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Scenografi av ingenting
Har scenkonsten tappat rösten?
Upprop för bättre frigruppsvillkor!
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LED
A

R
E Fördubbla anslagen 

till den fria scenkonsten!
Våren och försommaren är festivalernas tid för scen-    
konsten. Redan nu har arbetet startat för den stora scenkonst-    
biennalen i Malmö 2015. Urvalskommitté och programgrupp 
är tillsatta av Svensk Teaterunion, och många producenter inom 
den fria sektorn och institutionerna nominerar de föreställningar 
som ska skaka om oss i maj 2015!

Även i år finns ett antal festivaler runt om i landet. Under dessa 
ska vi presentera ett ”Upprop för den fria scenkonsten!”, ett ma-
nifest skapat av Danscentrum, Teatercentrum och Teaterförbun-
det. Vi bjuder in till en dialog om den fria professionella scenkon-
sten under maj månad, i anslutning till scenkonstfestivalen Made 
i Umeå, på Bibu i Helsingborg och under Göteborgs dans- och 
teaterfestival. Teaterförbundets regionråd Stockholm arrangerar 
ett möte i Stockholm i maj och vi avslutar på riksnivå under Al-
medalsveckan i Visby.

Manifestet är ett viktigt samarbete mellan tre parter som kan 
göra skillnad för framtiden och bli en bra plattform i den scen-
politiska debatt som dragits igång inför valet i höst. Vårt arbete 
med uppropet har präglats av den gemensamma synen att den fria 
professionella scenkonsten är en självklar del av det svenska kul-
turlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande 
scenkonst. Det gäller inte minst det politiskt prioriterade områ-
det för barn och unga, där den fria scenkonsten svarar för hälften 
av alla föreställningar.

Det nuvarande offentliga stödet ligger inte i nivå med den fria 
scenkonstens roll och betydelse. De anslag som staten via Kultur-
rådet ger är naturligtvis en viktig grund för verksamheten, men 
de urholkas år från år, eftersom de inte räknas upp med pris- och 
löneuppräkningen. Så här krävs som ett första steg: en fördubb-
ling av anslagen!

När jag började min bana som skådespelare på 70 talet, var 
det ganska självklart att barn i grundskolan, varje årskurs, skulle 
få en scenkonstföreställning per termin, på plats i skolan. Många 
fria grupper och även läns- och regionteatrar och Riksteatern for 
land och rike runt, man byggde och rev sin dekor på nya skolor 
varje dag, och spelade många föreställningar av varje produktion. 

För egen del var det ofta så att det var en föreställning för låg-  
stadiet på morgonen och så en för mellanstadiet efter lunch och 
sen iväg till nästa plats.

Ett viktigt krav är att varje elev i grundskola och gymnasium 
ska ha möjlighet till en scenkonstföreställning per termin!

För att den fria scenkonsten ska kunna möta sin publik krävs 
ett väl utvecklat arrangörsstöd och ett aktivt publikarbete. Ti-
digare modeller för att förmedla föreställningarna med hjälp av 
kultursekreterare har på flera håll rustats ner. Detta medför färre 
föreställningar och ökade kostnader för administration och resor. 
Stärk arrangörerna!

Ofta funderar jag på hur vi ska nå fram med våra budskap, hur 
vi ska kunna uppnå en ordentlig förståelse för kulturskaparnas 
villkor. Hur vi ska finnas med på den politiska dagordningen 
bland skola, vård och omsorg. Vi kulturskapare ska inte bara vara 
kompetenta inom våra yrken, vi måste också vara väldigt bra på 
att motivera vår existens. Låt oss tillsammans hitta de goda ex-
emplen – möjligheten finns på de platser där vi presenterar vårt 
upprop. Under hösten 2013 var det en mycket aktiv debatt och 
agerande om stödsystemet för den fria scenkonsten i Stockholm.          
Huvudorden där var ”respekt för verksamheten” och ”dialog 
med politikerna”.  Finansiering är viktig men inte det enda som 
ska möjliggöra en utveckling av den fria professionella scenkon-
sten. Jag är mycket stolt över det goda samarbetet med Danscen-
trum och Teatercentrum. Välkommen till våra möten i maj och 
i Visby i juli. Tider och platser finner du annan plats i tidningen 
och på våra webbsidor.
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    4  MåNadeNs bild
  Stuntkvinna: Madeleine Barwén Trollvik.

 
       7 OMföRdelade Medel fRåN KultuRRådet dRabbaR daNsaRe
 Träningstimmar för dansare minskar.

 9  KultuReN saKNas i stuNdaNde eu-val  
  Cecilia Wikström (FP) går emot kulturskapare.

 10  iNteRvju: jOhaN PaulssON
 Förmedlaren som är en ljuspunkt i mörkret hos Af Kultur Media. 

 12 uPPROP föR deN fRia sceNKONsteN
  Alla i branschen eniga – anslagen måste öka! 

  
 18 jeNNy vill sKaPa MötesPlatseR via blOgg
  Ny ordförande för avdelning scenografer/kostymdesigners. 

 24 filMRegissöReR syNaR tv-dRaMatiKeNs villKOR 

 29 KRöNiKa: MaRtiNa MONtelius
  Teater är som livet: simpelt och futtigt! 

 30 RöstföRstäRKNiNg behövs det? 

Nästa nummer kommer den 28 maj

Presstopp den 9 maj

innehåll nr 3-2014

10

18 Scenograf Jenny Nordberg. Foto: Nille Leander.
Aktuell med föreställningen ”The extended version of nothing”.

30 Ur föreställningen ”Flygräddare” på Unga Klara.
På bild: Maria Johansson. Foto: Sara P Borgström.

12 Ur föreställningen ”Klimatfrossa” av Teater Barbara.
På bild: Adriana Savin.

10 Arbetsförmedlare Johan Paulsson. Foto: Michael Melansen.
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När det hotfulla blir absurt

Det är ett oförglömligt ögonblick när Charlie Chap-
lin håller sitt sista brinnande tal i filmen ”Diktatorn” från 1940.

– Filmen inspirerar mig. Den uppmuntrar och inger hopp till 
mig som artist. Bara det faktum att han kunde göra filmen och 
tala klarspråk mitt under ett brinnande krig. Filmen visar att det 
går att göra provokativ film och ge utrymme för sina egna åsik-
ter, säger Madeleine.

Diktatorn gjordes 1940 men temat känns skrämmande aktu-
ellt med tanke på den senaste tidens händelser – nazisters framfart 
i Stockholm och Malmö. 

–  Jag känner mig vilsen i hur jag ska bemöta de tendenser som 
dykt upp på nytt. Jag är oroad över Sverigedemokrater som bytt 
skepnad, Svenska Motståndsrörelsen och Svenskarnas parti som 
fått luft under vingarna. Då ger filmen kraft, den visar att vi inte 
behöver vara så styrda som vi tror, som artister har vi makt att 
påverka inom de konstformer vi verkar.

Charlie Chaplin lyckas med mästerverket att förvandla det 
hotfulla och farliga till absurditeter.

– Att kasta tårtor är, även om jag i hemlighet njöt lite av det, en 
dålig lösning. Vi måste med demokratiska medel möta dessa svar-
ta krafter. Jag såg ”Diktatorn” senast för ett år sedan, och det är 
en fröjd att se Charlie Chaplins kroppsspråk. Jag var 12 år när jag 
första gången såg ”Diktatorn”. Jag älskar den lika mycket idag, 
och ska se om den! Filmen är både gräns- och åldersöverstigande.

 
MAgdAlenA BoMAn
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Namn: Madeleine Barwén Trollvik.
ålder: 26 år.
yrke: Stuntkvinna.
aktuell i: långfilmen ”Tommy” där 
jag dubblar Moa gammel. för tillfället 
spelar jag in en reklamfilm. Håller också 

i en kurs i stage fight för Calle flygares teaterelever.
Kulturupplevelse som inspirerat: Sagan om ringen-böckerna och 
david eddings fantasy-böcker om pojken garion.

En stuntscen med Madeleine i senaste Sune-filmen.
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Speeddejten ingår i en ny överens-
kommelse om samarbeten som Af Kultur 
Media träffat med flera betydande arbets-
givare på scen/film- och mediaområdet 
– bland andra Dramaten, Nyhetsbolaget/
TV4 och SVT. Af Kultur Media tar på sig 
ansvaret att ordna speed-dejting, audi-
tions, informationsmöten och intervju-
tillfällen i syfte att hjälpa arbetsgivarna att 
hitta rätt person.

– Arbetsgivarna har ett stort antal in-
tresserade till varje tjänst, men samtidigt 
är deras möjligheter att genomföra akti-
viteter på egen hand begränsade. Vi så att 
säga ”sopar banan” för dem. Vi kontaktar 
inbjudna deltagare, administrerar intres-
seanmälningar, planerar speeddejting och 
auditions, gör scheman, ordnar informa-
tionsmöten och intervjutillfällen. Vi står 
för infrastrukturen medan arbetsgivar-
na gör de slutliga urvalen, säger Philippa 
Wallér, nationell branschstrateg på Af 
Kultur Media.

Hon är mycket nöjd över de nya över-
enskommelserna och ser fram emot sam-
arbetet med alla nya parter. 

– Mötet det 28 april är ett led i en större 
satsning. Vi ska ordna två speed-dejtings 
per termin och en audition om året åt Dra-
maten och vi är på gång med Stockholms 
stadsteater också. Speeddejten i april pågår 

i ungefär tre timmar och runt 25 personer 
kommer att få en chans att presentera sig 
för Dramatens ensemblechef.

Den 11 augusti planeras en audition hos 
Dramaten där skådespelare får möjlighet 
att spela upp en scen om cirka tre minuter, 
och därefter tala med representanter från 
Dramaten.

 Af Kultur Media har redan hunnit ord-
na ett antal speeddejts och informations-
möten åt Stockholms filmfestival och Ny-
hetsbolaget. Målet är att arbetsgivarna kan 
nå verksamma över hela Sverige.

    MAgdAlenABoMAn

Har du förtroende för 
Af Kultur media?

”det beror på vem 
som är handläggare”

Tove Dahlberg, sångare:
– Det beror mycket på vem 

man får som handläggare. Ar-
betsförmedlingen i stort åtnjuter 
väldigt lågt förtroende och det 
skapar en obalans, kanske särskilt 
inom AF Kultur Media. Som det 
ser ut nu måste AF Kultur Media 
försöka locka till sig arbetsgivar-
na, trots att de inte är beroende av 
dem på samma sätt som de arbetssökande. 
Men AF har en service för sångare, det är 
jättebra att det är möjligt att åka iväg och 
provsjunga och få resa samt uppehälle er-
satt av förmedlingen. Det är också  lovvärt 
att de nu har anställt Philippa Wallér som 
ju är en branschkunnig person. Jag hoppas 
hon får allt det stöd hon behöver.

”Om du har en personlig kontakt,       
annars är det skit”

Pyret Brax Kjellström, film- 
arbetare:

– Äh, det handlar om man har 
en personlig kontakt med hand-
läggaren. Då är det okej, men 
annars är det skit. De flesta är ju 
frilans, men om man som jag har 
varit fast anställd så lever man i 
villfarelsen om att de på arbets-
förmedlingen ska förmedla jobb till en. 
Men så är det ju inte. De kan inte ordna 
jobb i den här branschen.

”vet inte vad det innebär, men en 
specialistförmedling känns relevant”

David Hammarberg, cirkus- 
artist:

– Jag vet inte vad Af Kultur 
media innebär. Jag bor i Gävle och 
har då gått till vanliga arbetsför-
medlingen när jag stått utan arbe-
te. De jobb jag söker kommer inte 
in dit. Jag jobbar på traditionella 
cirkusar och ordnar alla mina 
uppdrag på egen hand. Nu var det många 
år sedan jag var i kontakt med arbetsför-
medlingen. Men en sak de gjort har varit 
bra. Jag fick gå en starta eget kurs genom 
förmedlingen och den var utmärkt. Men 
annars vore nog mer relevant att gå till en 
specialistförmedling.

bARoMETERn

Speeddejting på 
Münchenbryggeriet
Den 28 april ordnar Af Kultur Media en speeddejting  där 
manliga skådespelare får träffa Dramatens ensemblechef 
inför kommande rekryteringar – både på kort och lång sikt.

A
kTu

ELLT

Vad tycker du?
Har du förtroende 

för Af Kultur media? 

Svara Ja eller Nej på: 
www.teaterforbundet.se

Fråga i förra numret:
Har du fått jobb
via sociala media?  

    

• Till speed-dejten den 28 april önskar 
Dramaten träffa manliga skådespelare i 
spelåldern 20–35 år.
• Philippa Wallér är nationell bransch-
strateg på Af Kultur Media vilket innebär 
att hon bland annat ingår i fyra olika 
nationella branschråd på kulturarbets-
marknaden: film, ord & media, scen & ton, 
bild & form. 
• Teaterförbundet ingår i två av 
branschråden: film samt scen & ton. Råden 
träffar förmedlingen två till fyra gånger 
om året. 

46%

54%
NEJ

JA
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I år får Balettakademin minskade anslag till att bedriva 
daglig träning, medan Danscentrum Stockholm och Danscen-
trum Syd får utökade anslag. Eftersom Balettakademin håller i 
träningen av jazz och klassisk balett i Stockholm, är följden nu att 
baletträningen minskat från fem till fyra klasser i veckan och att 
jazz-träningen inte kan pågå regelbundet under våren – i tre, fyra 
veckor blir det ett uppehåll i träningen.

– Det är mycket olyckligt för oss dansare. I Stockholm där 
större delen av Sveriges dansare bor och arbetar borde det vara 
självklart att jazz, balett och modern dans kan tränas varje 
dag.  Att antalet klasser minskar samtidigt som kostnaden för ter-
minskortet höjs är fel. En orsak till det är att ju anslagen till daglig 
träning stått still under många år, medan kostnader för hyror och 
coacher ökat, säger Kerstin Abrahamsson, i dansavdelningen på 
Teaterförbundet. 

Dansavdelningen hoppas dock att samarbetet mellan Danscen-

trum och Balettakademin intensifieras, att de gemensamt ska ar-
beta för att anslagen till den dagliga träningen ökar på sikt.

– Det är viktigt att vi för en dialog om detta. Då kan vi lösa 
situationen på bästa sätt och diskutera hur vi ska gå vidare. Tea-
terförbundet och dansavdelningen kommer att ha ett möte med 
Statens kulturråd för att uppmärksamma de konsekvenser beslu-
tet får för dansarna, säger Kerstin Abrahamsson.

Dansavdelningen planerar också att tillsammans med grup-
perna för daglig träning på Balettakademien respektive Danscen-
trum samla dansare, arrangörer och bidragsgivare till ett stormö-
te i juni. Syftet är att få till stånd en diskussion om den dagliga 
träningens framtid. Hur den ska se ut, hur pengar som finns bäst 
ska användas. Samt vilka önskningar som finns kring den dagliga 
träningen utifrån ett längre perspektiv.

MAgdAlenA BoMAn

Kulturrådets stöd till daglig träning har omfördelats. 
Konsekvenserna blir att träningstillfällena för klassisk balett 
och jazzdans i Stockholm minskar.

Färre träningstimmar för dansare

De politiska partierna Socialdemo-
kraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i 
länet gör olika bedömningar av var Dan-
sens hus borde ligga. Den utredning som 
regionen lät göra, föreslog att Piteå skulle 
vara centrum för den pedagogiska verk-
samheten och att den konstnärliga skulle 
finnas i Luleå. Förslaget stöds av lands-
tingsledningen, men (V) vill att Piteå ock-
så ska ha dansscenen. 

– Nu är det risk för att allt fryser inne, 
säger en frustrerad Kent Ögren (S),  ordfö-
rande i landstingsfullmäktige. 

Han tänker inte lägga fram något för-
slag förrän det finns en politisk majoritet 
bakom det. Och han är kritisk till att dans 

och konstnärlig verksamhet ”som vore 
oerhört värdefullt för oss” har förvandlats 
till ett regionalpolitiskt slagträ. 

– Det jag kan göra som tjänsteman är 
att bidra med fakta, och de säger att det 
inte är en lyckosam förening med konst-
närlig och pedagogisk verksamhet i nära 
anslutning till varandra, säger Elisabeth 
Lax divisionschef för kultur och utbild-
ning i Norrbottens läns landsting. 

Hon tillägger att ett bra beslut är vik-
tigare än en snabb lösning. En fördröjning 
på ett halvår eller ett år, som det blivit, har 
ingen avgörande betydelse. 

– Men ett beslut i närtid behövs nu för 
den professionella dansens utveckling i 

länet, säger Elisabeth Lax. Den planerade 
satsningen i Norrbotten är unik i ett eu-
ropeiskt perspektiv, det är få regioner som 
har bestämt sig för en kvalitetssatsning 
inom dansen. 

Detta är viktigt för dynamiken i hela 
Danssverige, menar Olof Westring, i Tea- 
terförbundets dansavdelning.  

– Det handlar om en hel kedja av ar-
betstillfällen, inte bara dansare utan även 
ljussättare och kostymdesigners, för att 
nämna några. En fördröjning innebär en 
risk att dansare försvinner utomlands och 
det är naturligtvis tråkigt för publiken,  
säger Olof Westring. 

Planerna på ett regionalt danscentrum i Norrbotten har 
kört fast. Politikerna i kommun och landsting var överens 
om att dansen skulle få institutionell plattform. Men där 
upphör enigheten. 

Luleå och Piteå strider om Danscentrum

KAjSA olSSon 
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Det nya scenkonstbolaget kom-
mer att ägas av Norrköpings och Lin-     
köpings kommuner samt landstinget.

– Vi vill förbättra styrningen och sam-
ordningen och skapa tydligare relationer 
mellan institutionerna och ägarna, kom-
menterade landstingsstyrelsens ordföran-
de Marie Morell (M) beslutet i SVT Öst-
nytt.

Som Scen & film har rapporterat om ti-
digare så har även Helsingborgs stad planer 
på att slå samman flera kulturverksam- 
heter.  I mars fattades beslut. 

Max Granström, vd och teaterchef för 

Helsingborgs stadsteater och därtill även 
vd för Helsingborg Arena, ser flera intres-
santa möjligheter med en eventuell sam-
manslagning.

– Jag tror att fler konstnärliga samar- 
beten kommer att bli av när verksamheter-
na nu bokstavligen kommer att dela bord 
med varandra. 

Men i Sundsvall, som nu har fem års 
erfarenhet av fusionen Scenkonstbolaget, 
är det möjligt att se hur den tänkta sam-
ordningsvinsten uteblivit. 

I stället talas det om en organisation 

som kräver mer administration – pengar 
som nu tas från den konstnärliga verksam-
heten – vilket leder till färre produktioner.

Anna Carlson, Teaterförbundets ord-
förande, tror att sammanslagningar 
kan leda till en oansvarig kulturpolitik. 
   – Det blir ett sätt att krypa undan det 
politiska ansvaret för finansieringen av 
scenkonsten. Politiker talar gärna om      
synergieffekter, i praktiken överlåter de 
till ledningarna i scenkonstbolagen att ta 
ansvar för nedskärningar när anslagen ur-
holkas.

YlvA lAgerCrAnTz Spindler

Det råder fortsatt stordriftsyra inom kulturen. För fem 
år sedan slogs länskulturen i Västernorrland ihop till ett 
scenkonstbolag. Nu vill Östergötland göra samma sak och 
slå ihop Norrköpings symfoniorkester, Östgötateatern och 
Östgötamusiken till ett regionalt bolag.

Sammanslagning – ett sätt 
att krypa undan ansvar

Hallå där, Andra Lasmanis, 
som är filmkonsulent för den 
treåriga filmsatsningen Moving 
Sweden, vars syfte är att ge fil-
mare möjlighet att berätta i olika 
format – 30, 45 och 60 minuter 
– Hur går det?

– Starten har varit lite 
långsam men nu rullar det 

på. I maj ska vi ha ett tredje styrgruppsmö-
te och välja ut några projekt som kommer 
att få produktionsstöd. Redan nu är det 
två 45-minutersprojekt igång. Den ena 
filmen, ”Vi ska bli rappare”, produceras på 
Plattform AB och är i klippfas. Det andra 
projektet, ”Flaket”, produceras av bolaget 
Solid Entertainment AB i Skåne och in-
spelning planeras i sommar. På styrgrupps- 
mötet hoppas jag att vi kommer att bevilja 

ytterligare stöd till minst fem filmer.
Vad är syftet med Moving Sweden?
– Vi vill vara en plantskola för svensk 

film och visa att det går att göra annat än 
konventionell långfilm. Målet är hitta och 
stödja starka berättelser i nya, spännande 
former.  Produktionerna finansieras ge-
nom samproduktion mellan producenten 
och Sveriges Television med produktions-
stöd från Svenska Filminstitutet. Jag hopp-
as att vi ska kunna få fram en stor bredd av 
olika sorters filmer, allt från experiment 
till drivna berättelser. 

Varför har det tagit tid att få snurr på pro-
jektet?

– Jag tror att det har varit lite svårt för 
många att tänka i nya format. Filmbran-
schen är konservativ och fast i gamla ra-
mar. Det har funnits en uppfattning om att 

en riktig filmare gör långfilm. Till en bör-
jan fick vi in många långfilmer som klämts 
ned i tid och det funkar inte. Men nu upp-
lever jag att det finns en annan förståelse 
och intresse för dessa kortare format. Vi 
ser många spännande varianter. Det finns 
stora möjligheter att göra nyskapande film 
i olika format som sedan kan visas både i tv 
och på bio.

Finns det några berättelser du saknar?
– Jag skulle vilja se mer projekt som 

är riktade till barn upp till ungefär 10 år. 
Dessutom saknar jag berättelser som ny-
fiket lyfter blicken, tittar runt omkring 
i verkligheten och skildrar vad som sker  
här och nu i Sverige?

gerTrud dAHlBerg

Moving Sweden ger stöd till nya berättelser

HALLå DÄR...
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Kulturfrågor är ingen stor sak i valet till EUs parla-
ment i maj. Det menar Ulrica Källén Lörelius, verksamhetsledare 
vid KLYS – Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbets-
nämnd. 

– Svenska EU-politiker ser kulturfrågor som nationella och 
regionala, säger Ulrica Källén Lörelins.

Under 2013 hamnade kulturfrågorna i centrum vid ett par 
tillfällen. Först gällde det europeisk filmproduktion och public 
service när EU och USA inledde förhandlingar om ett frihan-
delsavtal (TTIP). Kulturella och audiovisuella tjänster borde 
undantas menade vissa, annars hotade USA-dominans av den 
europeiska filmmarknaden. EU röstade slutligen för att undanta 
områdena. Men svenska allianspolitiker och en socialdemokrat 
röstade emot undantaget. Bland dem den tidigare kulturpoliti-
kern Cecilia Wikström (FP).

 Några månader senare hamnade hon i hetluften igen när        
Europaparlamentet presenterade en studie för att utveckla privat-
kopieringsersättningen – en ersättning till kulturskapare för den 
omfattande privatkopiering av film och musik som görs. Cecilia 
Wikström delade i frågan Piratpartiets upphovsrättsliga värde-
ringar.

– Vi är besvikna på henne, säger Ulrica Källén Lörelius. 
KLYS, som bevakar frågan om reformer på upphovsrättsom-

rådet inom EU, menade att Wikströms ställningstagande möjlig-
gjorde en större användning av upphovsrättsligt material utan er-

sättning till upphovsmännen. I ett brev till Cecilia Wikström bad 
man henne förklara sin inställning. Hon lovade återkomma. Det 
var i november. Ännu i april hade hon inte svarat KLYS. 

På Scen & Films fråga vilken hennes inställning till privat-
kopieringsersättningen är svarar hon i ett mejl: Om du vill göra 
en säkerhetskopia eller kopiera en cd för att kunna spela låtarna 
både i lägenheten och bilen bör du ha rätt att göra det så länge du 
inte delar materialet med andra. Att kräva ersättning för sådan 
kopiering till upphovsrättsinnehavaren måste basera sig på att 
man anser att denna privata kopiering på något vis skadar upp-
hovsmannen ekonomiskt.  Därför, menar Cecilia Wikström, bör 
ersättningen på sikt fasas ut.

Ulrica Källén Lörelius håller inte med: 
– Wikström ger en bild av att privatkopiering inte längre        

förekommer i en digital värld. Det stämmer inte alls. Enheter och 
produkter med allt större lagringskapacitet som möjliggör privat-
kopiering har ökat kraftigt de senaste åren. Undersökningar visar 
också att tv, film och musik fortfarande kopieras för privat bruk 
i hög omfattning. 

Att stå upp för upphovsrätten kan drivas hårdare mot de svens-
ka EU-parlamentarikerna, tillägger Ulrica Källén Lörelins, apro-
på det stundande valet.

                        gerT lundSTedT

EU-parlamentarikern Cecilia 
Wikström har två gånger 
gått emot kulturskaparnas 
intressen för upphovsrätt och 
filmproduktion.

Wikström får kritik för bristande 
stöd till kulturskapare i EU

Den tidigare kulturpolitikern Cecilia Wikström (FP) ville inte att kulturella och audiovisuella tjänster skulle undantas i handelsavtalet med USA.
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Arbetsförmedlingen befinner sig nära botten på Sifos 
förtroendebarometer. Men det finns undantag. Jonas 
Paulsson på AF Kultur Media i Stockholm 
får idel lovord av skådespelare. 

Det är ledsamt att gå till Arbetsförmedlingen. Men när 
jag träffat Jonas kan jag gå därifrån glad och stärkt. Han försöker 
verkligen hjälpa en, säger en skådespelare med eftertryck.  

Hur känns det att man talar väl om dig bakom din rygg? 
Jonas Paulsson tar emot i ett besöksrum på AF Kultur och stäl-

ler undan datorn. Han stryker sig över sin rakade hjässa och ser 
lite generad ut. 

– Jag blir … väldigt glad. Att människor går ut i uppdrag, är 
förstås en glädje för mig, men att få den här responsen är ett kvitto 
på att jag närmar min yrkesroll på ett bra sätt. 

Rollen som förmedlare innebär att balansera mellan att vara 
kontrollmyndighet som ska se till att de arbetssökande uppfyller 
villkoren i a-kassan, och servicefunktionen. Det kräver att jag är 
tydlig mot dem man möter med hur uppdraget ser ut, säger Jonas 
Paulsson och får det att låta enkelt. 

Att hjälpa skådespelare, regissörer och scenografer att hitta 
plats på en arbetsmarknad där jobben är få, kan vara betydligt 
tuffare.  

– De jag möter kan sin arbetsmarknad och är ofta bra på att 
hitta sina egna vägar. Vi kan hjälpa till genom att se om det går 
att göra vägen mer framkomlig, genom att lyssna och ställa rätt 
frågor. Med respekt för människor, deras yrkesval och den kraft 
som de har satsat. 

Att bygga förtroende gentemot de arbetssökande och de som 
äger uppdragen, är själva grunden i arbetet. Därifrån går det att 
bygga vidare, till exempel genom speeddating med teaterchefer 
och auditions. Samarbete med fria grupper har pågått länge, och 
även med castare och agenter. 

– Men som myndighet varken får eller kan vi göra konstnär-
liga bedömningar av de arbetssökande. Vi går på hårda fakta, det 
som står i ett cv, betonar han. 

 
Det finns människor som inte kan sitta på en parkbänk i fem 
minuter innan det kommer fram folk som vill prata. Jonas Pauls-
son är en sådan person. Han utstrålar ett slags stillsam nyfikenhet.  

Att han började jobba på Arbetsförmedlingen, i Visby för 24 år 
sedan beskriver han som en ren tillfällighet. I många år arbetade 
han med flyktingar och integrationsfrågor. Sedan 2012 finns han 
på AF Kultur i Stockholm, i scenlaget tillsammans med tre kolle-
ger. Han har kontakt med drygt 200 sökande, betydligt färre än 
en tjänsteman på en vanlig förmedling.

I det senaste av de julbrev han brukar skicka till kolleger och 

vänner, reflekterade han över att vara arbetsförmedlare och stats-
tjänsteman och människa – värna om medborgarnas bästa? Skym-
ta förbi som ett namn genom underskrifter i beslutshandlingar? 

Som ”tjänsteman i demokratins tjänst”, för så ser han på sitt 
uppdrag, ska han jobba med arbetsmarknadspolitik. Den är sam-
manvävd med kulturpolitik. 

– Man ska förstå processen med fördelning av pengar, stipen-
dier för konstnärsutövare från olika huvudmän. 

Det kan också handla om att hänvisa vidare – till CSN, a-kas-
sa, socialtjänst ibland kanske medicinsk hjälp. Eller att bara finnas 
där och möta frustrationen. 

I mitten av 80-talet tillbringade Jonas Paulsson ett år i Mon-
tevideo, Uruguay. Han var intresserad av befrielseteologin och 
skrev en bok ”Sagitra – vem älskar de fattiga barnen i Monte-     
video”, en poetisk-filosofisk reflektion. Militären hade just börjat 
släppa greppet om makten, det var en omvälvande tid. 

– Jag lärde mig något om den betydelse som kulturen kan ha. 
Karnevalsmusik, gatuteater med satiriska texter, kafét på huvud-
gatan där man läste dikter. Det var inte kulturkonsumtion … det 
var på liv och död. 

Jo, han säger utan omsvep att han älskar sitt jobb. 
– Framför allt är jag så nyfiken på att höra människors berät-

telser. Varför? Ja, det ger mig något personligen. Man får syn på 
sig själv genom andra.  

KAjSA olSSon 

Namn: Jonas Paulsson
ålder: 51
familj: Två barn. 
utbildning: Beteendevetare. 
bor: Stockholm. Ursprungligen från Skåne. 
största kulturupplevelse: Den har jag inte haft än! En bok som 
skakade om mig var Lars Ahlins ”Din livsfrukt”. Jag satt på pendel-
tåget och läste och blev så uppfylld att jag var tvungen att gå av 
vid nästa station och andas. Men kultur som småtrevligt tidsfördriv, 
det är inte för mig.  

Jonas är ett ljus 
i mörkret
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Den fria scenkonstens ekonomiska förutsättningar blir 
allt svårare. Mellan åren 2006 och 2013 ökade anslagen till fria 
grupper med 5,5 procent medan kostnaderna under motsvaran-
de period med nästan det dubbla, 10,4 procent. Denna omöjliga 
ekvation har fått Teaterförbundet samt Teater- och Danscentrum 
att planera ett gemensamt upprop. Uppropet ska följas upp med 
regionala möten under maj månad. Först och främst kräver man 
gemensamt en uppräkning av bidragen, men också en översyn av 
infrastrukturen som den verkar i. 

– Anslagen till den fria scenkonsten har stått still länge nu. För 
Teater- och Danscentrum är det förstås frustrerande eftersom de 
tecknar kollektivavtal med oss samtidigt som de ekonomiska ra-
marna för deras del blir allt snävare. Så det är hög tid att agera 
gemensamt, säger Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk. 

Nyligen släppte Kulturrådet rapporten ”Kvantitativ uppfölj-
ning av fria aktörer inom teater, musik, dans 2012”, vilket är ett 
svar på den uppvaktning som Teaterförbundet gjorde hos myn-
digheten 2012.

– Även om Kulturrådet inte själv kan skaka fram mer pengar 
än vad de får från kulturdepartementet, så kan de bidra med att 
belysa hur situationen ser ut, säger Jaan Kolk. 

Rapporten innehåller dock flera svårigheter. Kulturrådet har 
bara kunnat mäta de grupper som får bidrag från dem, och som 
sedan har återrapporterats till myndigheten. 

– Jag kan uppleva att den bristande statistiken på den fria scen-
konstens område grundar sig i att man inte vill veta hur illa det är. 
Ändå är det förstås positivt att Kulturrådet nu har tagit fram den-
na, även om vi fortfarande saknar en tydlig bild av utvecklingen. 

Färre scenkonstaktörer måste producera allt mer scenkonst 
till en allt mindre budget. Så ser situationen ut för landets fria 
grupper. Nu går Teaterförbundet samt Teater- och Danscentrum 
ut med ett samlat upprop.

Bild ur Teater Barbaras 
föreställning ”Klimatfrossa” med
Johan Ehn, Anders Jansson
och Adriana Savin.

Nu är det nog! 
Upprop för 
fri scenkonst
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Exempelvis finns det inga tydliga siffror för 2010 och 2011.
Jaan Kolk har gjort en jämförande analys mellan åren 2006 

och 2012 på egen hand och kommit fram till några anmärknings-
värda fakta.

– År 2006 är en relevant brytpunkt eftersom det också blir en 
utvärdering av den nuvarande regeringens kulturpolitik. Det 
som slår en när man jämför statitiken... är att väldigt mycket scen-
konst görs av många människor mot ytterst dålig betalning.

En annan observation som Jaan Kolk gör är att antalet års-
verken inom teatern är ungefär lika många nu som 2006, vilket 
han menar leder till flera intressanta slutsatser.

 – 2006 så bestod 70 procent av dessa årsverken av skådespelare 
och regissörer och annan konstnärlig personal. År 2012 är mindre 

än hälften av de anställda konstnärlig personal, vilket får till följd 
vi har uppsättningar med färre skådespelare. 

– Grupperna har alltså tvingats lägga allt större andel av sina 
anslag på administration genom att det blivit svårare att nå ut med 
föreställningarna till bland annat skolor, säger Jaan Kolk.

Han ser också hur antalet grupper som fått pengar har ökat, 
och jämför det med den låga anslagsökningen.

– Konkret innebär det att de yrkesverksamma själva blir de 
största bidragsgivarna till teatern genom sina låga ersättningar 
och korta kontraktsperioder. Det sker direkt via ideellt arbete, 
och har skapat ett utbud av professionell scenkonst med en bredd 
och kvalitet som annars inte vore möjlig. Det är oroväckande uti-
från ett kulturpolitiskt perspektiv.

+
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Teater Barbara har jobbat med fri professionell scen-
konst med inriktning på barn och unga i drygt tio år, det vill säga 
både före och efter regeringsskiftet 2006. 

Gruppen bekräftar Jaan Kolks bild av den allt svårare försälj-
ningssituationen gentemot skolorna, särskilt sedan kultursekrete-
rarna avskaffades och det inte finns en mellanhand.  Anders Jans-
son, skådespelare på teatern sedan 2008, ser problem med att de 
som teatergrupp inte passar in i Skapande skola-modellen:

– Skapande skola prioriterar ju framför allt pedagogiska pro-
jekt och när projekten väl är inköpta finns det ingen budget kvar 
att köpa in vanlig teater för. 

Han beskriver utvecklingen som motsägelsefull.
– Vi får bidrag från Stockholms stad och landstinget för att 

satsa på barn och unga. Samtidigt har staden och länet monterat 
ned den infrastruktur som gör att vi når ut. 

Även Teater Barbara ser hur den administrativa bördan ökar 
med många fler ansökningar och omfattande redovisningar.

– Ingen kommer att vilja bli producent i framtiden! Våra pro-
ducenter säger i varje fall att de aldrig har upplevt det så här tidi-
gare, berättar skådespelaren Carina Jingrot som tillsammans med 
regissören Ulf Evrén startade Teater Barbara 2003. 

Johan Ehn, skådespelare sedan starten 2003, menar att 
den nya kulturkontexten kräver att skådespelarna blir all-
konstnärer när de tvingas arbeta med sänkta anslag och 
ökade kostnader – och som fokuserar på entreprenörskap. 
   – Nuförtiden måste vi vara så mycket mer än bara en teater.
Vi ska helst erbjuda både catering, workshops, utbildningar och 
dessutom jobba mot företag. 

Någon överhängande kulturskymning vill de inte tala om, 
även om det är Earth hour när vi träffas i den lilla svartmåla-
de källarlokalen på Pipersgatan 4, vilket Teater Barbara dagen 
till ära uppmärksammar med att fira fem-årsjubileet av pjäsen 
”Frossa – en brännhet klimatfars” som hade premiär redan 2009.        
Föreställningen har funnits på repertoaren sedan dess, om än i nya 

Film i Skåne blandar oberoende projekt som 
”Äta sova dö” med Wallanderproduktioner.
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Bild ur Teater Barbaras uppsättning ”Klimatfrossa”.

Upprop för den fria scenkonsten

Uppropet innehåller fem punkter:
3  Fördubbla anslagen
3 Tydliga kriterier
3 Scenkonst till alla elever
3 Stärk arrangörerna
3  Stöd kulturskaparna
 
I maj hålls ett antal seminarier där den fria scenkonstens framtid 
diskuteras med politiker, debattörer och yrkesverksamma.

Umeå: 10 maj, kl. 14 i baren på Norrlandsoperan.
Helsingborg: 15 maj, kl 13 i Konsertsalen på Dunkers.
Göteborg: 16 maj, kl. 15 i Folkteaterns foajé.
Stockholm: 26 maj kl 18 Lokal meddelas senare.
Visby: 2 juli, kl 13 i TCO-parken, Landshövdingens trädgård, Strand-
gatan 1.
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former beroende på den senaste utvecklingen på klimatområdet. 
   – Just nu läser vi igenom den nya rapporten från FNs klimatpa-
nel och som är den största och mest genomarbetade man har gjort 
om effekten av klimatförändringarna, berättar Johan Ehn. 

”Frossa” är signifikant för hur Teater Barbara jobba långsiktigt 
med sina produktioner – många av föreställningarna spelas under 
flera år. En form som ibland kan krocka med de nya ansöknings-
principerna om att bena upp verksamheten i enskilda projekt.  
   – Men vi måste kunna hålla igång gamla pjäser samtidigt som 
vi producerar nya. Vår verksamhet är ju en pågående helhet där 
de olika delarna förutsätter varandra, påminner Carina Jingrot.

Under sina turnéer märker teatergruppen hur nyck-
fullt arrangörsleden kan fungera beroende på vilken kommun 
de befinner sig i. Vissa är extremt välorganiserade, medan an-
dra knappt ens har en kulturkontakt i en tid när kulturen har 
blivit en regional angelägenhet. Anders Jansson exemplifierar: 

   – Det råder en upprörande ojämlikhet i landet, och det märks 
när vi ringer runt för att försöka sälja in föreställningar. Vissa 
kommuner är extremt organiserade och har en bra samordning, 
som i Västra Götaland eller i Kristianstad där vi spelade ”Frossa”. 
De hade kontaktat oss nästan ett år innan. Så var det också centralt 
organiserat av kommunen och alla åttor skulle medverka. 

Mitt i allt det praktiska så lyckas Carina Jingroth och hennes 
medarbetare ändå fokusera på kärnverksamheten, det som fick 
dem alla att börja jobba med teater.

 – När vi är ute på turné, glömmer vi allt det administrativa. 
Vi spelar ju mest för tonåringar, vilket är både det roligaste och 
det mest fruktansvärda man kan utsätta sig för. Det finns ju inga 
som är så direkta i sina reaktioner på vad vi gör på scenen, vilket 
är helt fantastiskt!

               
                   YlvA lAgerCrAnTz Spindler
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Bild ur Teater Barbaras uppsättning ”Klimatfrossa”.
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I höstas beslutade regeringen att den 
nuvarande regleringen av pensionerna för 
institutionsteatrarna ska avvecklas. De 
överlät istället till Teaterförbundet och 
motparten Svensk scenkonst att reglera 
detta i ett kollektivavtal. 

Samtidigt har regeringen inte presen-
terart hur förutsättningarna för en sådan 
övergång ska se ut. Teaterförbundet har 
nu, trots oklarheterna, lagt fram sina yrk-
anden för den inriktning man vill se på 
förhandlingarna. 

Förbundets generella yrkande, som 
omfattar alla yrkesgrupper, är att om pen-
sionsordningen övergår från att vara för-
måns- till avgiftsbaserad, så krävs ålders-
relaterade tilläggspremier för att hindra 
pensioner från att sjunka vid 65 år. Vilket 

annars blir fallet också för de yrkesgrupper 
som idag har 65 års pensionsålder. 

Den stora frågan är hur man ska använ-
da de 200 miljoner kronor som institutio-
nerna idag betalar i pensionspremier bland 
annat för dansare och sångare med lägre 
pensionsåldrar.

– Vi vill att det här ekonomiska utrym-
met även i framtiden ska användas för de 
grupper som idag har lägre pensionsålder, 
säger förbundsdirektör Jaan Kolk.

Han preciserar kraven som behövs:
3 En kraftfull omställningsersättning.
3Höjda pensionspremier under den yr-
kesaktiva tiden.
3 Höjda löner, särskilt för dansare.

Dessa tre krav vore bra, inte minst för 
frilansare. Problemet i förhandlingarna är 

att staten och arbetsgivarna vill använda 
pengarna för andra ändamål. 

Ändamål som regeringen diffust kallar 
”kvalitetsförstärkande insatser”.

Mer om förbundets yrkanden finns på 
Teaterförbundets hemsida.

gerT lundSTedT
 

Förhandlingar kring pensioner i dödläge

S och MP kräver besked om pensioner

Det fanns en svag förhoppning om att regeringen i vår-
budgetpropositionen skulle lämna besked om ramarna för hur 
staten avser att finansiera den nya pensionsordningen på scen-
konstområdet. Så blev det inte. 

Regeringen har lovat lämna besked ända sedan i höstas. Och 
utan besked kan Teaterförbundet och arbetsgivarparten Svensk 
Scenkonst, som ska kollektivavtalsförhandla villkoren i det nya 
pensionssystemet, inte börja förhandla. 

Få tror nu att den nya ordningen kan vara på plats som utlovat 
den 1 januari 2015. Oppositionen begär därför besked av reger-
ingen i två interpellationer i riksdagen. Agneta Gille (S) och Tina 
Ehn (MP) hade vid Scen & Films pressläggning ännu inte fått stäl-
la sina frågor (interpellationerna debatteras den 15 april). 

Partierna har samarbetat och ställer därför olika frågor. Kul-
turminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) kommer att finnas på 
plats och debattera. Agneta Gille vill ha besked om regeringen 

kommer att ta initiativ till att ”lösa de knutar som finns inom det-
ta pensionsområde”, och när man bedömer att det nya systemet 
kan vara på plats. 

– Vi är oroliga för att det här inte går att genomföra som man 
sagt, säger Agneta Gille.

Bedömer du att det nya systemet kan vara på plats den 1 januari 2015?
– Nej.
Tina Ehn å sin sida vill dels att kulturministern ska ”informera 

riksdagen hur frågan med scenkonstpensionerna fortlöper”, dels 
ha besked om vilka övergångsregler som ska gälla för de med mer 
än fem år till pension – de med fem år eller mindre till pension blir 
kvar i den gamla ordningen.

– En fråga vi försökt komma vidare med under de fyra år jag 
suttit i kulturutskottet, säger Tina Ehn.  

gerT lundSTedT

Fortsatta oklarheter om pensionerna på landets 
institutionsteatrar. Teaterförbundet har lagt fram 
sina yrkanden för motparten. Men förhandlingarna 
står still i väntan på regeringsbesked.

Begrepp som förmånsbaserad och avgifts- 
baserad pensionsordning förklaras i en ord-
lista på Teaterförbundets hemsida. Läs mer 
om pensioner där.

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst har efter mer än ett 
halvårs väntan ännu inte fått besked om vad de ska förhandla 
om när det gäller de nya scenkonstpensionerna.  

Oppositionen begär nu besked av regeringen.
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Länsteatrarna i centrum

”Vi finns inte för att tjäna pengar på publi-
ken utan för att tjäna publiken och bidra 
till scenkonstens utveckling. Vi vill nå en 
bredare publik, vi vill nå dem vi inte når 
idag”. Så skriver länsteatrarna i Sverige – 
den nationella organisationen för regional 
scenkonst – från sitt nyligen hållna årsmö-
te. 

Organisationen uppmanar staten att 
garantera alla möjligheter till kulturupp-
levelser av hög konstnärlig kvalitet även 
utanför storstadsregionerna. 

Länsteatrarna är den institution som 
skapar merparten av den regionala scen-
konsten och spelar årligen mer än 6 000 
föreställningar för en publik på närmare 
600 000 personer. 

Bresky prisad för Mikosha

Vid årets upplaga av Tempofestivalen i 
Stockholm tilldelades dokumentärfilma-
ren Gunilla Bresky Tempofestivalens Do-
cumentary Award för ”Jag stannar tiden” 
om den ryske krigsfotografen Vladislav 
Mikosha. 

Mikosha intresserade sig inte bara 
för krigsscenen utan också filmscenen. I 
hans dagböcker, som ligger till grund för       
Gunilla Breskys film, skriver han om såväl 
slagen på Östfronten som sina möten med 
Chaplin och Ingrid Bergman. 

Vid Tempofestivalen delades även Ste-
fan Jarl-priset ut till Roberto Minervinis 
”Stop the pounding heart”, och i prisklas-
sen New Doc prisades Åsa Sandzéns ”Still 
born”.

Lyft för långfilm i norr

Filmpool Nord samproducerar under vå-
ren tre nya långfilmsprojekt i Norrbotten.

– Det är roligt att två spännande film-
projekt med kvinnliga regissörer sampro-
duceras i länet. Filmerna representerar väl-
digt olika genrer.

Lisa Siwe regisserar en kärlekskomedi 
och Beate Gårdeler en dramathriller.

Den tredje filmen är en ungersk- 
svensk-israelisk samproduktion som ligger 
i linje med filmpoolens ambition att varje 
år samproducera en utländsk film av hög 
kvalitet.

Filminstitutet förnyar sig

Nyligen valdes nya ledamöter in i Stif-
telsen Svenska Filminstitutets styrelse. 
Nu har regeringen valt in ytterligare två. 
Dels den tidigare filmkonsulenten Peter 
”Piodor” Gustafsson, idag producent på 
Another Park Film, dels Per Strömbäck, 
redaktör för Netopia och talesperson för 
Dataspelsbranschen. Det är regeringen 
som utser styrelsens ledamöter. 

Enligt filmavtalet får de medverkan-
de avtalsparterna från filmbranschen och 
tv-företagen nominera fyra personer till 
styrelsen, som ska bestå av högst nio per-
soner. Gustafssons och Strömbäcks förord-
nanden gäller till den sista december 2016.

Besökare och resultat

Under 2013 spelade Dramaten 1 069 fö-
reställningar – gästspel och turnéer in-
räknade – fördelat på 27 produktioner.  
Det visar nationalscenens årsredovisning.
Publiken var totalt 252 144 besökare, en 
beläggning på i genomsnitt 77 procent. 
Årsresultatet blev 3,2 miljoner kronor, att 
jämföra med 16,4 miljoner kronor 2012. 
 

omvänt resonemang behövs

Åtta forskare verksamma vid forsknings-
centret ABC: Arts, Business and Culture 
– vid Handelshögskolan i Stockholm be-
driver studier av konstens olika värden, 
betalningsmodeller för musik, organise-
ring av kulturverksamheter.

En av forskarna, Lars Strannegård, är 
professor i företagsekonomi vid Handels-
högskolan och ledamot i Kulturrådets sty-
relse.  Han skriver under rubriken Ekono-
mi är ett medel och kultur ett mål: det som 
har kommit att bli en grundkomponent i 
vårt forskningsprogram ABC är att försö-
ka vända på frågan hur kultur kan bidra till 
ekonomin till exakt den omvända, nämli-
gen hur ekonomin bäst kan bidra till att 
skapa kultur”. Kan det bli en valfråga?

Henke ställer ut på operan

Fotografen Karolina Henke har under 
flera år samarbetat med Kungliga Operan 
kring foton i säsongsprogrammen. Nu har 
hon en egen utställning i nationalscenens 
Guldfoajé, ”Back to Nature”. Utställning-
en föreställer barn i trolska miljöer och 
samtliga kostymer är signerade Henke 
själv. Som en rustning helt gjord av kottar.

– Rustningen av kottar har jag sågat 
en och en för att sedan limma likt en fjäll-
panel. Den tog över 100 timmar att göra, 
berättar Henke som ser fantasin som sitt 
absolut viktigaste verktyg.

opera och balett lockar        
var tredje svensk

EU-kommissionen har undersökt europe-
iska kulturvanor. 

I inget annat medlemsland, av totalt 28 
medlemsländer, ser medborgarna så myck-
et balett och opera som i Sverige. Närmare 
bestämt har var tredje svensk sett en opera 
eller en balett det senaste året – 34 procent 
svarade ja på frågan om de sett opera och/
eller balett senaste året.

– Mycket glädjande, med våra fina siff-
ror under 2013 kan vi se att efterfrågan av 
både opera och balett har ökat, kommente-
rar operachefen Birgitta Svendén.

Martina Haag spelar huvudrollen i Lisa Siwes nya lång-
film ”Glada hälsningar från Missångerträsk”.

Annonsera i Scen & film?     
Kontakta SB-Media AB            

Tel 08-545 160 72
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Franskt på Drottningholm

Den franske dirigenten Marc Minkowski 
– specialiserad på fransk barockmusik –  
iscensätter tillsammans med ett konstnär-
ligt team 2015–17 Mozarts da Ponte-trilo-
gi på Drottningholmsteatern. Det vill säga 
Figaros Bröllop, Don Giovanni och Cosi 
fan tutte.

– Vi är mycket stolta över att kunna pre-
sentera detta långsiktiga samarbete med en 
av världens främsta dirigenter, samt flera 
av världens främsta sångare tillsammans 
med Drottningholmsteaterns orkester, sä-
ger teaterns chef Sofi Lerström.
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Det är en vecka före premiär när Scen & film besöker 
Skånes dansteater. Scenografen och kostymdesignern Jenny 
Nordberg sitter i några stora röda soffor tillsammans med ljusde-
signern Chrisander Brun och går igenom det sista inför en repeti-
tion med ljud och ljus som snart går av stapeln.

– Vi är en tajt trojka som jobbar ihop – koreografen Martin 
Forsberg, Chrisander och jag. Det är roligt. Samtalen är väldigt 
öppna, samtidigt är våra ansvarsområden tydligt definierade,    
säger Jenny Nordberg

Det här är första gången hon arbetar för Skånes dansteater, 
dock inte med dans som konstform. Jenny har sedan hon gick ut 
från Dramatiska Institutet år 2010 kommit att jobba allt mer med 
modern dans.  

– Dans är befriande för det behöver inte alltid finnas en sym-
bolik i alla rörelser. Det handlar mer om orsak och verkan. Ett 
koreografiskt material är fakta, en arm rör sig på ett visst sätt för 
att axeln styr armen på ett visst sätt. Jag tycker om att det ligger 
logik i de fysiska uttrycken.

Repetitionerna av ”The extended version of nothing” har på-

Med sammet, stål och plywood. 
I dansföreställningen ”The extended 
version of nothing” på Skånes 
dansteater förvandlar Jenny 
nordberg textiler på scen till kropp 
och kostym. 

Sedan ett år tillbaka är hon 
nyvald ordförande för avdelningen 
Scenografer/kostymdesigners.

Jenny förvandlar 
kropp och 
kostym till 
scenografi
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gått länge. I hela tre månader. Från början fanns ingen idé kring 
scenografin. Arbetet satte igång som en intellektuell undersök-
ning, ett slags fördjupad research kring begreppet ”ingenting”, 
där var och en i trion försökte sätta ord på innehållet. Jenny liknar 
arbetet med en slags matematisk undersökning av begreppet. 

– Inom talteatern finns det ju oftast en text att utgå från. Så var 
det inte i det här fallet. Dansen har ju, liksom teatern, en start-
punkt och vi skapade till slut ett spår med stämningar och scenbil-
der och dekonstruktion, säger Jenny Nordberg.

Det var ju inte helt givet, menar hon, att definiera vad ingen-
ting skulle vara i relation till ett scenrum och till en kostym. För 
vad du än ställer in på scen, eller tar fram för slags kostym, så blir 
det ju dekor eller kostym på scen. 

Till slut växte idén om en baskostym fram, en uniformerad 
sådan, med individuella snitt. På den kommer på olika ting. Det 

slutade med att jag valde helt vardagliga, igenkännbara saker, som 
i kombination med varandra inte blir logisk. De krockar med var-
andra, och blir en slags hybrid så att det inte längre blir någonting.

För det scenografiska uttrycket utgick Jenny från Skå-
nes dansteaters egen black box och trion beslutade sig för att väl-
ja teaterns egna material, som fanns på plats. Sammet, stål och 
plywood!

– Vi använder oss bland annat av en svart fond som finns här, 
som faller ner mitt under föreställningen, och definierar rummet 
på nytt. Dansen bygger ju vanligtvis rum kring och av ljus, det är 
ju en stark tradition inom dansvärlden. Dansarna rör sig mellan 
dessa mörka och ljusa rum på scen. Och deras siluetter antar nya 
skepnader beroende på var de än befinner sig på scen, i ljus eller 
mörker. Mi
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Vad har varit den största utmaningen i det här arbetet?
– Vi har ju repeterat väldigt länge, och inlämningen av 

kostymskisser sker ju ett halvår innan repetitionsstart. Det måste 
vi ta hänsyn till då vi befinner oss på en institution med långa 
ställtider. Det svåraste har därför varit att hålla fast vid det vi låste 
från allra första början och att samtidigt vara öppen och följa med 
den form som utvecklas under repetitionerna. 

Jenny gled in i teatern via sitt intresse för just kostym. 
Hon började jobba som assistent på Stockholms stadsteater och 
tog kontakt med kostymdesignern Maria Geber som senare blev 
hennes mentor.

– Jag gick på naturvetenskaplig linje på gymnasiet och googla-
de henne. Till vårt första möte hade jag med mig en tjock pärm 
där jag hade lagt upp mina planer för de närmaste fem åren, vilka 

kurser jag skulle gå. Hon log vänligt åt mig och sa: ”Du kan nog 
inte planera allt du ska göra de fem närmaste åren”. Och det hade 
hon ju rätt i.

Men Jenny jobbade på som assistent och kostymtekniker. Hon 
sökte till och kom in på Tillskärarakademin, och fortsatte sedan 
att läsa kostymdesignutbildningen på Högskolan i Antwerpen. 
Efter det kom hon in på Dramatiska institutets utbildning i sceno-
grafi med inriktning på kostym.

– Mina stora hjältar i den här världen är faktiskt tillskärarna. 
De är riktiga proffs. Deras kunskap är otroligt viktig. Det kräver 
en specialkunskap att veta vilka snitt som fungerar för dansare. 

 ”The extended version of nothing” ska ju så småningom ut på 
turné, och det koncept som har formats här på Skånes dansteater 
kommer att kunna fortsätta vara detsamma var än föreställningen 
visas.
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– Det är ju en av sakerna som scenograferna i vår avdelning vill 
att vi ska strida mer för rent fackligt. Det gäller synen på sceno-
grafi. Om du bygger en scenografi och ditt verk ska ut på turné, 
då kanske du måste prioritera bort häften av dekoren för att det 
kostar för mycket att bygga eller riva. Och det är ju inte alltid kul. 
Den synen att scenografi är något man kan prioritera bort.

Som ordförande för scenografi- och kostymdesignavdelning-
en strävar Jenny efter att ordna fler mötesplatser för scenografer 
och kostymtecknare. 

– Under mina två år som aktiv i styrelsen har jag förstått att 
det verkliga fackliga arbetet ligger i det vardagliga jobbet. På ar-
betsplatserna. Att säga ifrån när man tycker något är fel och kräva 
förändringar. Det kan man ju antingen göra via ombudsmännen 
på kansliet eller genom att söka stöd hos kollegor inför en dis-
kussion på arbetsplatsen. Svårigheten för oss frilansare är ju att 

vi är oftast är gäster i ett hus bara för en produktion. Vi går om 
varandra och upplever att vi är ensamma på plats. Det är svårt att 
skapa en känsla av kollektiv, därför måste vi försöka få till fler 
mötesplatser.

Inom styrelsen talas mycket om att försöka skapa ett slags erfa-
renhetsutbyte och en kunskapsutjämning mellan kollegor.

– Jag tänker mig att det ska ske via nätet, i någon slags blogg-
form. Tanken är att det inte ska ligga direkt under förbundet utan 
att samtalen förs mer horisontellt, att det inte upplevs som att allt 
ska kollas uppifrån och ner. Utan att vi genom en blogg samtalar 
kollegor emellan. Tar vara på tips och råd från varandra, under 
olika flikar. Så här gjorde jag när jag skrev kontrakt. Glöm inte 
det här när du löneförhandlar.

För Jenny är det otroligt angeläget just nu att få till en bred 
erfarenhetsbank.
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Gästdansaren Dan Daw i ”The extended version of nothing”.
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– Jag tycker ofta jag hör att ”förbundet gör ingenting för mig”, 
och att det finns en hållning om att facket ska vara en serviceor-
ganisation. Det är ett problem och en stor utmaning att få folk att 
förstå att det fackliga arbetet bygger på medlemmarnas egna ini-
tiativ. Det är bara vi själva som gemensamt kan se till att förändra 
våra villkor, det handlar inte om dig som enskild individ. Kam-
pen ligger mer på ett principiellt plan, att flytta fram positionerna 
för hela skrået, säger Jenny.

Faktum är att avdelningen har lyckats genomföra vissa 
förändringar. Som att etablera begreppet kostymdesign.

– Det är ju ett bra exempel på hur man kan skapa ett kollektiv 
och en gruppkänsla genom en gemensam yrkestitel. Den gör ju att 
vi höjer vår status. Det är ett viktigt led när vi på längre sikt ska 
förbättra våra avtal med arbetsköpare, säger Jenny.

Repetitionerna har påbörjats på Skåne dansteater. Dansarna 
har tagit plats på scen och med ljus och ljud definieras rummen på 
scen. I det svarta rummet blir dansarnas kroppar i sina kostymer 
till siluetter. Dansen fortsätter, under det nedsläppta tyget växer 
ett svart urtidsdjur fram och försvinner igen, fast i sitt eget fäng-
else av tyg på scen. I ett övergivet rum syns siluetter av rustning-
ar, i ljuset träder dansarna fram fram klädda i rosa blomsterhav. 
Att kostymdesignern Jenny Nordberg väljer tyger som scenografi 
är följdriktigt.

 – Jag älskar ull, siden och bomull. Och jag förhåller mig på 
samma sätt när jag jobbar med scenografi, det ska vara naturma-
terial, av alla dess slag!

MAgdAlenA BoMAn 
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Det blev ett lyckat seminarium. Panelen talade öp-
penhjärtigt och varmt om sina erfarenheter som medverkande 
regissörer och författare till de serier som låg till grund för dis-
kussionerna, berättar Harald Hamrell, en av initiativtagarna till 
seminariet.

Både ”Bron” och ”Äkta människor” har vunnit stora världs-
framgångar som serier och är dessutom på väg att bli ”remakes”.

– Nordiska serier har bra renommé runt om i världen, det är 
fantastiskt roligt. SVT drama gör fyra längre serier om året där 
det krävs konceptuerande regissör och flera blockregissörer, på 
grund av korta ledtider. Tanken med seminariet var att försöka 
lära av erfarenheterna, dela med sig och ge råd och tips samt dis-
kutera vilka modeller som fungerar bra, säger Harald Hamrell. 

Deltagarna i panelen påpekade vikten av att det finns gott om 
tid för blockregissörerna att sätta sig in i gällande koncept. För 

en blockregissör är det viktigt att få träffa skådespelarna och se 
inspelningsplatser innan de själva stiger in i det konkreta arbetet. 
Det gäller ju att hitta en gemensam arbetsform. Det krävs också 
en prestigelös och ödmjuk hållning för att jobba med långa serier. 
Den konceptuerande regissören måste sätta en visionär ton över 
projektet så att det inte svajar mellan avsnitten, menar Harald 
Hamrell, som just hade den rollen både i första och andra säsong-
en av ”Äkta människor”.

– I serier som ”Beck” med avslutande historier i varje avsnitt 
finns det större möjlighet för karaktärerna att förändras mer un-
der respektive avsnitt. Men som konceptuerande regissör har du 
inte samma helikopterperspektiv som manusförfattaren, därför 
kan situationen mer liknas med ett grupparbete. Du kan inte be-
stämma allt. Det gäller att förmedla en vision till alla i teamet, 
form och färg, vilken stil det ska vara på miljöerna. Under in-

En av de första fina vårdagarna samlades 
Sveriges filmregissörer för att diskutera 
tv-dramatikens villkor. 

”Bron” och ”Äkta människor” fungerade 
som exempel för att visa på skillnader 
mellan olika regiroller i produktionerna.

Framgångsrika 
tv-serier
förebilder för 
filmregissörer

Förhållandet mellan konceptuerande regissör 
och blockregissör i fokus på avdelningsmöte.
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spelningarna av ”Äkta människor” var jag noga med att skicka ut 
memon till alla medverkande för att sätta detta.

Harald Hamrell tror att det idag, jämfört med tidiga-
re, finns en större öppenhet och förståelse för att den konceptue-
rande regissören måste få sätta avtryck. Liksom en förståelse för 
att blockregissörens uppgift inte i första hand är att förändra, utan 
att förädla uttrycken och göra scenerna mer levande. En blockre-
gissör kan vara mer egensinnig i detaljerna, och har större möjlig-
heter att mejsla ut tillkommande karaktärer.

– Det krävs fingertoppskänsla att få scener att leva och skapa 
suggestivitet. Även om huvudkaraktärer och miljöer är satta, så 
måste blockregissören höra hur stämgaffeln låter och inte ändra 
kutym. Du måste vara samarbetsvillig och inte solitär när du som 
regissör går in och arbetar med en tv-serie. Se till att få ordentligt 

med tid, men givetvis måste du också tycka om konceptet och 
känna lust för projektet, säger Harald Hamrell.

Sveriges filmregissörer var nöjda med mötet och siktar på att 
ha två möten per termin, även om de inte komma att hinna med 
den ambitionen i vår.

– Det finns så mycket att diskutera och vi vill hålla ribban 
högt. Ordna samtal mellan regissörer i förhållande till producen-
ter, skådespelare och dramatiker. Det finns även viktiga frågor 
vi måste hålla ihop kring och diskutera på ett djupare plan som 
Filmavtal och nya distributionsformer. Vi vill försöka anamma 
lite av det danska filmklimatet, säger Harald Hamrell.

MAgdAlenA BoMAn

Ha
ra

ld
 H

am
re

ll



26 Scen & film nr 3 2014

På Teater 3 fick producenter och scenkonstnärer 
det glada budskapet av dig att statistiken på scen-
konstområdet är räddad, eftersom Myndigheten 
för kulturanalys fått i uppdrag att samla in statis-
tik på scenkonstsidan. Hur ser ni på ert uppdrag?

– Just nu förbereder vi oss för att ta oss 
an uppdraget. Vi behöver en insamling av 
data och det finns lite olika möjligheter att 
göra detta på.

Vad har uppdraget för budget?
– Vi har ju fått en utökad budget för 

hela myndighetens verksamhet och det 
innefattar de nya uppdragen. Men vi har 
inte avsatt någon särskild budget för just 
det här.

Vad tänker ni er att statistiken ska innehålla?

– I första hand uppgifter om professio-
nell verksamhet, antal föreställningar, an-
tal publik och ekonomiska uppgifter och 
hur många som jobbat med uppsättning-
arna.

Det är ju stora problem med statistiken efter-
som det ligger på många olika håll idag. Hur ser 
ni på det?

– Vi undersöker saken. Alla uppgif-
ter finns ju, en del hos Scendatabasen. De 
uppgifter som institutionerna tidigare 
rapporterade till Kulturrådet finns kvar 
via regionsamverkansmodellen, även om 
det inte finns något återrapporteringskrav 
till Kulturrådet för regionerna, per insti-
tution. Men alla uppgifter finns i den nya 

kulturdatabasen som regionerna upprät-
tat. Data finns, det gäller bara att samman-
ställa det och komma överens om hur.

Har ni konkretiserat hur detta ska gå till?
– Nej, inte ännu. Vi för samtal med oli-

ka dataägare.
Hur ser ert tidsperspektiv ut för detta? När är 

det möjligt att ha relevant statistik för området?
– Det finns ingen sådan plan ännu. Nu 

handlar det om varifrån vi kan få data. 
Tidsplanen än så länge gäller bara förbere-
delsearbete under våren. Det handlar om 
varifrån vi ska hämta uppgifter från och 
hur mycket vi ska betala för det.

MAgdAlenA BoMAn

”Vi ska ta oss an vårt nya statistikuppdrag”

Under senaste året har Copyswede 
drivit två ärenden till domstol när elektro-
nikleverantörer vägrat betala ut ersättning 
för privatkopiering. Nu avgjordes ett av 
fallen – Sony Mobile, som vägrat att betala 
ersättning till rättighetshavare trots att det 
går att lagra både film och musik på en av 
deras modeller.

– Redan med den skiljedom som kom 
2012, togs ett steg framåt. Då förde jus-
titieråden ett resonemang om vad som 
menas med det upphovsrättsliga begreppet 
”särskilt ägnad åt” när det gällde usb-min-
nen och hårddiskar. De kom fram till att 
begreppet inte måste innebära att produk-
ten ska ha ett huvudsakligt syfte att vara en 
lagringsenhet. Det räcker med att produk-
ten endast är lämpad för att lagra upphovs-

rättsligt material, säger Mattias Åkerlind.
Rättstvisten med Sony Mobile rör 

inte stora summor pengar. Det lär där-
emot nästa mål göra – då handlar det Te-
lias import av Iphones. Domen mellan 
Copyswede och Telia avgörs i maj. 

– Copyswede har krävt att branschen 
ska betala ersättning för privatkopiering 
vid försäljning av datorer, surfplattor och 
spelkonsoler som sålts efter den 1 septem-
ber 2013, men några bolag har motsatt sig 
det kravet, säger Mattias Åkerlind.

– Men faktum är att de flesta leveran-
törer i branschen följer våra rekommenda-
tioner och betalar in pengar till rättighets-
havarna. Dessutom har det kommit upp 
allt fler mål runt om i Europa som pekar 
i samma riktning som våra krav. En av de 

största importörerna i Tyskland blev nyli-
gen belagda med avgifter i syfte att kom-
pensera rättighetshavare. Så tendensen går 
åt rätt håll. Jag tror ersättning för privat-
kopiering också hör till framtiden.

MAgdAlenA BoMAn

Sony Mobile ska betala ersättning för privatkopiering på mobiltelefoner. 
Det slog Lunds tingsrätt fast i början av april.

– En viktig grundprincip har nu fastställts. Produkter som kan 
användas till kopiering ska omfattas av systemet för ersättningar. Vi är 
mycket nöjda, säger Mattias Åkerlind på Copyswede.

Copyswede vann mot Sony Mobile

Erik Peurell, chef för Myndigheten för kulturanalys:

3 Med Copyswedes yrkande skulle den före-
slagna avgiften om 3,50 kr/GB innebär att en 
standardtelefon om 8 GB blir skulle bli högst 
25 kronor dyrare i detaljhandeln. 
3 I det här målet kom domstolen fram till att 
ersättningen ska sättas ner till 50 öre/GB.
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Försäkra din inkomst för 97 kr per månad
Vi försäkrar det mesta; vårt hem, bil, båt, djur. Inte för att vi förväntar oss att 
det ska hända något utan för att vi ska vara försäkrade om det händer. 

Det gäller även när man försäkrar sin inkomst 
vid arbetslöshet. 

Efter 12 månaders medlemskap har du möjlig-
het att få inkomstrelaterad ersättning vid ar-
betslöshet. Om du är medlem kortare tid, eller 
saknar medlemskap helt, kan du få ersättning 
enligt grundförsäkringen. Så länge du betalar 
din medlemsavgift är din inkomst försäkrad ge-
nom ditt medlemskap hos oss.

Företagare kan också ha rätt till ersättning

Företagare har precis som anställda rätt till ar-
betslöshetsersättning vid arbetslöshet men det 
finns ingen möjlighet att kombinera ersättning 
med egen verksamhet för den som huvudsakli-
gen varit egen företagare.

På www.unionensakassa.se kan du läsa mer om 
reglerna för företagare, eller hör av dig till oss 
via mejl eller telefon.

Du når kultursektionen på, 0770-77 77 88, 
mellan klockan 9.00-11.00. Mejl skickar du till: 
kultursektionen@unionen.se
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I går förde jag ett samtal med en skådespelare, om hur 
man kan, eller inte kan, förklara våra yrken. Han berättade om en 
föreställning i vilken han klätt av sig naken. Hur han repeterade 
ensam med regissören, och för första gången skulle genomföra 
avklädningen fullt ut. Visa hela sin kropp för henne, och ännu 
värre: visa alla de känslor som den fysiska nakenheten väckte. Jag 
kontrade med att berätta om det varieténummer jag ibland bjuder 
på, i vilket jag visar mitt arsle insmort med Nutella. Vi pratade 
om hur yrket hela tiden förblir så praktiskt, vad vi än utsätter oss 
för i en föreställning. ”Du ska inte krypa för långt åt ditt höger, 
naken med ett tomtebloss mellan tänderna. Du kommer ur lju-
set.” ”Bosse är sjuk, så någon annan måste fixa blodiga tampong-
er till föreställningen i morgon.” ”Det måste vara helt torrt på 
scengolvet inför masspsykosen, så ingen halkar och slår sig.” 

Jag minns när jag gick i högstadiet, och dyrkade Rickard 
Günthers uppsättningar på Teater Galeasen. Jag var förälskad i 
samtliga skådespelare som medverkade i dessa uppsättningar, och 
jag ägnade timmar åt att fantisera om hur de samtalade i logen 
före och efter sina föreställningar. Säkert diskuterade de fan-
tastiska romaner som de hade läst, eller vikten av ärlighet, eller 
komplicerade känslor som jag själv bar på, eller drömde om att få 
uppleva. 

Sedan började jag själv arbeta med teater. Mitt första jobb var 
som sufflös och assistent åt Thorsten Flinck, när han satte upp 
Hjalmar Söderbergs ”Gertrud” på Sibyllan, som då var Drama-
tens annexscen. Den föreställningen var lika fantastisk som mina 
älskade Galeasenföreställningar. Exakt de känslor som var cen-
trala i mitt eget liv behandlades i pjäsen. Jag var i himmelriket. 
Men jag lärde mig också att avdramatisera själva teaterhantver-

ket. Visst pratade vi om livet när vi arbetade – men mest handlade 
samtalen om hur man bäst förbereder sig inför att kräkas filmjölk, 
om vem som skulle köpa geléhallon åt Inga Gill, om att Johan 
Wahlströms hår skulle rakas av. 

I dag liknar jag teaterarbetet vid att ta hand om barn. 
Något ska utvecklas, angelägenhetsgraden är den högsta tänkba-
ra. Känslorna går som en tsunami genom kroppen. Samtidigt är 
sysslorna så basala, det handlar om kroppen, vad den ska orka, 
sakerna, hur de ska se ut och vad de får kosta, och rädslan, hur den 
ska stillas. 

En sak hade jag rätt i när jag som mycket ung målade upp mina 
bilder av teaterkonsten: teater är verkligen precis som livet. Sim-
pelt, futtigt, fullt av besvikelser – och ibland så akut, så nära ut-
plåning, eller utplåningens motsats. Absolut närvaro, helt utan 
distraktioner. Jag tänker nu, ett kvartssekel efter min första tea-
terchock på Skeppsholmen, att det egentligen fortfarande är sam-
ma känsla som får mig att fortsätta med det här något annorlunda 
yrket. Det är fortfarande Rickard Günther-extasen jag trängtar 
efter. Men för att komma dit krävs ett monotont harvande som 
ibland får mig att känna mig mycket gammal och trött. 

Alltså: kära teater. Du är en pueril kravmaskin, klaf-
sande efter mig med det ena behovet absurdare än det an-
dra. Men jag tycker om dig ändå. Du slutar aldrig över-
raska mig, och du är vacker som en giftblomma. 

MArTinA MonTeliuS
KonSTnärlig ledAre. BrunnSgATAn 4

Kära teater, du är en pueril kravmaskin
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Flertalet utövare på scenkonstområdet är frilansare idag. Arbetslöshets-
försäkringens utformning gör det svårt att vara frilansare med korta tillfäl-
lighetsanställningar. Hur vill du förbättra tryggheten för utövare utan fast 
anställning?

– En sjukpenninggrundande inkomst som räknas på de senaste 
24 månaderna är en viktig fråga, inte enbart för frilansande kul-
turutövare, utan för alla egenföretagare.

Att satsa på allianserna är också en viktig förutsättning, men 
det gäller även att öka genomströmningen. Tanken med allian-
serna är ju att nå upp till en viss sysselsättningsgrad, men sedan 
måste man också kunna gå vidare, för att göra det möjligt att fylla 
på underifrån.

Socialförsäkringsutredningen har också frågan på sitt bord, 
och tittar bland annat på alla som kombinerar fasta anställningar 
med frilansuppdrag. 

 Förhandlingar om ett nytt Filmavtal är på väg, vilka förändringar 
skulle du vilja se, jämfört med avtalets nuvarande utformning? 

– Nuvarande avtal sträcker sig till och med 2016, men det på-
går förberedelser inför framtiden på departementsnivå. Man tit-
tar framför allt på hur fler aktörer ska kunna inkluderas, och hur 
svensk film ska kunna gynnas långsiktigt på bästa sätt.

Hur ska upphovsrätten tryggas? 
– Vi backar inte om upphovsrätten, samtidigt måste lagstift-

ningen följa med i tiden. Kulturutskottet har just en utvärdering 
angående digitala böcker på gång, där är ju upphovsrättsfrågan 
väsentlig att lösa.

Hur tryggar man på bästa sätt barns och ungdomars rätt till kvalifice-
rad scenkonst, när ansvaret för detta i första hand ligger på kommunerna, 
där både budget och ambitioner för barnkultursatsningar är högst olika från 
plats till plats? 

– Kulturpropositionen 2009 slog fast barns och ungas rätt till 
kultur. Det innebär att staten genom Kulturrådet ska prioritera i 
tilldelningen till regioner och kommuner. Regionernas kultur-
planer i och med samverkansmodellen har också blivit tydligare 
med barn- och ungdomsperspektivet. Även i skollagen och bib-
liotekslagen slås barns och ungas rätt till kultur fast. I dag är det 
inte okej att lägga ner ett skolbibliotek, skolanordnaren kan dö-
mas till vite. Det blir alltså tydligare intentioner från statens sida, 
uppbackat av lagstiftning. Men fortfarande är det förstås väldigt 
olika ute i landet, beroende på lärarengagemang och skolledar-
es inställning. Många små kommuner har problem med att söka 
medel, där kanske ett stödsystem med exempelvis hjälp med pro-
jektansökningar behövs. Sedan upptäcker också alltfler kommu-
ner att ett rikt kulturliv för barn och unga är bra för inflyttningen 
och livskvaliteten. Jag anser att kommuner förlorar på att inte ha 
barnkultursatsningar.

Finns det en konflikt mellan satsningen på Skapande skola, alltså este-
tiska lärprocesser, och barns och ungas rätt att bara vara publik? Det finns 
på en del håll missnöje med att skolorna låter pedagoger ta hand om det mes-

ta i sina Skapande skola-projekt, och drar ner på inköpen av besökande, 
turnérande barnteaterföreställningar. 

– Myndigheten för kulturanalys har just utvärderat Ska-
pande skola, och de ser inget tydligt samband mellan Skapande 
skola-satsningar och färre antal inköp av vanliga turnerande fö-
reställningar. Om det ändå förekommer är det fel. Vi har varit 
tydliga med att Skapande skola är en permanent satsning på 177 
miljoner kronor, och det bör inte innebära att man drar ner på 
övriga kulturupplevelser. Barns och ungas rätt att bara vara pu-
blik är ett eget spår, som inte ska blandas samman med Skapan-
de skola. Kulturrådet och Myndigheten för kulturanalys har det 
övergripande ansvaret för att hålla ögonen på detta.

Hur ser du på förhoppningen att mera entreprenörskap ska lösa kultur- 
utövares ekonomiska situation?

– Många är egenföretagare, och det är alltid ett slags entrepre-
nörskap att sälja in sig själv och sin verksamhet, men verkligheten 
är komplex. Jag ser ingen motsättning mellan fler egenföretagare 
på kulturområdet och ökade offentliga anslag till kulturen. Re-
geringen har höjt anslagen med 916 miljoner kronor sedan 2006. 
Vissa regioner är också duktiga på att stötta kreativa näringar, 
som kan ge många nya små företag, vilket leder till ökad tillväxt 
tack vare kulturen. Problemen med pensionssystemets utform-
ning har säkert bidragit till att så många har så osäkra anställ-
ningsförhållanden. Att regeringen nu löser pensionsfrågan och 
att trygghetssystemen för egenföretagare som helhet förbättras, 
kommer att skapa förändringar till det bättre. Men det krävs kre-
ativt tänkande även inom politiken för att göra ännu mer.

Kan du tänka dig en automatisk uppräkning av kulturanslagen, med 
hänsyn till den faktiska kostnadsutvecklingen? 

– Automatisk uppräkning finns inte i de statliga finanserna. 
Man prioriterar inför varje ny budget. Vi har ändå höjt kulturan-
slagen med två procent årligen sedan 2006, trots att vi har gått 
igenom en lågkonjunktur. Jämför man med situationen i andra 
europeiska länder är det ganska enastående, men jag hade förstås 
gärna sett att det varit ännu mer.

Hur ser du på de stora förhoppningar som ställs på privat sponsring?  
– Sponsring utgör ju en väldigt liten del av kulturens finan-

siering. Även om vi vill ändra i skattelagstiftningen – avdrags-
rätt och skattebefrielse inte bara för socialt inriktade stiftelser och 
fonder utan också för kulturstiftelser – och har tagit de första ste-
gen på vägen, så kommer privat sponsring aldrig att kunna ersätta 
offentligt stöd. Den kan vara en pluseffekt, ett komplement, men 
inte ett skäl att minska på offentliga insatser. Jag vill också gärna 
lyfta fram stödet till folkbildningen. Det utgör ett stort kultur-
stöd som lätt kommer i skymundan i debatten. Folkbildnings-
organisationerna är till exempel viktiga som kulturarrangörer i 
både små och stora kommuner.

Björn gunnArSSon

Kommuner förlorar på att 
inte satsa på barnkultur
Sist i serien om kulturpolitik möter Scen & film Moderaternas 
kulturpolitiske företrädare Anne Marie Brodén. Hon tycker 
att barn och ungas rätt till kulturupplevelser är ett eget spår 
utanför satsningen på Skapande skola.
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Namn: Anne Marie Brodén, M, ledamot i riksdagens kulturutskott
född: 1956
bor: Halmstad
familj: make, barn och barnbarn
i riksdagen sedan: 2002
yrkesverksam som: handikappkonsulent, egenföretagare, lands-
tingsråd
senast sedda film: 12 years a slave
senast lästa bok: Thomas Kanger, Stulen barndom
senaste scenkonstföreställning: Carmina Burana på Folkoperan ill
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Scen & film bjöd in skådespe-
larna Anita Wall och Frida Beck-
man till ett samtal. Oavsett skill-
nad i ålder och yrkeserfarenhet, 
leder frågan om att micka eller inte 
micka osökt över i funderingar 
kring hörbarhet och röstbehand-
ling. Anita Wall, som gick ut från 
Dramatens Elevskola 1965, och 

Frida Beckman som blev färdig från SDTH 2011, hamnar snabbt 
i ett ivrigt och engagerat flöde som med Anitas många associ-
ationer också blir en teaterhistorisk odyssé. Reflektioner kring 
en urgammal konstform som aldrig tidigare behövt elektronisk 
röstförstärkning, utan klarat sig med diktion, artikulation, mag-
stöd och klokt byggda scenrum.

Anita Wall berättar om ett besök vid Epidauros väldiga am-
fiteater.

– Du kan sucka och det hörs längst upp!

Myggor och mikrofoner, vad 
berättar de? Har scenkonsten 
tappat rösten?  

Anita Wall och Frida Beckman 
samtalar om det växande 
fenomenet röstförstärkning.

Men... 
varför 
mumlas 
det så?
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Efter snart 50 år som skådespelare vet hon också själv precis 
hur hon ska nå ut. 

– Det var en förutsättning, vi gick på Dramatens elevskola och 
vi var hela tiden i huset med Stora scenen. Att vi skulle höras ända 
till sista raderna var självklart. Vi tänkte ständigt på det och så fort 
vi fick en håltimme smög vi upp till tredje raden och lyssnade på 
hur de stora elefanterna arbetade. Teaterkonst handlar till stor del 
om den sortens ärvda kunskaper. Jag kunde gå till Inga Tidblad 
och fråga: hur använder jag en solfjäder? Då visade hon mig. Så 

gick jag till Ulf Palme och sa: Blankvers…hur gör jag då? Och 
han introducerade mig i den konsten. 

– Åh, jag blir avundsjuk, säger Frida Beckman. Stora scenen, 
det är klart att det blir skillnad mot att arbeta i en svart liten låda. 
Men det är ändå en myt att vi unga ignorerar detta med röst. Un-
der min utbildning hade vi en lärare i röst, en i språklig gestalt-
ning och en sånglärare.

– Oj, säger Anita, tre pedagoger men varför mumlar ni?
 – Ja med det gör vi INTE, understryker Frida med all önsk-
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värd tydlighet. Vi som gått utbildningen, i varje fall mina kursa-
re, vi hörs! Vi har arbetat med rösten, tagit för oss av kunskapen. 
Men självklart är det alltid någon jävel som kommer dragande 
med att ”låt nu inte skolan förstöra dig bara!” Men herregud, de 
har ju inte fattat någonting, att få utbildning betyder att bli bättre 
och få fler redskap. 

Diskuterade ni röst och förstärkning?
– Inte så direkt men det är klart att det var viktigt att höras, det 

jobbade vi med. Med konsonanter och vokaler och lyfta orden. 
Du måste hålla ihop texten och var noga med att koppla tillbaka 
till meningen du sa innan. Om jag gör radio och får texten precis 
när jag ska läsa den, då är det världens bästa knep.

Det handlar alltså inte om bristande röstkompetens.
 – Jo men visst finns det ändå många, kanske utan riktig ut-

bildning, som pratar så dåligt, inflikar Anita. Men det är förstås 
inte hela svaret. Jag tror också att det uppstår ett problem när man 
tar med sig en röstteknik som kanske passar för film och tv in på 

teaterscenen. ”Det ska inte verka teater”, men det är ju skitjobbigt 
och irriterande att inte höra vad som sägs från scenen. Teater är 
kommunikation!

Orsaken till den tätnande myggsvärmen är ändå svår att 
riktigt komma åt. Kanske har vi tappat medvetenheten om bety-
delsen av röstens bärighet. Eller handlar det till om med om lättja 
eller är en biverkning av hypen för ”den stora tekniken”? Som 
Frida Beckman säger:

– Nu pratar vi om ljuddesigner, de fanns väl inte förr. Det är en 
helt ny tillspetsning av en kompetens. 

En ljuddesign som vill göra avtryck. Kanske. Röstförstärk-
ning är hur som helst inte komplikationsfritt.

Anita Wall minns julkonserten i Konserthuset.
– Jag skulle läsa ”Tomtemor” och jobbade med 52 barn från 

Nacka musikklasser. De sjöng som änglar! Men så hade de några 
små repliker också och då hördes de inte alls. Det blev mest lite 

Maria Johansson och Patrik Hont i föreställningen ”Flygräddare” i regi av Susanne Osten.
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mummel. ”Ja men det gör inget, vi mickar upp dem sen” sa ar-
rangörerna. ”Men är det inte bättre att vi lär dem att prata så det 
hörs då?” frågade jag. ”Nä det går inte” fick jag till svar. Så istället 
blev alla uppmickade för att höras bra i förhållande till musiken. 
Men jag hade klarat mig så bra utan mick!

Anita och Frida är rörande överens om att röstförstärkning 
gör att nyanserna går förlorade.

– Alltså, det finns en nästan hysterisk iver att allt ska låta så 
”naturligt” nu, säger Anita Wall. Men något mer onaturligt än att 
alla hamnar i samma volymläge, det finns väl inte. I ett ”natur-
ligt” samtal, där har vi varierande röstlägen och talar olika starkt 
i olika situationer. Med myggor försvinner detta.

– När jag medverkade i ”Flygräddare”, ett samarbete mel-
lan Unga Klara och Riksteatern, var alla mickade, säger Frida. 
I den berättelsen kändes det som Suzanne Osten ville pröva på 
det hon annars skyr: myggor och musikal. Men viktigast var nog 
att hon med mickarna ville få fram någon slags autenticitet, att 

man skulle komma nära dialogen och ta sig runt det teatrala. Vi 
var ombord på ett flygplan, någonting i den miljön passar kanske 
för mick. Jag minns det som supersvårt att hitta rätt läge. Dess-
utom turnerade vi med föreställningen och varje lokal krävde 
nya inställningar. Det jobbigaste var att jag inte hörde mig själv 
och därför höjde jag rösten, vilket resulterade i att ljudteknikern 
sänkte min mick och då höjde jag ännu mer och ja…

Som Anita sa förut, valörerna försvinner. Jag förlorade 
kontrollen över min gestaltning.

Diskuteras hörbarhet inom teatern?
 – För mig är den en självklarhet, konstaterar Anita. Jag skulle 

aldrig gå in på en scen utan att först ha gjort mina röstövningar 
och så detta att jag tänker mig rummet, att jag ska ut allra längst 
bort även om jag viskar. Men några mer allmänna resonemang 
om vikten att vi når ut och hörs, det tycker jag inte finns. Tyvärr!

– Nej konstigt nog. Men jag är faktiskt med om något ovan-
ligt just nu med Carl Johan Karlson som regisserar Johanna Ema-

Frida Beckman i ”De sömnlösas tid”, en uppsättning av Örebro Länsteater.
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Teknik ur två skådespelares perspektiv. 
För en synpunkt från ”andra sidan” ringer 
jag upp ljudteknikern Magnus Ericsson på 
Stockholms Stadsteater.

– Visst kan det finnas problem med röstförstärkning, men det 
skapar också möjligheter, säger han. Den nya ljudtekniken ställer 
stora krav, teknikern måste vara högkoncentrerad och det finns 
risk för rundgång. Det kan också gå slentrian i att micka upp. Nå-
got som i förlängningen kanske sänker kraven på skådespelarnas 
röstbehandling. ”Äh, det är bara att dra upp regeln”. 

Men tekniken tillför också:
– Arbetar du med musik på hög volym måste skådespelarna 

förstärkas. Och det som är utvecklande nu, är att många yngre 
scenkonstnärer brukar tekniken för att förhöja sina karaktärer. 
När vi satte upp Christina Ouzounidis ”Fåglar” ville hon absolut 
arbeta med myggor trots att Lilla scenen inte alls kräver det. Men 
det var hennes konstnärliga beslut. Hon byggde ut och vidgade 
ljudrummet.

Vad det gäller åsikten att röstens valörer går förlorade, säger 
Magnus Ericsson:

– Tvärtom, med mick kan rösten få större spännvidd. Men, 
tillägger han, självklart har vi en talpedagog här på teatern.

piA HuSS

nuelssons ”De sömnlösas tid” för 
Örebro Länsteater. Vårt scenrum är 
väldigt speciellt eftersom publiken 
är så utspridd. Några sitter i en skol-
sal på bänkar, andra i en sjuksal och 
några sitter jättenära i vardagsrum-
met. Själva rör vi oss överallt. Men 
när jag spelar vid vardagsrumssof-
forna märker jag hur jag sänker 
rösten eftersom jag har publik bara 
några decimeter ifrån mig. Men 
samtidigt ska jag ju också nå ut till 
dem som sitter längst bort. Vi har 
slitit och regissören påpekade hela 
tiden att ”där hör jag inte”. Nu fun-
kar det, det är svårt men vi gör det – 
utan mickar! konstaterar Frida med 
ett segerleende. 

Vad vi än tycker lär myggsvär-
men fortsätta att surra kring Thalia 
även om, som Frida och Anita un-
derstryker, teknik aldrig kan kompensera en dålig artikulation. 
Eller ett bristande textarbete. Anita Wall sammanfattar mycket 
med konstaterandet:

– Vi hörs inte om vi inte vet vad vi säger!

piA HuSS

Röstförstärkning 
skapar möjligheter

– Jag älskar Tartuffe, säger Anita Wall. Här i rollen som Toinette och tillsammans 
med Sven Lindberg i  ”Den inbillade sjuke” på Dramaten 1987. Bara på Dramaten har 
Anita Wall hunnit med 76 roller sedan 1965.

Anita Wall i Ann Chalotte Lefflers 
Moster Malvina på Strindbergs in-
tima teater.
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Andreas Kundler i ”Fåglar”.
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Aforismer och essäer om film sam-
lade i två volymer (båda utgivna på Atri-
um) om och av den legendariske franske 
filmskaparen Robert Bresson (1901–1999). 
Känd för filmer som ”Syndens änglar”, 
”Processen mot Jeanne d’Arc” och hans 
sista ”Blodspengar”. Inspiratör för filmare 
alltifrån Godard och Haneke till Scorsese 
och Tarkovskij. Och för filmaren Ingela 
Romare som nu samlat tre essäer hon skri-
vit om Bresson i Möten med Robert Bres-
son och hans filmkonst. 

Romare fick chansen att möta honom 
i slutet av sitt filmskapande. Efter att hon 
sett om samtliga hans filmer 1984 skrev 
hon ett brev och bad om ett möte som fil-
mare. I timmar berättar den drygt 80-åri-

ga Bresson outtröttligt om varför han inte 
vill jobba med skådespelare i sina spel-
filmer, utan ”modeller”. Om varför det 
viktigaste av allt är ”att personen är helt 
jungfrulig i förhållande till teater, till att 
spela”.

Han talar om att arbeta i tre ”etap-
per”. Att för det första beskriva den inre 
syn- och hörselupplevelse av den film han 
vill göra. Sedan filmningen och ljudupp-
tagningen utan att förlora sin inre vision. 
Och den tredje etappen, klippningen: när 
man har en möjlighet att återskapa det 
man inte lyckats uppnå i filmögonblicket. 
Bresson är sträng och samtidigt chosefri. 
Intuitiv och tänkande. 

Sedan Ingela Romare lämnar hans lä-
genhet vid Seine bär hon med sig en tanke 
han delgav henne: Skaffa dig ett öga och 
skaffa dig ett öra – ett öga som ser och ett 
öra som hör – och som rörs av både det 
sedda och det hörda. 

Hennes tre essäer – de två andra om två 
av hans filmer – ekar av Bresson. Lämnar 
en ingen ro. Liksom den andra boken med 
Bressons egna aforismer från 1950–74, 
Anteckningar om cinematografin (revi-
derad och nyöversatt av Romare och Lena 
Westerberg). Till exempel: Platta ut mina 
bilder (som med ett strykjärn) utan att för-
tunna dem.

gerT lundSTedT

bokAnMÄLAn

Robert Bresson lämnar ingen ro

Sångarna inom förbundet tar ta-
git initiativ till att samla in fakta kring 
sjukförsäkringsfrågor, i syfte att ordna ett     
öppet möte med Försäkringskassan.

– Regelverket är trassligt, ärendena 
tolkas olika beroende på handläggare och 
många tycker inte att det är värt att sjuk-
anmäla sig för de tror inte att de kan få 
rätt ersättning. Vi vill försöka belysa vilka 
regler som gäller, säger Mikael Axelsson i 
sångarnas styrelse.

Avdelningen har därför skickat ut ett 
mejl till alla yrkesavdelningar i hopp om 
att de ska bidra med ett antal principfall 
som kan vara värda att diskutera med just 
Försäkringskassan.

– Problemet blir allt mer påtagligt. En 
växande andel medlemmar är så kallade 
kombinatörer, de har både egna företag 
och tar anställningar, och denna grupp tar 
Försäkringskassan inte höjd för idag. Kon-

sekvenser blir stora när en kombinatör ska 
räkna ut sin föräldrapeng, säger förbunds-
direktör Jaan Kolk.

Teaterförbundet tog år 2012 i sam-
arbete med Klys (konstnärliga och litterära 
yrkesutövares samorganisation), fram ett 
antal typfall och bad Försäkringskassan 
kommentera dessa. Förbundets slutsat-
ser var då att en del frågor går att åtgär-
da i det nuvarande systemet, andra kräver 
lagändringar. Så nu jobbar förbundet efter 
två huvudspår – att driva igenom lagänd-
ringar samt skapa förändringar inom det 
befintliga systemet. Det sker idag bland 
annat via Klys som ju för en kontinuerlig 
dialog med Försäkringskassan. 

– Vi har länge krävt en samlad hante-
ring hos Försäkringskassan när det gäller 
bedömning av SGI på kulturområdet. Det 
är orimligt att kombinatörer inte får till-

godogöra sig alla sina inkomster, fortsätter 
Jaan Kolk.

Ett annat bisarrt faktum är att frilan-
sare idag måste anmäla sig till a-kassan så 
fort de står utan arbete – inte för a-kasse-
ersättningens skull, utan för att få rätt till 
sjukpeng.

Både Klys och TCO jobbar mot den 
pågående socialförsäkringsutredningen. 
Den skulle varit klar 2013 men väntas 
komma först 2015.

– Efter påtryckningar bland annat från 
Teaterförbundet har TCO nu på allvar ta-
git till sig frågan med kombinatörer. Det 
är glädjande, för TCO är en långt större 
spelare än Klys gentemot socialförsäk-
ringsutredningen, som i sin tur kan föreslå 
lagändringar, säger Jaan Kolk

MAgdAlenA BoMAn

Är det möjligt att få rätt uträknad SGI – sjukpenninggrundande 
inkomst – som egenföretagare och korttidsanställd? 

Teaterförbundet kan vara ditt språkrör. Hjälp sångaravdelningen 
att samla in fakta om hur du blivit bemött av Försäkringskassan.

Sångarna samlar fakta om sjukpenning
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Sedan 1982 firas den internationella 
världsdansdagen varje år den 29 april. Dagen 
uppmärksammar det unika i danskonsten 
och dess universella roll för människor i alla 
delar av världen.

Varje år väljer International Theatre Institute 
ut en framstående koreograf eller dansare att 
skriva ett världsdansbudskap.

Årets budskap är skrivet av den franske 
dansaren och koreografen Mourad Merzouki.
Budskapet finns att läsa på teaterunionen.se 
och där kan man också se en inspelning av 
texten.

VÄRLDSDANSDAGEN 

Teaterunionen är en medlemsorganisation för den svenska scenkonsten. 
Vi fungerar som en mötesplats och ett forum för utbyte och kontakt både nationellt och internationellt. 

Under juni 2014 kommer Danska ITI att 
stå som arrangör för Nordic Performing Art 
Days med en mängd arrangemang runt om i 
Danmark, till exempel:

9-12 workdshops i Aalborg
13-14 seminarier och föreställningar i Aarhus
15-17 Nordic PULSE, festival i Odense
18-21 CPH Stage och Nordic Drama Train i 
Köpenhamn

Detaljerad information om alla evenemang 
under Nordic Performing Art Days kan du läsa 
om på nordicperformingartsdays.dk.

NORDIC PERFORMING ART DAYS

stockholms 
dramatiska 
högskola
söker

lektor i Kostymdesign

lektor i Scenografi

Sista ansökningsdag 5 maj
Mer info på www.stdh.se

HAR DU NY E-POSTADRESS?

Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka 
information och nyheter från förbundet.

Logga in på Mina sidor på 
www.teaterforbundet.se 

eller kontakta
info@teaterforbundet.se så hjälper vi till!

Följ oss på Facebook och Twitter

facebook.com/Teaterforbundet
twitter.com/Teaterforbundet

PRATA MED OSS!



Dina medlems- 
försäkringar i Folksam
Som medlem i Teaterförbundet får du ett erbjudande som 
tagits fram i samarbete mellan Folksam och ditt förbund. 
Försäkringarna innehåller mer och har ett lägre pris än om 
du skulle skaffa dem på egen hand. Med hemmet försäkrat 
hos oss får du rabatt på många av våra andra försäkringar. 
Vi försäkrar nästan allt, från fritidshus, bilar och båtar, till 
barn och husdjur. 

Vad klappar ditt hjärta för? 
Ring 0771-950 950 eller besök folksam.se/dinarabatter
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Förbundsnytt

Upprop för 
den fria scenkonsten
Teaterförbundet har tillsammans med 
Teatercentrum och Danscentrum författat 
ett upprop för den fria scenkonsten.
 Under maj kommer ett antal seminarier att 
arrangeras där den fria scenkonstens fram-
tid diskuteras med politiker, debattörer och 
yrkesverksamma. Seminarieserie för den 
fria scenkonsten:
• Umeå: 10 maj, kl. 14.00 i baren på 
Norrlands-operan
• Helsingborg: 15 maj, kl. 13.00 i 
Konsertsalen på Dunkers.
• Göteborg: 16 maj, kl. 15.00 i Folkteaterns 
foajé.
Stockholm: 26 maj kl 18.00 Lokal medde-
las senare.
• Visby: 2 juli, kl. 13.00 i TCO-parken, 
Landshövdingens trädgård, Strandgatan 1.

Förbundsstyrelsen
Verkställande utskott: Anna Carlson (skådespelare) ordförande, Gunnar Lundberg 

(sångare), förste vice ordförande, Minna Krook (dansare/koreograf), andre vice ordförande, samt 
Simon Norrthon (skådespelare), Thomas Nording (scentekniker). 

Övriga ledamöter: Ulrika Dalenstam (administratör), Mathias Lafolie (regissör), 
Karin Larson  (skådespelare),  Jenny Larsson  (tekniker), Beatrice Järås (skådespelare/musikal-                   
artist),  Theresé Hörnqvist (producent), Pontus Plaenge (skådespelare/regissör), Peter Schildt  
(filmregissör), Annika Stödberg (maskdesign film), Ulla Svedin (skådespelare) och Anna Sjövall 
(teaterregissör) adjungerad.

Kontakt: Förbundsstyrelsens e-postadresser finns på webben under fliken förbundet/organisationen.

Teaterförbundets kansli:
Besöksadress: Kaplansbacken 2A
Postadress: Box 127 10, 112 94  Stockholm. 
Telefon: 08-441 13 00 
Öppettider: Vardagar: 9.00–16.30

Förbundsnytt
På de här sidorna kan du läsa om vad som är på gång inom förbundet. På teaterforbundet.se hittar du 
mer information och fler nyheter. Har du tips för sidorna mejla ase.axberg@teaterforbundet.se

E-post: info@teaterforbundet.se
Hemsida: www.teaterforbundet.se 
facebook.com/teaterforbundet
twitter.com/teaterforbundet

Från avdelningarna

Medlemsannonser
Uthyres Nice 3-rumslägenhet  i gamla 
Nice uthyres kortare eller längre tid.  Nära 
till havet och den underbara grön-              
saksmarknaden på Saleyan och massa 
sevärdheter inom räckhåll. För närmare 
information ring Anita 0709-45 55 81

Uthyres Lissabon Liten lägenhet i cen-
trala Lissabon (2 rok Alfama) uthyres för 
kortare/längre perioder. Solveig Nordlund, 
0733 441 18 25 www.torromfilm.se

Ny lönestatistik från institutionsteatrarna
Nu kan du ta del av ny lönestatistik för år 2013 för anställda vid landets institutionsteat-
rar.  Statistiken visar vad administrativ, konstnärlig och teknisk personal tjänar och visar 
vad kvinnor och män tjänar inom de olika kategorierna. Siffrorna bygger på individuella 
löneuppgifter för 3535 personer.

Lönestatistiken är en rapport från Svensk scenkonst, och grundar sig på ett statistik- 
avtal mellan Teaterförbundet och Svensk scenkonst.

Logga in på Mina Sidor på hemsidan för att ta del av lönestatistiken. Där kan du även 
ändra dina kontaktuppgifter med mera. Se till att ha en uppdaterad e-post så att vi kan 
nå dig med viktig information.

Ny klubb på 
Teateralliansen
En facklig klubb har bildats på Teater-
alliansen. De vill bland annat driva frågan 
om en utvidgning av Teateralliansen och 
samarbeta med teatrarnas lokalavdelning-
ar för att öka förståelsen för visstidsan-
ställdas situation.

– Den frilansande konstnärliga perso-
nalen är inte tillräckligt representerade i 
många lokalavdelningar och frågor som rör 
oss hamnar lätt i skymundan,  säger Monica 
Almqvist Lovén, som är sammankallande i 
klubbstyrelsen på Teateralliansen.

För att komma i kontakt med Teater-
alliansens klubb mejla teateralliansen@
teaterforbundet.se

En dag i jouren
En medlem hade fått jobb på en filmin-
spelning och kontaktade Teaterförbundets 
medlemsjour för kontraktsrådgivning. Det 
visade sig att bolaget inte hade något kol-
lektivavtal med förbundet. 

Teaterförbundet kontaktade bolaget 
och upplyste om fördelarna med att ha 
ett kollektivavtal – för bolaget och för de 
anställda – vad gäller till exempel försäk-
ringar och pensioner. 

Bolaget gick med på att teckna ett avtal 
och medlemmen fick sitt kontrakt.

Teaterförbundet har tagit fram åtta nya 
flyers som illustrerar några av de frågor 
som förbundet arbetar med. 

Vill du beställa dem för att dela ut på 
din arbetsplats kontakta info@teaterfor-
bundet.se

Monica Almqvist Lovén

Frågor om medlemskapet?
Kontakta förbundets medlemsservice om 
du har frågor om till exempel adressänd-
ring, autogiroanmälan, försäkringar och 
lån, medlemsavgifter eller medlemsförmå-
ner. Ring 08-441 13 00. Måndag–fredag, 
kl. 9.00–12.00.  Du kan också mejla till 
medlem.tf@teaterforbundet.se.
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Kalendarium

FAKTURERINGS-
SERVICE

Du behöver inte ha eget företag för att 
kunna ta jobb med faktura! Om arbetsgivaren 
kräver faktura kan du som medlem i Teaterför-
bundet istället använda dig av Servicebolagets 
Fakturerings service som en mellanhand mellan 
dig och uppdragsgivaren vid korta uppdrag.

Servicebolaget fakturerar uppdragsgivaren, betalar 
ut ersättningen till dig och betalar in skatt och 
arbetsgivaravgift.

Läs mer på www.teaterforbundet.se

Du kan också mejla dina frågor till 
info@teaterforbundet.se eller ringa 08-441 13 00.

23 apr   Årsmöte Sångaravdelningen 111

28 apr   Peter Brooks arbete med skådespelare
      Filmvisning och panelsamtal (Trappan)

29 apr   Världsdansdagen firas

29 apr   Den moderna politiska teatern 
       Föreläsning med Robert Lyons (Trappan)

29 apr   Årsmöte Biografavdelningen 117

05 maj   Förbundsstyrelsemöte

06 maj   Möte med Caroline Bowditch
       (Dansalliansen)

08 maj   Upprop för den fria scenkonsten i Umeå
       Seminarium på Norrlandsoperan

08 maj   Mod, kommunikation, presentation 
       – med Imor Hermann (Kulturkraft Stockholm)

11 maj   Årsmöte Teknikeravdelningen 105

12 maj   Kostymhistoria 
       från filmens och teaterns förtrollande värld
       Heldag med Marianne Carlberg (Trappan)

12 maj   Scen- och ställningsbyggnad
       (Kulturkraft Stockholm)

14 maj   Utblick/Inblick
              Två dagars symposium under Göteborgs 
       Dans & Teaterfestival (Trappan)

15 maj   Upprop för den fria scenkonsten 
       i Helsingborg. Seminarium på Dunkers

16 maj   Upprop för den fria scenkonsten
        i Göteborg. Seminarium i Folkteaterns foajé

19 maj   Årsmöte Musikalartistavdelningen 113

19 maj   Möte med Björn Säfsten
       (Kulturkraft Stockholm)

20 maj   Kreativitet och idégenerering
       Två dagar med Anna Takanen, Fredrik Willén 
       och Niklas Laninge

26 maj   Upprop för den fria scenkonsten
        i Stockholm. Seminarium. Lokal meddelas senare.

31 maj   Utlysning av filmstipendium 
       till svensk filmskapare

02 jun    Moving, Sounding, Acting
       Workshop med Janis Brenner. (Dansalliansen) 

Den 14–16 juni 2014 är det dags för 
Teaterförbundets riksstämma, som 
äger rum vart fjärde år. Då samlas 
förtroendevalda från hela landet och från 
alla yrkesavdelningar för att välja ny styrelse 
och besluta om förbundets verksamhet för 
de kommande fyra åren.

I början av maj skickar vi ut handlingarna 
till ombuden. Vi publicerar dem även på 
hemsidan. Där finns all information om 
vad som kommer att behandlas under 
riksstämman. 

Läs mer om Teaterförbundets riksstämma 
och följ vad som händer på  
www.teaterforbundet.se



Fria teater- och dansgrupper gjorde mer
än 8 400 föreställningar inför en publik på
680 000 under 2012. De erbjöd ett stort och
varierat utbud av professionell scenkonst,
men de som teatrarna anställer kan inte  
försörja sig på sina yrken på grund av de  
korta kontraktslängderna. Det framgång av  
en rapport från Kulturrådet.

Den genomsnittliga längden för ett skådespelarkontrakt 

var 14 veckor, för en dansare sex veckor, för regissörer 

och koreografer mellan 13 och 16 veckor. Det totala antalet 

anställningar var drygt 800. Räknar vi om det till års-

verken motsvarar det endast 214 helårsanställningar för 

dessa yrkesgrupper. 

Helt uppenbart är de professionella scenkonstnärerna 

den fria scenkonstens största sponsorer.

Drygt 8000 föreställning-
ar genomfördes av 102 
fria teatergrupper och 57 
fria dansgrupper/kore-
ografer under 2012.

Genomsnittlig 
anställnings-

tid i veckor
Totalt antal

anställningar

Antal 
årsverken  

(heltidsan-
ställningar)

Skådespelare 14 465 141

Regissörer/upphovsmän 13 112  31

Dansare  6 190 25

Koreografer 16  46 17

813 214

Fakta ur Kulturrådets rapport: ”Kvantitativ uppföljning av fria aktörer inom 
teater, musik, dans 2012”.

stö
rs

ta
 sponsorer

Den fr
ia scenkonstens 

Bild från ”Mamma borta” på Boulevardteatern. Medverkande: Camilla Monsén och André Kaliff. Foto: Martin Skoog.

813 anställningar

214 årsverken

motsvarar


