägaförderna

statsbidraget ibörHärvidtill Riksteatern. övervägasstatsbidraget omav
verksamhet därRiksteaternsde delarinriktasutsträckning börstörre av

börteaterområdet. övervägandenI dessainomaktörRiksteatern är ensam
Riks-omfattningenochbehovetingå diskussionockså föraatt avomen
ökadmöjligheterna ii relation tillverksamhetegenproducerade attsettteaterns

från iandraföreställningardistributionentillmedverka teatrarutsträckning av
regionala och lokalaDramaten,både vad Operan, samtteatrarlandet, avser

och dansgrupper.fria teater-
genomgångbakgrund denna överväga stats-Utredaren bör mot omav

ellerutnyttjande dennamaximaltRiksteatern innebärtillbidraget ett resursav
tillstatsbidragnuvarandeRiksteaternsdelomprioritering av en avenom
börske. Syftet med dettaändamål kultursektom börinomangelägnaandra

kostnad itillstånd teaterutbud i landetfå ökattillbl.a. ettatt somsammavara
utvecklingsmöjligheter inomtill intressantastödoch kunnadag att ge nya

teaterområdet.
kulturinstitutioner kommerstöd till regionala över-förFormema attstatens

Utredarenkulturpolitikens inriktning.kommittén dir. 1993:24vägas omav
ståoch dansinstitutionerlokalatill regionala ochgäller stödetbör vad teater-

frågor.behandlingen dessavidkommitténs dispositiontill av
direktivanförs i regeringensvadbör beaktasärskilda utredarenDen som

angående utredningsför-utredarekommittéer och särskildatilldir. 1984:5
verksamhetensredovisadir. 1992:50inriktningslagens attsamt om
understrykavill i detta sammanhangkonsekvenser. Jagregionalpolitiska att

framåt offent-lång innebärsituationen för tidsamhällsekonomiskaden att nya
ompriori-kulturområdet genomförasendast kanåtaganden inomliga genom

teringar.
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Utredningsarbetet bör bedrivas samrådi med kulturråd,Statensnära
Riksteatern och övriga berörda instanser. samrådaUtredaren bör även med
kommittén kulturpolitikens inriktning.om

Utredaren bör redovisa utgångenresultatet sitt arbete föreav av mars
1994.

Hemställan

Med hänvisning till jagvad har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndiga: mig

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med uppdrag Riksteaterns betydelsegöra översyn föratt en av-
teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrama,

besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, annat ut-om
redaren.

Vidare hemställer jag
kostnaderna skall belasta elfte huvudtitelns anslag Utredningaratt m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Kulturdepartementet
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Kommittédirektiv

1993:50Dir.

förbetydelseRiksteaternsTilläggsdirektiv för översyn av
ochmellan Riksteaternansvarsfördelningenteaterlivet och

länsteatrarna

Dir. 1993:50

1993-05-06regeringssammanträdevidBeslut

statsrådet Friggebo, anför.Chefen för Kulturdepartementet,

förslagMitt

övergripandevid behandlingenuttalanderiksdagensbakgrundMot avav
utredningenl992l93t249 börrskr.kulturfrågor 199293:KrUl7,bet. om

Riks-ansvarsfördelningen mellanför teaterlivet ochbetydelseRiksteaterns
kommitté med parla-arbetai fortsättningenoch länsteatrarnateatern som en

sammansättning.mentarisk

Bakgrund

mig till-regeringenbemyndigadefebruari 1993beslut den 25Genom att
betydelse förRiksteaternsförsärskild utredare göra översynkalla att avenen

dir.och länsteatramaRiksteaternansvarsfördelningen mellanteaterlivet och
1993:25.

vårenkulturfrågor 1993övergripanderiksdagsbehandlingenVid an-av
teaterområdet iborde skeutredningsarbetetkulturutskottetförde att en

enligtsådan kommitté tordekommitté. En ut-parlamentariskt sammansatt
samarbeteutredningsmansärskildmöjlighetha bättre än attskottet genomen

utred-stånd samordningfåutredningen tillkulturpolitiskamed den aven
regeringen till kännameningsinbeslötRiksdagenningsförslagen. att gesom

anfört.utskottetvad
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Med anledning riksdagens uttalande förordar jag parlamentarisktav att en
kommitté i stället försammansatt särskild utredare i uppdragen attges- -

genomföra teaterområdet.översynen

Hemställan

Jag hemställer regeringen med ändringatt regeringens tidigare be-av
myndigande bemyndigar chefen för Kulturdepartementet

tillkalla kommitté omfattadatt kommittéförordningen l976:l 19en av- -
med högst ledamöter för uppdraget göra Riksteaternsöversynsex att en av
betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och läns-
teatrama,

ledamöterna ordförande,att utse atten av vara
besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeexperter,om annat

kommittén.
Vidare hemställer jag

regeringen beslutar kostnaderna skallatt belasta elfteatt huvudtitelns
anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Kulturdepartementet
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Stads- och länsteatrama

Stadsteatrar

Borås Stadsteater

Borås Stadsteater driver verksamheten under kommunal förvaltning,en
kulturkontoret, och kulturnämnd. målKommunens for verksamhetenen an-
sluter sig i allt väsentligt till målde kulturpolitiska riksdagen 1974.antogsom
Stadsteaterns statliga omfattarstöd 51 grundbelopp och den redovisade

årsverken.199293 57

Enkätsvar

I sitt enkätsvar teaterchefen Jarl Lindahl stadsteatem inte samordnarattanger
sitt utbud Riksteatern dåmed uppdraget Boråsverka i kommun. Vidär att

utanförgästspel kommunen krävs full kostnadstäckning medanarrangören
inom från gångkommunen fastställs gångtill med hänsyn tillgagema arran-
föreställningensoch karaktär.gör

fråganPå hur ökad rörlighet uppnåskan Lindahl denatt natur-om svarar
liga viljan till expansion och kreativitet präglar teaterverksamhet be-som
straffas kravde anslagsgivama årställer. En ökad biljettintäkt ettav som
minskar anslaget En effektivisering i beslutsprocessen, ickenästa. tillsatten
vakans inte motsvarande till ökad produktion. Detetc. utrymmeger nuvaran-
de tilldelningssystemet bygger bestämda kvantitativa verksamhetsmåttsom
inom fastställda ekonomiska motverkar till övergripande lös-strävanramar
ningar, samarbetsprojekt och verksarnhetsformer, dels stelbentnya genom en
byråkrati, dels ekonomisk bestraffning.genom en

En komplicerad och otydlig beslutsprocess i samverkan med hot ned-om
skärningar och avsaknad skapar modfalldhet, oviljamorötter t.o.m. attav en
söka lösningar rörlighet kommun eller länsgränser.överteaternsnya -
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Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 99192199091 l 199293
produktionerAntal 8 11 7 12

Antal föreställningar 236 332 238 295
BoU 6 101 32 81Varav
utanförVarav

hemkommunen 5 1 6
26 874 33 983 26 903 28 324Antal besök

offentligaSumma
16 667 935 20intäkter 022 21 23 182

805 052 933Summa spelintäkter l 357 l 2 1
511 23 499 26 112 22 136Summa intäkter 17

Spelintäkteroffentliga
9 108 % 8 % % %intäkter

596 638 890 713Samhällsbidragbesök

Borås stadsteater minsta landets stadsteatrar till verksamhetdenär settav
i mycket liten omfattning utanför hem-och personalstorlek. Teatern turnerar

finnsvilket dels beror det lokala uppdraget, dels detkommunen att en
Älvsborgsteatem uppgift barn- ochregional institution med att ge ung---

haft relativt omfattande verksam-i detta hardomsteater länet. Trots teatern en
åren.för bam och ungdom under dehet senaste tre

år svårtBorås många haft hävda konst-stadsteater har under att en egen
profil befinner flera i skuggan de göteborgs-närlig och sig sätt störreav

förefalleroch publika dockFöreställningsutbudet det gensvaretteatrarna.
utvecklas vidare. egenhet i utgiftsstatstabilt och bör kunna En ärteaterns att

motsvarade 28lokalkostnadema mycket höga, 6,1 miljoner kronor. Dessaär
199293 vilket skall jämföras med dende totala kostnadernaprocent av

på 16för stads- och länsteaterargenomsnittliga lokalkostnadsandelen pro-
i produktions-förfogade 0,4 miljoner kronorSamtidigt överteaterncent.

påutgifterna jämfört med den genomsnittliga andelenmedel 2 procent av- -
förhållanden sannolikhet problemskapar med all7 Dessa närprocent.

det konstnärliga uppdraget.teaterledningen skall verställa
Borås finns inteinte i 199293 och detRiksteatern gästspelade säsongen

någon genomförde Riksteatern 91 före-teaterförening i staden. I länetheller
för 000 besökare.ställningar 14

Folkoperan

erhåller 45 grund-nykomling bland teaterinstitutionema ochFolkoperan är
stiftelsebudgetåret inomorganiseradbelopp 199394. Teatern är som en

bakgrundbedriva operaverksamhet. Motaktiebolaget Folkoperan skallvilken
i Stockholm har denhuvudsakligen spelar hemmascenenFolkoperanattav
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deñnierats stadsteater 25 det offentliga bidragettrots att procentsom av
frånkommer Stockholms läns landsting.

nedanståendeUnderlaget för frånanalys redovisningar år dåutgörs av
Folkoperan mottagit statsbidrag anslaget till fria vilket delvisteatergrupper,ur
förklarar det ekonomiska utfallet. Institutionsstatusen medför skyldig-nya
heter sannolikt kommer förändra kostnads- och intäktsprofrlen underattsom

åren.de närmaste
Folkoperan startade fri 1974 och arbetar sedan 1985som en operagrupp

på ändamålsenligti Stockholm, pietetsfulltoch ombyggd äldreegen scen en
biograf. Orkesterutrymmet scenmåtten tillåteroch inte uppsättningar orginal-

förhållandeversion, stimulerat till konstnärliga formmässigaochett som
experiment teatern.

I programforklaring måletFolkoperan med verksamheten äratt atten anger
framför allt klassiska verk och okonventionelltpresentera sätt.ett nytt

Teaterns signum skall vidare direktkontakten såvälmed publiken barn,vara -
ungdomar och vital, ensemble speciellt utvald för varjesamtvuxna en ung-
uppsättning.

Den sista inriktningen Folkoperan alldeles speciell profil och roll iger en
Frånvarondet operalivet.svenska fast anställd ensemble möjliggör storav en

flexibilitet i verksamheten och konstnärlig valfrihet. Folkoperans engagemang
frilansartister har avgörande betydelse för sångarearbetsmarknaden förav

och musiker i ocksåSverige. Systemet förklaring till Folkoperanär atten
hittills har kunnat bedriva sin verksamhet radikalt andra ekonomiska vill-
kor jämfört med andra teaterinstitutioner. sålundaFolkoperan viktigtutgör ett
konstnärligt och arbetsmarknadsmässigt komplement till landets övriga
musikteatrar.

Enkätsvar

Folkoperans Staffanvd Rydén har besvarat utredningens enkät och han upp-
Folkoperan och Riksteatern sedan länge har produktions- ochatt ettger

distributionssamarbete. Folkoperan erbjuder redan idéstadiet de produk-
tioner lämpade för turné. Riksteatern sedan ställning till för-tarsom anses

årslagen. Under har Folkoperan genomfört tuméer i Riksteaterns regisenare
med Hoffmans 199192 och Läderlappen 199394.äventyr

StaffanEnligt Rydén skapar förutsättningslösamed förhand-systemet nya
lingar inför svåravarje planeringsproblem för Folkoperan. Man harsäsong
därför föreslagit fastare samarbete år.enligt modellen turnéett vartannaten

åtaFolkoperans idé sig tuméansvar för mellansverige övrigaatt ettvar om
lokala och regionala musikteatrar samtidigt fick motsvarande i sinaansvar
respektive regioner. Riksteatern såledesskulle länsteaterföreningamagenom
kunna erbjuda hela landet förutsättningar.medopera nya
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Med färre antal besöka skulle bättre och kontinuerligett orter att en mer
publikkontakt kunna byggas fler föreställningarFörutom skulle kun-attupp.

varje plats skulle kunna besöka mellan tuméema medteatern ortenna ges
avståndmindre Kortare mellan huvudscen och tuméorter skulleprogram.

också innebära väsentligt mindre kostnader.
samarbetsformerAvsaknaden reglerade innebär redan i dag onö-av mer

fårdiga kostnader för tuméema. Scenografin ofta byggas eftersom Folk-om
från början turné.inte säkert den skall Kostsammavetoperan om ny-

olika inträffainstuderingar i roller skulle inte behöva turné kundeom en
förutses vid produktionsplaneringen.

Till varje produktion pjäskontrakterad personal. innebärDet attengageras
efterFolkoperan hela tiden kan dimensionera personalstyrkan uppgifterna.

det publik utanför Stockholm för produktion och turnéFinns läggsen en en
för uppgifterpersonal parallella hemmascenen. Effek-ut engageras annan

såledesturné blir tumeföreställningens produktioskostnaderdels attten av en
slås på flerflera föreställningar vilket förbättrar resultat, delsteaterns attut

blirfrilansartister engagerade.

198990-199293 tkrVerksamhet och ekonomi

År 198990 199091 199192 199293

produktioner 2 3 2Antal 3
166Antal föreställningar 195 232 120

72 104Varav BoU
utanförVarav

31hemkommunen
016 83 262Antal besök 83 97 845 187 48

offentligaSumma
6 639 462intäkter 8 303 9 13 301

Summa spelintäkter 8 754 12 893 16 890 46011
Summa intäkter 16 825 68922 845 31 27 068
Spelintäkteroffentliga
intäkter 52 % 56 % 53 % 42 %
Samhällsbidragbesök 80 85 114 276

inriktningFolkoperans long rum-uppsättningar begränsasrepertoaren
få långatill uppsättningar såspelas under perioder eller länge publikensom

räcker och beroende biljettintäkter den mycket känslig för detgörextrema av
nedgångpublika Under perioden antalet föreställningargensvaret. anas en av

och besökare fortfarande jämförelsevisFolkoperan kostnads-ärmen en
effektiv Utöver angivna förklaringar till detta kan tilläggasteater. attovan
Stockholmsbasen medger publikunderlag, lägre utgifter för artist-ett annat

och tuméer vad gäller för de regionala musik-än t.ex.engagemang som
teatrama.
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Folkteatem i Göteborg

Den ekonomiska föreningen Folkteatem i Göteborg bildades 1954 och fick en
fast ensemble vid Folkets Husscenen 1956. Folkteatems medlemmar tillär

del enskilda och organisationer inomstor Göteborgs arbetar- och folk-
rörelser.

Folkteatems målsättningkonstnärliga ambitionen attgenomsyras av
placera mitt i samhället nåoch människorteatern inte har foratt attsom vana

på utgårVerksamheten från hemmascenenteatern. i Folkets Hus som ger
såväl offentligastörre uppsättningar för mindre barnproduktioner.vuxna som
Folkteatem har uppdrag spela för barn forskoleåldrama.iett att teater

Enkätsvar

I sitt enkätsvar teaterchefen Isa Stenberg Folkteatem inte samordnarattanger
sitt utbud med Riksteatern. Föreställningsverksamheten utanför Göteborg be-

någonsig tillgränsar enstaka mindre uppsökande föreställning. Det föreligger
ingen överkapacitet föreställningar för Folkteatem. Av enkätsvaretav att
döma känner Folkteatem inget behov självstörre regionaltstörreatt ta ettav
tuméansvar eller finna samarbetsformer med Riksteatern.

Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 15 11 13 9
Antal föreställningar 507 398 424 489
Varav BoU 248 198 224 184
Varav utanför
hemkommunen 60 11 29
Antal besök 51 470 43 341 33 207 58 702
Summa offentliga
intäkter 21 966 22 269 22 760 22 987
Summa spelintäkter 2 343 2 414 1 925 3 619
Summa intäkter 25 383 25 704 27 352 27 545
spelintäkteroffentliga
intäkter ll % 11% 8 % 16 %
Samhällsbidragbesök 427 5 14 685 392

Under fyraårsperioden har Folkteatems föreställnings- och publikkurva
sjunkit betydligt det redovisningsåret 199293 innebar densenaste attmen
negativa tendensen ändåbröts. Det förefaller Folkteatems verksamhet ärsom

väl dimensionerad förhållandeirätt till publikunderlag, lokalsituation och de
teaterpolitiska ambitionerna. såGenom andel 80att storegna procenten som

föreställningarna 199293 mindre eller uppsökande format bordeav var av
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dock utveckling tuméverksamheten utanför Göteborgs kommunaven vara
möjlig.

Göteborgs Musikteater

Göteborgs Musikteater AB allmänt kallad Stora Teatern landetsär en av- -
äldsta teaterinstitutioner, kommunalt driven sedan 1920. Teaterns över-

målsättning högtståendegripande bedriva konstnärligtatt ochär en genre-
mångfaldig nå,mässigt musik- och dansteaterverksamhet, skall in-som

såväl inhemsk nationell publik.och Verksamhetentressera engagera en som
nivåskall bedrivas högsta nationella och därigenom skall vinnateatern er-

framståendeikännande svenskt kulturliv unik och institution.som en
målen ocksåövrigt mycket preciserade, vad gäller de olikaI är noggrant

ensemblemas produktionsvolym.
musikteatersåvälför dansStora Teatern har ensembler och harsom som

enda operainstitution fast för barn- och ungdomsopera. Tidigare haren scen
årligen i omfattning. i RiksteaternsStora Teatern Teaternturnerat stor var
de producentema i dess utbud. Utvecklingen har underbarndom störstaen av

år gått verksamhet koncentrerad till i Göteborg.moderscenenmotsenare en
Spelåret tuméföreställning utanför199293 genomfördes ingen Göteborg.

spelåret årsverken.286 363hade 199293 grundbelopp ochStora Teatern

Enkätsvar

på utredningens enkät förre teaterchefen Sven GunnarI sitt uppgersvar
någonTillius det normalt inte förekommer samordning med Riksteaternsatt

beträffande föreställningar eller turné. Vid gästspelutbud hemma tar man
motsvarande biljettintäkt hemmascenen.eventuellt förloradut ett gage

någonTillius Stora normalt inte har överkapacitetTeaternatt somuppger
störrei utsträckning. Framför allt har bristdet möjligtgör att teaternturnera

indelning landet i regionertekniska Han vidare attresurser. anser en av
åtarespektive existerande musik- och dansteaterinstitution skulleinom vilka

skulle Riksteaterns produktion lyrisk överflödig.sig göra teateratt turnera, av
sådant musik- och dansteaterinstitutionema iturnéansvar kan axlasEtt av

Umeå Riksteaterns medelStockholm, Göteborg, Malmö, och Karlstad om
sådanöverförs till dem. En lösningför dans och musikteaterverksamhet

lyrisk i landet och samtidigtskulle heltäckande utbud teaterett gemer avge
orginalutförandeproduktioner i respek-möjlighet för publiken störreatt se

tive huvudort.
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Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 17 12 10 15
Antal föreställningar 369 301 254 361
Varav BoU 89 61 31 122
Varav utanför
hemkommunen 16 6
Antal besök 110 349 603lll 112 156 114 888
Summa offentliga
intäkter 105 591 108 749 113 650 115 108
Summa spelintäkter 10 491 12 390 16 028 13 187
Summa intäkter 122 452 128 784 135 915 136 441
Spelintäkteroffentliga
intäkter 10 % 11 % 14 % 11 %
Samhällsbidragbesök 957 974 0131 1 002

Stora harTeatern förbluffande stabil publik förankring meden en svag
positiv publikutveckling under perioden. Trenden allt färre föreställ-mot
ningar för bam och ungdom har brutits spelåreti och med 199293. Sam-
hällsbidraget besökare ligger nivåi med Stockholmsoperan och klartper
under Norrlandsoperan.t.ex.

Den utmaningen för spelåretkommer under då199495stora teatern man
flyttar in i det operahuset. Ur utredningsperspektiv svårtdetärett attnya se

Stora Teatern samtidigt skall klara fylla detatt operahuset medattav nya
verksamhet och utökat tuméuppdrag. förefallerDet rimligt Storaett att
Teatern årende etableranärmaste sig under de villkoren isatsar att nya
Göteborg och fåreventuella tuméuppgifter anstå. Se också kapitletatt om
musikteater och dans.

Göteborgs Stadsteater

Göteborgs Stadsteater kommunalägt aktiebolagär verksam vid moder-ett
Götaplatsen 1934sedan sedan ocksåantal tillgångmed tillettscenen

i Hisings Backa och Angered. Det statliga stödet omfattar 211 grund-scener
belopp och redovisade 199293 årsverken.258man

Den målsättningenteaterpolitiska for stadsteatem markerar stark vilja atten
motvikt Stockholmsregionens tendens dominera landetsmotvara atten

kulturliv. Den institutionella rollen markeras tydligt och sigteatern ser som
nationalscen för Västsverige.
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Enkätsvar

organiseratverksam har stadsteatem inget samarbete medSom lokalt teater
Teaterchefen Ulf Kjell Gür spelplatsemaRiksteatern. att teaternanger genom

inomdecentraliserat verksamheten Göteborg.Angered och Hisings Backai
gageprinciper utanförfå gånger haft anledning diskuterastadsteatemDe att

utgått från merkostnadema och denhar dessa dehemkommunen att egna
turnéresurserEftersom saknar iskall täckas.budgeterade teaternrecetten

fordon mobil teknisk utrustning har kost-bemanning, ochform tekniskav
tuméer varit höga.nader for

påfinnas viss överkapacitet dendet ibland kanUlf Kjell Gür attuppger
outnyttjad den tekniska.motsvarandekonstnärliga sidan ingen resursmen

fungera turné-dock Angeredsteaternframtidsperspektiv kanI ett som en
tillräckligtsig inte ochi Angered visarPublikunderlaget stortvara omresurs.

tillAngered ligger det handsstorstadspubliken söker sig tillinte nära att ut-ut
förläggas tillProduktionen skulle kunnatumébas.nyttja denna resurs som

går efter fullbordad spelperiodtill premiär ochdär föreställningarnaAngered
för vidareTeaterledningenturné utanför Göteborg.distribueras är öppen

distributionssamarbete med Riksteaterneventuelltdiskussioner hur ettom
utvecklas.skulle kunna

tkr198990-199293Verksamhet och ekonomi

År 199192 199293198990 199091

16 1616 17produktionerAntal
646635 592 521föreställningarAntal

170 177 183124Varav BoU
utanförVarav

hemkommunen
16091 389 146 124 375 lll 287Antal besök

Summa offentliga
76 760 291 8472 693 84 780intäkter

409 8 952 l1 400 9 916Summa spelintäkter 5
87 216 97 444 99 364Summa intäkter 79 943

Spelintäktersumma
7 % 10 % 12 % l %intäkter

795 525 678 762Samhällsbidragbesök

kulturpolitiskt mycket intressant infrastruktur. Huvud-Stadsteatern har en
två utlokaliserade, konstnärligt fram-vid Götaplatsen kompletteras avscenen

stående ensembler i Hisings Backa och Angered. Den upplever docksenare
nånågra år tillbaka problem med tillräckligt publik. Detsedan storatt en ger

teaterchefen för diskussion viss turnéverksamhetenligt utrymme en om en
utanför kommungränsen.
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Produktionen vid stadsteatern uppvisar stabilitet samtidigtstor som
publiksiffroma illustrerar osäkra relation till sin publik. Ansvaretrecetteatems
för förortsscenema med relativt begränsade publika förutsättningar förklarar

måttligadet relativt besöksantalet såför teaterinstitution. För tiostoren pass
år spelåretsedan 198182 redovisade stadsteatem åskådare,190 000- -

så mångadubbeltnästan 199293.som

Helsingborgs Stadsteater

Helsingborgs Stadsteater landets äldsta kommunalaär Den grundadesteater.
1921 och har Spelåretstatsbidrag sedan erhåller1924. 199394 68teatern
grundbelopp i statsbidrag och föregåenderedovisade årsver-71säsongman
ken. Teaterhuset i Helsingborg ändamålsenligtcentrala mycketär med storen
huvudscen för barnteater och mindre vuxenproduktioner.samt scener
Teaterns konstnärliga måloch kulturpolitiska ansluter sig till de andrasom
samhällsägda i allmänhet antagit.teatrar

Enkätsvar

Lars Svensson, teaterchef vid stadsteatem, i sitt enkätsvar stads-attuppger
deltar i utbudskonferenser Skånesde Teaterförening årligenteatem som

och där teatrarnas repertoar presenteras.arrangerar
Helsingborgs Stadsteater bedriver regional Skåneverksamhet i och erhöll

frånför miljoner Malmöhusdetta 1,5 kronor läns landsting 199293. Vid tur-
néer i kostnader förandra län lång-och traktamenten. Dentar utman resor
tidsplanering visarform det kommer finnas överkapacitetatttar attsom nu en
i produktionen det möjligt öka antalet föreställningar. Omgör att teaternsom
tillförs skådespelaremedel for tekniker och kan antalet tuméforeställningar ut-
ökas i betydande omfattning.

Lars Svensson stårde lokala teaterföreningama Riksteaternatt när-menar
Nya för utökad regional verksamhet borde kanaliseras tillmast. resurser en

publikarbete för i nåutsträckning publikgrupper.större Dettaatt teatersvaga
skulle innebära ökad regional fler barn- vuxenföreställ-satsning, ochen
ningar, fler publikarbetare och skolor förmodligenarbetsplatser samt
också högre intäkter.
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Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 12 13 9 11
föreställningarAntal 596 368 342 450

Varav BoU 289 53 35 144
utanförVarav

hemkommunen 2998 71 18
besök 61 209 104Antal 414 54 410 71 278

offentligaSumma
intäkter 026 2615 418 19 052 24 874
Summa spelintäkter 3 127 4 808 7 393 4024

622Summa intäkter 18 935 24 34 658 31 416
Spelintäkteroffentliga
intäkter 20 %17 % 21 % 14 %
Samhällsbidragbesök 25 l 35 1 250 349

förhållande till sin storlek har Helsingborgs Stadsteater mycketI goden
uppnåddes spelåretpubliksiffra 199192 104publiksituation. Den 000som -

svårslagen i framtiden för motsvarandebesök -torde teater stor-en avvara
lek.

publikframgångar.finns flera förklaringar till stadsteatems Som denDet
lång påden haft tid sig bekantaäldsta institutionsteatem i landsorten har att

Skåne små avståndpublik. sin befolkningsig med sin ochutgör storagenom
Skånepublikområde. jämförelse med Norrbotten visaromfattande En attett

gånger så många invånarefyra sjättedel Norr-har yta upptarsom enen av
ocksåStadsteater har det konstnärliga med-bottens. Helsingborgs planet

nå publikgrupper. I det fallet har haft in-vetet satsat att stora man samma
ställning Malmö Stadsteater.som

har stadsteatemden publiken vid sidan FolkoperanGenom stora av- -
besökare samtligasamhällssubventionen teaterinstitutioner.den lägsta per av

199293 jämfört med genomsnittet för samtligaDen uppgick till 349 kronor
institutioner, 667 kronor.

lång tid för svenska stads-Helsingborgs Stadsteater bedriver sedan en
intensiv regional detverksamhet. Lars Svensson att teaternteatrar uppger

kan tillföras. Med tankefinns beredskap utveckla dennaatt resurseren om
avstånden i Sydvästsverige förefaller detkorta och befolkningstäthetende

välmotiverad strategi.vara en

Malmö Musik och Teater AB

då modernaste teaterhus.invigdes 1944 och EuropasMalmö Stadsteater var
på 1920-talet förhärskande folkteater-inspirerades denVerksamheten av

ekonomisk förening varefter dentanken. Fram till 1990 drevs teatern som en286
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ombildades till aktiebolag. Sedan med1993 drivs huvudbolagteatern ettsom
dotterbolag med inriktnig påtre respektive talteater, musikteater och dans

symfonisk musik. Församt och dansverksamheten erhållerteater- Malmö
Musik och Teater AB -i fortsättningen MMI 387 grundbelopp i statsbidrag-
199394. Malmöteatem därmed den institutionär innehar det störstasom
statsbidraget i kretsen grundbeloppsfmansierade Bolaget dispone-av teatrar.

två i Malmö Teater och i den vid nyåret återinvigda1994rar scener en scen
Hippodromteatem.

Såväl moderbolaget de dotterbolagen hartre relativtsom program som
tydligt definierar de konstnärliga och kulturpolitiska ambitionerna. Den över-
gripande målsättningen för moderbolaget vämaär den kreativaatt om pro-

och bli samlingspunkt för artister och musiker med hög konstnärligcessen en
integritet. Gemensam för denärmare dotterbolagen de skall in-tre är att vara
riktade hög konstnärlig kvalitet, uppmärksamma barn och ungdom samt
också bedriva regional verksamhet.

Enkätsvar

sittI enkätsvar till utredningen koncernchefen Bengt Hall MMTuppger att
deltar i de sättningskonferenser Skånes Teaterförening ochsom arrangerar
där Riksteaterns utbud Trots denna information inträffar enligtpresenteras.
Bengt Hall repertoarkrockar. spårar ocksåHan tendens hos länsteater-en
föreningen sin huvudman Riksteatern.att gynna egen

MMT bedriver viss uppsökande verksamhet inom Malmö stad. Dennaen
ingår i det kommunala uppdraget. För verksamheten utanför hemkommunen
söker kompensation för merkostnadema.teatern Detta svårthargör att man

prismässigt konkurrera med Riksteatern. Frånatt och med 199495 avser
MMT utöka den regionala verksamheten ochatt hoppas utökatettman
statligt och regionalt stöd för detta.

Bengt Hall betonar i sin kommentar den regionala identiteten kommeratt
få ökad betydelse i framtida gränslöstatt Europa. Ettett markerasätt denatt

regionala dåkansärarten samlas kring festivaler manifesteraratt denvara som
identiteten och kulturen. Detta har blivit vanligt i Finland ochegna andrat.ex.

europeiska länder. Malmö skulle på musikdramatikens området.ex. vara en
Östersjön.naturlig mötesplats för länderna kring

Vissa basåtaganden bör enligt Bengt Hall finnas i alla regioner. Ett exem-
pel detta barn- och ungdomsteatem.är Annars detär önskvärt attsnarare

i ökad utsträckning markerar sinteatrama skildasärart pjäsval, karak-genom
ochtärer spelstilar. Riksteatern har allt kunnande och smidigt fungerandeen

organisation for distribuera dessa produktioner i Sverige. såatt Man skulle
vitaliserasätt hela det svenska teaterlivet. Den besparing blir följdensom av

Riksteatern inte längre produceraratt bör bli för-attegna program en resurs
delas de regionala för förstärka deras identitet.teatrama att 287
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tkr198990-199293Verksamhet och ekonomi

År 199192 199293198990 199091

25 232 1produktioner 2 lAntal
625 554789768föreställningarAntal

76146123109Varav BoU
utanförVarav

74 249383hemkommunen
179 312226 927 183 890263 402Antal besök

offentligaSumma
196 169160 109 11592 348 105intäkter
316 89817 15953 20 714spelintäkter 22Summa

143 172 152 979131 008117 299intäkterSumma
Spelintäkteroffentliga

10 %16 % 12 %20 %intäkter
642463 594Samhällsbidragbesök 35 1

före-sjunkande kurva avseendestadigtperiodenuppvisar underMMT en
utveckling ökarkonsekvens med dennaspelintäkter. Ipublik ochställningar,

långunderdock MalmöteatemTill bilden hörsamhällssubventionema. att en
självñnansiering.förhållanden ovanligt högår för svenskahaftföljd enav

upprätthållas publikdragandekunnat storaDenna har repertoargenom en
Tillgången ochtill dennaoch musikaler.främst storaoperetter scenscenen,

kommit blidockpublikmaximeringen harnödvändigadärmed attden en
utvecklingen.konstnärligamotverkat denhalskvarnsten teaterns somom

varittillgång lämplig mellanscentillhafthar tidigare inteTalteatem utanen
teaterstyrelsenbidragit tillstudioscen. Detta harmindrehänvisad till atten

två själv-samlade de tidigareomorganisationbeslutade1992 somenom
Symfoniorkester ioch MalmöMalmö Stadsteaterinstitutionernaständiga ett

bolag.gemensamt
liggaverksamheteni denpå teaterutbudet kommerProfilen att ennya

sannolikt denmedförDettaoch nyskapandekonstnärligt inriktad attteater.
till-kommer1980-talets slut interådde frampubliksituation t.o.m. mersom

styrelsen förmålsättningen docktyderinledningsvis citeradebaka. Den att
regionalsamlaperspektiv;iverksamheten sättMMT ett attannatettser

regionalisering och inter-ökadinför de utmaningarkonstnärlig kraft ensom
medför.nationalisering

bliteaterverksamheten kommeromorganisationenresultat är attEtt attav
personalpolitiken liggerkonstnärligai denTyngdpunktenflexibel.mer

förhållandevismedförtFörändring harkorttidsanställningar. Denna stortatt ett
harteaterorganisationen. Detfrån gamladenantal scenkonstnärer sagts upp

Genomströmningenpersonal.kunnatinneburitsamtidigt att engagera nyman
teaterledningenmålenkonstnärliga kräverintensivare. De högablivit atthar
storlek och högrimligpersonalfastmellan behovetbalanserakan avav en
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konstnärlig kvalitet, rörliga för kunnasamt landetsattresurser engagera
främsta frilansartister.

Stockholms Stadsteater

AB Stockholms Stadsteater startade sin verksamhet 1960. Det statliga stödet
omfattar 300 grundbelopp och redovisade 199293 årsverken.315man

I och med inflyttningen i det teaterhuset vid Sergels Torg disponerarnya
stadsteatem 6 scener.

Enkätsvar

I sitt påpekarenkätsvar teatersekreteraren Christer Dahl stadsteatematt genom
sitt lokala uppdrag fåhar beröringspunkter med Riksteatern. fåDe kontakter

har samarbetskaraktärär det konstnärliga planet. 1992man samprodu-av
cerade Pärleporten hadeteatrarna premiär vårenunder stadsteatemsom
för sedan under höstsäsongenatt med Riksteatern. Under spelåretturnera
199293 ocksågästspelade Riksteatern Klarascenen med sin uppsättning

Hamlet.av
Stadsteatern har inga särskilda gageprinciper för gästspel utanför kom-

eller länsgränsema. Inriktningen dock spelaär i det huset.mun- att egna
Enligt Christer Dahl kan ökat samarbete mellan olika institutioner,ett t.ex.
samproduktion medel for uppnå ökad rörlighetett länsgräns-om att övervara

Under föregående spelår hade sådantstadsteatem samarbeteema. medett
Uppsala Stadsteater i uppsättningen Fadren. För punktvisa satsningar kan en
utökad festivalkultur, exempelvis förra teaterbiennalsäsongens ha sti-en
mulerande såväleffekt internt externt.som

Dahl understryker teaterföreningarnas viktiga roll i arrangörsledet och
pekar avslutningsvis områden5 i behovär resursförstärkningar:ut som av

Fortsatt utbyggnad de regionala och lokala institutionerna.av
Internationellt samarbete och utbyte.
Stöd för svenska dramatiker.
Ökad satsning barn- och ungdomsteater.
Större andel fria bidragsmedel till projektinriktad verksamhet.
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198990-199293 tkroch ekonomiVerksamhet

199192 199293199091År 198990

25 232120produktionerAntal
1089 1167986905föreställningarAntal

357268 314186BoUVarav
utanförVarav

202962 44hemkommunen
185 414 211 441177 357136 072Antal besök

offentligaSumma
154 650151 33890 15990 561intäkter

15 645662 13 413658 128spelintäkterSumma
176 706200320 175864 105103intäkterSumma

Spelintäktersumma
%8 % 912 %8 %intäkter

731816508666Samhällsbidragbesök

verksamhet fördramatiskbredbedriverStadsteaterStockholms vuxna,en
sökandet efterfortfarandepräglasVerksamhetenungdomar.barn och enav

Föreställ-Stockholmsteatrar.myllretteaterhuset iidentitet i det avnyaegen
positiv.publikutvecklingenoch ärnings-

uppenbarligenlokalhyranekonomin den högaförKarakteristiskt är som
utgångspunkter. Stockholms Stadsteaterfrån kulturpolitiskabestämtsinte

till-sju stadsteatrarövrigalandetslokalkostnaderlika höga199293hade som
kronor.64 miljonergånger högre Dramatens,drygteller äntre casammans

StadsteaterUppsala

årlång följdbedrev under1951 ochgrundadesStadsteater ABUppsala aven
upphördeSamarbetetUppsalaGävle Stadsteater.underverksamhet namnet

Uppsala stad. Därut-begränsad tillverksamheten1970-talet ochunder är nu
årnågra disponerarSedanhemlänet.verksamhet ibedrivs vissöver en

centrala Uppsala därändamålsenliga -lokaler idyrastadsteatem manmen-
förfogar 4över scener.

Riksteatern i ochsarnarbet medorganiserathar ingetUppsala Stadsteater
verksamhet.regionalomfattandebedriverintemed att en merman
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Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 1l 10 8 10
Antal föreställningar 330 400 322 469
Varav BoU 75 121 85 156
Varav utanför
hemkommunen 22 48 20 31
Antal besök 43 716 69 357 73 467 83 445
Summa offentliga
intäkter 33 975 37 103 40 330 41 105
Summa spelintäkter 1 968 3 284 4 557 4 628
Summa intäkter 36 953 41 659 47 202 48 028
Spelintäkteroffentliga
intäkter 5 % 8 % 10 % 10 %
Samhällsbidragbesök 777 535 549 493

Besökskurvan pekar uppåtstadigt för stadsteatem under de fyrasom
åren i det fördubblat sinnärmaste publik.senaste Spelintäktema har också

fördubblats samtidigt de offentliga bidragen ökat med 17 vilket isom procent
fast penningvärde oförändrad bidragsnivå. Publikökningenmotsvarar ochen
de stagnerande bidragen innebär samhällsbidraget besök har sjunkitatt per
från 777 kronor till 502 kronor spelåret 199293. Utvecklingen destoär
märkligare stadsteatern under perioden infört kostnadsfri barnteater.som
Genom detta har kunnat dra in tjänst vilket välteatern änman en mot-mer

de intäkter tidigare fick bamteaterverksamheten.svarar man
Statsbidraget spelar procentuellt ganska liten roll för Uppsala Stads-en

Delvis beror detta den höga hyresnivån.teater. Kommunen ocksåhar själv
tidigare tagit för personalexpansion det spelåret inne-ansvar en senastesom
bar årsverken107 vilket skall jämförasatt med detomsatte statliga bi-man
draget baserades 80 grundbelopp. Därmed Uppsala Stadsteaterär densom
institution har den lägsta andelen grundbelopp årsverk. En beräkningsom per

utgår från faktiska lönekostnader någotdock bild.som ger en annan
Stadsteatern bedriver regional uppsökande verksamhet i begränsad om-

fattning. Under har antalet föreställningar utanför hemkommunensenare
legat mellan 20 och 40. Tidigare erhöll landstingsbidrag påteatern ett
1,5 miljoner kronor. Detta har dock upphört efter omstruktureringen av
kommunens och landstingets i stadens kulturinsti-gemensamma engagemang
tutioner. Stadsteatern har för närvarande inga planer utöka denatt upp-
sökande verksamheten. Den höga hyran för lokalernade förutsätter attegna

koncentrerar verksamheten dit.man
Skådebanan i Uppsala fåde förmedlarär biljetter nämnvärden av som av

betydelse för institutionsteater. Spelåret förmedlades199192 29 000 bil-en
jetter till organisationens medlemmar. Merparten dessa dock biljetterav var
till Stockholms privatteatrar. Av de drygt 10 000 biljetter förmedlades tillsom 291
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avsågföreställningar Stadsteatern 8 000 Markurells i Wadköping, en upp-
själv kunnat sälja slut biljetternasättning besvär till.störreteatern utansom

Länsteatrar

Bohusteatern

Stiftelsen Bohusläns de länsteatrama, grundad 1990.Teater är yngstaen av
flyttar in idisponerar lokaler i centrala Uddevalla. Under 1994Teatern man

Budgetåretsärskilt uppfört för länsteatems behov. 199394teaterhus,nyttett
Spelåretutgår statsbidrag. redovisade 1624 grundbelopp i grund-teatern

årsverken.och 19belopp
i liggaStiftelsens stadgar tyngdpunkten verksamheten skallattanger

föruppsökande föreställningar del dessa skall avseddaoch att stor av varaen
landstingsområdet kan avtal förbindaungdom. Kommun ibarn och genom

Sådanårligt anslag till stiftelsen. kommun kallas med-sig bidra med ettatt
lemskommun.

Enkätsvar

förekommeri sitt enkätsvar det inteTeaterchefen Birgitta Bergström attupger
någon presentation länsteatems och Riks-samordning eller gemensam av

håller enhetspris 2 400 kronor före-utbud. sig medMan ettteaterns per
Övriga kommuner i länetställning för inom medlernskommunema.arrangörer

har inte varit aktuellt säljabetalar 6 000 kronor föreställning. Det ännu attper
råder någonutanför eftersom det inte överkapacitet iföreställningar hemlänet

produktionen.
positivt ökad personalrörlighet och inten-Birgitta Bergström ser en

måste alltförsivare föreställningsutbyte mellan Detta dock sketeatrarna. utan
ocksåkrångel.administrativt Det finns behov samordnade in-mycket ett av

kurser och seminarier.mellan vad gällerteatrarnasatser
står Birgitta neutralaTeaterföreningama i Bohuslän enligt Bergström som

Länsteaterföreningen upplever sig med andra ord inte bunden tillarrangörer.
liten länsteater Bohusläns Teater det inte möjligtRiksteatern. För ärsomen

Side Story. Riksteaternproduktioner West harsätta t.ex.att stora somupp
särskild uppgift för för dennadärför repertoar.att typsvara aven
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Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner l 8 7
Antal föreställningar 74 209 269
Varav BoU 74 174 78
Varav utanför
hemkommunen 62 140 145
Antal besök 15 379 13 624eu
Summa offentliga
intäkter 2 414 5 260 6 779
Summa spelintäkter 396 410eu
Summa intäkter 214 6565 7 768
Spelintäktersumma
intäkter 7 % 5 %
Samhällsbidragbesök 342 498

Genom Bohusläns inledde sin verksamhet spelåret så199091att teater
omfattar analysperioden år.endast Det första uppbyggnadsåret ägnadestre

förankra i arrangörsledet. Repertoaren bestod uteslutandeatt teatern ettav
mindre föreningsprogram. Den konstnärliga personalen mycket begrän-var

tvåsad. spelårenDe har länsteatem kommit i för sin storleksenaste upp en
rimlig verksamhet. Man har fortfarande lågganska samhällssubventionen per
besökare vilket normalt med tankeär befinner sig i uppbygg-att teatern ett
nadsskede.

Bohusläns inriktad uppsökande föreställningar.är Så kommer detteater
också efter inflyttningen i de lokalerna i industriområdeatt iettvara ut-nya
kanten Uddevalla. Genom den relativa närheten till antal andra stads-ettav
och länsteatrar möjligt åstadkommaborde det organiseratatt ettvara ut-mer
byte föreställningar mellan i regionen.teatramaav

spelåretUnder 199293 framförde Riksteatern 71 föreställningar i Bohus-
län 15 ordinarie kvällsföreställningar, 32 bam- och ungdomsföreställ-varav
ningar 24 andra uppsökande föreställningar.samt

Byteatem Kalmar läns Teater

Byteatem kom in i grundbeloppssystemet dessförinnan199293 hade ettmen
ZO-årigt förflutet fri i årlänet. Sedan tiotal har välteatergrupp ettsom man en
fungerande hemmascen vid hamnen i Kalmar. Teatern ideell förening,är en

i sammanhanget speciell Organisationsform förklarasen teaternssom av ur-
i den fria teatergruppsrörelsen. redovisadeByteatem 199293 22,5sprung

årsverken vilket skall ställas statsbidragets 21 grundbelopp.mot
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framgår bedriva istadga den skall teaterverksamhet KalmarAv attteaterns
särskild uppmärksamhet skall barn- och ungdomsteater. Delän och ägnasatt

fast anställda skall medlemmar i föreningen Byteatem.vara
tonviktursprungligen dockteater med barn- ochByteatem är ung-en

såvälåren breddats avseende publik-domspubliken. Verksamheten har med
formspråk. fortfarande kultur-har docksceniskt Byteatem ettgrupper som

förvaltare egensinnigkonstnärligt intressepolitiskt och men sam-som av en
tillgänglig dockteatertradition.tidigt publikt

Enkätsvar

Hertzberg, i sitt enkätsvarkonstnärlige producent, BertilByteatems uppger
någon Riksteaternsamordnad tuméläggning mellanförekommerdet inteatt

för.länsteaterkonsulentendenoch Byteatem utöver svararsom
inklusive traktamenten ochutformats enhetspriserGagema har resor,som

8 000i Kalmar län betalar kronorhotellkostnader. Arrangörereventuella per
Blekinge län betalar 12 000 kro-i Kronobergs ochföreställning. Arrangörer

före-uppgår till 16 000 kronorgagekostnadenutanför dessa länoch pernor
ställning.

vilketförhållandevis mycket utanför det länetByteatem turnerar egna
vissa uppsättningarekonomiska skälmed bl.a.hänger att german avsamman

inte gjort sig beroende75-150 föreställningar. Man harserier,i längre av
påalltför slutnaHertzberg länsgränsemateaterföreningar. ärlänets attanser

områdengeografiskasamtidigt länsteatrarnasteaterkartan han attmenarmen
uppdrag.fullfölja sina regionalafår för de skall kunnabli förinte stora att

sådantlänsteatrarna. Ettutvidgat samarbete mellanefterlyserHan ett sam-
också teaterinstitutionerna och länsteater-mellan de regionalaarbete existerar

några år. syftat tillHittills har samarbetetSverige sedanföreningarna i södra
gagepolitikutbudsdagar, diskussionerutbud ochsamordnaatt om m.m.

fixering vid de oftalokala teaterföreningarnasdeHertzberg storaattanser
oftaByteatembekymmer förde förvaltar är teaterett som som gerenscener

lokalförut-och salong. Dessanärhet mellanuppsättningar med krav scen
oftasäkra kort vilketteaterföreningamatillsättningar bidrar gärnaatt satsar

Riksteateruppsättningar.medär synonymt
huvudfråga.också Enligti Kalmar länförsvagningArrangörsledets är en

första hand drabbati länet ianslagsnedskärningarnaHertzberg harBertil
regionala kultur-teaterföreningar medan destudieförbund ocharrangörer som

förhållandevis väl.sighittills klaratinstitutionema
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Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 4 3 3 5
Antal föreställningar 95 226 229 196

Varav BoU 36 180 92 107
Varav utanför
hemkommunen 54 176 97 37

Antal besök 8 076 326 20 84817 11 450
Summa offentliga
intäkter 3 691 5 242 6 369 8 111

Summa spelintäkter 756 156l 786 997

Summa intäkter 4 83 6 721 7 571 9 526
Spelintäktersumma
intäkter 16 % 17 % 10 % 10 %

Sarnhällsbidragbesök 457 303 305 708

Byteatem uppvisar snabb ekonomisk utveckling under perioden. Sam-en
hällsbidraget fördubblats.har Verksamheten i föreställningar ochän mättmer

årenpublik kraftigtvarierar mellan och förändringarna i antal besök speglar
dåSpelårrepertoarinriktningen. tyngdpunkten ligger dockteater för barn

sjunker produktiviteten, följd rumsliga begränsningar och konstnärligaen av
krav.

Det händelse tanke Byteatems samhällsbidragär ut atten som ser som en
tvåfördubblats spelåren.besök mellan de Förändringensenasteper samman-

fåttfaller med institutionsstatus vilket medfört automatiskaradatt teatern en
kostnadsökningar kopplade till förpliktelser för bland pensions-annatnya
inbetalningar, löneavtal m.m.

ledande i landetByteatems roll dockteater det angeläget hittagör attsom
Spelåretdistributionsforrner utanför hemlänet. 199293 genomfördes 15 före-

lågtställningar utanför Kalmar län vilket antal efterär Byteatems för-en
hållanden. spelårInnevarande Riksteaternhar och Byteatem samarbetat i upp-
sättningen I skuggan bragd.av en

Riksteatern bedrev livlig föreställningsverksamhet i Kalmar län 199293en
och framförde totalt föreställningar ordinarie74 30 kvällsföreställningarvarav
och 31 barn- och ungdomsföreställningar.

Dalateatern

Stiftelsen Länsteatern i Dalarna etablerades 1975 och har landstinget i
ocksåKopparbergs län huvudman. Landstingets kulturnämnd utgörsom

stiftelsens ändamålsenligastyrelse. har sedan 1988 ochTeatern produk-scen
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tionslokaler i Falun. Dalateatern redovisade årsverken,199293 32 medan
statsbidraget uppgick till 35 grundbelopp.

Dalateatems stadgar ansluter sig i till andra länsteatrars. Några arnbi-stort
tioner dock ovanligt tydligt formulerade:är Teatern skall och vitaliseravärna
demokratin slagkraftigt alternativ till den kommiersiellaatt ettgenom vara
kultur passiviserar målsättningmänniskor. En med anknytningsom annan
till Teaterutredningens uppdrag skall ...utvecklaär samarbets-att teatern
former med regionteatrar i angränsande

Dalateatern har länge präglats för regionteater stark kontinuitetav en en- -
skådespelaremed kärna mångaarbetat vid i år. Tyngdpunk-teaternen av som

i den konstnärliga profilen har varit klassikerrepertoar ochtema strävanen en
folklig återkommandetill förankring sommarspel. Bamteatem har oftagenom

musikaliskai uppsättningar.presenterats

Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 6 4 4 5
Antal föreställningar 143 77 118 337
Varav BoU 30 35 120
Varav utanför
hemkommunen 1lO 3 1 36 59
Antal besök 12 126 8557 15 673 30 167
Summa offentliga
intäkter 12 963 12 934 14 372 14 144
Summa spelintäkter 544 672 1 051 927
Summa intäkter 14 217 18614 18 794 15 786
Spelintäktersununa
intäkter 4 % 5 % 6 % 6 %
Samhällsbidragbesök 1 069 6471 917 469

någraDalateatern har ekonomiska frånförutsättningar skiljer den fler-som
talet länsteatrar. Lokalkostnadema ovanligt höga, 3,9 miljoner kronor ellerär

från25 kostnader. Bidraget värdkommunen Falunprocent teatern ärav
samtidigt lågt uppgårovanligt och till 609endast 000 kronor eller 4 procent

totala sarnhällsbidrag. Jämfört med till exempel Jönköpings läns-teaternsav
har Dalateatern lokalkostnadema betalda verksamhetsbudgetnär ärteater en

miljonerdrygt 4 kronor mindre. Detta kan möjligen förklaringärsom vara en
spelårettill Dalateatern redovisade årsverken199293 endast 32 jämförtatt

med de 35 grundbelopp utgick i statsbidrag.som
några år lågaDalateatems verksamhet har präglats föreställnings- ochav

tvåpublikfrekvenser. spelårenUtvecklingen under de denärsenaste mot
spelåretbakgrunden glädjande.mycket Sedan 199091 har fyrdubblatteatern

antal besökare och föreställningar. signifikativt for länsteatersDet pub-är en
framgångarna296 förutsättningarlika och ekonomiska kommit sedanatt teatern
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koncentrerat sin verksamhet till hemkommunen. Av Dalateatems 337
föreställningar spelåret 199293 genomfördes 59 eller mindre 20än procent

turné i länet medan endast 6 föreställningar framfördes utanför Dalarnas
gränser.

Dalateatems uppsättningar gjordes 199293 förhållandevisi långa föreställ-
ningsserier, i allmänhet spelades 40 föreställningaröver varje produktion.av
Närheten till Gävleborgs län borde dock kunna resultera i omfattandeett mer
utbyte föreställningar mellan bådade länen.av

Dalarna Riksteaterlän. Spelåretär 199293 framfördeett stort Riksteatern
totalt 105 föreställningar 42 ordinarie kvällsföreställningar och 49 barn-varav
och ungdomsföreställningar.

Folkteatern i Gävleborg

Verksamheten vid Folkteatern i Gävleborg startade 1982. Teatern är en
huvudsakligen landstingsfinansierad stiftelse och baserad i Gävle där man

inom tillbyggnad till den gamla 1800-talsteatem i års-staden. Antaletryms en
verken uppgick 199293 till 46 medan antalet grundbelopp 35.var

målsättningFolkteaterns präglas vilja ställa i samhälls-att teaternav en
nåutvecklingens tjänst, befolkningsgrupper och alternativ tillatt ettnya vara

den kommersiella kulturen. ingår ocksåDet i uppgifter utvecklateaterns att
samarbetsformer med kulturinstitutioner i angränsande län.

Under Peter Oskarsons ledning blev Folkteatern i Gävleborg frånredan
konstnärligt begrepp inom svenskstarten exempletett region-teater, att en

kunde kombinera det regionala uppdragetteater med avancerad estetik.en
Efter avgångOskarsons 1989 bedrivs verksamhet i för region-teaterns en

traditionella former.teater mer

Enkätsvar

Folkteatern arbetar med kommunkontrakt vilket innebär länets kommu-10att
årligt bidrag till Spelåret uppgår199394 detta bidragett tillteatern.ner ger ca

1,5 miljoner kronor i budget med 20 miljoner kronor omslutning. Arran-en
oftast teaterföreningarnagörerna, hand biljettintäktema vilka skalltar om

Överskottettäcka lokalkostnader och marknadsföring. skall möjligheter attge
beställa teaterföreställningar från andra producenter.

Gageprinciper utanför länet inte prövade. Folkteaternär ännu attuppger
skulle ha kapacitet spela tiotal ytterligare föreställningar respek-att ettman av

tive uppsättning samtidigt har förse länets publikatt ett attmen man ansvar
med återkommandekontinuerligt utbud vilket försökerett gör att man ny-
producera relativt ofta.
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länsteaterföreningamaTeaterchefen Ulf Fembro nyckelorgan iärattanser
åstadkommaarbetet för ökad rörlighet länsgränsema. Riksteaternsöveratt

tuméföreställningar förutsättningar för länsteatem det regio-att satsager
Därför omfördelning frånförankringsarbetet. skulle Riks-nala en av resurser

till negativt för det regionala teaterlivet.andra producenterteatern vara

Verksamhet och ekonomi I 98990-199293 tkr

År 199091 199192 199293198990

8Antal produktioner 4 5 7

161föreställningar 92 150 149Antal

33 55 56 18BoUVarav
utanförVarav

6641 124 107hemkommunen

22 367 8 117 14 412 18 515Antal besök
offentligaSumma

18788 18 255 474intäkter 17 284 17

467 508873 1 457 1Summa spelintäkter l 1

605 22 16919 690 20 204 20Summa intäkter
Spelintäktersumma

10 % 7 % 7 % 7 %intäkter

2 191 267 998Samhällsbidragbesök 773 l

spelåren mycketunder de fyra kännetecknasVerksamheten senaste av en
efter tidigarelåg produktivitet delvis kan förklaras denettsom arvsom

uttryck för vilja förankrakonstnärliga ledningen och delvis ett attsom en
dock förlorat det konstnärligahos publikgrupper. Folkteatem harteatern nya

dåledning och legitime-renommé den hade under Peter Oskarsons somsom
kostnadsproñl.rade föreställnings- ochteaterns

jämför-jämförelse med Jönköpings länsteater och länEn teater etten av-
årvissa kommer istorlek vid handen Folkteatem endastbar att upp enger-

föreställningar och besökare dentredjedel antalet uppsättningar, attsamtav
förhållandevis förhållandesarnhällsbidrag i tillperioden har högaunder hela

Andelen statsbidrag offentliga in-omfattning och kvalitet.verksamhetens av
samtliga länsteatrar.dock den lägstatäkter är av

årenlåga varjetill föreställningstaletEn förklaring det är att upp-genom
statistikuppgifter sannolikt brist-korta serier. Folkteatemssättning i ärges

199293 divergerar i olika redovisningarantalet föreställningarfalliga men--
uppsättningar i kortare serierförefaller regel undantagdet än att gesvaramer

gästspela i grannlänen utnyttjas inte.föreställningar. Möjligheten35än att
spelår utanför hemlänet.Föregående redovisades föreställning1

föreställningar199293 84 i länet,framfördeRiksteatern säsongen varav
36 och ungdomsföreställningar.kvällsföreställningar och bam-34 ordinarie
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Jönköpings länsteater

Jönköpings länsteater startade 1978. förvaltningTeatern under lands-är en
tingets utbildnings- och kulturnämnd därigenom fungerar teaternssom som
styrelse.

Teatern ändamålsenligahar produktions- föreställningslokaleroch i den
gamla tändsticksfabriken i årsverken spelåretJönköping. uppgickAntalet
199293 till 38 medan antalet grundbelopp 36.var

teaterpolitiskaDet formulerar del traditionella uppdrag förprogrammet en
länsteatem. Det utmärkande för intedet direktär ärprogrammet attsom ger

i uppgift verka för bam framhålleroch ungdom särskiltoch denteatern att att
betydelsen offentliga föreställningar. ocksåProgrammet understrykerav
vikten utbyte med närliggande länsteatrar och samarbete med Riksteaternav
och andra teatrar.

Verksamheten vid länsteatem århar under präglats tematiskasenare av
på småländskasatsningar bl.a. författare och invandrarkvinnor. Dessa projekt

bidragit tillhar Jönköpings länsteater profil och uppmärksamhet iatt ge
ocksåövriga landet. Länsteatern planerar barn- ochatt starta en egen ung-

domsensemble.

Enkâtsvar

Lindkvist länsteatemI sitt enkätsvar teaterchefen Bernt samordnarattuppger
sättningskonferenser.sitt utbud med Riksteatern i För föreställningar inom

det fastställs styrelselänet landstingets kultur-teaternsgagemaegna av
från liggaefter förslag teaterchefen. Policyn nivånämnd iär med elleratt

något länsteatrarsunder Riksteaterns och övriga i sinaarrangörsgager res-
utanför detpektive län för Vid gästspel länet principenvuxenteater. äregna

täckas. hartillkommande rörliga kostnader skall Detta generaliserats tillatt ett
påslag på40-procentigt länspriset.

Jönköpings länsteater praktikenhar i överkapacitet i sin offentligaen
vuxenproduktion. För bedriva ekonomiskt försvarbarrationell ochatt en
verksamhet det nödvändigtär länet.utanför Avdetatt turnera teaternsegna

föreställningar568 spelades 199293 48 Utöver nedanutanför hemilänet.
redovisade föreställningar bedrevs dramapedagogisktombudsverksamhet,
arbete och teaterlek.
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Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 11 12 13 21
Antal föreställningar 309 484 384 568
Varav BoU 109 216 155 164
Varav utanför
hemkommunen 93 153 124 291
Antal besök 28 456 45 311 39 376 47 002

offentligaSumma
intäkter 13 867 16 668 17 054 17 827
Summa spelintäkter 649 1881 822 1 356

intäkterSumma 14 531 17 874 93317 20 824
Spelintäktersumma
intäkter 4 % 7 % 5 % 7 %
Samhällsbidraglbesök 487 368 433 380

Verksamheten under fyraårsperiodenden kännetcknas för-senaste av en
hållandevis hög produktivitet, 199293 framfördes 568 föreställningar. Det
genomsnittliga antalet besökare föreställning uppgick 199293 till 86.per

spelårLänsteatern framförde under detta hela 21 produktioner dockvarav
flera kan betraktas mindre uppsökande föreställningar och caféprogramsom

förklarar lågavilket den relativt besökskvoten föreställning. Fleraper av
också fåtal gånger.dessa ettgavs

Den höga subventionen arrangörspriset illustreras självfinansi-attav av
åreringsgraden sedan flera ligger 5 Samhällsbidraget be-runt procent. per

lågtsökare dock jämfört med andra regionteatrar årligenoch liggerär runt
400 kronor.

Jönköpings länsteater har produktionsformågagod likheti meden men -
flera regionteatrar vissa problem med avsättningen sina större uppsätt-av-

såvälningar i publikledet. Det dock möjligtarrangörs- den med-är attsom
påsatsningen författare ämnesområden,regionala ochvetna ägtsom rum

period,under längre investering i framtida publik. Länsteaternären en en
borde dock ha goda produktionsmarginaler spela i utsträckningstörreatt
utanför det länet.egna

spelåretRiksteatern framförde 199293 totalt 49 föreställniingar 33varav
offentliga kvällsföreställningar och bam-12 och ungdomsföreställningar.

HallandTeater

Teater Halland bildades 1990 och därmed den etablerade svenskaär senast
institutionsteatem. Som del Länsteaterföreningen i Halland ären av man en
organisatorisk del Svenska Riksteatern. Fr.o.m. 199394 omfattar Teaterav

PåHalland 10 statliga grundbelopp. organisatoriskagrund ochteaternsav
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ekonomiska integration i länsteaterföreningen det omöjligt särredovisaär att
ekonomi från hela organisationen.teaterns Utredningen uppskattar antaletatt

årsverken för teaterverksamheten 15. Det alltsåär liten institutionärca en
ändå bedriver jämförelsevis omfattande verksamhet.som en

Teater Hallands koppling till länsteaterföreningen tillden intressantgör en
formodell samverkan mellan producent och Länsteaterforeningensarrangör.
beståruppdrag

a Huvudmarmaskap för Teater Halland.

b Samordning och subventionering av
skol- familjeteater,och-
arrangörsstöd till vuxenteatergivningen.-

c Samordning och service
till de lokala teaterföreningarna,-
övriga arrangörer teater,av-
beställningar övrig barn- och ungdomsteater,av-
projekt.-

d Kurs- och konferensverksamhet.

e Bamteaterkonsulentverksamhet
for- och efterarbete skolföreställningar,av-
lärarmaterial,-
studiedagar.-

f Samverkan med andra regionala kulturinstitutioner

Enkätsvar

Teater Hallands konstnärliga ledare CarlehedIngemar i sitt enkätsvaruppger
iocksåsamordning med Riksteaterns utbud i Hallandatt sker s.k. sätt-

ningskonferenser. Teater Hallands utbud läggs hos arrangörena in efter Riks-
teaterns.

Teater Halland låghar gagenivå Utanförhöjs länetsuccessivt. görsen som
påslag på 10 000 kronor för vuxenföreställningar. finnsett visstDet ett ut-

för såvälspela barn- och vuxenföreställningarungdoms-attrymme som
utanför länet. pågårSamtal mellan i Västsverige möjligheter tillteatrarna om
gästspel och utbyte. Teater Halland ocksåhar eventuelladiskuterat sam-
produktioner Boråsmed Stadsteater.

Carlehed upplever Riksteatern för ochdenatt arrangörerna är stora ange-
lägna producenten. Teater Halland bemöts vågavälvilligt rädslan be-attmen
ställa antal föreställningar lågkonjunk-större normalt allt eftersomett än växer

breder sig.turen ut
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SOU 1994: 52

Verksamhet och ekonomi 199091-199293 tkr

År 199091 199192 199293

Antal produktioner 6 6 6
föreställningarAntal 179 190 155

Varav BoU 5 4 120
utanförVarav

hemkommunen 109 151 85
Antal besök 13 498 21 842eu

offentligaSumma intäkter 3 795
Summa spelintäkter 1 111
Summa intäkter 4525
Spelintäktersumma intäkter 20 %
Samhällsbidragbesök 174

Halland befinnerTeater sig i uppbyggnadsfas. Verksamheten präglasen
pionjäranda och stark kreativitet. Produktiviteten mycket hög. forDeärav en

teaterinstitution traditionella samhällsbidragen för Teater Halland relativtär
måttliga. stället litar till självfmansieringI hög och flera mindre offentligaman

åtnjöt spelåret något såbidragsgivare. Man 199192 ovanligt 100 000som
kronor i privat sponsring.

förhållandevisproduktionema i i långaDe kantunga repertoaren ges
föreställningar,serier, till 50 vilket tyder förankringgod iupp en arran-

görsledet. Utanför hemlänet framförde föreställningarTeater Halland 17
199293.

förefallerDet Teater Halland kan etablera sig typ teater-som som en ny av
institution för morgondagen. Halland geografisktFör denära teatertäta-
skåne- och göteborgsregionema och med väl utbyggt samarbete medett
Riksteatern och angränsande länsteatrar det förmodligen klok politikär en-

på mindre regional ensemble huvudsakligen riktar in sigatt satsa en som
itäcka behovet bam- och ungdomsteater länet.att av

SpelåretHalland Riksteaterlän för i Sydsverige.är ett stort att vara
199293 framförde Riksteatern 88 föreställningar i länet, 31 ordinarievarav
kvällsföreställningar ungdomsföreställningar.och 48 barn- och

Kronobergsteatem

efterStiftelsen Kronobergsteatem startade 1984 sedan 1970 verkatatt som en
regional ensemble inom Riksteatern. Kronobergsteatem har sedan 1988 till

också Spelåret års-uppgift 199293 redovisadeverka i Blekinge. 52att man
Produktions- föreställningslokalemaverken och 64 statliga grundbelopp. och

belägna i Växjö. Dessa med tanke storlek och verksamhetärär teaterns
underdimensionerade.
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I stiftelsens stadgar formuleras dess kulturpolitiska målsättning. Denna
ansluter sig i allt väsentligt till andra regionteatrars. Det skiljer är attsom
Kronobergsteatem förutsätts tvåverksam i län och den därigenom harvara tre
huvudmän, landstingen i Kronobergs och Blekinge län Växjö kommun.samt

stiftelseurkundenI preciseras det ekonomiska åligger respektiveansvar som
huvudman.

Enkätsvar

För samordna föreställningsutbudet sättningskonferenseratt läns-arrangeras
vis eller regionvis där Kronobergsteatem medverkar. Riksteatern lägger i
allmänhet sina tuméslingor först och de övriga sig efterut teatrarna anpassar
dessa. Vid försäljning påslagutanför länet för vuxenproduktioner pågörs ett
16 500 kronor och 100 för barn- och ungdornsproduktioner.procent

Kronobergsteatem vanligtvis tvågör scenproduktioner för varjevuxna
spelår. påMed tanke den konstnärliga insatsen och produktionskostnadema
bör dessa gångerspelas 45-50 spelområdeti i första hand utgörssom av
Kronobergs och Blekinge län. I praktiken kommer i 30 föreställ-man upp ca
ningar i hernlänen och har därför möjligheter i angränsandeteatern att turnera
län. För mindre uppsökande produktioner det inte angeläget sökaär sigatt
utanför hemlänen beroende dessa ofta anpassade till regionala för-äratt
hållanden.

I sitt enkätsvar anför teaterchefen Ingrid Kyrö vidare priset äratt av-
efterfrågangörande för på föreställningar ocharrangörens bör efter-att man

enhetlig prissättning och föreställningskapacitetsträva mellan iteatramaen
Sydsverige uppnåför ökad rörlighet länsgränsema.överatt en

Samarbetet med Riksteatern centralt bör ske i form produktionssam-av
verkan och tuméläggning. I övrigt bör länsteaterföreningamas rollgemensam
utökas och kompetensen höjas hela landet och de skallöver samordnarevara

tuméverksamheten i sina län. Länsteaterföreningarnas arbete skall inteav
enbart riktas teater-föreningarna de skall för andramot öppnautan vara
arrangörskontakter.

Ingrid Kyrö sig teaterföreningamas bristandeöver medvetenhet ioroar
kvalitetsbedömningen. Hon vidare den länsteatem bör spelaattmenar egna

föreställning spelplats ochän bör fri söka andraatt teaternmer en attper vara
den lokala teaterföreningen inte beställerarrangörer föreställ-änom mer en

ning. Länsteatern bör för det bredare utbudet medan andra producentersvara
inklusive Riksteatern kan spela för de speciellt teaterintresserade.

303



52SOU 1994:

Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 15 10 7 14
föreställningarAntal 555 469 297 448

Varav BoU 365 297 164 55
utanförVarav

hemkommunen 310 375 238 218
besök 58 210 209Antal 54 33 049 27 195

offentligaSumma
406intäkter 17 17 127 16 620 16 578

Summa spelintäkter 2 556 2 882 2 441 1 887
intäkter 811Summa 20 20 414 19 553 19 200

Spelintäktersumma
intäkter 12 % 14 % 12 % 10 %
Samhällsbidragbesök 299 316 503 610

blev följdKronobergsteatem samarbetsavtalet med Blekingesom en av
landets regionteatrar. Efter ganska snabbt ha1988 största att anpassaten av

följdesig till den situationen med de ökad verksamhetnya nya resurserna-
nedgånghög produktivitet- kom kraftig i verksamheten och minskadoch en

publik. Landstinget i Blekinge sänkte sitt bidrag till Kronobergsteatem i och
spelåretmed 199192 vilket innebar inte kunde änatt teatern engagera mer
årsverken 64 statliga56,5 vilket skall jämföras med grundbelopp. 199293

årsverken 52. Föreställnings-minskade antalet till och publikutfallen för
låga199293 mycket för gälla för 64 grund-är att teater representeraren som

56 föreställningarna utanförbelopp. De hernlänet, 10 samtligaprocentca av
föreställningar, relativt hög andel jämfört med andra regionteatrar.är en

Repertoaren präglas mindre uppsökande uppsättningar för ochav vuxna
avsättningssvårigheterbam. Det tydligt har förär störreatt teatern stora scen-

produktioner för Förankringen i lokala arrangörsledet hittillsdet harvuxna.
varit bristfällig.

Den statliga andelen Kronobergsteatems offentliga medel exempel-ärav
jämfört förlöst hög, 40 med genomsnittet regionala institutioner,procentca

Kulturrådet påpekat27 Under 199293 har fortsattprocent. att stats-enca
bidragsnivå 64 förutsätter satsning frångrundbelopp ökad huvud-om en

årsverkensida vilket kan medverka till antalet ligger i paritet medmännens att
antalet grundbelopp.

framförde föreställningarRiksteatern 40 Kronobergs län 199293 varav
for23 offentliga kvällsföreställningar och 4 barn och ungdom.
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Norrbottensteatern

Stiftelsen Norrbottensteatern bildades 1967 landets första länsteater.som
Verksamheten har sedan varit baserad i Luleåstarten där sedan slutetman av
1980-talet förfogar över centralt belägna, ändamålsenliga spel- och produk-
tionslokaler. Norrbottensteatern redovisade för årsverken199293 66,5 och
antalet grundbelopp uppgick till 60. förhållandevisDet ärsamma storen
regionteater skall verka i Sveriges till län.störstaytansom

I utvecklingsplan för Norrbottensteatems verksamhet 199293 formu-en
leras rad allmänna målsättningar för arbete. betonarMan kvaliteten teaterns
före kvantitet och preciserar det lokala förankringsarbetet till lokalt fram-en

uppsättning år.sprungen per
Norrbottensteatern står många positivtsätt föredöme för denettsom

svenska regionteatem. Teaterns goda rykte har dels ålder,med dessgöraatt
Norrbottensteatern pionjärenär kom först och röjde förvägen andrasom

Teatern kunde också tidigt kombinerateatrar. pionjärandan och den radikala
traditionen i länet institutionensmed Norrbottensteatern blevresurser. en
regional symbol för den kulturpolitiken.nya

Enkätsvar

Norrbottensteatems förhållande till Riksteatern manifesteras av gemensamma
sättningskonferenser där fårsamtidigtarrangörerna ställning till bådadeta
producentemas utbud.

Inom länet tillämpas bidragssystem omfattar allaett 13 kommunersom
Luleå.utanför Dessa betalar 1,3 skattekrona direktöre till Norrbottens-per
Därmed alla föreställningar i länet betalda och ingateatern. är ytterligare gager

LuleåI säljs föreställningar tillarrangörerna. skolortas ut och andraav arran-
ocksåNorrbottensteaterngörer. offentliga föreställningar iarrangerar egen

regi. Skolan betalar föreställningsgage uppgår till 30-35ett elev.öresom per
Vid föreställningar utanför hernlänet krävs full kostnadstäckning exklusive
löner. Teaterchefen Rolf Degerlund Norrbottensteatern normaltattuppger
inte någonhar överkapacitet föreställningar.av

Degerlund kritiskär nedskärningarna kommunernamot ochteatram.a
landstinget i Norrbotten minskade sina tillsamlade bidrag medteatern ca
3 miljoner kronor för 199293. Han borde visapolitikernaatt teatrar-menar

konstnärligt förtroendeett förutsättningardem för utveck-na attgenom ge
lingsprojekt; frånallt finansiering researcharbete, dramatikerlöner, konst-av
närligt internt utvecklingsarbete till speciella behov för uppsättningarnas
genomförande.
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SOU 1994: 52

198990-199293 tkrVerksamhet och ekonomi

År 199091 199192 199293198990

16 13 6produktioner 7Antal
516 413 259 350Antal föreställningar

123 70 121235Varav BoU
utanförVarav

198 145 135240hemkommunen
4635 636 46 176 56255 419Antal besök

offentligaSumma
26 623 32 340 28 808282 27intäkter

2 646 3 1982 311 1 514spelintäkterSumma
36 438 32 45329 256 30 527intäkterSumma

Spelintäktersumma
7 %8 % 5 %intäkter 10 %

700 619775Samhällsbidragbesök 474

förhållandevis högekonomi karakteriserasNorrbottensteaterns om-av en
lokalkostnader 7,4 miljoner kronor.högamycket betingadsättning, av

innebär det de18 miljoner kronorpersonalkostnaderTillsammans med att
miljoner kronorspelåret uppgick till 25,4199293fasta kostnaderna av en

drygt 32 miljoner kronor.samlad budget
kostnads-i sig ovanligtkulturpolitiska uppdrag ärNorrbottensteaterns

Ambitionentumékostnader.Avstånden i för med siglänetdrivande. attstora
Avståndenekonomin. till personellafrestarnyskriven dramatikpresentera

teaterproduktionen med nödvändighetoch materiella gör attteaterresurser
storstadsområdena.ikostar änmer

förutsättningar kommer lätt demed NorrbottensteaternsFör teateren
inför sparbetingställsuppgifterna till kortakulturpolitiskt angelägna när man

spelåret den ned-för 199293. Manliknande det attsattes anar svagasom
förklaringarekonomiskaperioden har ärgången tumerandet under äni mer

kulturpolitisk ambition.utslagett enav
förhållandevis långa serier,iuppsättningarNorrrbottensteatems nor-ges

hemmaplanförankringenforeställningar. Den goda40 och 50malt mellan
199293 genomförde endast 5tillhuvudförklaringendärför säkertär att man

sådant i samband med dengästspelutanför hemlänet. Ettföreställningar var
förinbjuden Dag-Stockholm ditteaterbiennalen isvenska attteatern gevar

till NorrbottensteatemInbjudanpjäs korpelarörelsen.ning röd, atten om
perspektivet kan hadet lokalabevisbiennalen kandelta i ettett attses som

konstnärlig gestaltning.intresse detnationellt närstort ges en
33föreställningar i Norrbotten199293 77framfördeRiksteatern varav

och ungdom.kvällsforeställningar och 22 för barnoffentliga
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Norrlandsoperan

Norrlandsoperan bildades 1973 och ingår sedan 1988 i Stiftelsen Väster-
bottensmusiken efter sammanslagning med länsmusikorganisationen.en
Stiftelsen också innehåller sinfonietta har sina produktions-som ochen- -
föreställningslokaler i centrala Umeå. För 199293 redovisade Norrlands-

67,5 årsverken samtidigt den erhöll 70 grundbelopp ioperan statsbidrag.som
Eftersom orkesterresursema ingår i den statligt finansierade länsmusiken
innebär detta den övervägande delenatt Norrlandsoperans finansiering ärav
statlig.

Norrlandsoperan har i uppdrag operaföreställningar i Norrland.att ge
Tyngdpunkten i dess profil ligger i nyskapande från pionjär-etten opera, arv
åren då knappa ständigt tvingade fram konstnärliga och praktiskaresurser nya
formlösningar. Utvecklingen har gått allt produktionerstörre och där-mot
igenom har tuméverksamheten minskat i omfattning. Norrlandsoperan iär
dag till övervägande Umeåopera.del Få föreställningar i det for-störreen

lämnar vid gamla brandstationen i Umeå.matet scenen

Enkätsvar

I sitt enkätsvar ÖhrnNorrlandsoperans konstnärliga ledare Per Erikupger att
krav framförhållning i realiteten omöjliggör samordningoperans en av

med Riksteatern.repertoaren
När Norrlandsoperan gästspelar utanför Västerbotten debiteras det besökta

landstinget ersättning, s.k. produktionsstöd, likaär deten stortsom som
den arrangerande teaterföreningen betalar. Om tvåspelargage före-som man

ställningar PiteåMaskeradbalen i tvåoch i Kiruna, kostar 75 000av som
kronor föreställning, så förväntas Norrbottens läns landsting betalaper
4x75 000 kronor i produktionsstöd. ÖhrnDetta försätter enligt Per Erik
Norrlandsoperan i ofördelaktig konkurrenssituation exempelvisgentemoten
Riksteatern eller Folkoperan inte behöver begära ersättning.denna extrasom

Produktionsnivån anpassad efterär de tumémöjligheter Om eko-som ges.
nomiska förutsättningar för fler tuméer skulle kunna planera förgavs man
det. rådandeI det läget begränsas föreställningsverksarrlheten allt tillmer
Umeå.

ÖhrnI sitt enkätsvar påpekar Per Erik avslutningsvis Stockholms-att
regionen med 15 befolkningen i dag uppbär det totala23 statligaav ca av
kulturanslaget inräknat Riksteatern. Media, koncentrationen myndig-av
heter, AMS regelverk bidrar Stockholmskoncen-tillgemensamtm.m. att
trationen gradvis förstärks.
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198990-199293 tkrVerksamhet och ekonomi

År 199192 199293199091198990

35 4produktioner 3Antal
90 1370 185föreställningarAntal
24 7536 2BoUVarav

utanförVarav
31 45214hemkommunen

655 110 11 40613 1518 005besökAntal
offentligaSumma

828419 2016 633 18intäkter 24 711
608761 2514 22 332 1spelintäkterSumma

23 666094 28 928316 2019intäkterSumma
Spelintäktersumma

10 % 11 %8 %12 %intäkter
826635 1349 l924 lSamhällsbidragbesök

gårstatsbidrag tillinte detredovisasför offentliga intäktersiffrornaI som
går bokföringsmässigtinteeftersom detlänsmusikresurserStiftelsens att

konsertverksamhetema.ochpå kostnader förskilja opera-
kulturinstitu-subventioneradekraftigastdeNorrlandsoperan är en av

dyrmusikteaterdelsförklaras ärfinns i landet. Dettationema att enavsom
avstånden, fördyrardelspersonalintensitet,sinkonstform somavgenom

hotellNorrbottensteatemgrad för utgörhögreverksamheten. I änännu resor,
utgifter för Norr-betungandemedarbetareför tillresandeoch traktamenten

många interna-har underNorrlandsoperanlandsoperan. engageratsenare
förklarar devilket ytterligarescenograferregissörer,tionellt verksamma etc.

kostnaderna.höga
föreställ-ändå i antalmåste verksamhetenförklaringar mättdessaTrots

förhållandevis låg. Ettårenfyra betraktasunder deningar senaste pro-som
Umeå publik-alltför liteni harsammanhanget hemmasceneniblem är att en

vid för-inteNorrlandsoperanDet250 platser.kapacitet, gör att ens enca
besöks-till särskilt högaföreställningsfrekvensen kommerdubbling uppav

svåra med vilketockså ganskaproduktionemasiffror. De är att turnerastörre
föreställningarUmeå kompenserasinte kankapacitetsbristen iinnebär att av

handsligger tillDetVästerbotten. närainom eller attpå andra utomscener
så högaårligen redovisar dubbeltVärmlandimed Musikteatemjämföra som

föreställ-Frågan NorrlandsoperansNorrlandsoperan.publiksiffror omsom
planeringen.fortsattaalltså prioritet i denhögningslokal bör ges
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Skaraborgs länsteater

Stiftelsen Skaraborgs länsteater bildades 1988 efter ombildning den friaen av
Merkuriusteatem. Teatern baserad i Skövde där den harärteatergruppen

produktionslokaler i landstinget ägd byggnad. Produktionslokalema ären av
utdömda yrkesinspektionen och det finns planer erbjuda länsteatemattav
helt produktions- och i ombyggd skola i centrala Skövde.nya scenresurser en

Skaraborgs länsteater fortfarande under utbyggnad. Förär teater,en ung
spelåret årsverken199293 redovisade 27,5 och 35 statliga grundbelopp.man

årsverken otillåtetDiskrepansen mellan ochgrundbelopp och förklarasär stor
låga frånbidrag landsting och kommun.av

målsättningTeaterns kulturpolitiska ansluter sig i allt väsentligt till andra
regionteatrars.

Enkätsvar

ÖrjanTeaterchefen Herlitz besvarat utredningens enkät attsom uppger
samordningen med Riksteatern sker länsteatem skickar in turné-attgenom

fårlistor till Riksteatern och motsvarande information tillbaka. Skaraborgs-
utbudskonferenserdeltar i med teaterföreningama där Riksteater-teatern

fastställs. tillfälligDessutom sker kontakter karaktär. Närrepertoaren av
Skaraborgsteatem spelade Tjechov erbjöd inte Riksteatern Skaraborg sitt
Tjechovprograrn.

Gaget inom framräknatlänet 20 produktionskostnademaär procentsom av
fördelat beräknat antal föreställningar. ocksåDen tiden har hänsynsenaste
tagits till vissa försämrade ekonomi. Vid föreställningar utanförarrangörers
hernlänet höjs priset med 50 Dessutom tillkommer tumékostnadema.procent.

någonHerlitz det inte föreligger överkapacitet för barn- ochattuppger
ungdomsteater eller mindre uppsökande produktioner. Däremot skulle teatern
kunna klara betydligt längre föreställningsserier för störreav vuxen-
produktioner. För detta slag produktioner borde interregionalt gäst-ettav

sådantspelssystem utvecklas. Ett försök årinnevarande mellan läns-görs
Örebroi Skaraborgs-, Jönköpings- och län. Effekten blir varjeteatrarna att

kan erbjuda sin publik pjäser till4 kostnaden 1 förutom tumékost-teater av
naden.

Örjan Herlitz Riksteaterns teaterföreningar inte kan neutralaattmenar vara
mellan de olika producentema. I framtiden med ännu sämre arrangörs--
situation kommer givetvis Riksteatern mångafavoriseras föroch kanskeatt-
bli enda producent. Ur länsteaterperspektiv upplever Herlitz arrangörs-ett
frågan den viktigaste fråganteaterpolitiska i dag.som
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SOU 1994: 52

Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 10 8 9 1 l
Antal föreställningar 185 269 311 338
Varav BoU 69 175 142 149
Varav utanför
hemkommunen 142 223 223 207

besökAntal 20 843 21 379 36 160 32 988
Summa offentliga
intäkter 7 326 ll 093 9 667 9 604
Summa spelintäkter 1 370 1781 1 469 l 420
Summa intäkter 8 923 12 271 13611 ll 550
Spelintäktersumma
intäkter 15 % 10 % 13 % 12 %
Samhällsbidragbesök 351 519 267 291

Skaraborgsteatem regionteater iär ordets geografiska bemärkelse.en
Spelåret 199293 framfördes mindre 30 föreställningarän procent teaternsav
i hemkommunen Skövde. Man redovisar under hela perioden ökat antalett
föreställningar, goda någotpubliksiffror och inte i statistikensom syns en- -
stark konstnärlig utveckling. Teaterns verksamhet präglas fortfarande attav
den nyetablerad och inne i förankringsprocess.är Detta förmodligenären
förklaringen till domineras mängd mindre uppsökandeatt repertoaren av en
föreställningar för bam och ungdom. Repertoarinriktningen kan också hänga

svårighetermed avsättning för scenproduktioner vilketstörreattsamman
frågorväcker lokalsituationen i länet och förankring hos de lokalateaternsom

teaterföreningarna.
Möjligen det bra för publikstatistiken, förär den fortsatta utveck-men

lingen avsaknaden fungerandeär hemmascen i längden ohåll-teaternav av en
bar. bristI historia det för nyetableradär viktigtteater atten egen en
åtminstone kunna fungerande arbetssituation för de människorge en som
söker sig till den institutionen. Risken de goda krafternaär vänderstor attnya

den inte kan erbjuda minimistandard för det konstnär-teatern ryggen om ens
liga arbetet.

Personalsituationen ocksåhar sida. Den differensen mellanstoraen annan
statliga grundbelopp och antalet årsverkenredovisade för 199293 gör att
landsting och kommuner måstei länet besluta ökade anslag tillsnarast om
länsteatem för behålladen skall kunna det statliga stöd den har i dag.att

Riksteatern framförde spelåret 80 föreställningar i Skaraborgs län, varav
39 ordinarie kvällsföreställningar och 23 föreställningar för barn ochvar
ungdom.
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Musikteatem i Värmland

Stiftelsen med sin motsvarig-Värmlands Teater- och Musikstiftelse i likhetär
musikteatem ochhet i Västerbotten sammanslagning den regionalaen av

länsmusikorganisationen. Musikteatem etablerades 1975 och deni Värmland
ståndstiftelsen kom till 1988. Musikteatem Värmland har sin basnuvarande i

våren får ändamåls-tillgångi Karlstad där den under 1994 till landstiingsägda
administrations- och produktionslokaler. hemmascenenliga Musikteattems är
anrika Karlstad Teater.gamla

grumdbelopp och antaletMusikteatem i Värmland har statsbidrag 57ett
årsverken spelåret 199293 till knappt 59. Huvutddelen orkester-uppgick av

Norrlandsoperan.förbokför länsmusiken sättresurserna samma som
får skildastatsbidrag tillskrivas de olika uppdragen. ochSkillnaden i geogra-

målteaterpolitiskaVärmland antagitfiska förutsättningar. Landstinget i har
ansluter sig till deför Stiftelsens musikteaterverksamhet. Deskall gällasom

målen fyra särskillt angelägna: decen-understryker punkterstatliga men som
samordnimg och samarbete.repenoarutveckling, aktiveringtralisering, samt

Enkätsvar

Utredningens cenkät har besvaratsfr.o.m. 1993 Hans Hjort.Ny teaterchef är
medNilsson. Hon samarbetetadministrativa chefen Christina attuppgerav

sättningskonñerenser. iGagemaRiksteatern sker i form gemensammaav
kraftigt subvrentionerade medanför regionteatervanligthemlänet är som en

utsträckning tillVärmland i hänsynprissättningen utanför större tar teaterns
faktiska kostnader.

problem förr Värmland, avsak-fram särskiltlyfter i sittNilsson ettsvar
önskvärtdet med särskildaHontalteater och dans.naden att voremenarav

skillnaden råderikunde neutralisera destatliga medel stora gager somsom
Därigenomlyrisk skulledramatisk respektivemedmellan repertoar. ettteatrar

möjliggöras.utbyte med närliggande länsteatrar
teaterföreningama i förstaerfarenhet lojaliteten hosMusikteatems är att

skapashos Riksteatern. fall ingahand ligger l det anserrestursernya
såomfördelasproduktionsresurserChristina Nilsson Riksteaterns bör attatt

regi.utsträckning i Riksteatermslänsteatrama kan i störreturnera
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Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 6 6 7 8
föreställningarAntal 165 135 108 165

Varav BoU 22 39 29 29-
Varav utanför
hemkommunen 79 46 40 41
Antal besök 31 057 28 962 30 024 42 519
Summa offentliga
intäkter 17 990 18 031 19 130 18 659
Summa spelintäkter 2 822 2 133 2 534 l 272
Summa intäkter 21 006 20 554 23 237 20 157
Spelintäktersumma
intäkter 13 % 10 % ll % 6 %
Samhällsbidragbesök 579 623 637 597

Publikfrekvensen märkligt stabil under frånär perioden bortsett det senaste
spelåret framgång för musikteatem. Det förefallerstorsom var en som om

nåttden god förankring i länet vilket delvis förklarar varför samhälls-en
subventionen så lågbesökare 597 kronor.är En förklaring ärper som annan

det statliga bidraget till länsmusikdelen Stiftelsensatt samlade bidrag inteav
i sådan beräkning sarnhällssubventionen.syns en av

fyra årenDe har inneburit i realiteten minskade frånbidragsenaste
huvudmännen. förklaringEn till denna utveckling Säffleensemblen,är att

tidigare del stiftelsen, har lämnat musikteatem och därmedsom var en av
förlorade kommunalt frånstöd Säffle kommun. Avknoppningenettman av
denna verksamhet har dock sannolikt konstnärliga fördelar och medförtgett

ekonomisk flexibilitet.större
Sett utredningens perspektiv bedriver Musikteatem i Värmland redan iur

förhållandevisdag omfattande verksamhet utanför det Spelåretlänet.en egna
199293 spelade 28 föreställningar utanför Värmland vilket 17motsvararman

årets föreställningar.alla Teaterledningen den bereddprocent ärav attuppger
utöka verksamheten i omgivande delän ekonomiska förutsättningarnaatt om

kan lösas rimligt sätt.ett
Spelåret 199293 framförde Riksteatern foreställningari55 Värmland, var-
25 ordinarie kvällsföreställningar och 13 för barn och ungdom.av var

Västerbottensteatem

Stiftelsen Västerbottensteatem bildades efter dåvarande1981 Väster-att
bottensensemblen inom Riksteatern omvandlats till länsteater. Basen för verk-

Skellefteåsamheten där förfogar produktions-är och spellokaler.överteatern
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Spelåret 199293 redovisade årsverken37 medan statsbidragetteatern samma
år uppgick till 39 grundbelopp.

Styrelsen för Västerbottensteatem mål 1991. Dessa förantog ärnya en
länsteater ovanligt lokalt inspirerade förhållandevisoch detaljerade. De klar-

Västerbottensteatem främstgör skall mindre uppsättningaratt göra kansom
nå hela länet. Ungdomsgruppemaöver prioriteras,ut skallvuxenrepertoaren
utformas med tanke deras behov. Sommarteater skall erbjudas årvarje och

utbyte föreställningar förväntas mellan de nordligaste talteatrama.ett treav
Riksteatern förutsätts också viktig samarbetspartner.vara en

Enkätsvar

Teaterchefen Gustav Kling i sitt enkätsvar formella kontakter finnsattuppger
mellan tuméplanerarna Riksteatern och Västerbottensteatem. Länsteater-
föreningen finns med i samordningen barn- och ungdomsteaterutbudet.av

Teatern tillämpar enhetspriser vilket innebär och traktamenten in-att resor
går i Vid gästspel utanför länet höjs med 50 likhetI medgaget. gaget procent.
många andra länsteatrar har viss överkapacitet medanvuxenrepertoaren en
barn- och fortfarande gårungdomsutbudet bra sälja.att

På frågan uppnåhur kan ökad rörlighet länsgränsemaöverom man svarar
Gustav Kling länsteaterföreningama i de olika länen ståbör kunna föratt
samordning och planering kontakten mellan de olika Någonutöver teatrama.
form ocksåtumébidrag bör inrättas. Kling fortsättningsvis Riks-ävenav ser

viktig i det regionala teaterlivet utesluter inteteatern attsom en resurs men
den interna balansen i Riksteaterns verksamhet.överman ser

Ekonomi och verksamhet 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 8 8 9 8
Antal föreställningar 165 238 304 271
Varav BoU 54 129 110 113
Varav utanför
hemkommunen 53 103 135 97
Antal besök 21 726 68424 29 766 27 694

offentligaSumma
intäkter 276 62313 13 14 380 17 507
Summa spelintäkter 785 872 7611 1 174
Summa intäkter 14 110 14 616 16 391 18 747
spelintäktersumma
intäkter 6 6% % 11 % 6 %
Samhällsbidragbesök 61 1 552 483 632
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lång ståtthistoria denTrots Västerbottensteatem har har alltid iatt en
de tydligare utmejslade institutionerna Norrbottensteatem ochskuggan av

Möjligen valet värdkommun legatNorrlandsoperan. har Västerbottens-av
Skellefteå Umeå Luleåi fatet kan inte konkurrera med och medteatern av--

kommunikationer, utbildningsinstitutioner och kulturliv. Denseende annat
teaterchefen Kling har tagit fasta dessa förutsättningar ochGustavnye
några kulturpolitikens paroller till decentralisering ochgjort teaterns egna;av

efter publikgrupper. Det förefaller han lyckats i sinasökandet som omnya
Klings ledning fram-upplever underambitioner. Västerbottensteatem stora

gångar. manifesterats tilldeladesKonstnärligt har dessa med att teatern rege-
för barn- och ungdomsteater med ungdomsuppsättningenringens pris bästa

Skellefteå.med ungdomar iMod i samarbete
decentraliseringssträvanden Västerbottensteatem i utsträck-Trots är stor

spelåretSkellefteåangelägenhet. 199293 genomfördade 271ning Aven
Målsättningenspelades 60 eller 174 i hemstaden.föreställningarna procent att

uppfylls inte. Det spel-utsträckning spela i grannläneni ännustörre senaste
siffraåret 12 gästspel utanför länet, bordegenomförde teatern en som vara

serier.flera uppsättningar gick i relativt kortabakgrundstörre attmot av
föreställningar Västerbotten det län iStockholms län med 289Utöver är

Spelåretflest Riksteaterföreställningar. 199293 uppgicklandet tar emotsom
kvällsföreställningar för barnordinarie och 72 ochtill 149 55de varav var

ungdom.

VästernorrlandTeater

sinVästernorrland -tidigare Mittlänsteatem startade verk-Stiftelsen Teater -
äldsta regionteatrarna. Sedan 1991därigenom desamhet 1972 och är en av

anslutning till Sundsvallsverksamheten i Sundsvall i lokaler i gamlabedrivs
Tidigare har verksarnhetsortenblack-box-scenen Konsertteatem.Teater och

femårsperiod parallella ensembler ioch under hadevarit Härnösand teaternen
båda Spelåret 199293 redovisade 51 grundbelopp och 51,5städerna. teatern
årsverken.

år, två med olikai landskap med stiftelsebildningar ochTjugo tretre
två chefsförordnandenoch tydermed lokaliseringsorter 9 att teaternnanm,

sökande harefter identitet och förankring. Dettarastlöst sökt gemen-manen
många i valet mellan regional och lokalandra länsteatrar ochmedsamt

verksamhet i den nuvarande hem-riktning ökadförankring motanar man en
Sundsvall.staden

ivarit regionteater, kon-Västernorrland har längeTeater anonym vagen
eller Folkteatern i Gävleborgjämfört med Norrbottensteatemt.ex.turerna

satsningenEtableringen i Sundsvall ochOskarson.under Peter sommar-
uppgifterinitiativ ochDöda fallen dockvid är teaterngettteater nyasom

förankring.betydligt bättre lokal och regionalmöjlighet till en314
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Enkätsvar

ÖhrnEnligt teaterchefen K Anders har Riksteatern stark ställning hosen
länets och i utbuds- och sättningskonferensemaarrangörer väljer förstman ur
Riksteaterns utbud och därefter övriga producenters. När det gäller barn-ur
och ungdomsföreställningar förekommer ingen samordning mellan Riks-

och regionteatem.teatern
årligenGagema fastställs styrelse. Föreställningar förteaterns storaav

spelåretkostar 199394 16 000 kronor. föreställningsformDen ärscener som
vanligast publikkapacitet förär varierar mellan 90 ochrumsteatem vars vuxna
120 platser föreställningoch kostar 12 000 kronor. Skolteatem baserar sitten

åskådarepris antalet planerade 30 kronor elev. Vid föreställningarper
utanför det länet påslaggenerellt med 50görs ett procent gaget.egna av

På efterfråganskolteatersidan utbudet samtidigtär större länetsän som
elevantal inte möjliggör traditionell produktion grundskole-änmer en per

år.stadium och Länets sju teaterföreningar, har arrangörsmonopol försom
den offentliga har normalt kapacitet hand tjugotalvuxenteatern att ta ettom
vuxenföreställningar samtidigt rationell och ekonomiskt försvarbarsom en

såldaproduktion kräver 40 föreställningar. alltsåDet finns förca vuxen-
ganska överskott föreställningar åtminstone teoretisktteatern ett stort av som

skulle kunna utanför länet. Det förekommer ingetdock organiseratges sam-
arbete med i angränsande län.teatrar

Ett nätverk för Norrlandsproducentema bildatshar och här finns forumett
i framtiden kan komma utveckla samarbetsformer. Jämtlands län,attsom nya
står regionteater, verksamhetsområdepotentiellt förär Teaterutan ettsom

Västernorrland och samarbete har inletts i och med sommaruppsättningenett
Vildhussen i Ragunda i Jämtland.av

Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 8 8 9 8
föreställningarAntal 165 238 304 271

Varav BoU 54 129 110 113
Varav utanför
hemkommunen 53 103 135 97
Antal besök 72621 24 684 29 766 27 694
Summa offentliga
intäkter 13 276 13 623 38014 17 507
Summa spelintäkter 785 872 1761 1174
Summa intäkter 110 616 1614 14 391 18 747
Spelintäktersumma
intäkter 6 % 6 % 611 % %

61 1 552 483 632Samhällsbidragbesök
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En analys Teater Västernorrlands ekonomi och verksamhet under fyra-av
årsperioden bekräftar har överkapacitet föreställningar. Enatt teatern en
omsättning 20 miljoner kronor borde rimligen fler föreställ-282änca ge
ningar eller 25 690 besök genomsnittet perioden.under De spelårensenaste

uppgångvisar dock tecken positiv fårantalet besök, vilket tillskrivasen av
framgången med sommarspelet Vildhussen.

iArrangörsnätet Västernorrland uppenbarligen underdimensionerat iär
jämförelse med länsteaterns produktionskapacitet. Det arrangörsmonopol av
regionteatems Föreställningar teaterforeningenden lokala i Sundsvall harsom
hämmar sarmolikt verksamheten hemorten.

Riksteatern framförde spelåret 106199293 föreställningar i länet, varav
51 ordinarie kvällsföreställningar 26 föroch barn och ungdom.var

Västmanlands länsteater

Stiftelsen Västmanlands länsteater bildades 1982 efter tidigare verkatatt som
regional ensemble inom Rikseatem. Huvudmän landstinget ochären

Västerås kommun för vardera 40 länsbidragprocent teaternssom svarar av
länets övriga kommuner efter befolkningsstorlek församt reste-som svarar

rande 20 procent.
målsättningTeaterns kulturpolitiska ansluter sig i allt väsentligt till andra

årsverkenregionteatrars. Västmanlands länsteater omsluter 45 och harca
Västeråsändamålsenliga lokaler i anslutning till teater.

Enkätsvar

teaterchefen årligenI sitt enkätsvar Barbro Frambäck det skerattanger en
samordning med Riksteaterns utbud länsteatem meddelar turné-attgenom
perioder för respektive produktioner varefter Riksteatern sedan lägger sina

utifrån ordningtuméförslag den planeringen. Denna kontrasterar denmot
för flertalet regionteatrar Riksteatern förgäller där normalt arrangörernasom

först varefter läggersitt utbud regionteatrarna sedan sinapresenterar ut
produktioner.

förs flertaletgagepolitik ansluter sig till den andraLänsteatems som av
regionteatrar. Bamteaterutbudet erbjuds dock medlemskommunerna kost-
nadsfritt. Utanför hemlänet dubblatar utman gager.

finns utanför finns.För skolteatem inga marginaler spela länet. Detatt en
Västeråsöverkapacitet för kommunerna utanförviss vuxenteatem attgenom

föreställning varjesällan har möjlighet produktion.änatt arrangera mer en av
tvåUtanför efter hitta kan minst före-länet arrangörersträvar att taman som

Prissättningen behov spela ochställningar. styrs teaterns attav arran-av
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Smärtgränsen går vid för medlems-görens att taresurser. somsamma gage
påslagkommunema med för faktiska turnékostnader.men

Om länsteatem skulle långaenligt Riksteatermodell medturnera samman-
hängande tuméperioder i fåoch huvudsak föreställning plats skulle detperen
följande konsekvenser:

försämrade möjligheter föreställningsperioden,underatt repetera-
måstedekorerna tuméanpassas,-

måste träffasavtal med personalen.nya-
Enligt Barbro Frambäck finns tekniska och arrangörsansvarresurser

landets regionteatrar, skulle möjliggöra länsgränser-ökat utbyte överettsom
ocksåfinns förutsättningarDet spela längre perioder hos varandraattna.

vilket gästspelen försvarbara det handlar och teknisktgör även när storaom
uppsättningar.krävande

teaterföreningarnaI Västmanland har länsteatem starkt stöd ärett av som
måna första hand utnyttja deni Länsteater-teaternsatt resurser.om egna

på länsteatem,konsulenten placerad underlättarär ett arrangemang som
samarbetet.

Skådebananföreslår det statliga bidraget till bort för iFrambäck att tas att
utvecklingsarbetestället skapa för experiment- och i regionalresurser arran-

publikverksamhet.ochgörs-

198990-199293 tkrVerksamhet och ekonomi

Å; 199192199091198990 199293

15 16produktioner 10 14Antal
407 337274 339Antal föreställningar
192 12091 85Varav BoU

utanförVarav
18 1100 l 11 52hemkommunen

41 858 44 49746 042 30 727Antal besök
Summa offentliga
intäkter 868 19 153781 1715 17 151

767 1 205Summa spelintäkter 6881 286 l1
21 002859Summa intäkter 18 205 246 2019

Spelintäktersumma
8 6 %%intäkter 9 % 7 %

623402Samhällsbidragbesök 343 410

kostnadseffektiva region-Västmanlands länsteater deär mesten av
400 kronor. För-uppgår årligen tillSarnhällsbidraget besökteatrarna. caper

låga turnékostnader,klaringen till detta dels geografi, vilken medförlänetsär
ekonominVästerås. ochförankring i Verksamhetenoch god hemortenen

redovisningsåret 199293präglas stabilitet. Med undantag det senasteav av
åskådare.fyraårsperioden 45 000 De högalegathar besöksantalet under ca 317
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besökssiffroma förklaras har hög beläggning på de offentligaatt teaternav
vuxenföreställningama, i åskådare.genomsnitt 143

Riksteatern framförde spelåret 199293 85 föreställningar i länet, 28varav
ordinarie kvällsföreställningar och för45 bam och ungdom.var

Älvsborgsteatern

Älvsborgsteatem startade 1977 försöksverksamhet administreradsom en av
Borås stadsteater leddoch dess chef och med landstinget huvudman.av som

Älvsborg,1988 bildades Stiftelsen Landstingets barn- och Ungdomsteater i
Älvs-Borås stadsteater oberoende teaterföretag, till vardags kallasett av som

borgsteatem och den enda regionteatem uteslutandeär producerarsom som
för verksamhetsområdebarn och ungdom. Teaterns omfattar 18 kom-teater
i län frånmed 25 mils utsträckning till söder.ettmuner ca norr

dåEfter period verksamheten huvudsakligen påbaserats pjäs- elleren
korttidsengagerade skådespelare har två årenunder de formeratsenasteman

beståendeliten fast ensemble skådespelare med uttalat intresse för bam-en av
och ungdomsteater. Under period har flyttatsuccesivt in iteaternsamma nya
rymliga produktionslokaler, Borås. Spelåretcentralt belägna i 199293

årsverken.redovisades 23 grundbelopp och 25

Enkätsvar

RåstamTeaterchefen Hans det inte förekommer någon samordningattuppger
Älvsborgsteatemsmellan och Riksteaterns utbud i eller utanför länet. Arran-
Älvsborgs Dåi län betalar 23 ordinarie pris.görer enbartnästanteaternav

Älvsborgsspelar inom föreställningarlän har endast offereratsundantagsvis
till det högre ordinarie priset.

Älvsborgsteatem någonupplever inte har överkapacitet personelltatt man
Råstameller produktionsmässigt. Enligt har förtroende hosteatern ett stort

länets barn- och ungdomsteater.arrangörer av
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Verksamheten 198990-1 99293 tkr

År 198990 199293199091 199192

Antal produktioner 75 6 7
Antal föreställningar 216 258 322 227
Varav BoU 216 227258 322
Varav utanför
hemkommunen 136 193 22621 1
Antal 23 14 274besök 414 17 911 22 277
Summa offentliga
intäkter 6 162 7 242 7 732 8 227

426 373Summa spelintäkter 410 509
Summa intäkter 6 580 7 668 8 425 8 773
Spelintäktersumma

6 6 6 4intäkter % % % %
263 404 347 576Samhällsbidragbesök

Älvsborgsteatem enda renodlade institutionen för barn- ochdenär ung-
utsträckning i utanförFöreställningarna i länet, dvs.domsteater. storges

Spelåret påBorås. 199293 endast föreställninghemkommunen gavs en
hemlänet.gästspel utanför

Nedgången föreställningar under 199293 markant jämförti besök och är
åren. Tvåföregående de sju produktionema i före-längremed de tre gavsav

livslängdandra hade relativt kort de intemedan flera omställningsserier en
spelår.kommandetillligger kvar i reportoaren

Älvsborgsteatem förhållandevist barnteatenätt områdei medverkar ett
Skaraborgs,Hallands, Jönköpingsi Bohus, ochnärhet till länsteatrarna

Borås och GöteborgOckså i områdetstadsteatrarna förserKronobergs län.
initieraförutsättningar borde diskussion hurmed barnteater. Dessa en om

utformasskulle kunnaolika och det möj-relationen mellan de ärteatrar-na om
olikamellan desamverkansformer ochligt hitta arrangörernateatramaatt nya

området.i
Spelåret framförde i länet, 38199293 Riksteatern 64 föreställningar varav

ordinarie kvällsföreställningar föroch 12 bam och ungdom.

ÖrebroLänsteatern i

Örebro-ÖrebroStiftelsen RiksteaternsLänsteatern i bildades 1983 efter att
landstinget och kom-1969.ensemble verkat i länet sedan Huvudmän är

Örebro flesta övrigamålsättning till dei Teaterns ansluter siglän.munerna
Mångfald regional nyckelord. Länsteatemslänsteatrars. och närvaro är pro-

ändamålsenligt Hjalmarduktionslokaler utformade huvudscenenmedanär -
måstebrister delas med andra intressenter.Bergmanteatem har och-
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Budgetåret 199293 erhöll länsteatem 38,5 grundbelopp i statsbidrag och
årsverken.redovisade 48 råder alltsåDet skillnad mellan antaletstoren

årsverken och grundbelopp. Genom samarbetsmöjligheter med det regionala
musiklivet tillgångenoch goda verkstadsresurser och moderscenstoren
har länsteatem förutsättningaer producera musikteateruppsättningar.störreatt
Hemlänets istorlek kombination ojämntmed utbyggt regionalt arrangörs-ett

förutsättningar för tuméverksamhet i andra län.nät Ett visst tumésam-ger
förekommerarbete redan i dag med Värmlands- och Kopparbergs län.

Enkätsvar

Teaterchefen Thomas Oredsson någoni sitt samordning medattuppger svar
Riksteatern inte förekommer dåundantaget de tillfällen Riksteatern distribu-

föreställningar.länsteatems Vid turnéer utanför länet tillkommer deerar egna
merkostnader dessa medför. Länsteatern har överkapacitet i produktionenen
beroende förhållandevistlänets begränsade storlek och arrangörs-ett svagt

enligt Oredsson har problem med generationsväxlingen.nät Teater-som
stårföreningarna Riksteatern närmast.ytterst

Thomas Oredsson Riksteaterns framtida roll teaterproducentattmenar som
bör inriktad fåde publikkategorier för i varje länärvara som men som

publikgrupp.utgörsammantaget storen

Verksamhet och ekonomi 198990-199293 tkr

År 198990 199091 199192 199293

Antal produktioner 12 9 10 8
föreställningarAntal 385 264 354 384

Varav BoU 149 71 145 147
utanförVarav

hemkommunen 133 68 108 52
Antal besök 41 086 36 774 46 855 43 572
Summa offentliga
intäkter 13 472 15 180 13 608 18 093
Summa spelintäkter 2 553 2 811 2 905 3 512

intäkterSumma 16 025 18 678 20 137 23 502
Spelintäktersumma
intäkter 16 % 15 % 14 % 15 %

328 41 3 290 415Samhällsbidragbesök

ÖrebroFrån utgångspunktstatistisk och ekonomisk länsteatem iär ett
föredöme för de flesta teaterinstitutioner. Det totala samhällsbidraget 199293

18 miljoner kronor resulterade i 384 föreställningar och 43 000 besö-ca
kare vilket innebär samhällssubvention besökare med 415 kronor. Denen per
kraftiga kommunala bidragsökningen förklaras199293 länsteatemattav
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lokalhållar- ochett fåttnytt arrangörsansvar i kommunengenom motsvarande
kostnadsökningar.

Trots länsteatems målsättning hela länetför det på-att ärteatervara en
fallande hur koncentrerad Örebro.verksamheten till de 384 föreställ-är Av
ningarna 199293 Örebrospelades 284 i hemstaden vilket innebär föratt ett
förhållandevist måttligt kommunalt bidrag i praktiken erhåller stadsteater.en
Utanför hernlänet genomförde länsteatem 24 föreställningar. Inte mindre än
sju produktionerna gick i fler 35 föreställningar,än vilket tyderav goden

Örebro.publik förankring i framför allt
hållerKonstnärligt länsteatem nivå,god vilket demonstrerast.ex.en attav

uppsättningen Fröken Julie 199293säsongen inbjöds delta i den svenskaatt
teaterbiennalen. Länsteatems förutsättningar dock tacksamma;yttre är litetett
län små Örebromedför turnékostnader, publik i hemstadenstor storger
hemmamarknad, tidigt etablerad teatertradition med regional ensemble
plats redan 1969, närheten till Stockholm attraktivgör arbetsplatsteatern som
för många teaterarbetare inte vill lämna huvudstaden försom gott.

De avståndenkorta i Mälardals- och Bergslagsregionerna borde godage
förutsättningar för utvecklat tumésamarbete medett angränsande län. Riks-

genomförde turné med länsteatems uppsättningteatern Hedda Gabler ien av
södra spelåretSverige 199293. En fortsättning samarbetet planeras inne-av

spelårvarande med Fadren. Länsteatern har goda erfarenheterattuppger man
kontakterna med Riksteatern och fortsattgärna samarbete i framti-ettav ser

den.
Spelåret framförde199293 Riksteatern 60 föreställningar i länet, 30varav

ordinarie kvällsföreställningar och 17 för bam och ungdom.

Östgötateatern

ÖstergötlandsStiftelsen länsteater bildades 1979 efter omorganisationen av
Stadsteatern Norrköping Linköping. Denna grundades redan 1951 varför det
finns förhållandevis lång tradition regional produktion i länet. Läns-en av

förfogar Över produktions-teatern och administrationslokaler i Norrköping
Östgötateaternockså i Linköping.samt regionteaterlandets störstascener är

och sysselasatte årsverken199293 169 medan stödetdet statliga uppgick till
168 grundbelopp. Dimensioneringen på denberor skall före-teatern attav

såvälträda Östgötateatemsdramatisk och lyrisk målsättningdans.teater som
utgår från lokal och teaterspeciñk tillämpning statliga kulturpolitiskadeen av
målen.

Utredningens enkät har besvarats f Carlsson.teaterchefen Lenny Dettav
Östgötateaternförekommer normalt ingen samordning mellan och Riksteatern

vad gäller tuméplanering. Däremot har samarbete förekommit produk-om
tioner rikstumé.
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Pjäser producerade för turné inom länet har fast pris beroendeett pro-
Vid utanförduktionens storlek och omfattning. turné länet dubblas detta pris

tillkommer kostnader för och traktamenten.och dessutom resor
förekommer normalt ingen överkapacitet i produktionen.Det Teatern kan

med produktioner i andra län förutsatt detta finns meddock större attturnera
planeringsstadiet.
Östgötateatern kulturinstitutionersamarbetar ibland med i andra län. Inne-

spelår sådantförekommer samarbete med Musikteatem i Värm-varande ett
samarbeta länsgränserna ochland. Man detta bra sätt överett attser som

misstror centralt styrd samarbetsplanering. Lenny Carlsson bedömer slut-en
Östergötland stårteaterföreningama iligen länsteatem närmast.att

verksamhet 198990-199293 tkrEkonomi och

År 199293199091 199192198990

2216 19 22Antal produktioner
826 680617 625Antal föreställningar
250 106150 138BoUVarav

utanförVarav
hemkommunen 119 4853 117

626 126854 121 704140 483 144besökAntal
offentligaSumma

intäkter 6056 726 58 201 39952 235
6 681 9036 773 77 219spelintäkterSumma

604 68 465 75 96261 65117intäkterSumma
Spelintäktersumma
intäkter 10 10 %12 % 10 % %

392 479 477372Samhällsbidragbesök

Östgötateatern Norrköping Linköping.realiteten stadsteater för ochiär en
Spelåret föreställningar l3 det samlade199293 spelades 89 procent ut-av-

två föreställningarstäder. Av dessa 41utanför länetsbudet- största utan-var
utanförföreställningarna hemlänet 11för kanlänet. Man attnotera varav

Östgötabaletten föreställningar iframträdde bl.a. meddansgästspel. tre
två starkt in-finns uppenbarligenoch i Jämtlands län. DetVästernorrlands ett

föreställ-såväl publik. Dedansgästspel hosför arrangörer tretresse som
åskådare.sågsVästernorrland 1 200iningarna av ca

Östgötateatern förhållandevis föreställningar, ipublik sinahar storen
ändå föråskådare. bara 58 detBeläggningengenomsnitt 185 är procentca

tillgångspelåret; på och tilldess stadsteaterkaraktärtecken storaettsenaste

scener.
Östgötateatern,Östgötabaletten proñlskapande delviktig,är somaven

musikdramtisk produk-förutsättningar förockså bidragit tilltidigare att enge
Östgötabaletten kanskeslagit igenom landetsUnder hartion. somsenare
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främsta kompani för barn och ungdom. Det bristen påförmodligenär en
sådan i landets övriga delar gjort eftertraktadrepertoar den hos arrangör-som

lång ifrån hemlänet.er
Östgöta-Genom sin storlek och närhet till befolkningstäta regioner borde

kunna utanför det länet iteatern utsträckning.turnera Detta gällerstörreegna
Östergötlandkanske främst danskompaniet för vilket i allt-arrangörsnätet är

för begränsat.
Redan idag förekommer visst utbyte med Sörmland saknarett som egen

länsteater. Detta utbyte borde dock kunna betydligt med tankestörrevara
de relativt avstånden.korta

Riksteatern bedriver förhållandevis liten verksamhet i länet. Spelåreten
199293 framförde 32 föreställningar, 19 ordinarie kvällsföreställ-man varav
ningar och 10 för barn och ungdom.
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Teatern och samhället

LeifAv Zern

Teaterns dynamik

Teatern den offentligaär konstartema. återspeglasDet i dess arbets-mest av
former, kollektiva, ocksåär i dess estetik publikfunktion:ochsom men
skådespelarna åskådarna imöter Detta har alltid varitsom samma rum.

styrka Påoch svaghet. gång den känsligtteaterns avläser tidenssamma som
tecken kan den under perioder stagnation intryck helt sakna för-attav ge av
bindelser med samtiden.

Teaterns och dramatikens samhällelighet sig till känna i teater-ger- -
historiens ofta abrupta konjunkturkast. uppgångPerioder inträffar i iregelav
samband såmed historiskt skifte; det under antiken i Grekland, iett var

England och vid industrialismensrenässansens genombrott i de nordiska
länderna slutet 1800-talet.mot av

På motsvarande tycks dynamik alltidsätt hejdas samhälletteaterns när
konsolideras Såeller stelnar. skedde i Storbritannien efter andra världskriget,
medan det uppsving för scenkonsten skulle komma 60-talet i Sverigesom
kan i medsamband de sprickor i välfärdssystemetsättas hade varitsom
osynliga rekordårenunder och plötsligt hamnade blickfaltet.isom nu

Teatern ofta barometer, det finns ingen automatik ireagerar som en men
ihågdessa måste ocksåväxlingar. kommaMan har sin inne-att teatern egen

boende konstnärliga dynamik, inte minst 1900-talets modemistiska strä-som
vanden på.exempel Visst händer konstensdetär idéer och politikensett att
befruktar varandra den svenske regissör någonän för-som mer annan-
kroppsligar sådan lycklig sammansmältning dikt och utopi ären av natur-
ligtvis långt ifrånAlf Sjöberg självklartdet är utvecklas iatt taktteaternmen-

offentlighetmed samhället. har lika ofta framkallatTeaterns motreaktion,en
vilket kan studeras hos rituellt inåtvända Grotowskis.Jerzygrupper som

Erfarenheter 1974av

Just offentligheten har alltid gjort områdetill förlockande kultur-teatern ett
åtgärder.politiska års1974 kulturpolitik kan knappast tänkas det vitalautan

teaterklimatet i Sverige under slutet 60-talet börjani 70-talet,och ochav av
målfonnuleringarnatill har denna framgångsrik.politik På tvåvaritser man

decennier har landets teaterkarta radikalt förändrats: regionteatrarnas utbygg-
nad fullbordad.är Teatern med andrasnart är 0rd samhällsberoendeextremt
redan formerna för ägandet och subventionssystemet.genom genom
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På gång, och smula paradoxalt, har under den periodteatern ut-samma en
pågått förloratbyggnaden i inflytande. Det inte bara antalet teaterbesökär som

tjugoårsperioden,minskat under den roll i offentlighetenävensenaste teaterns
har försvagats: under 80-talet ståupphörde den eller mindre i fokusattmer
för samhällsdebatten, begåvningaroch den energi, de intellektuellaoch de

tidigare hade sökt sig till valde allt oftare andrasomresurser scenen nu
arbetsområden.

inte årtionde,1980-talet och detta faktum borde det finnasteaternsvar ur
erfarenheter vinna för den kulturpolitiska diskussionen: inre ochatt yttre

åt.dynamik följs inte alltid
tillbakagångfinns säkert flera förklaringar relativaDet till efter 70-teaterns

högkonjunktur. 70-talets trosvissa sin förankringtalets hade i solidteater en
kritikvärldsbild. 80-talets idéer började med politiskaAtt vänsternsen av

åtskilligauppenbart, därtill jag dessa SO-talsidéerkultur är tror attmen av var
frånför förskjutningfrämmande uttrycksmedel. En det lokalateatern som

till internationellaoch provinsiella det och urbana bidrog dessutom under
tid till ställa den decentraliserade svenska svarslös.att teaternsamma

intellektuellaI den 80-talsdebatten stod problem jagets död ochsom
svårtskriftens natur dagordningen. Det hur skulledessaattvar se

påkunna finna fäste Det fanns misstro gestaltning, lik-även motscenen. en
svårtepik kommunikation huvud talteatemoch hadeövermot taget,som som

bemästra. De idériktningar dominerade kulturdebatten post-att som var
modemism, poststrukturalism och avancerade former psykoanalys ochav
litteraturteori.

bland sitt socialaTeatern blev isolerad grund och detväsenannat av
konstarter idéerandra drog tidens inte minst den frianyttasom avvar -

dansen.
femtonårsperiodenpublikutvecklingen denDiskuterar under senasteman

alltsåmåste in ägde i offentligheten. kandet Nuväga restenman som rum av
ifrågasättanaturligtvis den publiken bryr sig det skrivsstoraom om somman

tidskriftema, intekultursidoma och i det här: vitalitetenär poängenmen
kulturområde bådealltid beroende det utspelar sig och underärett av som

då regionalaoffentligheten. Om 80-talet epok deytan teatrarnavar nyaav en
såfann sina arbetsformer och i vissa fall utvecklades konstnärligt, förblev

inte desto mindre relativt osynlig i offentligheten.teatern
måste vi nöjda antalet teaterbesök inte minskadeKanske med ännuattvara

mer
tydligareVidgar vi perspektivet ytterligare blir det ännu att teatern

år föremålvarit för form konkurrens. Den moderna samhälls-senare en ny av
någon påverkat det offentliga utveckling-faktor ärän rummetsom mer annan

mediaområdet. inte bara mängden kanaler för information ochDet är aven
underhållning framför offentlighetens förändradehar ökat, det alltärsom

Samhällsteoretikerfunktion borde intressera i detta sammanhang. ochsom
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sociologer talar spridning förlustuppmärksamheten ellaerom en av en av
centrum.

Svensk i internationelltteater ett perspektiv

Svensk har rykte utomlands dåoch uteslutandetänker jagteater innegott
Ingmar Bergman. Väger vårin folkmängd våra besynnerligtplusman av-
långa geografiska måstebetingelser i Sverige betraktasteatern som en av
Europas starkaste. Samhällsstödet orsakerna stabiliteten iär till dettaen av
förhållande dels i form målmedvetenbred och scenzskoleutbildning,av en-
dels i form bidragssystem lagt grunden till det kärnan iutgörettav som som

Fåsvensk teaterkultur: ensembletraditionen. europeiska nationer kan uppvisa
något liknande, inte Frankrike, minst allt Italien; i bägge dessa länder odlasav

våraretorisk spelstil traditioner lyckats slut Ibsen,göraen som
Strindberg; i Storbritannien ojämnt fördelade eochär grundresurserna av
det kommersiella koncentrerade till London typiiskt för engelsksystemet

skådespelarebrukar lysande och mindre lysande xregissörer före-teater vara
ställningar. Just talteatem tycks svensk delikatess, medan andravara en
länder England, formerUSA medvetet har odlat andra scenisk under-aw- -
hållning, inte minst musikteater.

Teater i mediasamhället

De förändringar i offentligheten förlusten diskuteratscentrumav :som--
då kulturpolitiken formuleradeshar efter 1974, bakgrunduppträtt motovan

förhållandevis tillgängligaförvissning de kanalerna förtrygg attav en om
ganskadistribution förblioch information i all evighet skulle stabila. Bland

distributionsfrågorna ställas idet skälet kunde fanns detannat cemtrum:av
spridningvissa hinder stod i för kulturens geografiska, ekono-vägensom

rniska etc, behövde dessa bara röjas putbliken sitta där.såvägen skulleur -
snällt väntande, beredd produkten.att ta emot

Det spel hade vissa likheter jämviägsbyggen: kul-medett gamlavar som
skulle dras landet.turen genom

Men just den grundtryggheten har gått mediasaurlhället,förlorad där deti
handlar dra till sig publikens vid varjeuppmärksamhetatt nyttsnarare om

framträdande. Publiken någonhar iväl mening koinjunkturkänslig,alltid varit
så någraknappast genomgripande år. längreDet finns iintemen som senare

självklara kanaler, det finns inga tidigare kansättscener somsom samma
anspråk på påverkatgöra naturligtvisoch detta haratt representera centrum,

publikens beteende. Konsumtionssamhällets ideal lliv har letat sigvälj ditt --
område.in kulturens
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En smula tillspetsat: Varje produktion har kravet på självsig upprättaattny
ett centrum.

Vilka slutsatser har den statliga och regionala kulturpolitiken dragit för-av
skjutningarna i offentligadet rummet Alla tycks medvetna kulturen iattom
dag uppträder ingårantal olikai och konkurre-ett stort systemscener som

med varandra någon ändåbilda hierarki har jag bestämdutan attrar en-
diskussionen frånkänsla förs ungefär utgångspunkteratt närav samma som

års1974 kulturpolitik formulerades. gårDet vill folk inte på isäga teaterom
såönskvärd utsträckning, gäller fördet landets kulturpolitiker till deatt attse

finns fläckar sådet; det vita kartan, kan dessa täckasgör med nya
regionteatrar etc.

Råder fortfarande förhållandedet måloproblematiska mellan ochsamma
Ärmedel i kulturpolitiken åren kring 1974 det möjligen naivt fore-attsom

såställa sig teaterpubliken bli förfärligtkan mycket den redan ärstörre änatt
Borde energiskt diskutera realismen i missionerande kulturpolitikman mer en

målenformuleraoch annorlunda vill det inteDet dags föra insäga är att-
innehållbegrepp kvalitet, funktion ioch kulturpolitiken Inte barasom

går också frågakonstatera det bra folk varförär attatt teater utan
frågaroll i samhälletTeaterns inte enbart kvantitet handlarär utanen om

framför allt värden kan jämföras med yttrandefrihetens betydelse förom som
offentligheten i En kulturpolitikens väsentligaste måsteuppgifterstort. av

stärka denna funktion för offentligtoch de subventionerade institu-attvara
tionerna skapa denna frihet. Risken påstyrsystem garanterar att teatern,som

offentligagrund sin karaktär, betraktas vilken offentlig för-av som annan
måste påtalas.valtning helstsom

Behovet dynamikav

föresvävarDet mig inte den generella, pedagogiska folkbild-ochär attsom
ningsgrundade kulturpolitiken bör skrotas tydligare skulle kunnautan att man
precisera dess olika uppgifter. befinnerTeatern sig i dag i situa-säregenen
tion i samhälle med offentlighet teatraliseras och hotar suddaett att uten som

underhållning.mellan konst, debatt, information och Mot den bak-gränserna
teaterpolitikens uppgiftgrunden borde försvara möjlig-att teaternsen av vara

såvälsin sin konstnärligaheter bevara medborgerliga integri-att egenart, som
inte bara uppdragsgivamas, och kommunernas behovmot statenstet; attav

framför allt mekanismema i samhällsprocessen.styra utan mot
frågar framgångarnamig det rimligt alltid räknaJag eller bak-är attom

anslagsnivåemaslagen för teaterpolitiken ställa i relation till antaletattgenom
teaterbesök. Vi lever i konkurrenssarnhälle livsstilar,där ävenett extremt

frågautbildningar, personliga blirdet val mellan olika erbjudan-mest en om
in i sfär jämlikaden. Kulturen dras denna konkurrera villkor denutan att -

nämligen, i varje fall, inte erbjudande,börär ettvara en vara.328
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Inom har för experiment och djärva satsningar minskatteatern utrymmet
under 80-talet. Det brukar kallas de kris har direktstorasom scenernas en
koppling till de gamla publikstrukturemas upplösning. Den kan studeras
praktiskt alla subventionerade tillstörre exempel Dramatentaget teatrar,
och Göteborgs stadsteater, och jag säker den har skapat lik-är att en

osäkerhet inomnande Riksteatern.
I och med publikens splittring det inte längre självklart vad skallär man

spela de Dessutom har konstnärligaden prestige tidi-stora scenerna. som
låg i dessa Mångaspelplatser urholkats. vitalade erövringarnamestgare av

teaterområdet tjugofemårsperiodenunder den kansenaste rentav ses som
slags den automatik vilkenmed stora pjäser alltid skulleett protester mot

små,spelas stora Det de udda och annorlunda lokalernaärscener. som
stått i fokus och delvis de gamla huvudscenema folk.tömt

Men parallellt med denna konstnärliga utveckling har de subventionerade
förblivit ekonomiskt beroende de Allateatrarna stora attvetav scenerna. en

måstestadsteater med studio fullgodplus ha beläggningstoren en scen
åtagande.för gården klara sitt Det inte ihop och diskussionattsenare en om

måste såvitt förstårteaterpolitik och publiksiffror jag hänsyn till dagensta att
alltid till kriterierinte anpassad de ligger till grund för det gamlaärteater som

räkna.sättet att
befinner någotSvensk teaterpolitik sig i dag vid vägskäl. finnsDetettav

förhållandebehov flexibilitet och dynamik i till förändringarna istörreav
offentligheten. samarbetsformer tillfälliga institutionellaoch lösningar som

fasta målkreativitet bör och stöd. Flera detar uppmuntras ges av som
formulerades årsi 1974 kulturpolitik fortfarande aktuella bör kom-är men
pletteras. Det borde i dag finnas insikt den målraka mellanvägenatten om
och medel utopi. behövsDet teaterpolitik olika, delvisär prövaren en som

modeller och har modet in med stöd till verksamhetermotsatta attsom som
befinner ocksåunder viss period sig i dynamisk utvecklingsfas vilketen en

kräver modet dra tillbaka stöd det upphört meningsfullt.näratt att vara
måsteDet gälla de fria regionteatrarnasunderävensenare grupperna som

åtskilligtutbyggnad förlorat sin vitalitet. regionalaDe har heltav scenerna
frånenkelt dragit till sig och idéer Bamteatem har utsattsresurser grupperna.

för liknande konkurrens: stadsteater gratis för tvingarspelar barnsomen en
till exempel de fria i region dumpa sina priser. Kom-attgrupperna samma

påverkatförsämrade ekonomi ytterligarehar deras möjligheter. Ommunernas
mångfald måstekonstnärligt fårvärde, till stödformema inteär ett attman se
oönskade konsekvenser.

teaterornrådetBehovet dynamik har tid framför allt disku-senasteav
skådespelarei samband med uppsägningarförtidspensioneringar ochterats av

någrapåregissörer landets stadsteatrar. Behovet rörlighet skallstörreav av
förinte underskattas, det utmärkt det gick skapa former anställ-attvore om

måste ihågningar inte livstida. Samtidigt komma rörlighet inteär attmansom
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något självändamål. Svensk inte automatisktkommer bliär mycketteater att
skådespelarnabättre tvingas flytta mellan olika anställningar. Det kanruntom

gå områdeDet där behovet rörlighet idéernas,tvärtom. detär störst ärav
fantasin, djärvheten och nyfikenhet skall och det jaguppmuntras, trorsom

tillgångsker bäst i olika former.genom resurser
Föreställningen det skulle finnas universallösning för teaterpolitikenatt en

måste överges.
gåttRiksteatern intressant exempel institution delvisär ett ut-en som

målinriktavecklingen till delar sin verksamhet Ungamötes attgenom av
mångnationellaRiks, Finska Riks, denTyst ensemblen, medan andrateater,

verksamheter inom Riksteatern konkurrerar med länsteatrarnas repertoar.
frågandiskussionen Riksteatern kunde ställaI det möjligtom man om vore

förvandla de delar denna institution konkurrerar med läns-att av som nu
sådantill instrument för flexibel och prövandeteatrarna ett teater-en mer

politik. Riksteatern kanske den institution där behovet och möjligheternaär
såväl flerarörlighet När det gäller Dramaten deär störst. storasomav av

för fasta viktigstadsteatrarna kan den ensemblen harargumentera attman en
uthållighet, ocksåför kvaliteter kan mobiliseras förfunktion garantisom som

frihet.hävda teaterkonstensatt
målinriktadRiksteaterns allt tydligare orientering varierad ochmot en mer

förverksamhet talar behovet rörlighet kommer härstörre änatt attav vara
framtidsperspektiv för Riksteaternandra Det intressantöppnarteatrar. ett som

projekt, mindre till-institution där olika modeller kan ellerprövas: meren
ensemblebildningar och inte minstfälliga utvecklat samarbete medett- -

Riksteatern därigenom bliövriga Teatersverige. skulle kunna det dynamiska
i teaterkultur där behovet fria liksom behovetär stort,navet ytoraven av

stimulans intresse förintellektuell och utbyte kunskaper ochstörreett av er-
farenheter. Antalet normalproduktioner skulle kunnadärmed minska och

fångarför delvis frilanskaraktär,lämna plats verksamhet, deten av som upp
vitalt och aktuellt i svensk och det tillgängligt för publiken iär görteatersom

hela landet. Riksteatern skulle därmed kunna fungera slags experi-ettsom
mentalfalt för teaterpolitik.en ny
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PM regional musikteaterom

Av Lennart Berggren

Sammanfattning

föreslåsFör den statliga musikteaterpolitiken förverkligande denett av ca-
år20 idéngamla MUSIKTEATERREGIONER.om

föreslåsRiksteatern kompletteringomformulering det nuvarandeFör en av-
långsiktig planering ochuppdraget: Ett övergripande föransvar sam-

musikteater iordning produktion, ekonomi och distribution för landetav
formuleras.

TILLÄGGSBIDRAG, knytning till uppgiftenEtt särskilt med stark att-
tillgängligt för musik-regional musikteater, skapas och blirproducera

teaterinstitutionema.

områdenPå musikteaterlösarelativt litet antal i byggs relationett orter en-
återkommandeför säkerställa regelbundetmed arrangörer, ett ut-attupp

bud musikteater.av

Bakgrund

spårasmånga åri Centraleuropakonstform kan hundra till-Musikteater som
betydligtsamhället densvenska företeelse.baka i historien. I det är en yngre

furstlig miljöfinna i underkan 1600-talet. FörDe första yttringama man
Göteborgi Stockholm och presenteradeslite allmänhetbredare gemenen

under 1700- och 1800-talet.
från två städerna det ännu konstart.Bortsett de är Möjlig-största yngreen

landet tillhör 1900-talet.i Medheten uppleva musikteater Riksteaternsuteatt
följdtrettio-talet kom, målsättning,tillkomst mitteni desssom en avav

kulturlivet antal musikteater.i landet med.berikas ocksåett orter ute att
förstMen det i den statligai och med regionaliseringssträvandenavar

kulturpolitiken målmed-1970-talet regional musikteater fick mer avsom
vetenhet, regelbundenhet och struktur sig.över

Mu.sikrådetsDet framförallt TMRstudie Teater-större ochvar en -
operautredning avlämnad 1974, fart konkretiserade idéer-ochsattesom-

beståendeDe resultaten den institutionsetableringama därefter iär straxna. av
Umeå utgångs-och Karlstad. I Västerbotten byggdes medverksamheten upp

frånpunkt redan fri Sångensetablerad makt.en grupp -
Ett problem de institutionerna omgående möttegemensamt som nya var en
de grundläggande förutsättningarna for musikteater: denproduceramest attav

fasta musikerresursen, dvs. orkestem.
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Den sågnämnda utredningen lösningen i samverkan med denovan en
respektive stationerade regionmusikavdelningen. Det visade sigort dock
medföra betydande problem i praktiken genomföra detta. Det först iatt var
och med länsmusikreforrnen då1988 de aktuella musikavdelningama infoga-
des i organisation musikteaterdelen, provisoriemasamma som som upp-
hörde.

Lokalisering och regionalt ansvar

de musikteaterinstitutionemaAtt forlades Umeåtill och Karlstad har fleranya
förklaringar. En redan nämnd regionmusikavdelningär fanns plats.en-
Men förutsättning gällde i det fallet sammanlagt tjugotal iett ortersamma
landet.

ocksåFör dessa fanns regionalpolitiska ambitioner och lokalt doku-orter
menterades beredskap och politisk vilja sig uppgiften.att taen en an

ocksåMen med i bilden fanns tanke lämpligt avståndgeografisktetten om
från dessa till redan etablerade musikteatercentra i landet förutomorter -
Stockholm och Göteborg, såvälMalmö. Idénäven de gamlaattnu var som
de institutionerna skulle kunna försörja sina respektive omland mednya
turnerande musikteater.

institutionernaDe startade sin verksamhet med förväntningar.storanya
Dels skulle där produceras professionell musikteater hög konstnärlig kvali-av

dels skulle institutionerna bygga tumeverksamhet.tet, upp en
årde gåttSett 20 kan konstatera de bägge institu-över snart attsom man

tionerna lyckats leva till mycket förväntningarna i det första avseendet,upp av
inte helt samtidigt och med lite olika påän genomslag det nationella.om

planet.
tvåUtvecklingen for uppgift -turnerande musikteater inte lika lätt-är-

vindigt beskriven. Sett hela tidsperioden har betydandeöver antalett upp-
sättningar Umeåproducerats för I har konstruerat portabelturne. man en scen

användas i Sporthallar och liknande, syftemed kunna spela fleri lokaleratt att
de traditionella teatrarFolkets Hus och liknande stårän till förfogande.som
I skrivande stund det inte möjligt siffermässigtär belägga hur denatt

tuméverksamhet bedrivits Norrlandsoperan och Värmlands musik-som av
utvecklats hela perioden. Om den inteöver har ökat eller minskatteater t.o.m.

så påkan det bero dels ganska naturlig ambition inom institution iatten en
lugn och utvecklas konstnärligt på hemmaplan, dels alltmer ökade kost-ro

fornader musikteaterproduktion i kombination med urgröpning anslagensav
reella värde.

För Norrlandsoperan Umeåi just den allt överskuggandeär utveck-nu
lingsfrågan huruvida fåden kan nationell musikteater med verk-status som
samheten decentraliserad till sammanlagt fyra i Norrland.orter
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påMusikteater i Sverige 1990-talet

flesta teater-institutioner har förutsättningarDe ibland musikteater-sättzaatt upp
Påföreställningar mindre komplicerat slag. flera håll lhar utvecklatav man

länsmusiken fåttsamverkan med varigenom tillgång till professionellateatern
musiker. Regelbunden och profilerad musikteaterproduktiton däremot för-är
behållen några institutioner.

På bestårOperan produktionen enliughet med gammalKungliga Teatern i
blandninggod tradition gammalt och balett,Operett,nytt,av en av 0pe:ra,av

experimentuppsättningar. visst inslag tuméverlksamhet förekom-Ettsamt av
kontinuerligt.mer

Stora i Göteborg har praktiskt lien aktuella perio-Teatern under helataget
ändarnåls-den bedrivit sin verksamhet parallellt med ochsträvan att myaen

enliga lokaler. det huset äntligen i sinnevärldenJust kan uppletvasnärnu nya
finns förklaringar till Storan inte särskilt uppmärksam-naturliga ägnar storatt

1980-talets hälfthet energi regional verksamhet. Men underoch senare ar-
regelbundet med regional produktion i samarbete med Musik ibetade man

Väst.
praktisktPå musikteaterproduktion inte spelatsMalmö Stadsteater har taget

nåttgivetvis inte innebär den bara skulle ha denutanför huset, vilket att
Malmö-Lund-området. direktiomenDen signalerar införpublik bor i nyasom

framtiden ökade ambitioner.
Östgötaiteatemsmusikteaterproduktion finns medViss lättare repertoar,

inoimmellan huvudscenema länetdock den flyttas änannatutan att
producterandetillkommit institution.under tidI Stockholm har senare en

sjuttiotaletfri i mitten heltFolkoperan började ärgrupp av men en nusom
viktig rolllårensista spelat för den regionalaetablerad institution de ensom

Rikstteatem.samverkan medfrämst iförsörjningen musikteater,av
harrutvecklingen inomkonstnärliga Vadstena-För den ävengenren

dlocklokaliseradhaft betydelse, helt till hemortenakademiens verksamhet
ocksåSommartidutflykter.för begränsade föreställningar imed undantag ges

Skånesödra Ystads-operan i Vaxholm.samtav
Varierande in-under år nnedRiksteatern har hanterat musikteaternsenare

Efter-distributör.tensitet inom sitt uppdragzsom producent, medproducent,
föremål för umder utredningensRikstetatem särskild uppmärksamhetärsom

årenfår institultioneni denna PMarbete det räcka med konstateraatt att genom
pratktiskt arbete medför uppbyggnadhaft betydelse kunnande ochstor av

spridning av genren.
publiken. DettaMycket talar för musikteatem högt uppskattadäratt alv

såväl produktiion. Beläggningenoperaföreställningargäller lyrisksom annan
jämfört med de drama-vid landets musikteaterinstitutionerbetydligt högreär

tiska scenerna.
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Arbetsmarknaden

Arbetsmarknadssituationen inom musikteaterområdet liknar i flera avseenden
råderden inom flera kulturområden:andrasom

åldersgrupperTidvis och inom vissa finns betydande arbetslöshet.en-
Dimensioneringen områdetolika för aktuella utbildningar inte alltidärav-

tillgångenhelt i fas med arbetstillfällen.
Efterfrågan konstnärlig kompetens starkt koncentrerad fåtaltillär ett-
orter.

efterfrågasyrkesgrupper sångareDe förutom och musiker,är ävensom
regissörer, kostymmakare, scenografer, teatertekniker, kompositörer och

dirigenter, någonrepetitörer i utsträckning vissaarrangörer, samt typer av
administratörer.

Samtliga dessa i varierande involveradegrad i produktionärgrupper, som
ståroch distribution musikteater, oftast finna inne eller i anslut-näraattav

ning till, institutioner området.verkar inom följerDärav utbudetattsom av
några fåarbetskraft koncentrerat till i landet, medär övervikt förorter stor

Stockholmsområdet.
sångare, uppstårBland och periodvis bland musiker, arbetslöshetäven

särskilt för den förra både långvarigkategorin kan bli och ontfattande.som
två åldersgrupperDet främst förefallerär överrepresenteradesom vara
sångare:bland arbetslösa dels och nyutbildade, dels eller mindreunga mer

åldern år.etablerade konstnärer i 35-50 För den kan lös-senare gruppen
ningen eller mindre radikalt falla tillbaka pedagogisk kom-attvara mer en

ingåkommit del yrkesutbildningen.petens, attsom som en av
För musiker arbetsmarknaden och bredare. Här finnsär större numera en

efterfrågan från många olika verksamheter: Symfoni- och kammarorkestrar,
länsmusikinstitutioner, dramatiska och lyriska film,teaterproducenter, radio,
TV För de andra yrkesgruppema arbetsmarknaden betydligt be-äretc. mer
gränsad och säsongsbunden.

Decentraliserad musikteater olika perspektivur

Vilka förutsättningarna för vidare spridning musikteatem i Sverigeär en av
påståenden fårNedan följer antal citat och teckna snabb bild deett som en av

rådervillkor i dag.som
från innehållerCitat legendarisk svensk teaterledare: Musikteatem allaen-

dimensioner. klaffarNär det den överlägsen all teater.är annan
måttfinns kunskap, ambitionerDet och kreativitet i rikt inom de institu--

tioner uppgift producera konstnärlig musikteater hög kvalitetär attvars av
område.och kan spridas inom geografisktstörreettsom
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ingen påDet brist yrkesmänniskor såvälär konstnärerartister öv-som- -
riga kategorier det brist uppgifter många.förär snarast-

finnsDet antal inom olika regioner saknar utbudett orter ettsom av-
musikteater har bra förläge nationell spridning konstformen.men en av
Kunskap och erfarenhet tumeverksamhet stårmed finnateater attom av-
inom främst Riksteatern håll.andraävenmen

Några problemområden:

Musikteaterproduktion och -distribution medför för sig höga kost-var-
bådenader. Genren musik ochär teater.

ÄvenMusikteaterproduktion krångligoch verksamhet.är distribu-storen-
tion och lokalt arrangerande föreställningar ställer särskilda krav.av

lokalerI där musikteater skall krävs förutom och salong,presenteras scen-
många,logermedverkandeutrymmen för orkesterutrymme,även ända-

målsenlig akustik De speciella kraven minskar antalet användbaraetc.
lokaler.

För publikarbete kan det fördelaktigt med viss regelbundenhet ivara en-
utbudet ort.en

frånI produktionsarbetet bör redan början planeras för tumékrav.-
För positiv utveckling behöver ansvarsfördelningen inom det nationellaen-
musik- och teaterlivet förtydligas, med såvälavseende produktion, som
distribution och lokal arrangering.

Kommer finnasdet behov fler verkstäder, ateljéer, lagerlokaler föratt av-
utökad musikteaterproduktionen

Ekonomiskt perspektiv

Aktuell kunskap och information de ekonomiska förutsättningarna så-förom
väl stationär turnerande musikteater finns tillgänglig i Teaterkostnads-som
utredningens betänkande SOU 1991:71. I Teaterutredningens material finns

andraäven exempel produktions- och tumékostnader för samproduktioner
Riksteaternmed den parten.som ena

Tidigare erfarenheter samhälleligt ekonomiskt stöd för regional musik-av
tyder sambandet mellan uppgiften producera regional musik-teater att att
och bestämmelserna för stödet, inte varit tillräckligt konkret förteater att

långsiktigt avsedd kvantitet föreställningaruppsättningar. Attgarantera resur-
gått åtofta for andra behov inom institutionerna ocksåkan tydaserna att

tilldelade för åstadkommagrundresurser önskvärd stationär verksamhetatt en
små.varit för
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Om ideérna i detta förslag måsterealiseras de med för syftet säkerparas en
bidragskonstruktion tilläggsbidrag för regional musikteater medett som- -

når mål.träffsäkerhet sittstor
frågaEn utreda storleken den kan överföras tillär musik-att resurs som

teaterproduktion för ändamål från områden,regionala andra med syfte att
åstadkomma utveckling högre täckningsgrad.moten en

Kulturpolitiskt perspektiv

helt övervägande delenDen Sveriges underförsörjd musikteater.ärytaav
påbehöver inte underlåtenhetssynderDetta bero medvetna eller samhällets

motståndaktiva kulturformen. Vid beaktande den geografiska ochmot av
demografiska finnerstrukturen viktig orsak: Det omöjlighetär attman en en

nå invånaretäcka hela landet eller alla med musikteater.att
Med undantag för de inledningsvis uppräknade institutionemas upptag-

ningsområden vissa i Norrland förekommer ingen regel-övresamt orter
bunden musikteaterverksamhet, knappast sporadisk.ens

utgångspunkterMed dessa formulera målsättninggäller det rimligatt en
för åren.regional musikteater i landet under de 15-20närmaste

Redan 1970-talet väcktes idén uppdelning Sverige i musik-om en av
teaterregioner. Tanken befintliga och tillkommande musikteater-attvar

skulle för tillfredsställaproducenter och behoven i sina respektiveansvara
finns fleraregioner. Det tänkbara orsaker till denna utveckling inte full-att

följdes:

produktions- och distributionskostnadema höga,är-
det tillkommande tuméändamålarbetsuppgift producera förär ochatt atten-
varken personella eller materiella räcker till marginalen,resurser
de ibland förfogandeställts till har alltför löst knutits tillextraresurser som-
den speciella uppgiften,

äldre institutionen blir, desto lägre verkar motivationen bli för att-
turnera,
arrangörsfrågoma har alltför litenägnats omsorg,-

påbrist lämpliga lokaler.-
utgångspunkterMed angivna förutsättningaroch kan realistiskovan en

musikpolitisk området såambition för formuleras här:

Skapa organisatoriska förutsättningar for regelbundet på fåtalutbudett ett-
inom varje region.orter

Skapa organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för planering, pro--
duktion och distribution.
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Förslag till handlingslinjer

Med sådubbelt många musikteaterproducenter i mitten 70-talet, medsom
mångdubbelt dramatisk och därmed total resurssituation iteatermer av en
produktions- och distributionsled inrymmer möjligheter till ompriori-som
teringar, formuleras här borde ligga inom det möjligasett program, som

förverkliga för:gräns att

arrangörskap och publikarbete det lokala planet,-
samverkan, information och marknadsföring länsplanet,-
produktion det regionala planet,

samordning planering och distribution stöd och stimulans för allasamtav
nivåer det övergripande nationella planet.

Arrangörskap och publikarbete

Många initiativ för utveckling inom det kulturpolitiska området har haft per-
spektivet uppifrån och ner. Omsorg och tankemöda har produktionägnats
och distribution, frågormedan har med arrangörskap, publikarbete,som
marknadsföring eller vilka begrepp vill bruka för gräsrotsarbetet,man nu
har lämnats vågvind för i föreställning det ordnar sig ändå. Detatten om
skulle egendomligt sådet och glädjande har arrangörs-vara om vore nog
frågor och publikarbete allt oftare aktualiserats åren.under de Påsenaste
musikområdet detta mycket tydligt iär anslutning till länsmusikreformen.

Även ofta verkargräset grönare vad det i verklig-äntomtom grannens
heten vid skärskådande, såär har frånnärmare ibland musikadmini-man

utgångspunktstrativ betraktat arrangörssituationen inom teaterområdet med
avund. Där finns enhetlig strukturstor med upparbetade informationsvägaren
god spridning hela landet, långöver och där finnstrots och rik erfarenhet.en

För utveckling musikteaterverksamheten i den riktning här före-en av som
språkas bör den etablerade struktur finns för såväl det länsbaseradesom som
det lokala och publikarbetet förarrangörs- kunna bra grundteater attvara en

på.bygga vidare
I samband med Rikskonsertverksarnheten etableradesatt i slutet 1960-av

mångatalet försvann de frivilliga organisationer och föreningar dittillsav som
haft för konsertarrangerandet i landet. Glädjandeett utveckling-äransvar nog

den dvs. kammarmusikföreningar och liknande nybildas,motsatta, deen nu
sluter sig fastare kring ånyosamverkan skapar kunnande ochsamman en som
entusiasm.

De lokala föreningar arbetar med kammarmusik, orkestennusiksom etc.
kan stödben och bygga iett annat dettaatt sammanhang.uppmuntravara
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förutsättning fram-grundläggande förKlart i alla händelserär ettatt en
nivåregional kraftfullt,gångsrikt utvecklingsarbete med musikteater är ett

arrangörsskap.väl fungerande lokaltkunnigt och
fåtal inom varje regionförslag setanke i dettaEn är arrangöreratt ett

ändamålsenligaför musikteater i lokalerskall hanedan arrangörsansvar -
flexibilitet verksamheten. Istorlek ochspelplatser med akustik, som passar

frågan finns erfaren-orkesterdike inte avgörande. Häravseendedetta är om
både exempelvis och Storalösningar Folkoperanandraheter teaternsav

i Göteborg.Lillanannexscen

marknadsföringochSamverkan, information

struktur institutioner ochPå länsnivå väl utveckladfinns av orga-numera en
teaterområdet.arbetsuppgifter inom musik- ochför olikanisationer

Även organisationen be-nuvarande regionalalänge deningen hurvetom-
både målfonnuleringar, ekonomiskt och huvud-står existerar i dag ansvar

i landstingen. Ochmannaåtaganden resultat politiska beslutett omsom av
någotså rollen politiskbör rimligenlandstingen begravs överannat ta som

kraft.
regionala distributions-i detLänsbildningsförbunden utgör parten-

något och profil i olika län.låt olika intensitetmedsystemet, vara
länsteaterföreningar ochTeaterområdet redanhar nämnts numerasom-

håll varje län.institution iflestade även en
också länsmusikinsti-tillkommitmusikrefonnen harden regionalaGenom-

förväntas funge-fungerar ellerorganisationi ochtutioner sammasom en -
både främjare och producent.somra -

arbetsuppgifter finnsmångfalden ochgivet inteDet är att somansvarav
ostri-samverkan. Menautomatik resulterar iuppräkningdennabakom enper

finnas förutvecklade länsstruktur bör kunnai dennadigt ettutrymmeär att
förockså agerandemöjligeninformationsarbete ochsamordnat ett gemensamt

med ochförknippadeekonomiska behov arrangörs-täcka de äratt som
publikarbete.

Produktion

regionala behov skall produce-utgår från förall musikteaterförslagDetta att
verksamhet:etablerade inom dennaredaninstitutionerde ärsomsexras av

stadsteater, Värm-MalmöteaternGöteborgsoperan,StoraKungliga teatern,
och Folkoperan.Norrlandsoperanmusikteater,lands

utifrånbedrivasskäl bör arbetetoch ekonomiskatumépraktiskafrämstAv
ochmusikteaterregioner. InomSverige iuppdelning en avvaraven grov
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dessa finnas åtminstoneskall där musikteaterföreställningar regel-orten
gångerbundet 2-3 spelår för publik.presenteras

Musikteatenegion Landskap Producerande institution

Region Syd Skåne, Blekinge, Småland, MusikteaterMalmö
Halland

Region Väst Västergötland, Bohuslän Göteborgsoperan

Region Bergslagen Dalsland, Värmland, Närke, Värmlands musikteater
Dalarna

Öst Östergötland,Region Gotland, Kungliga teatemFolk-
Södermanland, Uppland, operan
Gästrikland

Region Mitt Hälsingland, Medelpad, FolkoperanNorrlands-
Härjedalen, Jämtland operan

Region Norr Västerbotten, Norrbotten Norrlandsoperan

Beställning, planering, distribution. Stöd och stimulans

Det nationella övergripande planet har sin betydelse i det kulturpolitiskastora
utvecklingsarbetet. Statliga insatser kan skapa fönrtsättningar, strukturera,

långaunderlätta iför och stödja det perspektivet.
också förDetta grundtänkande ligger detta förslag. Hela kom-som en

omstruktureringplexet kan knytas inom Riksteaternsamman genom en vars
och arbetsuppgifter med musikteateravseende skulleregionalansvar om-

fatta

Uppbyggande underhållandeoch lokala regionalakunskap ochav om
förhållanden med påavseende musikteaterföreställningar.arrangering av
Medverkan vid kontakter från nivå producent.lokal till aktuell

Stöd och stimulans inom musikteaterregionema frågorexempelvis i som
har med information, marknadsföring planeringoch ekonomisk göra.att

Samverkan med producerande institutioner: Beställning föreställ-av
Långsiktigningar. ekonomisk och konstnärlig planering. Avtal till-om

delning tilläggsbidrag för regional musikteater.av
4. Distribution.
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Resurser

vissa ekonomiska förförslag för kunna genomförasDetta kräver, att resurser
tuméverksamhet och förmodligenkostnader i samband medtäcka extraatt

produktionen.för viss fördyringäven av
föreslås för regional musik-Tilläggsbidragdenna del inrättandeFör ettav

påinstitutioner förslagtill producerandebidrag skall lämnasDettateater. av
utifrån verksamhet. Lämpligen kan Kultur-konkret planeradRiksteatern en

bidraget.rådet formellt beslutfatta om
inom Riksteatern för deadministrativkräver vidareFörslaget resursen

avsnittet Beställning .....beskrivits iarbetsuppgifter summarisktsom
utifrån ambi-beräkningar olikakrävs, medsärskilt utredningsarbeteEtt

anslagsbehoven och i vilkentionsnivåer, storlekenför klarlägga ut-att
omprioriteringar ochskapasnödvändiga kansträckning de genomresurserna

teaterområdet.uppdrag inomomdefinieringar löpandeav nu
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Översikt: Institutionella producenter musik-inom
dansteaterområdenaoch

Av Sven Gunnar Tillius

Kungl. Teatern, Stockholm Musikteater opera och dans
GöteborgsOperan ochMusikteater dans
Malmö Musikteater Musikteater och dans

UmeåNorrlandsoperan, Musikteater
Musikteatern i Värmland, Karlstad Musikteater
Folkoperan, Stockholm Musikteater
Östgötateatern, NorrköpingLinköping Musikteatermusikal och

ans
Riksteatern, Stockholmlandet Musikteater musikal och

dans distributör ochsamt
samproducent avmed andra
producenter inom musik- och
dansteaterområdena.

framgår ovanståendeSom Förteckning antalet institutionella produ-ärav
dansteaterområdena imusik- och relativt Sverige. För renodladcenter

finns Fördelningenendast producenter. landetöver är stort settopera sex
dansen finns ingen stationärtäckande; dock det gäller institutionellnär pro-

ducent ensemble Stockholm.med egen norr om
Samtliga producenter undantag Riksteatern bedrivernämnda sin verk-

på begränsad region. Turnéverksamhetsamhet eller inom före-ort enen
Riksteaternomfattning. Med förkommer i varierande undantag tuméverk-är

föreställningari antalsamhet inom hela landet opera och dansföreställ-mätt
färre taldramatiska föreställningar.ningar totalt i landet väsentligt än

resurskrävandeMusikteatern dansenoch är avsevärt vad gällermer perso-
Dettanal lokaler dyrare dramatiskoch och därmed än huvud-ärteater. en av

orsakerna till landets begränsade produktion tal.drarnateater.jämfört med
Musikteatern och potential. Konstformemadansen har publikstoren

speciellt vissa såvälhar människorgenrer attraktionskraft dagensstor
bam och har därvidungdom. Musiken bärande element storvuxna som som

få förmågabetydelse. Mycket människor oberördaär musikens sättaattav
känslolivet i rörelse. I kombination sceniskt-dramatiskt skeende blirmed ett
dessa konstformer oslagbara i sin påverkande- upplevelsemöjlighet.och
Opera kallas ofta för allkonstverk. fortsättningenI koncentreras resonemang-

på och dans.en opera
När det gäller tillgängligheten kan den blioch dans i landet störreav opera

med omfattande geografisk betydelsefullspridning. Detta ären mer en
kulturpolitisk uppgift förverkliga, vilket kan ske nuvarandeatt attgenom pro-
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området erhållerducenter begränsat resurstillskott användes förett attsom
systematisera tuméproduktionen och utöka denna verksamhet.

genomgångNedan följer de avgörande konstnärliga, ekonomiskaen av
frågeställningar, sådanoch praktiska blir aktuella vid verksamhets-som en

förändring.
måste fastslås råderemellertid skillnader mellanFörst det de olikaatt pro-

ducenternas verksamhet och uppdrag. Detta innebär nedan förslagnaatt
måste justeras med hänsyn till olikheter. Tuméuppgiftenmodell dessatagen

redan idag olika beroende huvudmannaskap Vissa producenter harär osv.
både dans, medan andra enbart producerar Repertoarskill-och opera.opera

också påverkakonstnärlig konstformen utfonn-nader och olika kansyn
ningen utökad tuméskyldighet.av en

spridningFörslag till åtgärdsmodell för åstadkomma geografiskstörreatt en
och dansföreställningar landet.iav opera

principen i Berggrens för-Landet indelas i vissa regioner se LennartA.
fårGO, MMT förDe stora producenterna KT,slag. ansvarettre

Alltsåsin bildasvarsin region med verksamhetsort öst,centrum. ensom
sydregion omfattande 4-6 län vardera.ochväst enen

två regionala producenterna NO och V0 har län bas ochDe eget som
intilliggandekompletterar med 3-4 län.

områdeerhållaantingen eller komplettera deFolkoperan kan öv-ett eget
då frihet sina anslags-riga riket, FO harproducenterna över större mot

givare.

fåri regioner inte leda till turnéverksamhet inte kan före-Indelningen att
utanför respektive hemregion i mindre utsträckning. Vidarekomma

tuméutbyte mellan sinaskall självfallet producenterna ha huvudorter.ett
fråga mellan GO,dessa fall kan det bli KT,I stora t.ex.om evenemang

sitt förfogande.efter 1994 har likvärdiga lokaler tillMMT som

förhållandelångsiktigt antal 10etablerar med caB. Producenten ett ett
inom region. Lokala kan Teater-lokala arrangörerarrangörer vararesp.

kommunala kultur-föreningar Riksteatern har drygt 200 landet runt,
stadslänsteatrarnämnder, osv.

påinventerar lokalerna deoch den lokalaProducenten arrangören
sedan lokalen till förfogande förrespektive Arrangören ställerorterna.

för inkl. nödvändig personal.gästspelet och bestrider kostnaden denna
samrådi mellan producentMarknadsföring och övrigt publikarbete sker

för aktiviteter.bär kostnadsansvaret dessaoch arrangör, som
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Producenten färdigställerC. dansproduk-operaproduktion ocheller enen
sådantion, har framföras i originalstorleksordning den kanattsom en

under turnén till 8 nämnda orter.

förstaD. Producenten erbjuder lokalarrangörens i handpublik troligen
abonnenter komma till huvudorten för producentensupplevaatt att

och eller dansföreställningar i format.stortopera

Denna växelverkan mellan och mindre produktioner betingadeärstora av
såväl konstnärliga ekonomiska skäl.som

lyriska konstfonnema performing artsDe de dyraste blandär att pro-
många måste ingå,eftersomducera olika konstnärliga personalgrupper

flera involverade, specifiktupphovsmän lokalbehovet Dettaär är m.m.
ocksåinnebär tumékostnadema blir högre för andra performingänatt

måste åtgärder långtsåarts. Därför vidtagas för möjligt be-att som
undermåligaför den skull konstnärligtkostnadernagränsa görautan att

lösningar eller kompromisser.

musikersidan samverkan respektiveE. Producenten bör söka med läns-
musikorganisation. förankring i regionen, ekonomiska fördelarDetta ger

aktuella musikerresursenförutsättning dock den har denEn är attm.m.
ensemblesammansättningen.och regionenadekvata kvaliteten I västra

möjlighet till samverkan länsgränsernafinns god övert.ex. genomen
inspeladbalettproduktioner kan musik användasMusik i Väst. För som

producentens musikerresurs.kan göras egenav

producenten,mellanGenom ovannämnda samverkan länsmusiken ochF.
också ekonomiskt effektivsker arbetsfördelning.lokalarrangören en

omfattar personalkostnaderkostnader, och diverseProducentens som
torde tankesakkostnader, medolika storleken produktslag avav
miljonertill 2,0-2,5 kronor produktion och inomkunna begränsas per

10 olikamöjlighetdenna till 50 helaftonsföreställningarram ge caca
troligen ökasinom varjeplatser region. Antalet föreställningar kan om

fråga exempelvis skolföreställ-kortaredet föreställningar,är om som
delaftonsföreställningar. instudering, verk-ningar eller Förberedelsetid

torde omfatta 5-6stads- och ateljétid, repetitionstid föreställningaroch
mån. påupprätthålla produktionsvolymSkall producenten nuvarande

måste dessa medelhemorten, vilket förutsättessäkert huvudmannen,av
då statsmedel.tillföras dessa institutioner och i form ökadeav

bl.a.kommer med sannolikhet leda tillDetta stor att engagemang av
förstärkning förfreelance-artister, blir arbetsmarknadsmässigvilket en

både artistisk och teknisk personal.

ordinarie insatser.Länsmusiken förutsättes deltaga inom för sinaramen
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lokalaDen ikläder sig lokal- ocharrangören marknadsföringskostnader
enligt punkt 8 erlägger till producenten och länsmusiken belopp,samt ett

täcker de kostnader förenade medär produktionen sättsattsom som
hjul. alltsåBeloppet skall täcka kostnader för trakta-transporter,resor,

eventuella hotellkostnader, utföranderättsersättningar och rörligamenten,
föreställningskostnader, exempelvis spelersättningar, övertidersom

frånDetta belopp kan skifta till avståndberoende frånort ortm.m.
producentorten, föreställningsintensitet Utjämning mellan lokal-osv.

ocksåkan naturligtvis tillämpas.arrangörema Lokalarrangören erhåller
förekommande biljettintäkter.

detta måsteI sammanhang frågeställningarnaobserveras gagesätt-runt
ningen Riksteaterns föreställningar. Bidraget Riksteaterns statsmedelav

subventionera distributionskostnadernaäven Riksteaterns före-att av
uppstårställningar risk för den lokale inte helt be-arrangörenatt äruten

redd följa förslaget ovan.

För ovannämnda verksamhet kommer ståndtill och till-att garantera att
delade statsmedel försvinner in i producentens allmänna produktion
föreslås medlen Kulturrådets försorg tillföres producenten iatt genom
särskild ordning enl. följande:

1 Ansökan medel ingives producenten. I denna ansökan skallom av
ingå principiellt åtagande frånpreliminärt aktuella lokal-änett om
arrangörer.
Kulturrådet2 bedömning ansökan och tilldelar medlen förgör av en

år långsiktighetentidsperiod för och systemati-tre att garanteraav
ken i uppbyggandet forankringen.den publikaav

3 Utvärdering verksamheten genomföres under året.det tredjeav
4 Ev. förnyad tilldelning treårsperiod.för en ny

Sammanfattning: Med statlig insats till de operaproducentema ochen sex
de dansproducentema 20 miljoner år-kronortre ca
ligen 6x2,25 3x2,25 torde ytterligare 300+ ca opera-
föreställningar och 150 dansföreställningar årligenca
kunna genomföras 60-70 utanför hemmascens-orter

statligaDen insatsen föreställning blirortema. per ca
00044 kronor.

Dessutom finns möjligheten respektive hemmascenatt
tillföres inte oväsentlig publikökning den före-en genom

måsteslagna samverkan. Detta bedömas attraktivtvara
för de kommunala huvudmännen.
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De centrala amatörteaterorganisationema
uppgifterna 1993avser

ATFATR

Antal lokala amatörteaterföreningar 38397
Antal enskilda medlemmar 36 1 700550

Antal anslutna riksorganisationer 2410
studieförbund 5 1varav-

Organisationernas ekonomi ATR ATF

Statliga bidrag 569 675 231 3251 l
kulturrådfrån 067Statens 218 000 1 0001varav-

från ungdomsråd 351 675 164 325Statensvarav-
803 000fördelas lokala bidrag 394 00att somvarav-

från 000Lönebidrag AMS 344

från medlemsorgstiftama 495 000 705 000Bidrag

392 000 55 000Medlemsavgifter

Övrigt 000335

ATRFöreställningsverksamhet ATF

960teaterproduktionerBeräknat antal

2958Beräknat föreställningarantal

868 900Beräknad total publik

Den sverigefinska amatörteatern 1992

sverigefinska Riksförbundet SFRF finskasamordnar den amatörteater-
iverksamheten Sverige. några verksamhetNedan följer dennauppgifter om

1992.

medlemsföreningarAntal lokala 26

statsbidrag 800 000 kr
fördela 000120attvarav som-

bidrag till medlemsorg.

Beräknat antal produktioner 54

Beräknat antal föreställningar 83

Beräknad total publik 6005
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1993Sommarspel

sommarspelen viktigt forum för svensk Förutomär amatörteater.ett
förekommer skiftande formeramatörteaterföreningar de arrangörermest av

lokala studieförbund,hembygdsföreningar, kommuner, länsteatrar,tsom ex
oftaKännetecknande för dessa spel deprivata sällskap är ärattetc.

och sommarspelenmellan professionellamötesplats amatörer.utövare ger
åldrarmånga allaför människor och de agerandeplats representerarscen -

från till gamla.barn
från förteckningNedanstående uppgifter beräkningar hämtade ATR:sär

sommarspel 1992.över

produktioner 170Antal

275föreställningar 1Antal

750medverkande 8Antal

382 000publikantalTotalt

folkbildningeninomAmatörteaterverksamhet

199192 Förändring199091

676 1,1 %758 7studiecirklar 7Antal -
365 510 5,1 %922studietimrnar 347Antal +

6,3 %639 64 47960deltagareAntal +

1,9 %512 34 83435kvinnorvarav --
5,0 %54 %59 %kvinnor %varav --
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Beräkningsunderlag differentieradeavseende

producentkategoriergrundbeloppsvärden för olika

Inledning

musikinstitutioner relateratlokala regionala ochstatsbidraget till och ärteater-
varjeinstitutionernas personalvolym. Grundtankentill de enskilda är att an-

årsverk statsbidragsenhet benämntskallställd eller s.k. generera en--
årsverkennågot flernärvarande har flertaletgrundbelopp. För änteatrar

inväntatagit sig expansionberoendegrundbelopp utan attatt enman en
finansiering.statlig

musikinstitutionemanormalt för ochGrundbeloppet teater-motsvaras av
årslönekostnad, storlekbidragsschablon baserad55 procent varsenav en

Budgetåret 199394 uppgickochsymfoniorkestrarvarierar mellan teatrar.
lönekostnadspåslaginkl. LKP143 000 kronororkestergrundbeloppet till ca

uppgick till 120 000 kronor.teatergrundbeloppmotsvarandemedan ca
förändrade grundbeloppsvär-Nedanstående effekternaberäkningar avav

Teaterutredningens överväganden. Beräk-förunderlagden har tjänat som
för antyda konsekvensernaexempelskall endastningarna att av nyasomses

ikriterier har exemplen:Följande använtsgrundbeloppsfaktorer.
fast musikteater- ocheller dansensemb-Institution medMusikdansteater:

grundbeloppsvärdet detbaseras detinstitutionerle. För dessa nya som
statsbidraget skulle öka medvilket innebärorkesterinstitutionergäller för att

avvikande utfalletDet för Folkoperangrundbelopp.drygt 23 000 kronor per
treårsperiodunderinstitution i bidragssystemetpåberor dennaatt en er-nya

grundbeloppsschablonen.60håller statsbidrag baserat procentett av
huvudsakligenTalteaterinstitution med lokal verksamhetStationär teater:

under spelårendeföreställningarna harmindre 30 tre senasteän procent av
det påbyggerI exemplet statsbidragethemkommunen.framförts utanför nya

med 5minskninggrundbeloppsschablonen,50 dvs. procentprocent avav en
nuvarande värdet.det

under deTalteaterinstitution föreställningarTurnéteater: tre senastevars
exempletIåren till 30 framförts utanför utgörhemkommunen.än procentmer
dvs. ökningstatsbidraget 60 grundbeloppsschablonen,det procent ennya av

det nuvarande värdet.med 5 procent av
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Beräkningar bidragsejfektenza dijferentierade grundbelopp krav av

AntalTeater Statligt anslag Statligt anslag Bidrags-
grundbelopp 199394 199394 förändring
199394 regler reglernuv. nya

Musikteatrar
Folkoperan 45 5 869 800 7 020 000 150 200l
Göteborgs musikteater 286 34 197 020 98040 898 000 6 700
Malmö stadsteater 250 29 892 500 35 750 000 857 5005
Musikteatem i Värmland 6 490 51057 815 8 151 000 3351
Norrlandsoperan 70 8 369 900 640 10010 010 000 1
Östergötlands länsteater 50050 5 978 500 7 150 000 1711

Stationära teatrar
Borås 6 098 070 120stadsteater 51 5 683 950 -414

680i Göteborg 64 652 480 800 -519Folkteatem 7 7 132
320Göteborgs stadsteater 211 25 229 270 23 515 950 713-l

68 8 130 760 578 600 160Helsingborgs stadsteater 7 -552
440Malmö stadsteater 137 16 381 090 15 268 650 112-1
000Stockholms stadsteater 300 35 871 000 33 435 000 436-2

565 600 916 -649 600Upsala stadsteater 80 9 8 000
440Västmanlands länsteater 37 4 424 090 4 123 650 -300

Örebro 603 620länsteater 38,5 4 445 4 290 825 -312

Turnéteatrar
Bohuslänsteatem 24 869 680 3 130 560 260 8802

630 869 680 239 140Byteatem, Kalmar 22 2 540 2
450Dalateatern 35 4 184 950 4 565 400 380
450Gävle 35 184 950 565 400 380Folkteatem i 4 4

108 700Halland 10 1 195 700 1 304 400Teater
304 520 695 840 391 320Jönköpings länsteater 36 4 4

68064 652 480 8 348 160 695Kronobergsteatern 7
20060 174 200 7 826 400 652Norrbottensteatem 7

380 450Skaraborgs länsteater 35 4 184 950 4 565 400
930663 160 423Västerbottensteatem 39 4 230 5 087

652 554 370Västernorrland 51 6 098 070 6 440Teater
Älvsborgsteatem 01023 750 110 3 000 120 2502
Östergötlands 660920 282118 14 109 260 15 391 1länsteater

6502296,5 275 081 655 290 927 305 15 845SUMMA
790855musikteatrar 758 91 123 210 108 979 000 17Därav
380955 805 109 945 -8 010stationära 911 117 425Därav teatrar

6 000 240552 66 002 640 72 002 880Därav tuméteatrar
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förteckningSystematisk

Statsrådsberedningen Finansdepartementet
mottagandeFörberedelserför Ändradkommit...krigetOm för statligastatistiken.ansvarsfördelning den [l]av

samhällsekonomiskBilagedel. SverigeochEuropa.Enbistånd1949-1969militärt +
konsekvensanalys.[6]

Justitiedepartementet JIK-metoden, [13]m.m.
mervärdeskattefrågor Kultur [31]Vissa III m.m.EG [4]Vapenlagenoch -

sysselsättning skattemasbetydelseUppskattadochpsykiatri. [5]Kriminalvård om-
[43]för denprivatatjänstesektom.Års- EG-direktiv.koncemredovisningenligtoch

Folkbokföringsuppgiñemai samhället.[44][17]ochDel I II. Ju.
Allemanssparandet [50]översyn.[23]bostäder.Förvalta en-

Vallagen.[30]
Utbildningsdepartementet[49]Utrikessekretessen.

för livslångtlärande.[45]Grunden
Utrikesdepartementet anslutningendenobligatoriska tillAvvecklingav

Studentkårerochnationer.[47]Sverigei utrikes-ochFöljdemaförHistorisktvägval-
blibli, respektiveintehänseendesäkerhetspolitiskt attav

KulturdepartementetEuropeiskaunionen.[8]imedlem
övergripandeFörslagtillAnslutningtill EU kontinuitet- konstochkulturFörnyelseoch om-

lagstiftning.[10] i framtiden.[9]
medborgarskapsärenden, [33]VandelnsbetydelseidemokratiSuveränitetoch m.m.
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