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RTV Dans tar stort kliv vidare
Halv seger för fria grupper
Skapande skola ger få jobb
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Jo, vi är till för alla inom film och tv!
Det kom ett brev till mig och Teaterförbundet, i början av 
året, med frågan ”Är Teaterförbundet verkligen till för de som 
jobbar med tv och film?” Avsändare var en person som varit med-
lem och arbetat med produktion av film och tv i mer än 25 år. 
Frågeställningarna jag fick var både viktiga och intressanta, och 
jag vill gärna dela med mig av både frågor och svar.

Brevskrivaren skriver att Teaterförbundet för det mesta talar 
om dramaproduktion för bio/tv och menar att vi glömmer allt 
annat som produceras som rörliga bilder. Allt från reklamfilm 
till melodifestivalen och alla bolag som idag producerar serier 
på uppdrag av SVT eller de kommersiella kanalerna. Vi talar om 
kulturpolitik och syftar då enbart på finansiering av skattemedel, 
fortsätter brevet och pekar på att vi glömmer att det finns många 
andra finansiärer för film och tv. Att vi helt enkelt inte hänger 
med i utvecklingen i branschen och då inte heller kan skapa de 
rätta villkoren och saknar kollektivavtal på alla dessa områden.

Det är naturligtvis alldeles sant att vi har idag många medlem-
mar som inte enbart jobbar med film- och dramaproduktion och 
jag erkänner gärna att vi har svårt att nå alla som verkar inom 
olika produktionsbolag med mycket varierande uppdrag – men 
vi är absolut inte ointresserade av denna verksamhet, tvärtom!

Vi behöver bringa reda i en värld där intensiva inspelningar 
inte alltid följer de regler som finns för arbetsmiljö till exempel. 
En lunchpaus där alla i teamet hinner sitta ner och äta, kan väl 
tyckas vara ett rimligt krav. 

En grundläggande fråga är naturligtvis kollektivavtalen. 
Vi har idag avtal med cirka 170 olika arbetsgivare på film/tv- 
området, men mer än två tredjedelar står utanför Medieföretagen 
som är den arbetsgivarorganisation som vi tecknar kollektivavta-
let med. Resten har så kallade ”hängavtal”, där Teaterförbundet 
måste gå på varje enskild arbetsgivare att följa rådande avtal. Den 
naturliga motparten för oss vore Film och tv-producenterna, som 
ju har tre sektioner för tv-, film och reklamproduktion, men hit-
tills har de inte varit intresserade. 

När det gäller SVT så har vi avtal för de konstnärliga yrkena 
men inte för film/tv-arbetare. I takt med att SVT producerar allt 
mindre i egen regi har detta blivit ett mindre problem.

Brevskrivaren menar också att vi slarvar med producent-      
begreppet och tycker att vi ständigt utmålar alla producenter 

som skurkar. Problemet är delvis att benämningen producent 
är så brett. De täcker både produktionsbolagen och olika yrken 
som bildproducenter, efterarbetsproducenter, linjeproducenter 
etcetera. Självklart ska språkbruket vara tydligt och vi gör också 
skillnad på produktionsbolagen. Många har vi ett bra samarbete 
med, men på vår webbsida finns en ”svart lista” där vi publice-
rar namn på de produktionsbolag som verkligen inte följer några 
som helst avtal. Detta efter krav från våra medlemmar.

Positivt är att vi i avtal med Medieföretagen har fått in en 
överenskommelse om fackligt ombud på inspelning och att även 
arbetsgivarna ska ange vem som är kontaktperson i fackliga och 
arbetsmiljöfrågor. 

Det attraktiva i att arbeta med film och tv gör lätt att 
man accepterar andra villkor än de gängse i arbetslivet. Inte sällan 
tror man att oklara och osäkra arbetsförhållanden ska spara pengar, 
med det är den oreda som följer som kostar pengar. En bra plane-
ring som innebär att man följer arbetstidsavtal och arbetsmiljöreg-
ler blir billigare och är grunden för kvalitet i produktionen.

Att visa att Teaterförbundet är ett förbund för alla filmarbetare 
är och har varit en av mina viktigaste uppgifter under min ordfö-
randeperiod. Både vår filmavdelning och Sveriges Filmregissörer 
är mycket aktiva och har ökat medlemsantalet. Under det senaste 
halvåret har vi också börjat undersöka intresset för att bilda en 
särskild tv-sektion. Vi vill öppna upp för samtal om de viktigaste 
frågorna att arbeta med, i samtal med medlemmar, blivande med-
lemmar, produktionsbolag och utbildare på området.

Som svar på frågan svarar jag: Ja, Teaterförbundet är till för de 
som jobbar med film och tv-produktion! 

AnnA CArlSon

ordförAnde
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Rum i rummet löser upp gränser

Namn: ludde falk.
ålder: 39 år.
yrke: ljus, video, scenografi med mera. 
Jag jobbar gärna med projekt där 
rollerna är upplösta och man delar på 
rollerna i ett team.

aktuella uppdrag: Jobbar just nu med att göra led-väggar till en 
revy på lisebergsteatern. 
kulturupplevelse som inspirerar: Senaste året har jag mest hämtat 
inspiration från illustrerade barnböcker samt dystopiska tv-spel.
I dagens tv-spel görs det ett jättefint arbete rent bildkompositions-
mässigt, nu senast i ”The last of us”. Sedan reser jag en del, och det 
finns ju miljöer och energier att fånga i de flesta städer.

Videoprojektioner på scen har en förmåga att lösa upp det 
verkliga rummets ramar och gränser, och förflytta det tre dimen-
sionella rummet in i nya världar.

– Jag brukar nästan alltid välja att göra både ljussättning och 
videoprojektioner till en och samma föreställning så att det främ-
re spelbara rummet och det bakre projicerade rummen hänger 
ihop. Det räcker ju med att jag ändrar en enda färgnyans så har 
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Rum i rummet löser upp gränser
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man skapat ytterligare ett rum.  Och det är ju viktigt att rummen 
inte strider mot varandra, säger Ludde Falk.

Den här bilden tog han med zoomobjektiv längt bort i gra-
dängen på Borås Stadsteater under föreställningen ”Spöket på 
Canterville” i regi av Johan Huldt. 

Scenen är från pjäsens upplösning och klimax, tio minuter 
innan den tar slut. Spöket som i den här uppsättningen har fått en 

tydlig homosexuell profil försonas med sig själv. Luddes bearbe-
tade projektioner faller på åtta olika slöjor, och fläktar får slöjorna 
att röra på sig, vilket gör hela scenrummet svajigt. Ludde tog bil-
den intuitivt. Oskärpan i bilden ger en lätt surrealistisk känsla, 
tillsammans med ljuset bidrar det till att personerna på bilden blir 
som uppslukade i en alldeles egen värld.

              MAgdAlenA BoMAn
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Det är Arenagruppen och Koalition 
för kulturdebatt som står bakom initiati-
vet. Ansvarig producent på Kulturhuset/
Stadsteatern är Oskar Ekström:

– Vi jobbar med de sista pusselbitarna 
nu. Det ska bli åtta storslagna debatter, 
med landets skarpaste kulturdebattörer. 
Majoriteten av partiledarna har sagt ja och 
vi fortsätter att bearbeta de övriga, säger 
Oskar Ekström.

Varje debatt har sitt tema. Serien inleds 
den 24 februari med en lite bredare debatt: 
Konstnärslöner versus kulturentreprenö-
rer – finns det ideologi i kulturpolitiken?

– Det är tänkt som en ideologisk diskus-
sion om vilken typ av kulturpolitik vi vill 
se; övergripande riktningar av vår kultur-
politik, säger Oskar Ekström.

– Det är fri entré för att så många som 
möjligt ska ju kunna komma. Studion 
rymmer nästan 100 personer sittandes, 
men det finns också plats för folk att stå 
också.

MAgdAlenA BoMAn

Debatterna hålls i Kulturhusets Studio på 
markplan i gamla Lavas lokaler.  Utfrågning
arna börjar klockan 18.00. Debatten kring ett 
aktuellt tema drar igång 18.30 och pågår sedan 
i en timme med eftermingel till klockan 20.00.

Kommer din avdelning 
att motionera till TFs 
riksstämma?

”vi motionerar för jämställdhet mellan 
frilansare och fastanställda”

Rebecca Neumann, avdelning-
en för mask, ljus och ljuddesign:

– Ja vi kommer att motionera 
för jämställdhet mellan frilansare 
och fastanställda. Frågan är ange-
lägen eftersom arbetsmarknaden 
förändras och allt f ler av oss blir 
anställda på korta projekt i stället 
för att få fasta anställningar.

”i dagsläget finns det inget 
konkret”

Mikael Andersson, biograf-
avdelningen:

– Vi kommer snart att ha ett 
styrelsemöte i avdelningen och 
det är inte uteslutet att vi kommer 
att motionera. Men i dagsläget 
finns det inget konkret.

bARoMETERn

Skarpa debatter om
kulturpolitik utlovas
Den 24 februari inleds en serie kulturpolitiska debatter på 
Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm. 

Åtta måndagar i rad utfrågas partiledarna om sin 
personliga kultursyn. Därefter stundar debatt med utvald 
panel kring viktiga kulturpolitiska frågor.

A
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Tänker du motionera 
inför Riksstämman? 

Svara Ja eller Nej på: 
www.teaterforbundet.se

Fråga i förra numret:
Fyller den politiska teatern 
en funktion idag?  

    

Nej 18 % Ja 82 % 

program:

24 feb: Konstnärslöner vs kulturentre
prenörer – finns det ideologi i kultur
politiken?
3 mars: Finns det kultur utanför tullarna  
– om kulturens Stockholmsfixering.
10 mars: Kultur som det nya kapitalet  
– är bildning ett maktmedel? 
17 mars: Vem har råd med bra TV?  
– om framtidens medielandskap.
24 mars: Ska vi kvotera Hamlet?  
– representation & innehåll på våra scener.
31 mars: Vem äger konsten?  
–  om digitalisering, tillgänglighet 
och upphovsrätt.
7 april: Konst för lyckoindexets skull  
– måste kultur göra världen bättre?
14 april: Folket, facket eller furstarna  
– för vem har vi kulturpolitik?

I koalitionen, som administreras av Are
na Ide, ingår bland andra ABF, ax (Ama
törkulturens samrådsgrupp), Folkets 
hus och parker,  KRO (Konstnärernas 
riksorganisation), KLYS (Konstnärliga 
och litterära yrkesutövares samarbets
nämnd), Riksteatern, Sensus,  Sveriges 
författarförbund, Sveriges konstfören
ingar och Teaterförbundet. 

JA

NEJ

Finns det ideologi 
i kulturpolitiken?

Vem har råd 
med bra TV?

Måste kultur göra 
världen bättre?
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I ett och ett halvt år har omorganisationen av kulturin-
stitutioner i Helsingborg pågått. I november presenterades kom-
munstyrelsen sitt förslag: Ett enda gemensamt aktiebolag för 
stadens samlade verksamheter inom kultur, fritid, turism och 
evenemang. Syftet är att hitta synergieffekter, och därmed få till 
ett bättre resursutnyttjande.

– Vår autonomi hotar försvinna. Vi befarar att vi inte kan vara 
lika självständiga som idag, säger Ylva Skoglund, inspicient på 
teatern.

Tanken är att sammanslagningen ska ske den 1 januari 2015. 
Det finns politisk enighet bland politikerna om att genomföra 
förändringen, trots att den kultursamordning som genomfördes 
i Helsingborg förra året faktiskt blev ett fiasko, då samordnades 
teaterns och konserthusets administration och marknadsföring 
med kommunens. Det gjordes ett försök att samordna ekonomi, 
HR, löner och vaktmästeri.

– Det genomfördes, men vi var tvungna att frångå detta när 
två av våra medarbetare blev långtidssjukskrivna. Den här utred-

ningen konstaterar också att verksamheterna har blivit mer sår-
bara, faktum är att det kostat att lösa dessa svårigheter, säger Ylva 
Skoglund.

I stort sett är de politiska partierna i teaterns styrelse positiv 
till en ny bolagsbildning, endast Miljöpartiet är emot förslaget. 
Styrelsen har formulerat ett remissvar på utredningen, och har 
vissa reservationer.

– Många bitar är ännu inte på plats. Vi efterfrågar en konse-
kvensanalys av beslutet utifrån teaterns perspektiv. Det är viktigt 
att teatern inte tvingas stå tillbaka i detta förslag, säger Gunilla 
Tornhagen, ordförande för teaterns styrelse.

Beslut i frågan väntas i februari eller mars.
– Vi är rädda att förlora vår konstnärliga integritet och kon-

trollen över ekonomin om vi går mot något som liknar ett event-
bolag med det föreslagna Helsingborg Arena och Scen AB. Kons-
tens roll är inte att vara underhållning till kaffet, avslutar Gunilla 
Tornhagen.

MAgdAlenA BoMAn

Helsingborgs kommun vill slå ihop teatern, symfoniorkestern 
med två sportarenor, slottet Sofiero och bunta ihop allt med 
stadens evenemangs- och turistenhet. Teaterfacket är skeptiskt 
till förslaget.

Kulturen i Helsingborg omorganiseras

Anslagen till Teater Västernorrland 
har inte minskat men urholkats eftersom 
de inte följt stigande lokalkostnader och 
löner. Genom att skära i antalet tjänster 
vill ledningen frigöra pengar till rörliga 
kostnader. 

Beslutet drabbar fem personer, då åtta 
av tjänsterna redan är vakanta. Scenkonst-
bolaget, som samägs av Landstinget Väs-
ternorrland och Sundsvalls kommun, tog 
över Teater Västernorrland 2009 och har 
successivt ersatt fasta tjänster med frilan-
sare.

Vad är fördelarna med att omfördela resur
serna till rörliga kostnader?

– Jag hade mycket hellre anställt tio till, 
men det här är den minst dåliga lösningen 
när anslagen minskar, säger Scenkonst-
bolagets vd Mikael Flodström. 

Han vill undvika att produktionsmed-
len på sikt äts upp av personalkostnader.

– Då har vi till slut så mycket fast per-
sonal att vi inte har råd att göra produk-
tioner. 

Uppsägningarna berör teknisk och ad-
ministrativ personal. Mikael Flodström 
säger att man förhoppningsvis kan placera 
om åtminstone ytterligare två lediga tjäns-
ter på andra ställen inom Scenkonstbola-
get. 

Fackets representant Torbjörn 
Martinsson tycker att utvecklingen på 
Teater Västernorrland har varit förödande 
sedan Scenkonstbolaget tog över. Tidigare 
hade teatern drygt 40 anställda. 

– Bland dem som ska försvinna nu finns 
folk som har jobbat i 30 år och har några 
år kvar till pension. Vad gör man med en 
så smal och spetsig kompetens? Det är inte 
muntert, säger Martinsson till Sundsvalls 
Tidning. 

Teaterförbundets förbundsdirektör 
Jaan Kolk ser omfördelningen av pengar 
som en konstruerad arbetsbrist.

– Det är en allmän trend att man vill ha 
rörliga resurser. Det som gör det här upp-
seendeväckande är att man säger upp tro-

tjänare några år innan pension. Det är nå-
got vi inte mött tidigare, säger Jaan Kolk. 

Han har tagit del av arbetstagarkon-
sulten Gugge Sandströms rapport, där det 
framkommer att förslag på hur teatern ska 
skötas i framtiden är väldigt oklara. Teater 
Västernorrland söker för närvarande en ny 
teaterchef. Jaan Kolk fortsätter:

– Eftersom det saknas en konkret verk-
samhetside om hur teatern ska arbeta i 
framtiden, vore det rimligt att vänta med 
besluten till dess att det finns en ny teater-
chef.

Vad har ni för framtidsvisioner i det här läget?
– Även om det känns väldigt jobbigt 

just nu skulle jag vilja att vi blir ett lyckat 
exempel på en liten teater i Norrland som 
ändå har en egen lokalt förankrad ensem-
ble. Jag vill ju inte gå så långt att vi bara 
blir ett produktionsbolag. Att en stor andel 
av besökarna går på lite mer okänt och ny-
skrivet är ju för att man känner igen sina 
skådespelare. 

lISA BodA

Trotjänare hotas av uppsägning några år innan pension.
– Det är uppseendeväckande och något vi aldrig sett tidigare, säger 
Jaan Kolk, förbundsdirektör på Teaterförbundet.

Teater Västernorrland bantas
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I november förra året genomförde 
Stockholms fria scenkonstliv en uppmärk-
sammad manifestation på Dramaten där 
ett 30-tal fria scener och grupper tillsam-
mans med Teaterförbundet, Dramatiker-
förbundet och en rad institutionsteatrar 
medverkade. 

Kritiken gällde kulturnämndens nya 
stödform med fokus på tillfälligt projekt-
stöd. Nu har nämnden backat och beslutat 
att ge fler grupper verksamhetsstöd, om 
än bara temporärt. Därmed kan Stock-
holms fria teaterliv sägas ha vunnit en halv 
seger. Men Teaterförbundets ordförande 
Anna Carlson menar att det inte räcker. 

– Problemet kvarstår med att det här 

bidragssystemet inte är anpassat för verk-
samheter som har kontinuerlig produk-
tion, anställda på årsbasis och hyra för egna 
lokaler. Det krävs ett nytt politiskt beslut 
för att riva upp det gamla. Segern är inte 
vunnen förrän det finns ett nytt system 
som är bättre anpassat till gruppernas fak-
tiska situation.

Stockholms kulturborgarråd Made-
leine Sjöstedt säger att hela diskussionen 
om det nedbantade verksamhetsstödet är 
en missuppfattning.

– Det har varit möjligt att söka kultur-
stöd för perioder upp till tre år sedan kul-
turnämnden fattade beslutet om det nya 
stödet. 

Kritiska röster menar ändå att det nya stöd
systemet inte är anpassat för verksamheter med 
en kontinuerlig produktion. Vad är ditt svar på 
det?

– Osäkerheten är ofrånkomlig för en 
fri grupp där finansieringen består av att 
söka medel från olika externa finansiärer. 
Att man nu kan få stöd för verksamhet 
upp till tre år ökar långsiktigheten och 
flera teatrar har nu fleråriga stöd. Sen är 
det paradoxalt att många teatrar som synts 
i debatten och efterlyst större långsiktighet 
inte har sökt stöd för de längre perioderna, 
säger Madeleine Sjöstedt.

YlvA lAgerCrAnTz SpIndler

När Stockholms kulturnämnd i höstas sjösatte ett nytt bidragssystem 
med projektstöd på bekostnad av de långsiktiga verksamhetsstöden, 
uppstod det en het debatt. Nu backar nämnden – men bara tillfälligt.

Halv seger till fria grupper 

Redan 2012 skrev Sydsvenskan om 
en ökad oro inom den skånska kulturvärl-
den när tjänstemännen på Malmö kultur-
nämnd fick mindre att säga till om. I dag 
är det politikerna i kulturnämndens sär-
skilda utskott för kulturstödsfrågor som 
beslutar om alla kulturstöd som är större 
än 45 000 kronor – tidigare gick gränsen 
vid 180 000 kronor. Som protest sade kul-
turstödschefen Anna Lyrevik med flera på 
kansliet upp sig.  

Hösten 2013 var det Stockholms tur att 
känna på de nya kulturpolitiska vindarna 
i praktiken när Stockholms kulturnämnd 
förverkligade beslutet från 2011 om att 
förändra stödsystemet från de tidigare 

långsiktiga verksamhetsbidragen till pro-
jektansökningar. En radikal förändring 
som inte gick obemärkt förbi, utan resulte-
rade i en rejäl mediedebatt. Utöver den nya 
bidragsformen riktade sig kritiken också 
mot en ökad byråkratisk administration 
och en minskad konstnärlig frihet.

Så var det Borås tur.  I november 2013 
blev Gugge Sandström petad från teater-
chefsposten på Borås stadsteater innan han 
ens hann tillträda. Detta som en direkt 
följd av hans kritiska uttalande om stans 
kulturnämnd i Borås tidning. Även före-
gångaren Monica Wilderoth slutade efter 
bara ett år som chef på grund av menings-
skiljaktigheter mellan henne och Borås 

kulturnämnd som hon menade förhindra-
de henne att fullfölja sitt uppdrag.

I samtliga tre exempel riktar sig kriti-
ken mot en klåfingrighet som bryter mot 
den oskrivna regeln om politikens arms-
långa avstånd från kulturen. En kulturpo-
litik som inte bara vill ha ökad ekonomisk 
makt, utan även konstnärlig. Men tillta-
gen var inte oemotsagda. Hösten 2013 
mobiliserade sig Scenkonst-Sverige mer 
än någonsin och bjöd på två välbesökta de-
batter. Dels på Dramaten i Stockholm, dels 
på Stora teatern i Göteborg. Återstår att se 
om debatt kan övergå till konstruktiv dia-
log 2014.

YlvA lAgerkrAnTz SpIndler

Politisk klåfingrighet möter motstånd
Ökad administration, mindre konstnärlig frihet och mer 
politisk detaljstyrning av scenkonsten. Det är konsekvensen 
av en ny kulturpolitik i flera städer, från Malmö via Borås 
upp till Stockholm. Scen och film sammanfattar turerna.
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Bo Erik Gyberg är försiktig med or-
den och vill ännu inte kalla sig för filmför-
handlare:

– Det är lite för tidigt. Vi får se hur allt 
utvecklas, det kan bli så. Jag har ju verkat i 
branschen länge, och jämfört med tidigare 
upplever jag nu en nyansändring. Idag är 
staten mer öppen för alternativa förlopp. 
Min uppgift är därför att sondera om ett 
nytt avtal är möjligt, säger Bo Erik Gy-
berg. 

Parallellt med att Gyberg inleder sitt ar-
bete så har Göran Blomberg på kulturde-

partementet fått i uppdrag att titta på hur 
förutsättningarna för en alternativ statlig 
filmpolitik kan se ut. 

– Jag ska skaffa mig en uppfattning 
om vad som kan hända om vi inte lyckas 
få igenom ett avtal. Vi måste ju förbereda 
oss för en filmpolitik också efter 2015, så-
lunda ska jag orientera mig i vad parterna 
tycker om de alternativa vägarna, bland 
annat de förslag som Bengt Toll tittat på i 
sin utredning. I högen av utredningar lig-
ger givetvis också Mats Svegfors förslag 
om höjd moms, liksom Svenska Filminsti-

tutets översyn över system i andra länder, 
säger Göran Blomberg.

Blombergs arbete ska vara klart i febru-
ari, och i mitten av mars räknar Bo Erik 
Gyberg att ha ett underlag klart som kan 
ge kulturdepartementets ledning en idé 
om riktningen på samtalen. Då finns det 
i bästa fall en tydligare bild av vilka alter-
nativen kan vara i en kommande svensk 
filmpolitik.

 
MAgdAlenA BoMAn

Nu drar förberedelserna av en ny filmpolitik igång. Bo Erik 
Gyberg, tidigare rektor på Stockholms Dramatiska högskola, 
för inledande samtal med parterna och andra intressenter i 
branschen för att reda ut om ett nytt avtal är möjligt. Samtidigt 
skissar kulturdepartementet på en plan B.

Sondering av ny filmpolitik

Hösten 2012 fick Teaterförbundet och 
arbetsgivarparten Svensk Scenkonst re-
geringens uppdrag att i ett kollektivavtal 
förhandla fram en modernisering av scen-
konstinstitutionernas pensionssystem. 

Då hade frågan, som rör bland andra 
dansare, sångare och skådespelare, stötts 
och blötts i närmare 15 år. 

Det krävs fakta och förutsättningar för 
att sätta igång förhandlingar. Men hittills 
har regeringen inte velat träffa Teaterför-
bundet för att räta ut frågetecknen, inte 
heller ta fram det material som krävs för 
att parterna ska kunna börja förhandla om 
pensionssystemet. Det gäller på tre punk-
ter.

För det första vill förbundet veta vilka 
övergångsbestämmelser som ska gälla, och 
vad som kommer att hända med de pen-
sionsrätter som redan tjänats in i det gamla 

systemet. Men regeringen har inte velat 
träffa förbundet för att höra synpunkter 
på hur fungerande övergångsregler skulle 
kunna se ut.

– Det kan väl inte vara så att staten tän-
ker konfiskera redan inbetalade pensions-
rätter? frågar sig Teaterförbundets direk-
tör Jaan Kolk.

Det är mycket pengar det handlar om 
och det påverkar kommande förhand-
lingar.

För det andra undrar förbundet över 
regeringens avsikt att låta delar av de fram-
tida pensionsinbetalningarna användas för 
”kvalitetsförstärkande insatser inom scen-
konsten”. Vad det innebär och vem som 
ska bestämma vad pengarna ska användas 
till svarar inte regeringen på.

– Det är en självklarhet att de pengar in-

stitutionerna avsätter för pensioner ska gå 
till de yrkesgrupper som man betalt pre-
mierna för. Det är en vedertagen princip 
att pensioner är en form av uppskjuten lön.

För det tredje saknas faktaunderlag att 
förhandla utifrån. Regeringen utredde 
frågan 2009 och siffrorna där är från 2007. 

– Vår begäran om att få stöd med att ta 
fram aktuella siffror har avvisats. Fakta-
underlaget är ett stort mörker.

Trots den oklara situationen har för-
bundet planerat för en serie träffar med 
Svensk scenkonst under våren.

– Vi måste inleda en dialog med mot-
parten om det framtida pensionssystemet. 
Men några reella förhandlingar kan inte 
komma igång förrän förutsättningarna är 
klara, säger Jaan Kolk.

gerT lundSTedT

Regeringen förhalar dialog om pensioner

Regeringen hindrar Teaterförbundet att få nödvändiga fakta 
för att förhandla om scenkonstpensionerna.
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Myndigheten för kulturanalys har 
presenterat sin första rapport om Skapande 
skola, och nu konstaterar forskarna att det 
under senare år har skett en del föränd-
ringar över tid när det gäller verksamhe-
terna. 

Andelen som leds av pedagoger och in-
stitutioner har ökat mellan 2008 och 2011, 
samtidigt som andelen yrkesutövande 
konstnärer och fria grupper minskat i an-
tal mellan 2008 och 2011. En tendens som 
Anders Widell, producent på Månteatern 
och styrelseledamot i Teatercentrum inte 
är särskilt förvånad över.

– Det här är något vi pekat på under 
några år. Vi har ju sett den utvecklingen, 
att skolorna faktiskt köper in färre före-
ställningar idag jämfört med tidigare. De 
skolor som tidigare hade egna budgetar för 
kultur och eldsjälar som drev på jobbet, de 

har inga slantar över till kultur, de förlitar 
sig på Skapande skola, säger Anders Wi-
dell. 

Resonemang om undanträngningsef-
fekter förs i rapporten, som också efter-
frågar en mer fördjupad studie om detta. 
Det görs också en beräkning av det totala 
antalet timmar som lagts ned i Skapande 
skola-projekt under 2011. Totalt 56 000 
timmar, vilket i runda tal motsvarar 32 
årsverken, enligt rapporten. Slår vi ut det 
totala bidraget på antal årsverken innebär 
det att varje årsverke inom Skapande skola 
kostar 4,6 miljoner kronor.

– Även om en annan omräkningsfaktor 
av antalet timmar i ett årsverke skulle an-
vändas, som tar hänsyn till förberedelsetid 
så är det ett blygsamt tillskott av arbetstill-
fällen. Som ju i växande grad inte heller 

går till det professionella kulturlivet, säger 
Jaan Kolk förbundsdirektör på Teaterför-
bundet och fortsätter:

– Hela modellen med Skapande skola 
borde göras om. Det vore mer rimligt att 
grunden för finansieringen låg på utbild-
ningsdepartementet istället, och att det 
tillförs kulturmedel till den fria scenkon-
sten och andra professionella kulturaktö-
rer som arbetar mot skolan.

MAgdAlenA BoMAn

Skapande skola skulle gynna det fria kulturlivet, men nu konstaterar 
Myndigheten för kulturanalys att en växande andel går till pedagoger, 
samtidigt blir konstnärerna allt färre i projekten.  

Få jobb har tillkommit 
genom Skapande skola

Hallå där Jens Karlsson, frilan
sande teaterregissör som nyligen 
gått en kompetensutbildning hos 
Kulturkraft på temat ledarskap. 
Vad lärde du dig?

– Vi var elva teaterregis-
sörer som träffades vid tio 
tillfällen förra året från april 
till december. Kursen gav 

bland annat ökade och fördjupade kun-
skaper i allt från personligt ledarskap till 
arbetsrätt med representanter från Svensk 
Scenkonst, kulturutskottet, Teaterförbun-
det, Kulturrådet med många fler. 

Vad var den största behållningen?
– Förutom de rent praktiska kunska-

perna var det ett fantastiskt forum för att 
utbyta frågeställningar med kolleger om 
det personliga ledarskapet.  Vi teaterregis-
sörer är ju ofta ensamma i vårt arbete, det 

är inte ofta som det finns någon att fråga 
till råds.

Har du blivit en bättre regissör nu?
– Förhoppningsvis. Jag har i alla fall 

blivit angelägnare om att formulera mina 
idéer, tankar samt att sätta mål och utvär-
dera. Att vara en god arbetsledare inne-
bär också att tydligt kunna formulera 
och kommunicera visioner, vilket är helt 
nödvändigt för att komma vidare konst-
närligt och kunna motivera andra att göra 
sitt bästa. Jag tror också jag har fått ett mer 
omfattande helhetsperspektiv där jag ser 
mig själv och min egen roll både i samhäl-
let och på teatern.

Är det nödvändigt med kompetensutveckling 
för regissörer?

–  Absolut. Det finns ibland en uppfatt-
ning om att en regissör är allvetande som 
jag anser är kontraproduktiv. Det är inte 

så att man är klar som teaterregissör efter 
sin examen. Vårt arbete är fråga om en 
ständig utbildning där det är viktigt att få 
kontinuerlig kompetensutveckling på alla 
möjliga områden, inte minst inom ledar-
skap. Jag hoppas på permanenta utbild-
ningsmöjligheter framöver. Dessutom har 
alla, inte minst arbetsgivarna, mycket att 
vinna på att få regissörer som kan hantera 
flera sorters problem och som är pålästa 
om både rättigheter och skyldigheter.

Vad har du på gång just nu?
 – Jag arbetar en kort period under 

våren med kollektivet Sutoda som dri-
ver scenkonstprojekt inom ljusdesign, 
scenbild och arbetar med tvärdisciplinära 
konstverk. Sedan får vi se vad framtiden 
bär med sig.

gerTrud dAhlBerg

Fördjupat ledarskap viktigt för regissörer

HALLå DÄR...

beräkning av ett årsverke
Den omräkningsfaktor som används i rap
porten för ett årsverke är 1750 timmar. Det 
är en vanlig beräkningsmodell och utgår från 
heltidsarbete (40 timmar i veckan) under ett 
år, minus fem veckors semester på somma
ren och olika röda dagar.
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Motiveringen till stipendiet löd 
”Kerstin Sundberg får filmavdelningens 
arbetsmiljöstipendium för att hon med 
klarhet och pondus lyckas jämka ihop in-
spelningar med ett gott arbetsmiljötänk 
och för att hon driver tydlighet och säker-
het genom produktionerna”. 

Kerstin Sundberg kunde inte närvara 
under utdelningen i Göteborg, men till 
tidningen Scen & film säger hon:

– Oj, det var fina ord. Jag känner mig 
verkligen glatt överraskad och mycket  
hedrad!

Liksom under tidigare festivaler hölls 
ett seminarium med fokus på ämnet där 
bland annat Prevent var inbjuden att be-
rätta om sitt arbete på filmområdet.Årets 
arbetsmiljöstipendiat Kerstin Sundberg 

har frilansat med långfilmsproduktioner 
sedan tidigt 80-tal och har mångårig kun-
skap om både film och tv-världen. Kol-
legorna menar att Kerstin Sundberg är en 
person som jobbar på i det tysta. Hon står 
inte på barrikaderna, men att hon integre-
rar arbetsmiljötänket som en naturlig del i 
det vardagliga jobbet. Hon är tydlig, krä-
vande och noggrann i sin karaktär.  

Just nu förbereder hon sig inför en 
ny produktion, en uppföljning av Kay Pol-
laks film ”Så som i himmelen” och känner 
sig lite överrumplad över att hon fått pri-
set.

– Det hade jag aldrig kunnat gissa, 
men visst, jag har ju varit verksam länge i 
branschen, och kan därför lätt se vad som 

kan hända på en inspelning, säger Kerstin 
Sundberg. 

Medvetenheten om frågorna är långt 
större idag jämfört med ett decennium 
tillbaka. Och ibland behövs det rent av 
ganska lite för att kunna täcka in arbets-
miljötänket bättre. 

– På en kurs jag gick i höstas talade vi 
om hur bra det skulle vara om exempelvis 
produktionsbolagen dokumenterade med-
arbetarnas kvalifikationer på ett bredare 
sätt. Det kan ju finnas folk i teamet som 
har till exempel en sjuksköterskeutbild-
ning bakom sig, som plötsligt kan komma 
väl till pass.  Det hade jag inte tänkt på inn-
an, säger Kerstin innan hon susar vidare 
till nästa möte.

MAgdAlenA BoMAn

Teaterförbundet fortsätter att rikta strålkastarna 
på arbetsmiljöfrågor. Under Göteborgs filmfestival 
tillkännagavs årets arbetsmiljöstipendiat, Kerstin 
Sundberg, skripta/FAD.

Skripta hedras 
med stipendium

Prevent är en organisation som utvecklar metoder till 
stöd för ett löpande arbetsmiljöarbete och ägs av LO, PTK och 
Svenskt Näringsliv. Bolaget handleder nu filmbranschen i syfte 
att ta fram två pilotutbildningar som ska vara genomförda och 
analyserade årsskiftet 2015/16. Kurserna riktar sig i första hand 
till arbetsledande funktioner, men projektet är bredare än så:

– Det material som produceras ska kunna användas av alla. Det 
finns ett uppdämt behov av utbildning i arbetsmiljö för hela in-
spelningsteam. Men i vilken form det bör ske är ännu inte klart.  
Syftet är i alla fall att höja medvetenheten hos alla om arbetsmiljö-
risker och öka kunskapen om hur arbetsmiljön och säkerheten 
kan förbättras under en filmproduktion, säger Charlotte Wik-
holm på Prevent. 

Hon påpekar att frågorna är ständigt föränderliga och att det är 
viktigt med återkommande feedback från branschen. Det gäller 
ju att samla kunskapen som finns, och inte hämma kreativiteten. 
Många jobbar med arbetsmiljöfrågor utan att själva veta om det.

– Det roliga är ändå att suget efter kunskap är stort, menar 
hon, inte minst eftersom filmbranschen i vissa delar av världen är 
mer reglerade än den svenska. 

En viktig aspekt är att ansvarsfrågan inte alltid är löst i den 
svenska filmbranschen. Frilansare anställer andra frilansare i en 
och samma produktion, och många tycker det är oklart vem det 
är som bär arbetsmiljöansvar.

En annan missuppfattning på filmområdet är att skyddsombud 
är samma sak som säkerhetsansvar.

– Vi kommer att lansera olika verktyg efter hand. Redan idag 
ligger några ute på vår hemsida. Vi ska utforma checklistor speci-
fikt för inspelningsplatsen och andra för hur man ska gå till väga 
när man rekar inspelningsplatser, allt för att undvika säkerhets-
risker. Många har också efterfrågat tydligare arbetsbeskrivningar 
för olika yrkesfunktioner, säger Charlotte Wikholm.

MAgdAlenA BoMAn

Filmarbetare utbildas i arbetsmiljö
Nu får filmbranschen en chans att utbilda sig i arbetsmiljöfrågor. 
Prevent ska utforma två pilotutbildningar specifikt för filmområdet.

läs mer om verktyg, mallar och checklistor i Prevents projekt på: 
www.prevent.se/filmproduktion 
Har du tips och förslag på hur arbetsmiljöarbetet kan förbättras? 
Skicka epost till: filmprojekt@prevent.se
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”Äntligen!”, utropar Leyla Assaf-
Tengroth när jag undrar vad hon tyck-
er om den nya svenska dokumentärvå-
gen inom filmvärlden. 

– Själv har jag ju hållit på i 30 år! 
I våras sändes hennes ”Kvinnornas 

ö” i SVT, om ett samhälle i Västafrika 
där kvinnorna styr och som är en upp-
följare till hennes internationellt kända 
dokumentär ”Vår gud är en kvinna” 
som hon spelade in för 25 år sedan. 

När vi ses i SVT-huset efter julhel-
gerna har hon precis avslutat en dags 
klippning för en pilot till nya filmpro-

jektet med arbetsnamnet ”Rim och hennes systrar”, eller kort och 
gott ”Syrien”.

– Jag följer upp en syrisk flicka som jag träffade när hon var nio 

år gammal och som spelade huvudrollen i ”Frihetsligan”.
”Frihetsligan” (1994) var Leyla Assaf-Tengroths debut som 

spelfilmsregissör och handlar om gatubarnen i Beirut mellan 
krigen och bygger på en sann historia om en f licka som ledde 
ett gäng killar. Sedan dess har hon hållit kontakten med Rim Al 
Hamad som spelade f lickan Schejka. Bland annat har hon gjort 
en kortfilm om henne, samt senare en om lillasystern vilket blev 
den uppmärksammade dokumentären ”Inte som min syster” 
(2008).

När hon nu träffar familjen igen, så är de på flykt un-
dan kriget och befinner sig i Libanon.    

– Jag hoppas att jag med filmen kan få folk att förstå varför 
man flyr. Att man inte gör det för att man vill åt någonting, utan 
att det handlar om att man inte har något val.

Att ständigt befinna sig i konfliktfyllda områden är ingenting 
som bekymrar Leyla Assaf-Tengroth, trots att Tripoli – där den 

Redan under tiden på Konstfack hade hon flera separat-
utställningar, men det var filmen som skulle bli hennes stora 
passion. Sedan 70-talet har hon producerat ett hundratal 
reportage, dokumentärer och spelfilmer, flera av dem 
prisbelönta och kända i hela världen. Som facklig representant 
för Sveriges filmregissörer slåss Leyla Assaf-Tengroth för att 
filmskaparna ska komma i fokus.

Den syrianska familjen 
är nu på flykt och bor i 
Libanon.

Med kameralinsen 
mot världen 
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nya filmen spelas in – just nu räknas till ett av Libanons mest far-
liga områden med många krypskyttar och vapen i omlopp.

– Det är en stor risk att ta sig dit. Folk säger att jag är galen. 
Men jag går inte på gatorna när det håller på att skjuta, förklarar 
hon lakoniskt.

Andra filmprojekt i oroshärdar som Leyla Assaf-Tengroth har 
genomfört är exempelvis i Tchad i mitten av 80-talet, där en mi-
litär konflikt hade pågått länge, men bröt ut just när Leyla var 
där. Plötsligt såg hon flygplan proppfulla med reportrar komma 
från hela världen för att snabbt fylla de två hotell som då fanns i 
huvudstaden N’Djamena.

 – De sprang från en presskonferens till en annan och satt i ba-
ren däremellan. Men jag som redan var på plats sa: Jag har inte 
kommit hit för att springa och lyssna på en massa gubbar som ska 
prata. Nu går vi till basarerna istället!

Med bra kunskaper i såväl arabiska som franska kunde Leyla 
Assaf-Tengroth snabbt leta fram en jeep och en chaufför för att 

sedan åka till fronten för att filma samt tala med folk som flydde.  
   – Det var så otroligt att vara där och att få höra deras historier 
på plats. 

Att hon skulle vara väl äventyrlig avfärdar Leyla Assaf-Teng-
roth snabbt: 

 – Inte alls! Jag söker inte konflikter, Jag bara hamnar i dem. 
Men det är inte sensationen som driver mig, utan människorna – 
en vilja att förstå dem.

Med sina filmer hoppas Leyla Assaf-Tengroth också bidra 
till att påverka beslutsfattare och göra folk mer empatiska, vilket 
också flera gånger har fungerat. Som när hon på anmodan från 
en förtvivlad sjuksköterska åkte ner till Etiopien och gjorde en  
dokumentär om ett svenskt forskningscentrum för lepra som då-
varande biståndsministern bestämde sig för att dra in bidragen till 
– vilket ledde till att beslutet stoppades och ministern själv åkte ner!

Eller som en gång i Guinea-Bissau då en FN-anställd man kom 
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och knackade på hennes dörr mitt i natten och sa: ”Gör något! Pre-
sidenten ska skriva under ett avtal som tillåter att europeiska kemi-
kaliska sopor grävs ner mot att de betalar Guinea Bissaus skulder”. 
   – Så jag gjorde ett reportage som ledde till att Guinea-Bissaus 
president stod i tv och rev sönder kontraktet!

I dag märker Leyla Assaf-Tengroth hur det är betydligt svå-
rare att få en resa finansierad. Hon ser överlag en marknad som 
blir alltmer omöjlig för en ung generation dokumentärfilmare att 
komma in på och där publiksuccéer är ledordet hos beslutsfattare.  
   – Jag känner mig priviligierad för att jag har varit med så länge. 
Jag tänker på de yngre som precis har börjat, vilken lång väg de 
har och hur kämpigt de får. 

Som representant i styrelsen för Teaterförbundets filmregissö-
rer slåss Leyla Assaf-Tengroth för att filmskaparen ska få komma 
i fokus.

–  Det är alltmer andra intressen som spelar in där de som håller 
i pengarna har mer makt än förut, även när det gäller det konst-
närliga. 

Hon berättar hur mycket var lättare när hon själv kom till Sve-
rige från Libanon på sextiotalet och sökte sig direkt till Konstfack. 
   – Jag bad att få tala direkt med rektorn och sa på franska att jag 
kommer från Libanon och har gått på Konstakademin där ett år 
och nu är jag gift med en svensk och vill börja här hos er. Jag hade 
lärt mig hemifrån att gå alltid till högsta chefen, så jag fick börja 
en kvällskurs i industridesign!

Hon kom sedan att specialisera sig på foto efter att först ha må-
lat mycket – redan under åren på Konstfack hade hon flera upp-
märksammade utställningar.

–  Men jag tyckte det var för ensamt att sitta ensam i en ateljé, 
så det blev film istället. 

I dag sitter du i Teaterförbundets mångfaldsgrupp. Varför?
– För att jag gärna vill hitta ett sätt att hjälpa kulturarbetare 

som kommer utifrån att komma in i den svenska kulturvärlden. 
Jag tror att de kan bidra med något nytt och fantastiskt. Titta bara 
på Frankrike. Deras bästa författare just nu har utländsk bak-
grund men skriver på franska. Det berikar både språket och tan-
kevärlden. 

Det är ju väldigt få med utomeuropeisk bakgrund i Sverige som jobbar 
i filmbranschen. Hur jobbar ni för att förändra det i Mångfaldsgruppen?

– Just nu jobbar vi med en handbok. Exempelvis vill vi förändra 
Artistkatalogen så att alla presenteras på samma sätt. Nu presente-
ras exempelvis svarta som en egen kategori. Vi vill helt enkelt att 
folk ska tänka att alla är svenskar, oavsett hår- och hudfärg. 

YlvA lAgerkrAnTz SpIndler

”Vid en filminspelning hade man fått pengar från Film-
pool Nord, de hade då tillverkat en jättestor fototapet 
av en Stockholmsmiljö, och så filmade man hela scenen 
i Älvsbyn. Det är lite absurt, när en fototapet får 
ersätta Stockholm”.

Håkan  Bjerking, ordförande i Sveriges filmregissörer

leyla assaf-tengroth
född: 1947 i Libanon.
bor: I SaltsjöBoo, Stockholm.
uppmärksammade dokumentärer och filmer i urval: Vår gud är en 
kvinna” (1984),”AIDS och HIV i Afrika” (1986), ”Frihetsligan” (1994), 
”Inte som min syster (2008), ”Kvinnornas ö” (2013).
utmärkelser i urval: ”Prize Egualia” för ”Vår gud är en kvinna” 
(1984), IMA Best First Motion picture Award för ”Frihetsligan” (1996), 
”Prize Egualia” för ”Inte som min syster (2010).
gör just nu: Klipper piloten för en ny film med arbetsnamnet ”Syrien” 
och jobbar på en ännu hemlig spelfilm som indirekt handlar om hennes 
eget liv sett genom en annan kvinnas ögon.
på nattduksbordet: ”Blekingegatan 32” av Lena Einhorn.
lyssnar på: Opera, klassisk musik och jazz.
ser gärna på: Filmer av François Truffaut och Ettore Scola.
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De tio doktorandtjänsterna ut-
lyses i ämnena fri konst (i samarbete med 
Kungliga Konsthögskolan), koreografi, 
media, opera och scen. De sökande ska 
även rikta in ansökan mot ett av hög-
skolans fyra nya profilområden: kropps-
liga och vokala praktiker; plats/händelse/
möte; koncept och komposition eller tek-
nik/material/gestaltning. 

Vad är det för behörighetskrav?
– Rent formellt ska man ha antingen en 

examen på avancerad nivå eller motsva-
rande kunskaper genom olika erfarenheter 

inom det konstnärliga området. Det finns 
flera vägar in, säger Camilla Damkjaer.

Så det är inte enbart akademiska meriter som 
räknas?

– Nej, vi söker aktiva konstnärer som 
jobbar inom det konstnärliga fältet och 
som vill forska inom sitt konstområde. 

De antagna doktoranderna kommer att 
vara fria att själva utforma hur de doku-
menterar och presenterar sin forskning. 

– Det måste avgöras utifrån det enskil-
da forskningsprojektets frågeställningar. 
Det kan vara allt från en föreställning till 

en videoinstallation. Kanske ljudkonst-
verk eller text och föreläsningar. Det finns 
ingen given mall.

De utlysta doktorandtjänsterna är en 
del av regeringens satsning på att utveckla 
den konstnärliga forskningen i Sverige.

lISA BodA

Nystartade Stockholms konstnärliga högskola utlyser tio 
doktorandtjänster. 

– Vi söker konstnärer, säger Camilla Damkjaer som är 
ansvarig för forskarutbildningen. 

De tre ingående skolorna blir 
kvar som autonoma enheter, de behåller 
sina namn och självbestämmande över 
sina grundutbildningar. Rent geografiskt 
kommer de även att finnas kvar på sina 
gamla adresser medan den nya myndighe-
ten flyttar in på Linnégatan på Östermalm 
i Stockholm. 

Vad är fördelarna med att skapa en ny över
gripande högskola?

– Fördelarna är att vi får alla delar som 
kan rymmas inom en högskola. Både 
grundutbildning och forskning på samma 
plats, tidigare har vi exempelvis haft våra 
doktorander på forskarskolan i Lund, säger 
Tinna Joné, tf vicerektor på STDH.

Hon tror att sammangåendet leder till 
att studenter från de olika utbildningarna 

lättare kan mötas och utveckla ett inter-
disciplinärt utbyte. Även Kungliga Konst-
högskolan har ingått i en överenskom-
melse om samarbete gällande konstnärlig 
forskning med Stockholms konstnärliga 
högskola. 

Rektor för den nya högskolan blir 
Paula Crabtree, för närvarande rektor för 
Konst- och designhögskolan i Bergen. 
Crabtree tillträder den 22 april. Dessför-
innan är Anna Lindal tillförordnad rektor. 
De tre ingående skolorna söker dessutom 
för närvarande varsin vice rektor.

Utöver att öka flödet mellan högsko-
lorna finns en ambition att få till en dialog 
med det omgivande konst- och kultur-
livet. 

– Vi vill också vara en intressant plats 
för dem som inte är inskrivna på skolan, 
säger Tinna Joné. 

Hur den mötesplatsen ska organiseras är 
inte bestämt. För närvarande är personalen 
fullt upptagen med att starta upp verksam-
heten, men tanken är att det på Linnégatan 
ska finnas ett fik och någon slags arena för 
att visa upp pågående forskning. 

– Vi vill göra det material som skapas 
här tillgängligt. Jag hoppas att Stockholms 
konstnärliga högskola skapar en plats och 
en kultur där man kan prata mer om pro-
cess än om produkt. Nu är det upp till oss 
av att bevisa att vi är en intressant plats att 
komma till, säger Tinna Joné.

lISA BodA

Vid nyår etablerades Stockholms konstnärliga högskola. 
Stockholms dramatiska högskola, Dans- och Cirkushögskolan 
och Operahögskolan ingår i den nya myndigheten vars 
första målsättning är att skapa en ledande internationell 
forskningsmiljö. 

Doktorander sökes till nya högskolan

Stockholms konstnärliga högskola 
ska bli ledande i forskning

sista ansökningsdag är den 28 februari 
2014. Mer detaljerad information finns på 
Stockholms konstnärliga högskolas hemsida. 
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Modellbyggaren och scenografen Anders Hellström får 2014 
års SWEA Los Angeles filmstipendium. 

Det innebär en resa till Los Angeles där giganterna inom 
hans mycket specialiserade område arbetar.

En av lådorna i Anders Hellströms trähurts är märkt med 
ordet ”nostalgi”. Drar man ut den hittar man ett otal pryttlar och 
mojänger prydligt uppdelade i små fack.  Andra fantasieggande 
ting – som en liten luddig leksakstjur – fyller de många papplådor 
som står staplade i skyltfönstret i den före detta butikslokalen på 
Södermalm i Stockholm där Anders Hellström delar studio med 
en fotograf.

– Eftersom allting kan vara bra att ha blir man automatiskt en 
samlare, säger han och visar att det finns fler grejer dolda i högt 
uppsatta skåp.

Detta är sådant som klarade sig igenom nålsögat under en hård 
utrensning som föregick Anders Hellströms flytt från Malmö till 
Stockholm. Då tömde han ett 70 kvadratmeter stort förråd med 
skräp. Det är Anders Hellström som använder ordet skräp, men 
han säger det kärleksfullt; skräp i dag kan mycket väl vara en skatt 
i morgondagens projekt. 

I nostalgilådan finns småsaker som han hittat så långt tillbaka 
som i dagisåldern.

– När man hittar något på marken och tar upp det så föds en 
idé om vad man skulle kunna bygga om man hade tid. Flera år se-
nare när man ser det igen väcks de idéerna och drömmarna till liv.

Anders Hellström har samlat, byggt, målat och konstruerat så 
länge han kan minnas. Under uppväxten i Malmö drömde han 
om att bli konstnär eller uppfinnare och efter gymnasiet blev det 
Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå, där han gick attributlin-
jen. I dag arbetar han delvis som attributmakare, vilket innebär 
att han bygger rekvisita till film-, scen- och konstprojekt. Samti-
digt, nu när tio år passerat sedan examen, har Anders Hellström 
insett att han längs vägen uppfunnit ett eget yrke: som modell-
scenograf. 

Vad gör då en sådan? Jo, skissar och bygger förstås; men finner 
också utvägar som rör mekaniska problem, kameraåkningar och 
ljussättning. Ofta är Anders Hellström involverad i projekt redan 
på idéstadiet. 

Han har byggt miniatyrvärldar till f lera uppmärksammade  
reklamfilmer. Han har bidragit med kluriga lösningar till sceno-
grafin för barnprogrammet ”Höjdarna”. De sinnrikt konstruera-
de hus- och tågmodellerna som spelade en viktig roll i spelfilmen 
”Lycka till och ta hand om varandra” från 2012 är likaså hans 
skapelse. Därtill har han gjort flera samarbeten med konstnären 
Jonas Dahlberg. Många har med andra ord sett exempel på Anders 
Hellströms arbete utan att tänka på vem som ligger bakom.

Anders Hellström säger att han är van att förklara vad han ar-
betar med – även inom filmbranschen är det få som har förstått 
hur mycket man kan göra med hjälp av modeller i olika skalor.

– Ett av mina långsiktiga mål är att försöka föra in mer abstrakt 
tänkande i svensk film. Att allt inte behöver vara realistiskt. När 
man bygger en modell kan man bygga sin egen fantasivärld. Men 
om man inte har byggt modeller själv, eller har varit hos filmska-
pare som till exempel Roy Andersson, är det svårt att föreställa 
sig vad man kan göra. 

När Anders Hellström gjorde praktik hos Roy Andersson un-
der studietiden föll mycket på plats. Och innan det bär av till Los 
Angeles i slutet av januari arbetar han med den egensinniga regis-
sörens kommande långfilm. 

– Nu har jag jobbat med fonder, med horisonter och stadsmil-
jöer. Roy har gjort en storskalig scen som var tekniskt svår mot 
green screen. Den ska ersättas mot ett skånskt landskap som jag 
och min kollega byggt i väsentligt mindre skala. 

Anders Hellström tilltalas av de storslagna stillbilder som  
skapas i Roy Andersson experimentverkstad. I Los Angeles, där 
han ska tillbringa tre månader, hoppas han förvärva andra och 
nya erfarenheter som kan vara användbara när han fortsätter att 
skräddarsy sitt yrke. 

– Ett av mina mål är att få kontakt med en modell- och special-
effektsbyggare. De har en annan tradition i USA av att bygga spe-
cialeffektsmodeller för att de ska se realistiska ut, för att de ska gå 
sönder, brinna upp, svämma över. Det görs inte mycket sådant i 
Sverige.

lISA BodA

Stor talang i litet format

anders Hellström
född: 1982 i Malmö. 
bor i dag: Stockholm. 
inspireras av: PO Ultvedts rörliga skulpturer som han upptäckte 
som barn på Malmö konsthall. Konstnären Sarah Szes installationer 
och skulpturer. Regissören Michel Gondrys verk. Roy Andersson och 
Woody Allens sätt att skapa egna världar. 
Hemsida: andershellstrom.com
sWea los angeles filmstipendium
avsikt: Att möjliggöra en vistelse i LA för en ung svensk filmskapare.
värde: 7 500 dollar plus flygresan.
ur motiveringen: ”Hollywood är den plats där giganterna inom bran
schen har sina studios och juryn anser att Anders är en exceptionell 
talang, som kommer att kunna lära sig mycket genom att vistas tre 
månader i Los Angeles. Förmodligen, anser juryn, kommer Hollywood 
att lära sig en del av Anders också.”
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Det är förmiddag och vinterfredag. Foajén hos Regionteater 
väst i Borås ligger för tillfället öde. Här är god plats för den myllrande 
unga publik som verksamheten i husets danskompani riktar sig till.  
Receptionsdisken är utslängd till förmån för svängrum och tåliga soffor. 
Spännande bilder från tidigare produktioner hänger på väggarna. Och 
en hel hylla visar porträtt på alla som jobbar i huset. Det är ungefär 20  
personer.

Just nu repeteras två produktioner parallellt av det lilla kompaniet. Re-
gionteater västs dansensemble, eller RTV dans, som man försöker etablera 
som förkortning, är Sveriges yngsta dansinstitution och har Västra Göta-
landsregionen som huvudman. 

Allt började som ett projekt inom Älvsborgsteatern 1998. Koreografen 
Camilla Ekelöf är konstnärlig ledare sedan 2009 och idag har kompaniet 
sex dansare. Uppdraget är att producera dans för barn och unga i Västra 
Götalandsregionen.

För ett par år sedan skakade huset när dåvarande ledningen lade fram 
planer på att flytta dansproduktionen från Borås till Uddevalla, där all 
teaterproduktion har sin bas efter en uppslitande omorganisation 2010. 
De nya flyttplanerna möttes av starkt motstånd hos medarbetarna i Borås. 
Facket var drivande, både lokalt i Teaterförbundets avdelning 27 och på 
centralt plan. Ett intensivt lobbyarbete i regionen och lokalt i staden gav 
resultat. Dansen fick stanna kvar i sitt hus och med en ny form av avtal 
mellan kommuner och RTV stärktes dansverksamheten i regionen.

Hos Regionteater väst i Borås ställer hela 
huset upp för dansen. 

Efter några turbulenta omorganisationer 
utstrålar verksamheten äntligen 
lugn. Positiv energi genomsyrar de 
samarbetsprojekt som blivit en viktig del i 
arbetet. 

Att bjuda barn och unga i Västra 
Götalandsregionen på så mycket dans som 
möjligt är det gemensamma målet.

Huset fullt 
av energi och 
arbete
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Det där är historia. Idag vill medarbetarna se framåt och 
stämningen i byggnaden präglas av ett lugn. Det är ännu en dryg 
månad kvar till premiärerna. I dansstudion på översta våningen 
pågår dansarnas morgonskola. På scenen förbereder teknikerna 
dagens repetitioner av ”Huset GranNabo”. Det är en samproduk-
tion mellan RTV dans, norska Teater Innlandet och Panta Rei 
Danseteater. 

Samverkansprojekt har blivit en viktig del av verksamheten. 
Camilla Ekelöf, som just avslutat morgonens möte med RTV:s 
ganska nya vd, Susanna Dahlberg, och har en liten stund över, 

menar att projekten gynnar både medarbetarna och danskonsten.
– Jag ser så mycket möjligheter, hela tiden. I vår verksamhet 

kan vi utvecklas tillsammans med andra, säger hon.

Tidigare har RTV dans samproducerat med Norrdans – 
den tvådelade uppsättningen ”Doppelgänger” blev en stor fram-
gång och Boråsdelen bjöds in till Scenkonstbiennalen i Jönköping 
förra året. Med festivalen Visa2Dance och dess grundare Aloyce 
Makonde i Tanzania finns ett samarbete sedan flera år. Utbytet 
av föreställningar och workshoppar har bland annat resulterat i 
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”I vår står det nordiska samarbetet i centrum. Utgångs-
punkten för ”Huset GranNabo” är gränslandet. Västra 
Götalandsregionen sträcker sig till Norges gräns. På 
andra sidan finns Teater Innlandet med fäste i Hamar 
och ett liknande verksamhetsområde som RTV. Tredje 
parten i projektet är  från dansgruppen Panta Rei”
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tillkomsten av den unga streetdansgruppen Dar es Salaam Dance 
International (DDI).

Att ta emot praktikanter och låta dansare utifrån komma på 
besök är andra sätt att vidga kontaktytorna. För tillfället finns en 
praktikant från Dans- och Cirkushögskolan (DOCH) i huset och 
andra dansare kommer och tar klass med ensemblen. Elever från 
Svenska balettskolan är också återkommande inslag.

– Det är viktigt att samarbeta med utbildningarna. Bäst är det 
när eleverna eller studenterna får vara här och jobba med oss. Det 
är bra att folk hör av sig själva. Även om de inte vill jobba precis 

som vi gör får de en uppfattning om det professionella livet och av 
vad vi gör här. Och vi har en viss bredd.

Camilla Ekelöf ser också att besöken bidrar till att sprida 
kunskap om dans för barn och unga. Statusen ökar.

– Att spela för barn och unga har betraktas på ett visst sätt. Men 
fler upptäcker vad det egentligen är. Synen förändras, många ser 
idag värdet. Intresset är större och många etablerade dansare och 
koreografer arbetar för den unga publiken.

I vår står det nordiska samarbetet i centrum. Utgångspunkten 
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för ”Huset GranNabo” är gränslandet. Västra Götalandsregionen 
sträcker sig till Norges gräns. På andra sidan finns Teater Innlan-
det med fäste i Hamar och ett liknande verksamhetsområde som 
RTV. Tredje parten i projektet är  från dansgruppen Panta Rei, 
som hör hemma i Oslo och är ett av Norges ledande kompanier 
för barn och unga. 

”Huset GranNabo” vänder sig till åldrarna 11 år och uppåt. 
Urpremiären äger rum i Hamar 12 februari. Sverigepremiär blir 
det i Strömstad 11 mars följt av en turné som avslutas i Borås.

Uppsättningen tematiserar gränsdragningar och relationer. 
Den består av två akter. Den första koreograferas av och kretsar 
kring hemmet, det trygga, nära och goda. Camilla Ekelöf gör 
koreografin i del två och där handlar det mer om hur gränser ska-
par utanförskap och påverkar relationer. Vem får komma in? 

– Hur långt, eller hur nära vågar man gå för att få tillhörighet? 
Det handlar om någon slags gränsövergång. Jag har mycket tan-
kar om sådant just nu, säger Camilla Ekelöf.

Nathaniel Reed och Tomas Elfstadius skriver musiken. När 
dansarna kommer på scen för dagens repetition sitter Tomas Elf-
stadius redo med datorn. Han har gjort all sin musik i studion i 
huset. Scenografi och kostym svarar Tomas Sjöstedt för. Scenbil-
den byggs i Borås medan kostymerna sys i Hamar. 

Tre dansare från RTV dans, Maria Ulriksson, Lava Markusson 
och Rasmus Skaremark-Solberg samspelar med Robert Guy och 
Julie Drønen Ekornes, engagerade i grannlandet. 

Camilla Ekelöf uppdaterar gruppen om vad hon vill jobba 
med idag. Dansarna ägnar en stund åt självständigt prövande på 
scen. En massa varningskoner ska hanteras under snabba förflytt-
ningar. Repetitören Ulrika Liljedahl dokumenterar flitigt med 
Ipaden.             

I dansstudion repeterar koreografen Minna Krook sitt 
nya stycke Jag! Jag! Jag!, för de yngsta skolåldrarna, med RTV:s 
resterande tre dansare. På väg dit tittar vi in i skrädderiet. Där 
tråcklar Sara Nilsson just ihop de svarta kostymerna, som sceno-
grafen Jenny Nordberg ritat till föreställningen. Vid ett bord sit-
ter också Lena Sandgren, som arbetar på rekvisitan och som vi ti-
digare skymtat bakom scenen med norska flaggor i handen. Båda 
har jobbat länge på RTV. 

– Nu är huset fyllt av energi och arbete, säger Lena Sandgren.
Den genomlevda osäkerheten fick en sammansvetsande effekt. 

Hela huset reste sig för dansen. 
– Vid den första omorganisationen hade facket inget att säga 

till om. Men Camilla har alltid haft personalen bakom sig, säger 
Lena Sandgren.

– Alla i huset var så eniga. Vi samarbetar gärna med teaterde-

len, men vi trodde inte på flytten. Hela personalen ville vara kvar 
här i Borås. säger Sara Nilsson.

De olika samarbetsprojekten gillar de.
– Vi är ju en liten teater, bara en på varje avdelning. Det är kul 

att få se hur de har det på andra ställen, som när vi var hos Norr-
dans i Härnösand, säger Lena Sandgren.

Camilla Ekelöf är angelägen om att arbetet ska gynna alla av-
delningarna. Många projekt och mycket resande blir det. Hon har 
många idéer och tycker om att få saker gjorda. Blir det för mycket 
ibland?

– Nej, svarar Sara Nilsson och Lena Sandgren unisont. De 
tycker om att det händer saker och menar att visst driver Camilla 
Ekelöf mycket, men hon är samtidigt lyhörd.

Detsamma säger dansarna Helena Lundqvist, Jonathan Sikell 
och Michael Tang när vi tittar in studion. 

– Det är det som är så fantastiskt med Camilla, att hon vill ser-
vera så mycket dans. Att vi får vara med om alla möjliga olika sätt, 
säger Helena Lundqvist.

Alla dansarna repeterar till exempel in ett solo och är beredda 
att åka ut med det så fort ett tillfälle ges. Det kan handla om ett 
nedslag i en skola eller ett lunchrum. Arbetsglädjen verkar det 
inte vara något fel på.

– Jag tycker det känns som ett kompani som tar hand om var-
andra, säger Minna Krook, som arbetar med RTV dans för första 
gången.

– När jag kom hit var det ett hus i upplösning, nu känns det 
som en trygghet, säger Michael Tang.

lIS hellSTröM SvenIngSon

Regionteater väst dans – Rtv dans
✔ startade som projekt inom Älvsborgsteatern 1998
✔ är en del av Regionteater väst
✔ har i uppdrag att producera dans för barn och unga i Västra 
Götalandsregionen
✔ har hemmascen och produktionslokaler i Borås
✔ spelar närmast: ”Huset GranNabo” med premiär i Hamar 
12/2, Strömstad 11/3. ”Jag! Jag! Jag!” med premiär i Borås 19/2.
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Är du nöjd med den lösning angående pensionsavtalen på scenkonst
området som regeringen presenterade i höstbudgeten?

– Vi har inte sett en färdig lösning. Parterna måste först kom-
ma överens. Jag känner mig exempelvis inte riktigt trygg med 
regeringens formulering om att pengar ska gå till ”kvalitetsför-
stärkningar”. Det är bra att institutionerna får behålla pensions-
pengarna, men de ska ju också gå till bland annat kompetens-
utveckling för de anställda. Det har tagit alliansregeringen över 
sju år att komma med ett förslag, och jag tror inte frågan är avslu-
tad till valet nästa år.

Arbetslöshetsförsäkringens utformning gör det svårt att vara frilansare 
med korta tillfällighetsanställningar. Hur vill du förbättra tryggheten för 
fria utövare? Borde det finnas ett nytt trygghetssystem, som tar hänsyn till 
den osäkra och kortsiktiga arbetsmarknaden för kulturutövare?

– Jag tror inte på ett särskilt system för vissa yrkesgrupper. 
Många har samma villkor som kulturutövare idag, med korta 
tillfällighetsanställningar. Vi behöver en helhetslösning, bland 
annat med en översyn av hur a-kassan fungerar. Vi måste utarbeta 
en strategi för kulturutövarnas villkor över huvud taget. Att stär-
ka Kulturallianserna är en väg, där har vi förslagit ökade resurser 
på 20 miljoner kronor. Arbetsgivare tar till exempel inte ansvar 
för tillfällighetsanställdas kompetensutveckling, där kan projekt 
som Trappan i Göteborg vara en förebild. Arbetsförmedlingens 
resurser är ofta för låsta, där måste det till en ökad flexibilitet, inte 
minst för kulturutövare. Centrumbildningarnas möjligheter att 
agera som arbetsförmedlare måste också ses över. Sådana frågor 
kräver att man sitter i regeringsställning, så detta måste vi ta tag i 
om vi vinner valet.

Kan du tänka dig att arbeta för en förändring av Filmavtalets utform
ning? Hur ska exempelvis upphovsrättsreglerna tryggas?  

– Vi ställer oss bakom Filmavtalets nuvarande utformning, det 
är viktigt med en bred parlamentarisk enighet. Filmbranschen 
har tillförts mycket resurser, men inför nästa avtalsskrivning är 
det viktigt med en översyn av hur det har fungerat. Har mångfal-
den tillvaratagits, exempelvis. Vad gäller lagstiftningen för upp-
hovsrätten tycker vi att den är tillräcklig. Däremot är det viktigt 
att se hur den efterlevs, för att skydda kulturskapares möjligheter 
att försörja sig. Att hitta och stödja lagliga alternativ för nerladd-
ning är viktigt.

Hur tryggas barns och ungdomars rätt till kvalificerad 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? 

– Jag tror det är svårt med mera styrning eller lagstiftning från 
statens sida. Ett sätt att påverka kommuner som satsar för lite på 
barn- och ungdomskultur kan ju vara att vi påminner våra par-
tikollegor ute i kommunerna att de måste jobba med frågan, ef-

tersom partiprogrammets formuleringar förpliktigar. I vår bud-
get har vi lagt förslag på ett öronmärkt stimulansbidrag till de 
kommuner som håller nere avgifterna för att göra kulturskolan 
attraktiv för alla.

Finns det en konflikt mellan satsningen på Skapande skola, alltså este
tiska lärprocesser, och barns och ungas rätt att bara vara publik?

– Det borde inte vara en konflikt, det borde gå att samarbeta 
mellan pedagoger och utövare. Till exempel att man lägger in en 
teaterföreställning i ett Skapande skola-projekt, som kanske leds 
av en pedagog, inte av teatergruppen. Ett större problem med 
Skapande skola är att det bara når 50 procent av alla barn. Vi är 
inte emot Skapande skola, men det måste komma alla barn till del. 
Sedan är det också viktigt som arbetstillfällen för utövare.

Vissa debattörer vill förvandla alla kulturutövare till entreprenörer. Hur 
ser du på det?

– De som valt skapande yrken vill inte alltid ta tid från det de 
brinner för, för att bli företagare. Samtidigt är det bra om man lär 
sig företagande. Blir det ett tvång blir det också ett problem, man 
ska kunna lösa det på annat sätt.

Kan du tänka dig att anslagen till kulturen räknas upp med hänsyn 
till den faktiska kostnadsutvecklingen? Till exempel om statens generella 
effektiviseringskrav på besparingar årligen slopades? Scenkonstinstitutio
nernas anslag har under 15 år minskat med 20 procent i reella tal. Kultur
samverkansmodellen har dessutom inneburit ytterligare minskningar. 

– Den sittande regeringen har prioriterat skattesänkningar, 
och då minskar intäkterna på alla politikområden. Vi vill öka kul-
turutgifterna med 600 miljoner kronor, jämfört med regeringen. 
Uppräkningar i förhållande till kostnadsutvecklingen måste ske. 
Sedan måste vi också så småningom titta närmare på hur sam-
verkansmodellen har fungerat, det finns en fara om man släpper 
det övergripande nationella ansvaret. Om man gör otillräckliga 
uppräkningar av anslagen lämnar man till regionerna att göra 
prioriteringarna. Man kan inte spara och effektivisera hur långt 
som helst inom kulturen, en symfoniorkester måste ha alla sina 
instrument, exempelvis. 

Hur ser du på de stora förhoppningar som ställs på privat sponsring? 
– Regeringen har ju en övertro på sponsring, men man kan 

aldrig förlita sig på enbart privata bidrag. Att ge avdragsrätt för 
gåvor, som en utväg för kulturfinansiering, är också att släppa på 
demokratiskt inflytande, och de politiska styrmedel som man får 
via skattefinansiering. Sedan tror jag också att det finns en över-
tro på avdragsrätt. Om jag vill ge gåvor till någon verksamhet 
är det ju för att jag gillar den, inte bara för att jag vill göra skat-
teavdrag.

BJörn gunnArSSon

Scen & film fortsätter syna partiernas politik inför 
kommande val. Socialdemokraternas kulturpolitiska 
talesman Gunilla Carlsson ger här sitt partis syn på 
de viktigaste kulturpolitiska frågorna.

A
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ELLT ”Vi vill ge kulturen 
ytterligare 600 miljoner”
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Namn: Gunilla Carlsson, S, ordförande i kulturutskottet.
född: 1966.
bor: Göteborg.
familj: Sambo och två barn.
i riksdagen sedan: 2002, kulturutskottet, trafikutskottet.
senast sedda film:  Hundraåringen som gick ut genom fönstret 
och försvann.
senast sedda scenkonstföreställning: Vad som hände när Nora 
lämnat sin man, Folkteatern i Göteborg.
senast lästa bok: Alice Munro, För mycket lycka.
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Hösten 2013 var en otrolig danssäsong. Jag och kolle-
gorna sprang på flera föreställningar i veckan och hann ändå inte 
se allt det som en ovanligt bra programmering bäddat för. Det 
tog oss flera dagars luncher att avhandla alla analyser på veckans 
föreställningar.

2013 blev likt ett valår för dansen, det här året lär följderna 
synas. Maktkartan har ritats om och nya inriktningar ska tas.

Hur kommer det sig att så många av institutionerna har haft 
svårt att hitta nya chefer? I ett Danssverige som blir allt mer upp-
märksammat internationellt, är avsaknaden av personer som vill 
sätta sig på ledarposterna alarmerande. 

Det hörs allt fler röster om att dansen måste bli mer publik. 
Samtidigt finns en oroväckande tendens som säger att det expe-
rimentella, det samtida inte är för den stora publiken. Ett uttryck 
som skjuts till det marginella och som avvisas i aktualitet. Där 
det igenkännbara, det kanske ofta redan gamla snabbt och ore-
flekterat tros vara för alla. Finns det någon bra konst som skulle 
kunna vara för alla? Det låter för mig väldigt otäckt och märkligt 
att både tro eller vilja jobba för något sådant. Vem ska bli vad och 
för vem? 

I ett möte på Kulturministeriet för dansbranschen 2013 sa vår 
kulturminister utan minsta rädsla: 

–  I det här rummet är det jag som representerar medborgaren! 
En kanske god inställning Lena, men hur tänkte du inte nu?! Man 
kan förskräckas över det otaktiska i uttalandet, men främst inse 

flera våldsamma tendenser och rädslor. Om det nu finns en över-
tygelse om att vi konstnärer inte representerar medborgarna, vad 
representerar vi då? När slutade vi vara en del av samhället? Är vi 
återigen ett kollektiv som tillskrivs det aparta och frånvända? När 
Chanel och pärlor är närmre medborgaren än den konst vi gör 
finns det många frågor att ställa om synen på både medborgaren 
och kulturen. 

Vi ser neo-fascistiska tendenser i alla delar av samhället 
och i den politiska debatten. Konservativa vindar, en likriktning 
av synen på medborgaren och dess identitets möjligheter. En för-
skjutning mot en osynlig mall av en person, en publik, en med-
borgare som inte finns. Så vi kanske inte ska skåla så snabbt för 
det nya. Saker utvecklas inte framåt, eller per automatik till något 
bättre. Kanske borde vi just sätta i halsen och i nässprut rassla fram 
en mer kritisk fråga: 

– Gott nytt vadå?! 
Jag nöjer mig inte med att vara icke medborgare eller apart 

konstnär. Det finns inga enkla lösningar eller tilltal i konsten som 
är för alla. Låt oss inte göra avkall på vår integritet, vår krånglig-
het, vårt medborgarskap eller vårt kritiska tänkande. 

Vi får aldrig tro att konsten ska vara enklare än det samhället 
vi lever i!

BJörn SäfSTen
koreogrAf, frIlAnS

Hur tänkte du inte nu, kulturministern?

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

annons_ januari_2014.indd   1 2014-01-09   10:41:05
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Mer filmlansering

Regeringen har tillsammans med film-
avtalets parter beslutat om en ökning av 
lanseringsstödet för svensk film. Under se-
nare år har lanseringskostnaderna kraftigt 
ökat samtidigt som medlen för detta varit 
oförändrade sedan 2006. Filmavtalets par-
ter har därför enats om att på grund av den 
digitala utvecklingen av landets biogra-
fer minska andelen som avsätts i stöd för  
parallelldistribution och istället öka stödet 
för lansering av svensk film i hela landet 
med närmare sex miljoner kronor.

– Nu anpassas stöden till den verklighet 
som råder på filmområdet i dag. Den änd-
ring som nu görs bör leda till att filmerna 
får en större spridning över hela landet 
och når den publik de är avsedda för, säger 
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

Framåt för operarenovering

Regeringen har gett Statens fastighetsverk 
klartecken att börja arbetet med att ta fram 
förslag på hur ombyggnaden och renove-
ringen av Operan ska genomföras. Verket 
ska utgå från Operans behov av att skapa 
bättre förutsättningar för den konstnärliga 
verksamheten och att öka tillgängligheten 
för publiken. Statens fastighetsverk ska re-
dovisa uppdraget till regeringskansliet se-
nast den 15 december 2014, en delrapport 
lämnas redan den 16 juni.

– Målet med ombyggnaden är att Sve-
rige och Stockholm ska ha en modern 
operascen i världsklass. En renovering är 
nödvändig för att Kungliga Operan ska 
kunna upprätthålla sin konstnärliga nivå 
och erbjuda en god arbetsmiljö, säger kul-
turminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Barn och mångfald

Festivalprogrammet till Bibu 2014 – Scen-
konstbiennal för barn och unga – är nu 
bestämt. Totalt visas 20 svenska och tysk-
språkiga föreställningar för barn och unga 
vid festivalen i Helsingborg den 14-17 maj. 

Urvalet har gjorts från cirka 250 scen-
konstföreställningar. Trots det stora ut-
budet har det varit svårt att uppfylla be-
hovet av att visa på mångfald vad gäller 
skådespelare, dansare, regissörer och kore-
ografer, skriver festivalen i ett pressmed-
delande. Eftersom de barn och ungdomar 
som dagens scenkonst vänder sig till har 
en mångfald olika bakgrunder, ofta med 
tillgång till flera kulturer och språk, hade 
festivalen velat se den mångfalden ännu 
tydligare belyst. ”Fler experiment, fler be-
rättelser från andra kulturer för att stimu-
lera till kreativt användande av kulturella 
skärningspunkter hade varit önskvärt”. 

Internationell barnsatsning       

Teater Pero, och Pantomimteatern är 
grupper som inom scenkonst för barn och 
unga satsar internationellt. De får nu del 
av Kulturrådets stöd på drygt 3,8 miljoner 
kronor till totalt 40 aktörer för internatio-
nell kulturverksamhet. 

EU-projekt och kulturhuvudstadsåret 
prioriteras också inom ansökningsom-
gången. Pantomimteatern får stöd för 
att spela på Brooklyn Academy of Music 
(BAM) och Teater Pero för ett 30-tal fö-
reställningar på Sydney Opera House. 
Profilteatern får vidare stöd för skräck-
teaterfestivalen Horror & Arts, och Norr-
landsOperan för dansfestivalen Spring 
Forward Festival i april. Båda evenemang-
en äger rum under Kulturhuvudstadsåret 
Umeå2014.

ny Cullbergledning

Gabriel Smeets blir Cullbergba-
lettens nye konstnärlige ledare 
de närmaste fyra åren.  Idag är 
han konstnärlig ledare för the 
School for New Dance Deve-
lopment (SNDO) i Amsterdam. 
Gabriel Smeets är född i Holland 1958 och 
har studerat konst och konstjournalistik. 
Han är sedan 2006 konstnärlig ledare för 
SNDO där han utvecklat utbildningen till 
ett fyraårigt program för koreografi och 
enligt Cullbergbalettens pressmeddelande 
”skapat en stark position för skolan inom 
den internationella scenkonstutbildning-
en”. Gabriel Smeets tar över den konstnär-
liga ledningen för Cullbergbaletten efter 
Anna Grip som slutade i augusti förra året. 
Han tar över den 1 maj i år tillsammans 
med uppdragsledaren och chefsproducen-
ten Monica Fredriksson. 

Jämställd film mest lönsam

Bland de 50 mest lönsamma filmerna på bio 
förra året, drog de som klarade Bechdel-
testet in allra mest pengar. Det hävdar den 
amerikanska nöjessajten Vocative som un-
dersökt vilka filmer som klarat testet och 
hur mycket pengar de dragit in. Hela 24 av 
de 50 mest lönsamma filmerna klarade tes-
tet, och dessa filmer drog in nästan dubbelt 
så mycket som de som inte blev godkända. 

För att klara Bechdel-testet ska en film 
ha minst två namngivna kvinnliga karak-
tärer som pratar med varandra om någon-
ting annat än män. Filmerna som klarade 
testet drog in 27,4 miljarder kronor, med-
an de som misslyckades landade på 17,3 
miljarder kronor.

Väst mest nominerad

Film i Väst går bra, visade nomineringarna 
till Guldbaggegalan. Av 48 möjliga kate-
gorier att bli nominerad till en Guldbagge 
var Film i Väst inblandad i 38. 

nya rutiner för fria grupper

Tidigare har Kulturrådet haft en egen 
stödordning för internationellt kulturut-
byte – till exempel turnéer, samproduk-
tioner och EU-projekt. Från och med 2014 
har denna sorterats in under stöden till den 
fria scenkonsten. Bidrag till internationel-
la projekt kan sökas fyra gånger om året.
Medan bidrag till nationella scenkonstpro-
jekt kan sökas två gånger om året. Detaljer 
om ansökningstiderna med mera finns på 
Kulturrådets hemsida (www.kulturradet.
se) under ”Fri scenkonst”.  

Redan förra året ändrades tiden för 
när den fria scenkonsten kan söka bidrag. 
Fria grupper inom teater, dans och andra 
sceniska uttryck som cirkus och perfor-
mance sökte tidigare verksamhetsbidrag 
på hösten. Nu är ansökningstiden tidigare-
lagd till mellan den 18 februari och den 18 
mars.  Ansökningar görs online, och blan-
ketter finns bara tillgängliga på Kulturrå-
dets hemsida under själva ansökningstiden. 

Besked om vilka som får stöd och hur 
mycket ges före sommaren.

The Hunger Games: ”Catching Fire”

I urvalet till Bibu: ”Den magiska fjädern” med Rikstea
terns Tyst Teater.
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Disa Krosness har precis avslutat en workshop vid Dans-
centrum och hastar iväg till ett kafé en bit bort i ett småkyligt 
Stockholm. Det är bara ett halvår sedan Disa besökte Johannes-
burg, där hon var delaktig i ett utbytesprogram mellan de två 
länderna, initierat av Dansens hus och ett modernt danskompani 
i Johannesburg – Vuyani Dance Theatre. 

Virve Sutinen, före detta chef för Dansens hus, initierade 
projektet efter att ha konstaterat att inte en enda kvinnlig dans-
konstnär fanns representerad på den dansfestival i Sydafrika hon 
besökt några år tidigare. I ”SHe: KHULISA” skulle fyra svenska 
kvinnliga danskonstnärer få en chans att träffa fyra kvinnliga 
danskonstnärer från Sydafrika.

– Den moderna dansen i Sydafrika är väldigt mansdominerad. 
Där finns ju, precis som här, patriarkala strukturer. Tanken med 
projektet är alltså att skapa ett hållbart nätverk med stark förank-

ring i jämställda och demokratiska processer och bygga en grund 
för det framtida konstnärliga samarbetet på en global arena, säger 
Disa.

Under tio dagar i september möttes åtta danskonstnärer 
i Johannesburg via SHe: KHULISA. Som en följd av det mötet 
beslutade sig Disa Krosness och Liyabuya Gongo för att fortsätta 
jobba ihop på egen hand – online. 

– Liya, som hon också kallas, jobbar så fint med text. När vi 
sågs hade hon skrivit en dikt som inspirerade mig mycket. Jag 
tyckte om hennes energi, så vi började mejla varandra för att dis-
kutera olika idéer.

Med tiden kom ett långt brev från Liya – närmast en uppsats 
– om olika mentala sjukdomar, bland annat om multipla person-
lighetsstörningar, Tourettes syndrom och schizofreni, den blev 

Via skype, vimeo, e-mejl och youtube är de varandras 
dansare, koreografer, mentorer och coacher online. 
Danskonstnären Disa Krosness har funnit sin like – 
Liyabuya Gongo – i Sydafrika.

– Vi håller på med ett slags forskande. Det är otroligt 
spännande, säger Disa Krosness.

I mars visas deras arbete på Dance Umbrella festival 
i Johannesburg.

DANS 
på distans!
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sedan en utgångspunkt för det tema som de båda valde för sitt 
fortsatta arbete. De skapade en gemensam blogg och gav varandra 
uppgifter att lösa. På bloggen de la upp filmer för att visa varan-
dra hur de valt att lösa sina olika uppgifter.

Någon månad senare kunde Disa redovisa vad de två arbe-
tat vidare med i samband med att Danscentrum ordnade en slags 
work-in-progress-scen (Dcintro). De fick mycket feedback på sitt 
arbete.

– Vi hade valt ett alldeles för brett ämne, det blev uppenbart. 
Vi beslutade oss nu för att fokusera mer på oss själva. Vi insåg att 
ett allt för brett grepp inte skulle göra ämnet rättvisa.

Liya och Disa började skriva två texter vardera utifrån sina 
personligheter, de lät sig inspireras av en dokumentärfilm de sett 
om just multipla personligheter.

– Multipla personligheter grundar sig ofta på att man upplevt 
något slags trauma. Ett sätt att deala med denna svåra erfarenhet 
är att utveckla olika personer som tar hand om känslorna. Det 
kan vara i form av barn i olika åldrar.

För att undvika att förkroppsliga en diagnos som denna, valde 
Disa och Liya att ge varandra i uppgift att fundera över vilka per-
sonlighetsdrag de utvecklat var och en på var sitt håll. Disa beslu-
tade sig för att utforska en extrovert och en introvert sida hos sig 
själv. Hon skrev en text i tredje person och skickade till Liya, som 
gjorde samma sak och skickade till Disa. 

– Nu hade vi ett material att utgå ifrån. Vi hade fyra texter 
och två olika personligheter. När vi sedan träffades så hade jag 
förkroppsligat hennes två personligheter, och hon gjort samma 
sak med mina. Det blev intressant, vi hade tolkat situationerna 
så olika!

Under arbetets gång hände det något med Disa som förvånade 
henne själv:

– Jag jobbar ju vanligtvis ganska abstrakt och konceptuellt. 
Men i Liyas text fanns starka energier och känslor. Sorg, ilska, 
destruktivitet eller kontroll. Så jag valde att jobba med känslor 
som utgångspunkt för mitt arbete istället.

I december sågs de i Stockholm igen. Då hölls ett sista möte 
i det arbetet som initierades av Dansens hus och Virve Sutinen. 
Alla åtta danskonstnärer träffades under en gemensam workshop. 
Men Disa och Liya lyckades få några timmar över för att jobba 
vidare med sitt eget projekt.

– Vi hade fem timmar på oss att utforska vårt gemensamma 
tema som vi jobbat vidare med på var sitt håll. Och vi körde på, 
vi reducerade texterna till två fraser var. Vi prövade att förstärka 
de sidor vi såg hos varandra, dra ut karaktärerna vi såg. Vi satsade 
på att separera dem ännu mer från vårt riktiga jag, placera karak-
tärerna utanför sin egen person för att kunna se dem klarare och 
för att det inte skulle bli för kladdigt. Vi tog hjälp av varandra för 

att nå in i. Vi testade att läsa upp texterna för varandra och lägga 
på det som ett extra lager. Vi spelade in oss själva med hjälp av en 
kamera, och improviserade när vi läste ur varandras texter. Sedan 
prövade vi helt sonika att sätta ihop materialet och dansade nära 
med varandra. Det var jätteroligt och väldigt intressant!

Att arbeta på distans via länkar på nätet har skapat 
nya dimensioner i projektet för både Disa och Liya. Eftersom de 
under flera månader bara setts via cyberspace har de blivit mer 
privata och personliga i sitt arbete, mer än om de befunnit sig i 
samma rum medan de jobbade ihop, tror Disa.

– Mycket information faller mellan raderna eftersom vi inte 
ses rent fysiskt. Jag tolkar ju Liyas text utifrån mina preferenser, 
och tvärtom. När jag säger en sak, hör hon något annat. Samma 
sak för mig. När hon löser en uppgift gör hon det på ett annor-
lunda sätt än vad jag har tänkt mig. Men för den som är öppen 
och nyfiken är det här ett roligt sätt att arbeta på, men helt an-
norlunda. Det gäller bara att inte ha en alltför tydlig bild av hur 
arbetet ska landa, det är viktigt att vara vidöppen och se arbetet 
som ett slags forskande, säger Disa.

För henne har svårigheterna legat på ett annat plan. Eftersom 
projektet är ofinansierat, så har det varit svårt att få tid med att 
driva jobbet vidare. Det gäller att tvinga upp sig själv en lördags-
morgon och börja jobba. 

– Vi har inte kunnat skypa varandra i våra arbetsstudior, det 
har inte funnits täckning på plats. Och för mig är det lite proble-
matiskt att stå ensam i en studio och jobba. Jag vill ju ha feedback, 
fysiskt feedback. Jag blir lätt uttråkad av mig själv. Däremot när 
vi väl träffades ”live” så visste vi precis vad vi skulle gå vidare 
med. Vi var helt överens med vad vi ville. Jag tror att vårt möte 
har blivit naknare och mer fritt för tolkning eftersom vi lärt kän-
na varandra först och främst genom text. Det har funnit mindre 
utrymme för att skapa sig en bild. Jag tror inte vi hade fattat sam-
ma beslut om vi hade befunnit oss framför varandra rent fysiskt. 
Vi har ju inte haft möjlighet att göra någon anpassning av hur en 
annan människa rör sig i rummet, och det i sig är intressant.

Nu jobbar Liya vidare med grundmaterialet i Sydafrika. Hon 
har sökt med deras gemensamma projekt till Dance Umbrella 
festival som går av stapeln i Johannesburg i mars. Disa har inga 
ekonomiska möjligheter att närvara på festivalen – däremot ska 
hon fortsätta att jobba med projektet på distans. Liya kommer att 
knyta flera dansare, men också skådespelare till projektet, och 
Disa ger feedback via nätet.

– Chefshatten sätter jag på Liya, själv kommer jag att coacha 
och koreografera på distans. Jag kommer säkert också att skriva 
texter till dem. Och… jag väntar med spänning på vad som ska 
komma ut från detta i mars! 

MAgdAlenA BoMAn
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Teaterunionens statistik för 2013 ur 
Scendatabasen finns nu att hämta på 
www.teaterunionen.se. Samma 
statistiska uppgifter har tagit fram sedan 
databasen startade 2007.

Årets siffror visar bland annat att det 
totala antalet scenkonstproduktioner i 
landet är högt. De har dock minskat det 
senaste året 
2007: 703 st (varav barn och unga 158)
2012: 878 st (varav barn och unga 215) 
2013: 764 st (varav barn och unga 183) 
 

Antalet svenska urpremiärer inom 
samtliga genrer har fortsatt att minska:
2007: 254, 2012: 199, 2013: 152. 

Andelen kvinnor och män på scenen 
är jämn, 51% kvinnor och 49% män. 
Fördelningen är mer ojämlik bland 
olika yrkesgrupper. Männen dominerar 
starkt i musikaliskt ledande positioner 
(bland dirigenterna är 96% män och 4% 
kvinnor) medan kvinnorna dominerar 
inom koreografi, kostym, mask och 
dramaturgi. Av regissörerna under 2013 
var 58% män och 42% kvinnor.

Statistik från Teaterunionen

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

Vi söker inspicient
Läs mer på folkoperan.se 

Följ Teaterförbundet 
på Facebook och Twitter.

facebook.com/Teaterforbundet
twitter.com/Teaterforbundet

Prata med oss!
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Sara Andersson, organisations- och 
rekryteringsansvarig, tipsar om hur man 
bäst når fram med sina förslag.

Hur motionerar man inför riksstämman? 
   – Enklast går man in och läser mer på 
Teaterförbundets hemsida under rubriken 
”Teaterförbundets riksstämma 2014”. Här 
finns såväl viktiga datum som riktlinjer 
för hur man skriver en motion och vad 
man kan motionera om. 

Kan man motionera om vad som helst?
– Både ja och nej. Helst ska man mo-

tionera om stora frågor som berör många 
medlemmar snarare än lokala som bara 

berör några få. Här får man som motionär 
välja en linje: Antingen invänta en för-
handling om frågan ifråga med det lokala 
facket, eller lyfta den till en generell fråga 
om exempelvis arbetstider.

Ska man tveka att skriva en motion om man 
tror att frågan inte är tillräckligt viktig?

 – Absolut inte! Jag skulle vilja säga att 
skriv hellre en motion än knyt näven i 
fickan! Och skriv som du skriver! Huvud-
saken är att budskapet kommer fram, men 
se till att det alltid finns en så kallad ”att-
sats” i din motion. Det vill säga, en avslu-
tande mening som börjar med ordet ”att” 

och som beskriver förslaget i motionen. 
Det är också viktigt att skriva en motion 
per fråga. 

Hur ser det ut med antalet motioner till riks
stämman?

– Vi ser hur det har kommit in färre 
motioner på senare år. Det är en trend som 
vi vill vända på. Därför välkomnar vi alla 
motioner. Ingen är för liten! Och är det 
något man undrar över så är det bara att 
ringa mig!

YlvA lAgerCrAnTz SpIndler

Vart fjärde år håller Teaterförbundet riksstämma. 
I juni är det dags igen. Fram till den 15 februari kan såväl 

enskilda medlemmar som förbundets avdelningar skicka in 
motioner som sedan behandlas av Förbundsstyrelsen.

Så motionerar du inför Riksstämman

Om knappt ett år ska regeringens 
omfattande utredning om framtidens so-
cialförsäkringar vara klar. Trots att alla 
partier är representerade i socialförsäk-
ringsutredningen har de hittills inte fört 
fram frilansarnas, egenföretagarnas och 
kombinatörernas (om man arbetar växel-
vis som egenföretagare och anställd) sak. 

Inte bara är kunskaperna dåliga hos 
samtliga partier om de här gruppernas 
villkor, även intresset har varit svalt vad 
gäller att ta fram förslag på socialförsäk-
ringar som ska ge dem trygga villkor. 

Det gäller alltifrån sjukförsäkring till 
a-kassa. Men nu har TCO, den centrala 
fackliga organisationen där Teaterförbun-
det ingår, presenterat ett batteri förslag för 
en bättre sjukförsäkring. 

För nämnda grupper handlar förslagen 

bland annat om att anpassa beräknings-
grunderna för den ersättning de får om de 
inte kan arbeta på grund av sjukdom eller 
vid föräldraledighet. Likaså att de, så fort 
en visstidsanställning upphör, inte ska be-
höva anmäla sig till arbetsförmedlingen 
som arbetssökande enbart för att skydda 
sin sjukpenninggrundande inkomst hos 
Försäkringskassan. 

TCO kräver också att Försäkrings-
kassan ökar kunskapen om egenföreta-
garnas, frilansarnas och kombinatörernas 
villkor; liksom att yrkesverksamma över 
55 år ska kunna välja en karensdag i sjuk-
försäkringen.

Teaterförbundets direktör Jaan Kolk 
gläds åt TCO-förslagen.

– Förbundet och konstnärsorganisatio-

nernas samarbetsorgan, Klys har drivit de 
här frågorna men haft väldigt svårt att nå 
fram till socialförsäkringsutredningen. 
De tycker det är små marginella grupper 
och frågor. Men det berör 30 000 profes-
sionella och yrkesverksamma inom kul-
turområdet.

 Hur arbetar ni vidare?
– Eftersom det saknas politisk medve-

tenhet om att det här är ett område där det 
behöver göras saker kan TCO bidra till att 
lyfta frågorna i den politiska och allmänna 
debatten. För att åstadkomma tryck till 
förändringar måste det uppfattas som att 
det finns problem.

– Vidare har Klys en egen strategi inför 
valet där det ingår att lyfta trygghetsfrå-
gorna för frilansare.

gerT lundSTedT

TCO presenterar förslag som garanterar egenföretagare, 
frilansare och kombinatörer en trygg och bra sjukförsäkring. 
Grupper som regeringens socialförsäkringsutredning glömt bort.

TCO föreslår tryggare  
försäkringar för frilansare
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Nya regler för redovisning av 
moms för egenföretagare och kombina-
törer (den som kombinerar visstidsanställ-
ningar med egenföretagande) införs från 
årsskiftet. De nya reglerna gäller för in-
komster under 2013.

Tidigare har inkomst och moms re-
dovisats vid ett och samma tillfälle i in-
komstdeklarationen. Nu ska de redovisas 
separat och skickas in till Skatteverket vid 
olika tillfällen. Blanketterna för inkomst-
skatt och moms kommer att skickas ut från 
Skatteverket med post från och med sista 
veckan i mars och under april månad. 

Blanketterna kommer i två olika för-
sändelser. Inkomstskattedeklarationen ska 
vara ifylld och Skatteverket tillhanda se-
nast den 5 maj, medan momsdeklarationen 
ska vara inne den 12 maj. 

Observera att den som anlitar en re-
dovisningsbyrå för sin deklaration kan få 
anstånd till den 16 juni med inkomstde-

klarationen, och fram till den 26 juni med 
momsdeklarationen. Fråga din redovis-
ningsbyrå om de begär anstånd eller inte.

 
Till skillnad från tidigare regler 
ska momsen nu betalas in vid ett tillfälle 
och vara Skatteverket tillhanda samtidigt 
med momsdeklarationen – det vill säga se-
nast den 12 maj eller 26 juni beroende på 
om du har anstånd eller inte.

Hur ska man då planera för hur mycket 
moms man ska betala in? 

En ungefärlig uppfattning får man ge-
nom att först uppskatta sin årsinkomst, 
därefter räknas momsen fram beroende 
på momssatsen – vanligtvis sex procent på 
kulturuppdrag, men för exempelvis tal-
boksinläsningar är den 25 procent. 

Som egenföretagare har man vidare rätt 
att kvitta momsbeloppet mot de momsut-
gifter man har i företaget.

 För den som gör ett eller flera jobb i 

andra EU-länder – om du till exempel 
är kontrakterad av ett operahus eller ett 
danskompani för framträdanden eller fö-
reställningar – gäller andra regler för re-
dovisning och momsinbetalning. 

Då ska det i vissa fall lämnas en så kall-
lad periodisk sammanställning varje må-
nad eller kvartal. För den som haft jobb 
utanför EU-området gäller dock de regler 
och redovisningsdatum som togs upp in-
ledningsvis.

 Till sist. Även om du är egenföretagare 
men inte har haft några inkomster under 
2013 ska du skicka in en momsdeklaration 
till Skatteverket.

gerT lundSTedT

Scen & Film guidar dig rätt:

Detta är momsfritt
✔  Artisters (utövande konstnärers) fram

förande inför publik
  
✔  Musei, biblioteks  arkivverksamhet, 

som bedrivs av eller fortlöpande  stöds 
av det allmänna 

✔  Folkbildnings och kulturbildningsverk
samhet    

✔   Bildkonst: Om konstnären själv säljer 
(under 336 000 kr/år)

     (undantag: om konstnären säljer för över  
       336 000 kr/år – 12 %)    

Här gäller 6 procent moms 
✔  Utövande konstnärers upplåtelse eller 

överlåtelse av rätt till inspelning av 
framförande 

✔  Entréavgifter  (scenkonst, konsert, 
biograf, cirkusföreställning) 

✔  Upplåtelse eller överlåtelse av litterära 
och konstnärliga verk, som författare, 
regissörer, kompositörer, koreografer, 
scenografer filmfotografer etc 

      (undantag: fotografier, reklamalster, informations   
      film – 25%)

✔ Böcker, tidningar, tidskrifter, musiknoter 
 
✔  Böcker och tidningar som sprids så att 

de kan läsas eller avlyssnas genom till 
exempel cdskivor, kassettband eller 
andra tekniska hjälpmedel 

Här gäller 12 procent moms
✔  Bildkonst: Om konstnären själv säljer  

(över 336 000 kr/år)

Här gäller 25 procent moms 
✔  Vidareförsäljning av ett artistfram

trädande (produktionsbolag) 

✔  Upplåtelse eller överlåtelse av fotogra
fier, reklamalster, informationsfilm

✔ Konsthandlare    

✔  Elektronisk återgivning över internet, 
som nättidningar och eböcker 

Nya momsregler från årsskiftet

Scen & film reder ut momssatserna
Bestämmelserna om mervärdesskatt (moms) inom kulturområdet 
är svårbegripliga. Här en liten guide:

Har du frågor om något? 
kontakta Skatteupplysningen: 0771567 567
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Förbundsnytt

Pensionerna på            
institutionsteatrarna
Strax före jul skedde ett första möte med 
Svensk Scenkonst för att diskutera upp-
läggningen av de kommande pensionsför-
handlingarna för teater-, dans- och musik-
institutionerna. 

På Teaterförbundets webbplats finns en 
särskild sida med material om pensionerna 
på institutionerna. Sidan uppdateras kon-
tinuerligt.

Kostymdesigner  
blir ny yrkestitel

Teaterförbundets yrkesavdelning för 
scenografi och kostym har beslutat att 
använda yrkestiteln kostymdesigner för 
den yrkesgrupp som har det konstnärliga 
ansvaret för kostymerna i en produktion. 

Anledningen är att det rått en viss 
begreppsförvirring och flertalet olika 
yrkesbenämningar som gällt denna yrkes-
grupp.

Avdelningen vill att titeln ska överens-
stämma med yrkets arbetsuppgifter inom 
såväl scenkonst som film och tv.

Löneökning, övertidsersättning, OB- 
ersättning, pensionsavsättning, trakta-
mente med mera är ingen självklarhet.

Det får du genom kollektivavtalet som 
din arbetsgivare har med Teaterförbundet.

Men kollektivavtal handlar inte bara 
om pengar. Det gäller också om arbetsti-
der, arbetsmiljö och samverkan. Allt som 
är viktigt för att verksamheten ska fung-
era. Därför är det viktigt att din arbetsgi-
vare har kollektivavtal. Det är något som 
gynnar er båda.

Genom att vara medlem i Teater-
förbundet bidrar du till att vi är ett starkt 
fackförbund, som kan förhandla fram bra 
villkor och se till att alla arbetsgivare teck-
nar kollektivavtal. 

Läs mer om kollektivavtalen på www.
teaterforbundet.se

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/musikalartist), 
Theresé Hörnqvist (producent), Pontus Plaenge (skådespelare/regissör), Peter Schildt  (film- 
regissör), 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

En dag i jouren

En medlem anlitades av ett filmbolag som 
statist för en filmdag och skulle få en 
ersättning på 600 kronor. När produktio-
nen hen medverkat i sändes på tv var det 
uppenbart att det jobb som utförts inte var 
ett statistjobb utan ett skådespelarjobb. 

Teaterförbundet kontaktade filmbolaget 
och såg till att skådespelaren fick ersätt-
ning utifrån gällande kollektivavtal, det vill 
säga 4 488 kronor plus semesterersättning.

Har du frågor om lön, kontrakt, avtal 
eller något annat som rör din arbets-
situation – kontakta Teaterförbundets 
medlemsjour på 08-441 13 00 eller jour@
teaterforbundet.se

Nytt dubbningsavtal 
med Eskimo Avenue 

Ett nytt kollektivavtal har tecknats med 
dubbningsföretaget Eskimo Avenue. I och 
med detta avtal har Teaterförbundet avtal 
med samtliga dubbningsföretag. 

Att ta betalt för         
Skapande skola

Teaterförbundet har tagit fram en rekom-
mendation för vilken ersättning man ska 
begära när man arbetar för en Skapande 
skola-aktivitet, vilket tidigare har sak-
nats. Rekommendationen kan laddas ner 
på www.teaterforbundet.se. Denna rekom-
mendation ansluter till den rekommenda-
tion som Klys (Konstnärsorganisationernas 
samarbetsorgan) nyligen tagit fram och 
som finns på www.klys.se

Inom Skapande skola kan skolor söka 
pengar för att engagera konstnärligt yrkes-
verksamma personer. Det kan handla om 
att elever får se en scenkonstföreställning, 
eller att eleverna deltar i ett kulturprojekt.

Medlemsannonser

Uthyres: Vinodlarhus i Languedoc.
Vackert renoverat stenhus i utkanten av 
medeltida by. Avskild trädgård med strå-
lande, vidsträckt utsikt över böljande vin-
fält och början av Pyrenéerna.
Bottenvåning: stort franskt lantkök/allrum 
med generöst matbord, öppen spis, lässto-
lar och kanapé. Fullt utrustad köksdel med 
gasspis, el.ugn, kyl, frys och diskmaskin.
Duschrum med toalett och tvättmaskin.
2:a våningen: 3 sovrum, stort badrum 
och toalett. Uthyres veckovis eller i längre 
perioder. För mer information: Gunilla 
Norlund; gunilla.norlund@spray.se

Det här får du genom kollektivavtalet
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Kalendarium

10 feb Att arbeta fackligt
 Grundläggande utbildning för nya medlemmar i  
 yrkesavdelningarnas styrelser.

10 feb   Method Acting Workshop
 för skådespelare och regissörer, med Robert Castle.
 (Trappan)

17 feb After Work på Göteborgs stadsteater
 Kom och mingla med medlemmar från
  Teaterförbundet!

22 feb Kuvösen – An artistic reflection.
 Workshop för cirkusartister.
 (Kulturkraft Stockholm)

25 feb Verksamhetsutveckling & marknadsföring 
 för biografdrift (Kulturkraft Stockholm)

25 feb   Löneadministratörer
 Att arbeta konsultativt och som specialist

 (Kulturkraft Stockholm)

26 feb   Grundkurs i Excel
 (Kulturkraft Stockholm)

27 feb Om arbetsprocess och samarbete 
 vid tillfälliga produktioner. Seminarium för tekniker
  (Kulturkraft Stockholm)

 3 mar Förbundsstyrelsemöte

 4 mar Tempo Dokumentär Festival
 Dokumentärfilmfestival i Stockholm 4–9 mars.

 4 mar Color grading
 En tredagars workshop med Martin Chab, 
 Zitrin Film & Multimedia. (Kulturkraft Stockholm)

 5 mar Sjukvård för filmarbetare
 Heldagskurs i första hjälpen och hjärt-lungräddning. 
 (Kulturkraft Stockholm)

 5 mar Lär dig att pitcha
 Öva dig att presentera och sälja din idé.
 (Kulturkraft Stockholm/Tempo Dokumentär Festival)

 6 mar Grundkurs i att bygga hemsidor
  i Wordpress (Kulturkraft Stockholm)

10 mar BUFF Filmfestival
 Barn- och ungdomsfilmfestival i Malmö 10–15 mars.

26 mar  Sjukvård för filmarbetare
 Heldagskurs i första hjälpen och hjärt-lungräddning.
  (Kulturkraft Stockholm)

26 mar Att skriva säljande texter
 Grundkurs i copywriting
 (Kulturkraft Stockholm)

27 mar Världsteaterdagen

31 mar Frisering: Snabba uppsättningar & trender
 Heldagskurs för maskörer (Kulturkraft Stockholm)

Stipendier till BiBu
Vill du delta i BiBu i HelSingBorg  
den 14–17 maj?

Teaterförbundet delar ut 20 stipendier à 2500 kr 
för deltagande i Bibu, en festival med scenkonst för 
barn och unga i fokus. Stipendiet kan sökas av dig 
som är aktiv medlem i Teaterförbundet, och som 
inte kan finansiera ditt deltagande på annat vis.
 
Så Söker du Stipendiet
• Mejla din ansökan till mimi@teaterforbundet.se 
• Skriv ”Bibu” i ärenderaden.
• Sista ansökningsdatum: 21 februari
• Stipendierna lottas ut bland de inkomna 

ansökningarna.
 
Du kan få besked om du får stipendiet eller inte 
innan du anmäler dig till festivalen, men stipendiet 
delas ut först efter att du har anmält dig. Glöm inte 
att ta en kopia på anmälan till oss!

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

Motionera!

Alla medlemmar och avdelningar inom 
Teaterförbundet kan skicka in förslag  
– motioner – om förbundets verksamhet.

Sista datum för att lämna in motioner är  
15 februari 2014.

Läs mer om Teaterförbundets riksstämma  
på www.teaterforbundet.se




