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Syfte och bakgrund  
 

Målet för denna undersökning är att främst genom tillgänglig statistik och arkivmaterial 
beskriva och utvärdera förändringarna under 90-talet på några av de stora 
teaterinstitutionerna. Utgångspunkten är de ekonomiska och konstnärliga kriser som under 
90-talet uppstod på dessa teatrar och de lösningar man sökt finna för dessa.  

 
Rapporten ingår i ett forskningsprojekt som initierats av professor Per Lysander på 

Dramatiska Institutet. Arbetet har genomförts med stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur 
samt Helge Ax:son Johnssons Stiftelse. 

 
Vi har intresserat oss särskilt för reduceringen av fast anställd konstnärlig personal. Detta 

har varit en krisåtgärd som satts in med såväl ekonomiska som konstnärliga argument. I 
debatten som följt i krisernas spår har nämligen den konstnärliga stagnationen ofta skyllts på 
tillsvidareanställda regissörer och en åldrande ensemble bestående av tillsvidareanställda 
skådespelare. Reduceringen av antalet fast anställda skådespelare har också motiverats 
ekonomiskt, med förhoppningen att de allt högre personalkostnaderna skulle kunna minskas. 

  
Ambitionen är dels att i konkreta siffror visa hur stora neddragningar man gjort när det 

gäller tillsvidareanställda skådespelare. Vi vill också försöka få svar på om man genom 
förändringarna som gjorts på personalsidan verkligen har lyckats hålla ner 
personalkostnaderna och om genomströmningen av konstnärlig personal på teatern ökat. 

 
 

Avgränsning  
 
Undersökningen är inriktad på de tre stadsteatrar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa 

teatrar är jämförbara eftersom de ligger i landets tre största städer samt genom att deras 
ägare och uppdragsgivare är respektive kommun. Det har tidigare gjorts undersökningar och 
skrivits rapporter om kostnadsutvecklingen på de statliga institutionsteatrarna, om 
ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrarna samt om de regionala 
teaterinstitutionerna1. Däremot har ingen studie gjorts specifikt om stadsteatrarna och 
kriserna på dessa. 
 
 

Om det statistiska materialet 
 

Förutom Kulturrådets statistik har teatrarnas egna årsredovisningar studerats. Teatrarna 
själva är undersökningens huvudkälla eftersom även Kulturrådets sammanställning baseras 
på uppgifter som lämnats av teatrarna. Ibland har det dock varit nödvändigt att läsa 
kommunala handlingar för att komplettera bakgrundsbilden. 
                                                           
1 SOU 1991: 71   ”Teaterns kostnadsutveckling 1975 – 1990, med särskilda studier av Operan, Dramaten och 
Riksteatern” (Betänkande av Teaterkostnadsutredningen), SOU 1994:52 ”Teaterns roller” (Betänkande av 
Teaterutredningen) samt  ”Soppa och skådespel åt folket - Om teatrar med regionalt uppdrag”(Rapport från 
Statens  kulturråd, 2000:01). 
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Kulturrådets statistik använder sig av begreppet årsverken för att beskriva teatrarnas 
personalsituation. Ett årsverke definieras i detta sammanhang som motsvarande 1 800 
arbetstimmar. Statistikunderlaget från och med spelåret 1989/90 redovisar fördelningen av 
dessa årsverken på ett antal yrkesgrupper samt på tillsvidareanställda och ej 
tillsvidareanställda, såväl totalt som yrkesgruppsvis. Även om denna statistik inte visar exakt 
hur många personer som faktiskt arbetat på teatern under ett visst år (eftersom flera personer 
kan dela på en tjänst eller ett årsverke) ger den en bild av personalsammansättningen. 

 
Den statistik som förekommer i teatrarnas egna årsredovisningar har inlemmats i 

undersökningen. I de fall då uppgifterna från Kulturrådet skiljer sig från uppgifterna i 
teatrarnas egna årsredovisningar har teatrarnas egna uppgifter fått företräde eftersom 
årsredovisningarna generellt är av nyare datum än de uppgifter som lämnats till Kulturrådet. 
Vissa av uppgifterna har senare kompletterats genom telefonkontakter med teatrarna. 
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Att försöka beskriva de olika teatrarnas kriser i efterhand är en komplicerad uppgift. 
Beskrivningen skulle kunna göras på flera olika sätt, till exempel genom intervjuer med de 
berörda eller genom hur kriserna speglats i media. Det som följer här är en sammanfattning, 
huvudsakligen genom citat ur teatrarnas egna årsredovisningar. I de fall där flera på 
varandra följande citat hämtats från samma sida återfinns sidangivelsen endast under det sist 
återgivna citatet. 

 

Malmö Dramatiska Teater 
 
 

Malmö Dramatiska Teater (tidigare Malmö Stadsteater) har genomgått flera 
omorganiseringar under 90-talet. Dessa inleddes med att teatern, i maj 1990, 
genom beslut i kommunfullmäktige gjordes om till ett kommunalt aktiebolag och 
Föreningen Malmö Stadsteater u.p.a. likviderades. 

 
Spelåret 1989/90 hade Malmö Stadsteater tre fasta scener: Stora scenen, Intiman samt Nya 

Teatern. Dessutom arbetade en särskild del av teatern, Unga Teatern, med barn- och 
ungdomsteater. 

Lars Larsson var teaterchef . Det fanns tre andra konstnärliga ledare: En för den dramatiska 
delen och för Unga Teatern, en för den musikdramatiska delen och en för baletten. Dessa var 
Magnus Bergquist, Jonny Blanc som tillsammans med Lars Larsson ansvarade för den 
musikdramatiska delen samt Jonas Kåge som var balettechef. 

 
På sina tre fasta scener hade Malmö Stadsteater under spelåret 1989/90 194,7 årsverken för 

konstnärlig personal av totalt 393 å.v. Av dessa var 76,05 å.v. för skådespelare och 
sångsolister, varav 61.95 för fast anställda. Ytterligare 31,85 å.v. fanns för de sångare som 
ingick i kören varav 27,85 för fast anställda. Det fanns 33 å.v. för dansare varav 17,5 för fast 
anställda. Sammanlagt uppgick alltså antalet årsverken för scenartister till 140,9 varav 107,3 
för fast anställda. 

Personalkostnaderna under 1989/90 uppgick till 86.723 302 kronor vilket motsvarar 
109.271 360  kronor i 1999 års penningvärde enligt konsumentindex. 

 
 
I förvaltningsberättelsen för spelåret 1989/90 står att läsa: 
”Stadsteaterns fyrtiosjätte spelår inleddes den 26 augusti 1989 och avslutades den 9 juni 

1990. 
Verkställande direktör har inte utsetts under spelåret. Kommerskollegium har medgivit 

undantag härför” 
(…) 
”Nya teatern, en scen med 480 publikplatser har i besparingssyfte inte använts som 

spelplats under verksamhetsåret. 
Kommunfullmäktige i Malmö beslöt den 31 maj 1990 bl a 
att Malmö Stadsteaters verksamhet fortsättningsvis skall bedrivas genom ett kommunalt 

aktiebolag, och 
att den nuvarande Föreningen Malmö Stadsteater u p a härvid enligt förslaget skall 

likvideras.” 
(Förvaltningsberättelsen, sid. 2, bihang nr. 20, Malmö kommunfullmäktiges handlingar 

1991.) 
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I Malmö Stadsteaters AB:s förvaltningsberättelse avseende spelåret 1990/91 står följande: 
”Malmö Stadsteater AB är ett kommunägt aktiebolag som började sin verksamhet den 1 

juli 1990. Bolaget övertog den av Föreningen Malmö Stadsteater u.p.a. tidigare bedrivna 
teaterverksamheten med anställda, anläggningstillgångar m.m. Syftet med bolagets 
verksamhet är att utöva teaterverksamhet av god konstnärlig art, främst genom eget 
teatersällskap och att bedriva annan därmed direkt likartad verksamhet. Verksamheten skall 
bedrivas utan vinstsyfte. Bolagets aktiekapital uppgår till 5.000 000 kr.” 

(…) 
”Verkställande direktör och teaterchef har varit Lars  Larsson.”(sid.1) 
Under rubriken ekonomi står dessutom: 
”Årets resultat uppvisar ett underskott om 1.054 409 kr. Styrelsen och VD föreslår att 

årsresultatet överföres i ny räkning.” (sid. 5) 
 
Lars Larsson rekryterade under 1990/91 en ny konstnärlig ledningsgrupp för den 

musikdramatiska delen av teatern. Denna bestod av Staffan Aspegren, regissör, Lars 
Östberg, scenograf samt Annsofi Nyberg, kostymskapare. Hösten 1991 förändrades 
styrelsens sammansättning som en följd av valresultatet och Johan Bengt-Påhlsson (m) blev 
ny styrelseordförande. Detta var en turbulent tid på teatern. Om händelserna har Staffan 
Aspegren i ett telefonsamtal berättat följande: 

 
Staffan Aspegren, Lars Östberg och Annsofi Nyberg blev rekryterade av Lars Larsson 

sedan Jonny Blanc avgått i protest mot att kraven på självfinansiering för teatern ökat 
dramatiskt: Från 7-8% till 27 % enligt Aspegren. Detta gjordes med hänvisning till att 
La Cage aux Folles, som hade Europapremiär 1985 med Jan Malmsjö i huvudrollen, hade 
gått oerhört bra publikt och ekonomiskt. Dessa krav på hög självfinansiering hörde 
förmodligen samman med teaterns bolagisering. 

Den nya konstnärliga ledningsgruppen lade i ett tidigt skede ett repertoarförslag för 
spelåret 1991/92 men upptäckte strax att det var ogenomförbart eftersom musikteaterdelen 
även var tänkt att finansiera talteaterdelen av verksamheten och alltså mer specifikt måste 
rikta in sig på att dra in pengar. På hösten förändrades så styrelsens sammansättning efter 
valet och Johan Bengt-Påhlsson blev ordförande. Joakim Ollén (m) som varit 
viceordförande blev efter valet finansansvarigt kommunalråd och kommunstyrelsens 
ordförande. 

Johan Bengt-Påhlsson var en mycket aktiv ordförande och hade många tankar och planer 
på hur teatern skulle förändras och effektiviseras. Planerna att reducera och omforma 
ensemblen började skönjas. Lars Larsson ansåg dock att Johan Bengt-Påhlsson var alltför 
aktiv då denne till och med insisterade på att vara med på ledningsgruppsmöten på teatern, 
vilka en styrelseordförande normalt inte skall delta i. Larsson försökte hävda sin position 
som VD genom att hänvisa till aktiebolagslagen. Det hela slutade enligt Aspegren, med att 
Bengt-Påhlsson meddelade att Larsson skulle omplaceras inom kultursektorn i kommunen. 

De tre nya konstnärliga ledarna för musikteaterdelen av verksamheten krävde att Larsson, 
som varande den VD som de tackat ja till att arbeta under, skulle återinsättas. Som en följd 
av att så inte skedde avgick de. 

 
Lars Larsson tvingades alltså att avgå som teaterchef och VD och ersattes från och med 

februari 1992 av Bo G. Ohlsson och därefter från och med maj 1992 av Bengt Hall. Teatern 
omorganiserades 1992/93 med nytillträdande konstnärliga ledare. Bengt Hall blev VD för 
det nya teateraktiebolaget Malmö Musik och Teater AB och Malmö Stadsteater AB 
likviderades. 
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I förvaltningsberättelsen som summerar teaterns andra verksamhetsår som aktiebolag, 
spelåret 1991/92, står det: 

”Bolaget hade förbrukat halva sitt aktiekapital i mars 1992 vilket en kontrollbalansräkning 
utvisade. Kommunfullmäktige beslutade 1992-05-21, § 92 (Bihang 74), om bildande av 
Malmö Musik och Teater AB (genom ändrad bolagsordning för Malmö Mässhallar AB) för 
musik- och teaterverksamhet. Samtidigt uppdrogs åt kommunstyrelsen att för 
kommunfullmäktige presentera en plan utvisande de ekonomiska förutsättningarna för den 
rekonstruerade teaterverksamheten.” (sid.1) 
 

Årsredovisningarna är mycket fåordigt skrivna och ger ingen information om hur de 
ansvariga planerar för teaterns framtida organisation. Därför har jag begärt fram material 
från Malmö kommunfullmäktiges arkiv som bättre belyser händelseförloppet. Ur dessa 
handlingar framgår följande: 

 
Redan 1988 då Elimförsamlingen förhandlar med dåvarande Kullenberg Fastigheter i 

Malmö AB om en avyttring till Kullenberg av församlingens aktier i AB Hippodromen, 
förklarar fastighetsnämnden genom beslut den 12 oktober 1988, sig beredd att tilldela 
Elimförsamlingen ett visst markområde för uppförandet av en ny kyrka under förutsättning 
att överenskommelse kan träffas med köparen av Hippodromen om dels restaureringen dels 
förhyrningen av teaterlokalen. 

 
Elimförsamlingen avyttrar dock 1989 AB Hippodromen till Kullenberg utan att någon 

överenskommelse med kommunen kommit till stånd.  
 
”Kullenberg påbörjade under 1991 ombyggnaden och restaureringen av Hippodromen och 

förde därvid förhandlingar med företrädare för kommunen om en förhyrning till kommunen 
av teaterlokalen. Förslag till hyresavtal framlades (…) Vid behandling i kommunstyrelsen i 
oktober 1991 bordlades hyresärendet då hyran ansågs för hög. (…) Kullenberg försattes i 
februari 1992 i konkurs. Förhandlingarna har fortsatt och slutförts med 
konkursförvaltningen.” 

(Ur Malmö kommunfullmäktiges handlingar 1992, Bihang nr. 104, sid.1, 
Fastighetsnämndens förslag 5/5 1992.) 
 

Längre fram i samma handling återges beslutet där kommunstyrelsen 27/5 1992 tillstyrker 
bifall till fastighetsnämndens avtalsförslag och till att erforderliga medel utbetalas. 

 
I såväl fastighetsnämnden som i kommunstyrelsen reserverar sig dock den 

socialdemokratiska gruppen. Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen, där bland 
andra Lars Engqvist och Ilmar Reepalu ingår, yrkar på att ärendet skall bordläggas. Detta 
motiveras med att den borgerliga majoriteten vid tiden för förvärvet av Hippodromteatern 
hade infört ett investeringsstopp inom kommunen. Den socialdemokratiska gruppen avslutar 
sin reservation med orden: ”Vi kräver därför en redovisning av kommunens investeringar 
innan vi kan ta ställning till förvärv av Hipp. Vi anser att det är orimligt att köpa Hipp om 
andra viktiga investeringar åsidosätts.” (sid.3) 
 

Knappt en vecka före detta har man alltså tagit beslutet om bildandet av det nya 
teateraktiebolaget i kommunfullmäktige. I Malmö kommunfullmäktiges handlingar 1992, 
Bihang nr. 74, bilaga A, framgår det att kommunens bolagsutskott gett 
stadskansliet/stadskontoret i uppdrag att finna en lösning på stadsteaterns vanskliga 
ekonomiska situation och helst en som medförde att man slapp utnyttja kommunala medel. 
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Stadskansliet/stadskontoret skulle med andra ord undersöka ”om det fanns disponibla medel 
att tillgå i något befintligt bolag”. Vidare framgår det att man under dessa överväganden 
funnit det lämpligt att se över strukturen för teater- och musikverksamheten i stort och 
därvid närmare utformat en skiss för den koncernstruktur med självständiga dotterbolag för 
de olika grenarna som sedan en tid varit aktuell i diskussioner. Denna plan för hur teater- 
och musikverksamheten skall rekonstrueras genom ombildandet av andra kommunala bolag 
präglas av en uttalad ambition att vara ”näringslivsmässig”. Skälet att man inte bara skjuter 
till nytt kapital är framför allt att man vill göra förändringar i hur teatern styrs och är 
organiserad. Man tänker sig ett kapitalstarkt moderbolag som vid behov kan skjuta till 
aktiekapital i dotterbolagen. Om styrelserna står följande: 

”När det gäller styrelserna i dotterbolagen skulle kunna övervägas om inte 
sammansättningen kunde göras mera ”näringslivsidkande” på det sättet att t ex VD i 
moderbolaget blev ledamot i dotterbolagsstyrelserna.” (sid.6) 

 
 
Det framgår ur Malmö kommunfullmäktiges handlingar 1992, bihang nr.157, att 

kommunstyrelsen i slutet av oktober 1992 presenterar den plan för ekonomisk 
rekonstruktion som kommunfullmäktige begärde i maj samma år. Kommunstyrelsen ställer 
sig här helt bakom den utredning i frågan (Bilaga A i samma bihang.) som gjorts av 
styrelsen för Malmö Musik- och Teater AB. Där har Johan Bengt-Påhlsson och Bengt Hall 
skrivit: 

”För att åstadkomma nödvändig ekonomisk balans i den rekonstruerade musik- och 
teaterverksamheten och ett samtidigt ökat rörligt ekonomiskt utrymme för konstnärlig 
utveckling och förnyelse erfordras dels personalminskning dels omfördelning av befintliga 
och tillkommande rörliga personalkostnader.” 

”Styrelsen för Malmö Musik- och Teater AB bedömer att antalet anställda i koncernen 
första verksamhetsåret, spelåret 1993/94, kan minskas med drygt 80 befattningar.” (…) 

” Styrelsen för Malmö Musik- och Teater AB bedömer att minskningen till ca hälften skall 
kunna åstadkommas genom pensionsavgångar eller motsvarande (s.k. naturlig avgång). För 
att åstadkomma önskvärda ekonomiska förutsättningar från och med spelåret 1993/94 
kommer ledningen i Malmö Musik- och Teater AB att tillsammans med 
personalorganisationerna  utarbeta en modell till avvecklingsplan över övertalig personal där 
ägaren, Malmö kommun, förutsättes ställa erforderliga omstruktureringsmedel till 
förfogande för att underlätta omställningen.” 

 
 
I Kommunstyrelsen uttalande står det även att: 
”I ärendet har redovisats protokoll från i vederbörlig ordning genomförd MBL-information 

och förhandling avseende aktuell omorganisation/rekonstruktion av Malmö Stadsteater AB 
och Stiftelsen Malmö Symfoniorkester”. 

 
 
De stundande förändringarna för Malmö Stadsteater är alltså beslutade om och 

offentliggjorda i slutet av hösten 1992. Enligt uppgifter jag fått efter samtal med Malmö 
Dramatiska Teaters marknadsavdelning utnämndes Staffan Valdemar Holm till dramachef 
för Malmö Stadsteater i augusti 1992 men tillträdde först i februari 1993 och då som 
verkställande direktör och teaterchef för nybildade Malmö Dramatiska Teater. 
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I delårsrapporten för Malmö Musik och Teater gällande sista halvåret 1992 (som 
retroaktivt omfattar hela kalenderåret 1992 och där räkenskapsåret omfattar 1 januari 1992 – 
30 juni 1993) står följande: 

”Bolaget har under perioden övertagit verksamheten i Malmö Stadsteater AB och driver 
denna sedan den 1 juli 1992 då spelåret också 1992/1993 började.” (Ordföljden är korrekt 
citerad.) 

 
I balansräkningen framgår att bolagets aktiekapital är 25.000 000 kronor, vilket kan ställas 

mot aktiekapitalet på 5.000 000 miljoner för det förra bolaget, Malmö Stadsteater AB. 
Avsikten med ombildandet var alltså att skapa bättre ekonomiska förutsättningar och 
dessutom få möjlighet till organisationsförändringar och förändringar i 
personalsammansättningen. 

 
I januari bildades så aktiebolaget Malmö Dramatiska Teater AB som ett dotterbolag till 

Malmö Musik och Teater AB. Detta gjordes också genom ombildning av ett redan befintligt 
kommunalt aktiebolag. Det nya bolagets VD blev som sagt Staffan Valdemar Holm och dess 
styrelseordförande Leif Mazetti-Nissen. I styrelsen återfinns även Bengt Hall som också är 
moderbolagets VD. Själva teaterverksamheten flyttades dock inte över till det nya 
dotterbolaget förrän den 1 juli 1993, alltså vid början av följande spelår, sålunda hade detta 
nya bolag ingen omsättning och inga anställda under det halvår som utgjorde dess första 
räkenskapsår.  

 
 
Den ursprungliga Stadsteatern delades alltså upp i två olika dotterbolag : 

Malmö Dramatiska Teater AB samt Malmö Musikteater AB, i den senare ingick fortfarande 
baletten. Som konstnärlig ledare för Malmö Musikteater tillsattes Lars Rudolfsson och Jonas 
Kåge fortsatte som balettchef. Förutom dessa två bolag inlemmades även Malmö 
Symfoniorkester AB, vars konstnärliga chef var Gunilla von Bahr, i koncernen. Bengt Hall 
blev koncernchef. 

 
 
Bengt Hall  fortsatte som VD och teaterchef under spelåret 1992/93 och Bo G Forsberg var 

konstnärlig ledare för den dramatiska delen. Stora scenen i det ursprungliga teaterhuset 
reserverades genom denna omorganisation för musikdramatiska verk. Malmö Stadsteaters 
mycket stora scen hade alltid varit problematisk för talteateruppsättningar. 
Hippodromteatern som höll på att renoveras skulle bli taldramatikens huvudscen. Beslutet 
underlättade förmodligen också den reduktion av ensemblen som gjordes under denna 
period eftersom Malmö Dramatiska Teater bara hade en liten scen till sitt förfogande den 
första tiden efter ombildandet och sålunda bara kunde ge arbetsuppgifter åt ett mindre antal 
skådespelare. Det nybildade bolaget fick ett aktiekapital på 1.000 000 kronor, vilket kanske 
också tyder på att man tänkte sig en dramatisk teater av mindre format än tidigare. 
 

Om man jämför statistiken från spelåret 1992/93 med den från spelåret 1993/94 kan man 
iaktta att antalet årsverken för fast anställda skådespelare reducerats från 41,5 till 22,5 och 
antalet årsverken för tillfälligt engagerade skådespelare reducerats från 8,3 till 2,5. För 
övriga artister och konstnärlig personal gjordes inte en motsvarande reduktion. 

 
 
I Malmö Dramatiska Teaters årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari-30 juni 1993 står 

det sålunda: 
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” Bolaget är ett helägt dotterbolag till Malmö Musik- och Teater AB (…).” 
”Omsättningen för bolagets verksamhet har under verksamhetsåret uppgått till 0 kronor.” 
”Antalet anställda har uppgått till 0 personer.” 
 
”Bolagsstämman beslutade 1993-04-05 om nyemission 950.000 kronor ( 950 aktier á 1000 

kronor) vilken också genomförts under räkenskapsåret. Bolagets aktiekapital per den 30 juni 
1993 uppgår till 1.000.000 kronor.” 

 
”Dramateaterverksamheten i Malmö Musik- och Teater AB har från den 1 juli 1993 

överlåtits till bolaget. Vidare har bolaget ändrat firma från Malmö Forsknings- och 
Utvecklings AB till Malmö Dramatiska Teater AB.” (sid 1) 

 
 
Malmö Dramatiska teater inledde alltså sin verksamhet under ledning av Staffan Valdemar 

Holm spelåret 1993/94 även om själva bolaget formellt bildades ett halvår tidigare. Under 
den första delen av spelåret 1993/94 hade Malmö Dramatiska Teater endast en scen, 
Intiman, till sitt förfogande. Staffan Valdemar Holm inledde spelåret med ett collage av 
scener ur världsdramatiken som han kallade ”Mamma, pappa, barn” i vilken han tydligt 
markerade sin egenart som regissör. Detta var en tid då Malmö och dess Dramatiska Teater 
fick stor uppmärksamhet i media, inte minst tack vare den förestående invigningen av 
Hippodromteatern som huvudscen. 

 
 
I Malmö Dramatiska Teaters årsredovisning för spelåret 1993/94 står det: 
”Verksamhet har under året bedrivits på Hippodromteatern (kv, von Conow 42) samt på 

Intiman och Verkstan (kv Teatern 1).” 
”Under verksamhetsåret invigdes Hippodromteatern (Hipp) med två 

invigningsföreställningar den 14 respektive 15 januari 1994. Som invigningsföreställning 
gavs pjäsen Schroffenstein av Heinrich von Kleist och i regi av Staffan Valdemar Holm.” 
(sid.1) 

 
 
Staffan Valdemar Holm hyllades av teaterrecensenterna. Malmö Dramatiska Teater 

omnämndes ofta som teaterkonstens räddare bland de svenska institutionsteatrarna. Publikt 
blev dock den nya satsningen inte någon stor framgång. 

 
 
Redan vid slutet av nästa spelår - alltså när den nya organisationen endast varit verksam i 

knappt två år - är det dags för en ny organisationsförändring. Detta beror troligen på att den 
politiska majoriteten i kommunfullmäktige och  kommunstyrelsen åter förändrats genom ett 
nytt valresultat. Även sammansättningen av styrelserna för teaterbolagen har därmed 
förändrats. 

 
I Malmö Dramatiska Teaters årsredovisning för spelåret 1994/95 står följande: 
”Kommunfullmäktige i Malmö har den 21 juni 1995, bihang nr 56, beslutat om en 

omstrukturering av Malmö Musik- och Teater AB-koncernen. Enligt beslutet skall 
moderbolaget, Malmö Musik- och Teater AB, upphöra och nuvarande dotterbolag 
oförändrat fortsätta sina verksamheter. Malmö Dramatiska Teater AB kommer efter 
erforderligt övertagande av aktier att direkt ägas av Malmö kommun.” (sid. 1) 
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Tidigare i texten omnämns också att man beslutat om förlängning av nästkommande 
räkenskapsår med sex månader för att från och med 1997 kunna tillämpa kalenderår som 
räkenskapsår. 

 
Under spelåret 1994/95 tog man också beslutet att bilda Skånes Dansteater och därmed 

bryta ut baletten från musikteaterbolaget. Skånes Dansteater Malmö och Lund AB inledde 
sin verksamhet under sista halvåret 1995 och ägdes i detta första skede till 51 % av Malmö 
kommun och till 49 % av Lunds kommun. Styrelsen hade sitt säte i Lund. Denna 
konstruktion höll bara i ett och ett halvt år. 1997 ändrades namnet till Skånes Dansteater och 
Malmö Kommun övertog hela ägaransvaret. 

 
I Malmö Kommunfullmäktiges handlingar (1995, bihang nr. 56) kan man läsa att 

”Förslaget att avskaffa moderbolaget MMT AB har sin grund i den diskussion som förs om 
att inrätta en samlad kulturnämnd i Malmö. En kulturnämnd förutsätts nämligen kunna 
stärka kulturfrågornas ställning och ge samordningsvinster.” (sid. 1, Kommunstyrelsens 
uttalande.)  

Mot förslaget reserverar sig de moderata ledamöterna i kommunstyrelsen med bland annat 
följande formulering: ”Beslutet att upplösa moderbolaget (MMT AB) har inte föregåtts av 
en analys av hur teatrarnas servicefunktioner skall samordnas.(…) Då vi dessutom motsätter 
oss socialdemokraternas förslag till utformningen av den centrala kultursamordningen 
(kulturnämnd och avskaffande av institutionsstyrelserna) bör enligt vår mening 
moderbolaget finnas kvar”. 

 
I ”årsredovisningen” för tiden 1 juli 1995 - 31 december 1996 står det: 
”Malmö Dramatiska Teater AB är ett av Malmö Kommun helägt bolag. (…) Verksamhet 

har under året bedrivits på Hippodromteatern, Intiman och O´dromen samt 
turnéverksamhet.” 

O´dromen är en studioscen med ca 50 platser som byggts in i en tidigare butikslokal i 
Hipphuset med adress Kalendegatan 12. 

Vidare står det att ”Malmö kommunfullmäktige genom beslut den 14 december 1995, 
§ 212, bemyndigat kommunstyrelsen att teckna en kapitaltäckningsgaranti om högst fyra 
miljoner för Malmö Dramatiska Teater AB. (…) Garantin har ej utfallit under 
räkenskapsåret.” (sid.1) 

 
Årsredovisningen för 1997 meddelar att kapitaltäckningsgarantin har fått utlösas under 

räkenskapsåret i form av aktieägartillskott. Vidare står det: 
”Kommunfullmäktige i Malmö beslutade den 27 november 1997, § 192, att 

kommunstyrelsen bemyndigas att till bolaget utställa en kapitaltäckningsgaranti om högst 
5 Mkr. Det beslutades också att kommunens fyra kulturbolag bör ha samma 
styrelseledamöter för att nå samordning. I samband med extra bolagsstämma den 19 
december 1997 bytte bolaget styrelse.” (min understyrkning) 

”Bolaget kan efter ett par ekonomiskt och publikt mödosamma år se ljust på framtiden. 
Diskussioner förs med Malmö Högskola om samarbete avseende utbildning i högskolans 
regi. Dessutom utvidgas samarbete dels mellan teatrar inom riket men även över Öresund.” 
(sid. 1) 
 

I Malmö Kommunfullmäktiges handlingar 1997, bihang nr.114, kan man i kulturnämndens 
yttrande över detta förslag läsa följande: 

”Kulturnämnden kan för sin del, med tanke på aktiebolagslagen, känna viss tveksamhet 
inför den föreslagna styrelsekonstruktionen. Kulturnämnden tvingas också konstatera att 
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stora problem med säkerheten kommer att uppstå för de kommunala kulturbolagen från och 
med 1998, då de trots den glädjande  anslagsökningen ändå måste genomföra stora 
kostnadsreduceringar för att få en budget i balans. Bolagen arbetar för närvarande med 
detta.” 

”Kulturnämnden vill slutligen väcka en fråga som inte berörs av förslaget, nämligen 
bolagens akuta behov av nya lokaler för ateljéer och verkstäder. De nuvarande lokalerna i 
kvarteret Facklan har utdömts av Yrkesinspektionen (…) Nya lokaler kommer att innebära 
en merkostnad för bolagen.” (sid. 24) 

 
Mot yttrandet avger (m) reservation som återfinns i samma kommunala handlingar, den 

innehåller bland annat följande formuleringar: 
”Kritiken från bolagens eniga styrelser är kompakt. Vi moderater ställer oss entydigt 

bakom den välmotiverade kritik som bolagsstyrelserna framför.” (…) 
”Samordningsansvaret skall ligga på verksamheterna och inte på styrelseledamöterna. 

Styrelserna kan komma i mycket märkliga situationer och kanske i konflikt med 
aktiebolagslagen.” (…) 

”Problemen såväl ekonomiska som organisatoriska har uppkommit i stor utsträckning 
sedan socialdemokraterna genomförde nedläggning av koncernen. Det enda rimliga är att 
socialdemokraterna nu biter i det sura äpplet, ändrar sig, och återinför i någon form en 
koncernbildning som på ett bättre sätt kan tillvarata kulturbolagens intresse och svara för en 
effektiv ekonomisk hantering och administration.” (sid. 25) 

 
 
Årsredovisningen för 1998 meddelar följande: 
”1998 blev det år då trenden vände uppåt, publikt och ekonomiskt. Publiktillströmningen 

ökade från 1997 med 14 % och ekonomiskt klarade sig verksamheten inom ramarna, delvis 
beroende på extra medel från ”teaterakuten” samt besparingar (färre föreställningar och ej 
besatta personalvakanser).” 

”1999 fyller huset 100 år, vilket kommer att celebreras under hösten. (…) Det har från 
ägaren aviserats en omorganisation av kulturbolagen i Malmö. Under detta år kommer det 
konstnärliga ansvaret för verksamheten att skifta eftersom Staffan Valdemar Holm avgår 
som konstnärlig ledare.” (sid. 1) 

 
 
Årsredovisningen 1999 meddelar: 
” Malmö Dramatiska Teater AB är fr o m 1999-06-22 ett av Malmö Musik Teater Dans 

AB helägt bolag som tiden innan dess var helägt av Malmö kommun.” (…) 
”Kommunfullmäktige i Malmö beslutade 1999-03-25 (protokollsnr. 3: § 55) att 

kulturbolagen ägda av Malmö kommun skulle överlåtas till det av kommunen bildade och 
ägda Malmö Musik Teater Dans AB, vilket skedde 1999-06-22. Bolagen som bildade denna 
koncern är, förutom ovanstående moderbolag, Malmö Musikteater AB, Malmö Dramatiska 
Teater AB, Malmö SymfoniOrkester AB samt Skånes Dansteater AB.” 

”1999-03-01 bildades ett konstnärligt råd bestående av verkställande direktör Nicolai 
Vemming, dramaturgen Karen-Maria Bille samt författaren Ulf Peter Hallberg.” (…) 

”Teatern har under året bedrivit uthyrning av festlokalerna till externa hyresgäster.” (sid.1) 
 
Malmö Kommun är alltså ensam ägare av moderbolaget och dess dotterbolag. 

Finansieringen av verksamheten sker dock, för Malmö Musikteaters och Skånes Dansteaters 
del till 100 % och för Malmö Dramatiska Teaters del till 75 %, via skatteväxlingsavtalet 
mellan Malmö Kommun och Region Skåne. 
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Som VD för det nya moderbolaget i koncernen tillsattes Börje Svensson som tidigare varit 
muséidirektör i Malmö. 

 
I 1999 års årsredovisning för Malmö Teater Musik och Dans MB AB gällande hela 

koncernen, beskriver VD Börje Svensson situationen för kulturbolagen i Malmö  på följande 
sätt: 

 
”Koncernbildningen föregicks av en utredning på uppdrag av Malmö kommunstyrelse. 

Alternativen var sammanslagning till ett bolag med divisioner för varje konstart eller den 
koncern som slutligen blev kommunfullmäktiges beslut. En starkt bidragande faktor till att 
så blev fallet torde vara att samtliga förutvarande bolagsstyrelser, bolagsledningar och 
fackliga organisationer samstämmigt förordade koncernalternativet.” 

 
”Bakgrunden till att kommunstyrelsen ville ha en ändring till stånd var den ekonomiska 

obalans som sedan årtionden kännetecknat Malmös kulturbolag. Olika former av 
organisation och styrning har under årens lopp prövats utan att förväntningarna och kraven 
på ekonomisk balans har infriats. (…) Det kan nu konstateras att Malmös framstående 
kultursatsningar inom dessa områden aldrig var ordentligt förankrade hos bidragsgivarna – 
Stat och kommun – med påföljd att de inte rymdes inom tilldelade budgetramar. De 
ekonomiska underskotten kan därmed huvudsakligen anses bottna i otydliga eller feltolkade 
mål.” 

 
”Inför koncernbildningen genomförde den blivande koncernstyrelsen tillsammans med 

bolagens revisorer och bolagsledningar en hearing där det konstaterades att det fanns en 
obalans  mellan planerad verksamhet och tilldelade budgetramar som uppgick till 26 Mkr. 
Genom olika åtgärder kunde underskottet för 1999 begränsas till knappt 16 Mkr.” 

 
”I slutet av året upprättades en preliminär handlingsplan för hur balans skulle kunna 

uppnås 2001. Denna mycket preliminära och grova handlingsplan sändes ut på remiss och 
förorsakade en livlig debatt eftersom den innebär oundvikliga ingrepp i de publika och 
konstnärliga delarna om målet om ekonomisk balans skall kunna uppnås utan utökade 
budgetramar.” (sid. 3) 

 
 
I den nya koncernkonstruktionen har inte de fem kulturbolagen inräknat moderbolaget, 

exakt samma styrelse, men väl samma ordförande: Birgit Hansson (s). Tre av bolagen, 
inklusive moderbolaget, delar viceordförande Gun Hanéll (m) som även är ordinarie 
ledamot i de tre övriga. Hos de två andra bolagen är platsen som vice ordförande vakant. Av 
de övriga fyra ordinarie ledamöterna i moderbolagsstyrelsen sitter samtliga som ordinarie 
ledamot i minst ett av de andra bolagsstyrelserna. Två förekommer dessutom som 
suppleanter i dotterbolagens styrelser. Av suppleanterna i moderbolagens styrelse sitter en 
som ordinarie ledamot  och en som suppleant i något av dotterbolagens styrelser. 

 
Under våren 2000 seglade en ny kris upp på Malmö Dramatiska Teater. Som en dellösning 

på de i citatet ovan nämnda ekonomiska svårigheterna har koncernledningen föreslagit att 
den dramatiska verksamheten skall flytta ut från Hippodromteatern. Detta förslag har 
godkänts av kommunfullmäktige den 29 juni 2000. Teatern har inte anvisats någon ny stor 
scen utan förväntats att tillsvidare klara sig med sin befintliga lilla scen, Intiman. De 13 
miljonerna i hyreskostnad som härigenom sparas in skall användas till verksamheten i 
Malmö Musikteater.  
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I samband härmed har nuvarande VD för Malmö Dramatiska Teater, Nicolai Vemming, 
begärt att få lämna sitt uppdrag. Dessförinnan hade, i december 1999, Malmö Musikteaters 
konstnärliga ledare Philip Zandén lämnat sitt uppdrag och i slutet av augusti 2000 
meddelade Skånes Dansteaters konstnärlige ledare, Lena Josefsson, sin avgång. 
 

Koncernledningens motiv för att vilja lämna Hippodromteatern har varit den 
kostnadsbesparing som skulle följa genom att man slapp hyran på 13 miljoner. Koncernen 
dras med underskott och får inget ekonomiskt tillskott av sina finansiärer, därför måste 
koncernledningen på något sätt pressa ner kostnaderna. Att få till stånd en hyresändring är 
ingen enkel sak, dessutom gör uppdelningen av kommunens verksamheter i olika bolag att 
alla värnar om sin budget. En hyressänkning skulle drabba ekonomin i det bolag som 
förvaltar kommunens fastigheter. 

  
Genom att fatta det drastiska beslutet att lämna Hipp vid årsskiftet lyckades dock 

koncernledningen framtvinga en diskussion såväl i media som bland politiker om den 
orimliga  hyreskostnaden. Under september kom nyheten om att Malmö Dramatiska Teater 
skulle få vara kvar i lokalerna på Hipp, med nedsatt hyra, till april månads utgång år 2001. 
Eftersom en utflyttning vid årsskiftet skulle innebära kostnader för kommunen för de 
produktioner man då skulle tvingats ställa in kunde koncernens ledning påvisa för 
kommunstyrelsen att det inte skulle kosta mer att sänka hyran för dessa fyra månader. Att 
koncernledningen måste ta till den här formen av schackspel för att påverka besluten kan 
tyckas sorgligt men det är uppenbarligen nödvändigt i det system man ingår i. 

 
Under senare delen av oktober, i slutskedet av arbetet med denna rapport, har nyheterna 

låtit meddela att kommunen nu presenterat en kompromisslösning så att Malmö Dramatiska 
Teater kan fortsätta sin verksamhet på Hipp. Teatern hyr fortsättningsvis endast scen och 
loger under spelperioderna. Kontor, ateljéer och repetitionssalar flyttas till lokaler i 
anslutning till Intiman – alltså tillbaka till eller i närheten av den tidigare 
stadsteaterbyggnaden. Under perioder då teatern inte spelar några föreställningar skall även 
själva scenen på Hipp kunna hyras ut till andra spekulanter. 

 
 

* 
 
 

Här nedan följer en statistisk jämförelse av antalet fast anställda skådespelare samt av 
personalkostnaderna för början och slutet av 1990-talet. 

 
I statistikunderlaget till Kulturrådet för spelåret 1989/90 redovisas antalet fast anställda 

skådespelare och sångsolister sammanräknat, därför används här uppgifterna från 
statistikunderlaget för spelåret 1990/91: Detta spelår fanns 41,8 årsverken för fast anställda 
skådespelare på Malmö Stadsteater AB. 1999 fanns 14,5 årsverken för fast anställda 
skådespelare. Alltså en minskning med 27,3 fasta årsverken, vilket motsvarar drygt 
65 %. 

 
Antalet årsverken för tillfälligt anställda skådespelare har också minskat, från 13 

stycken 1990/91 till 6 stycken 1999. Procentuellt sett är drygt 29 % av teaterns 
skådespelare tillfälligt anställda 1999 mot cirka 24 % 1990/91. 

Det totala antalet årsverken har mellan åren 1990/91 och 1999 minskat med cirka 
63 %, från 54,8 till 20,5. 
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Detta visar att Malmö Dramatiska teater till formatet är en betydligt mindre teater än vad 

Malmö Stadsteaters dramatiska del var. 
 
Den stora nedskärningen av antalet fast anställda skådespelare skedde mellan 

spelåren 1992/93 och 1993/94, vilket tidigare nämnts i denna rapport. Antalet 
årsverken för fast anställda skådespelare reducerades då från 41,5 till 22,5, alltså 19 
årsverken motsvarande en procentuell nedskärning med knappt 46 %. Antalet 
årsverken för tillfälligt engagerade skådespelare reducerades samtidigt från 8,3 till 2,5. 
För övriga artister och konstnärlig personal gjordes inte en motsvarande reduktion. 

 
Sammantaget blir det synligt att storleken på den fasta ensemblen också successivt har 

minskats från 1993/94 till 1999. 
 
 
 

* 
 
 

Eftersom personalkostnader för skådespelare inte redovisas separat i vare sig 
årsredovisningarna eller i statistikunderlaget till Statens Kulturråd för de aktuella åren, är det 
på det här stadiet inte möjligt att jämföra dessa kostnader mellan åren separat. 

Här följer en jämförelse som bygger på vad de totala personalkostnaderna utslaget på antal 
årsverken både för fasta och för tillfälligt anställda scenartister ger. Det vore nämligen 
oriktigt att dela gamla Malmö Stadsteaters totala personalkostnad endast med antalet 
talskådespelare eftersom verksamheten även omfattade opera/musikteater och balett. 

 
 
Personalkostnader för Malmö Stadsteater spelåret 1989/90: 86.723 302 kronor 
vilket motsvarar 109.271 360  kronor i 1999 års penningvärde enligt konsumentindex. 
109.271 360  / 76,05  =  1.436 836 kronor per årsverke för skådespelare och sångsolister 
(eftersom det är så de redovisas i statistikunderlaget). 
För att omfatta hela verksamheten bör man dock även räkna in kören och dansarna: 
109.271 360  / 140,9  =  775 524 kronor per årsverke för scenartist. 
 
 
För att en jämförelse med 1989/90 års Malmö Stadsteater skall bli rättvisande läggs här 

personalkostnaderna under 1999 för alla tre bolagen samman och delas med de 
sammanlagda antalet årsverken för scenartister under 1999 i alla tre bolagen: 

145.658 000 / 107,84 = 1.350 686 kronor per årsverke för scenartist. 
 
 
Skillnaden är en ökning med 575 162 kronor per årsverke för scenartist. 

 
 

Utgifterna per scenartist har alltså ökat markant under dessa tio år om man räknar samman 
alla tre verksamhetsområdena. 
 

Siffrorna för bolagen var för sig presenteras nedan: 
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Personalkostnader för Malmö Dramatiska Teater 1999: 28.533 000 kr. 
Årsverken för skådespelare 1999: 20,5. 
28.533 000 / 20,5 = 1.395 854 kronor per skådespelarårsverke. 
 
Personalkostnader för Malmö Musikteater, 1999: 102.953 000 kr. 
Vilket ger 1.450 042 kronor per årsverke för scenartist. 
Årsverken för sångare, kör och dansare, 1999: 71. 
 
Personalkostnader för Skånes Dansteater, 1999: 14.172 000 kr. 
Årsverken för dansare, 1999: 16,34. 
Vilket ger 867 319 kronor per årsverke för dansare. 
 
 
Som synes är kostnaden beräknad separat för Malmö Dramatiska teater högre än för 

koncernen som helhet. En jämförelse av skillnaden mellan 1999 och 1989/90 års kostnader 
per scenartist visar alltså en större ökning, nämligen med 620 330 kronor.  

 
Om man i jämförelsen i stället använder summan som visade kostnaden per årsverke för 

skådespelare och sångsolister 1989/90 kan man för Malmö Dramatiska Teaters del fastställa 
en minskning med 40 982 kronor för 1999. Det är dock inte oväntat med tanke på att 
sångsolister brukar vara dyrare än skådespelare. Det är tveksamt om man verkligen har fått 
ner kostnaden per skådespelarårsverke. 

 
Notera att kostnaden när det gäller musikteatern går upp även jämfört med kostnaden för 

sångsolister plus skådespelare 1989/90. Detta trots att 1999 års siffror även omfattar kören 
och dansarna så att det egentligen finns fler personer att dela med. Detta visar att 
kostnaderna för sångsolisterna har stigit. 

 
Det är värt att påpeka att antalet årsverken totalt för scenartister under perioden minskat 

från 140,9 till 107,84. Förutom den drastiska nedskärningen av skådespelarårsverken har 
under perioden en successiv minskning skett på danssidan. 

 
En faktor som i viss mån också bidragit till ökningen av personalkostnaderna är 

förmodligen de förbättrade löneavtalen för konstnärlig personal. 
 

 
* 
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Göteborgs Stadsteater 
 

Göteborgs Stadsteater hade spelåret 1989/90 förutom Stora scenen och Studion i 
teaterhuset på Götaplatsen, ansvar för förortsteatern Angereds Teater samt 
barnteaterensemblen Backa Teater vars nya scen i Bulten på Hisingen iordningställdes under 
året. Teaterns chef var Birgitta Palme. 

 
Under spelåret 1989/90 hade Göteborgs Stadsteater på dessa fyra fasta scener 105 

årsverken för konstnärlig personal, varav 63 å.v. för skådespelare, av dessa var 62 för fast 
anställda skådespelare. Backa Teater hade i sin ensemble 9 fasta skådespelare och Angereds 
Teater 11 fasta tjänster tillhörande Götaplatsen, här räknade som skådespelare. Detta betyder 
att antalet årsverken för fast anställda skådespelare på Götaplatsen uppgick till 42 stycken. 

 
Personalkostnaderna för 1989/90 uppgick till 58.105 000 kronor vilket  motsvarar  73.212 

300 kronor i 1999 års penningvärde. 
 
 
I 1988/89 års årsredovisning står följande om teaterns svårigheter: 
”Teatern lider av att sakna de ekonomiska möjligheterna att knyta yngre skådespelare till 

verksamheten. ”West Side Story” har givit teatern stora intäkter, men också stora extra 
kostnader, på grund av att man under ett antal år inte kunnat rekrytera  en ung generation 
skådespelare till ensemblen. Ett, för framtiden, mycket behövligt ekonomiskt överskott har 
därmed ätits upp direkt.”  

”Teaterns lokalproblem är mycket akuta. I föregående års verksamhetsberättelse påtalades 
den ohållbara situationen för  verkstaden. En rad andra avdelningar – t.ex. kök, syateljéer, 
publiktjänst – kämpar i lokaler, som inte är ändamålsenliga. Teaterhuset är inte 
dimensionerat för den personalstyrka, som det idag hyser och vår tids befogade 
arbetsmiljökrav kan inte längre mötas. Det tidigare aktualiserade förslaget om ett teknikhus 
på teaterns parkeringsplats eller annan godtagbar lösning är absolut nödvändigt. Annars 
tvingas åtgärder fram, som kan vara till kraftigt men för verksamheten och som på sikt kan 
bli ekonomiskt förödande.” (ur ”Förvaltningsberättelse”, sidnumrering saknas) 

 
 
Den 1 juli 1989 tillträdde Per Lysander som chef för Göteborgs Stadsteater. 
 
I årsredovisningen för 1989/90 står följande: 
”Ur publik synpunkt var spelåret 89/90 en lika stor besvikelse som det föregående var 

framgångsrikt. Teaterns sammanlagda publik understeg fjolårets med 58.000 människor.” 
(…) 

”Verksamheten på Backa, Angered och på Studion gav alla förväntat publikutfall. Däremot 
drabbades teatern av en katastrofal publikminskning på Stora scenen.” (…) 

”Det finns givetvis anledningar, som i sammanhanget är viktiga att anföra. Stora scenens 
salong byggdes under våren om. Chang Eng spelades således för en salongskapacitet av 
ungefär Studions storlek. Det hindrar dock inte att samtliga uppsättningar på Stora scenen 
under året blev besvikelser när det gällde tillströmningen av publik.” (…) 

”Vad som inträffade under spelåret var att en mångårig utveckling av minskande fast 
publik på teaterns Stora scen nådde en punkt, där krisen blev synlig på ett kvalitativt nytt 
sätt. Teatern har ställts inför frågor, om bruket av sin stora scen, på sätt som inte längre går 
att skjuta undan.” 
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”Situationen kräver ett nytänkande, som nu kommer att prägla repertoarläggning och 
marknadsföring.” (…) 

”Som framgår av resultat och balansräkningen har mer än hälften av aktiekapitalet 
förbrukats och med anledning av detta har kontrollbalansräkning upprättats och kommer att 
behandlas på bolagsstämma i december. Det finns förslag om att aktiekapitalet skall utökas 
kraftigt och beslut om detta kommer att fattas i kommunfullmäktige i december.” (ur 
”Förvaltningsberättelse”, sidnumrering saknas) 

 
 
Under Per Lysanders chefsperiod 1989/90 – 1991/92 hade teatern efter dessa inledande 

svårigheter med att få publik en stor framgång med ”Nicholas Nickleby”.   
1992 gick Per Lysanders förordnande ut, han tackade nej till en förlängning och 

efterträddes av Ulf Kjell Gür. 
 
Under sin chefstid brottades Ulf Kjell Gür med teaterns återkommande ekonomiska 

svårigheter. Trots de för verksamheten otillräckliga och i praktiken krympande ekonomiska 
ramarna hade teatern under hans chefstid stora publikframgångar med till exempel 
uppsättningarna av ”Jeppe på berget” och ”Cabarét”. 

 
Då han inte fick gehör för sina synpunkter om teaterns ekonomiska situation hos 

teaterstyrelsen och ägarna valde dock Ulf Kjell Gür att tacka nej till en förlängning av sitt 
förordnande. Han efterträddes under hösten 1995 av Ronny Danielsson. 

 
 

Under såväl Lysanders som Kjell Gürs första år av deras respektive chefsperioder hade 
teatern tvingats att upprätta kontrollbalansräkningar eftersom mer än halva aktiekapitalet 
varit förbrukat. Detta hade lösts genom aktieägartillskott och höjning av teaterns 
aktiekapital. 

 
Efter spelåret 1992/93 övergick teatern från spelårsbokslut till kalenderårsbokslut för att 

följa samma redovisningstider som övriga kommunala bolag. Detta innebar bland annat att 
chefsbytet skedde mitt i ett redovisningsår. 

 
 
Redan tidigt under Ronny Danielssons chefstid var den ekonomiska krisen på Göteborgs 

Stadsteater ett faktum. Ett stort ekonomisk underskott som ingen kunde förklara hade 
uppstått. I förvaltningsberättelsen för 1995 beskrivs situationen såhär: 

 
”För 1995 förelåg en mycket stram budget, med anslag från kommun och stat  på samma 

nivå som 1994. För att klara pris och löneökningarna ställdes höga förväntningar på en från 
föregående år fortsatt positiv publiktrend med ökade biljettintäkter som följd, samtidigt som 
arbetet med att uppnå en mer kostnadseffektiv organisation drevs vidare.” 

 
”Teatern redovisar för förra året en förlust med 2 282 tkr. I resultatet har ett 

aktieägartillskott på  5 000 tkr inräknats på grund av utlöst kapitaltäckningsgaranti. I 
realiteten är resultatet – 7 282 tkr, vilket skall jämföras med en budgeterad vinst på 1 975 
tkr. De viktigaste förklaringarna till avvikelsen mellan utfall och budget på drygt 9 200 tkr 
är dels att biljettintäkterna minskade med drygt 5 000 tkr gentemot budget och dels att de 
konstnärliga kostnaderna på Götaplatsen ökade med ca 2 500 tkr, vilket till en stor del beror 
på uteblivna och sänkta bidrag från Länsarbetsnämnden för extraengagerade musiker, 
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dansare och sångare. Andra större avvikelser hänförs till marknadsavdelningarna med ett 
utfall på 580 tkr mer än budget, merkostnader på 300 tkr i samband med teaterchefsbyte 
samt utebliven kompensation för ökade sociala kostnader på 400 tkr.” (sid 1) 

 
”Det egna kapitalet i Göteborgs Stadsteater AB uppgick per den 31 december 1995 till 

mindre än halva aktiekapitalet. Styrelsen har upprättat kontrollbalansräkning, vilken 
föredragits för aktieägarna på extra bolagsstämma den 5 februari 1996. Göteborgs kommun 
har, som ägare till bolaget, ställt ut en obegränsad kapitaltäckningsgaranti att gälla fram till 
den ordinarie bolagsstämman den 1 april 1996, då ägaren måste bestämma om dels hur och 
när aktiekapitalet skall återställas och samtidigt dra upp riktlinjer för teaterns framtida 
verksamhet.” (sid 2) 

 
”Under året har 7 anställda avgått med ålderspension, varav 5 skådespelare. Av dessa har 

tre pjäsengagerats efter sin pensionering.” (sid. 3) 
 

I 1996 års årsredovisning sammanfattas förändringarna på teatern så här: 
”Under 1996 presenterade den nya teaterchefen en vision som till sitt innehåll accepterades 

av teaterns ägare, Göteborgs kommun. 
(…) Visionen har i huvudsak inneburit att öppna teatern för göteborgarna och sätta 

publiken i centrum.  Huset vid Götaplatsen skall bli en kulturell mötesplats för alla åldrar, 
(…) Därför har teatern öppnat sina dörrar från kl 12.00 till kl 24.00 under de flesta av 
veckans dagar.” (sid. 1) 

 
” Styrelsen tog också beslutet att sänka priset för biljetter till ungdomar så att de motsvarar 

en biobiljett. 
”(…) Visionen har också innefattat öppnandet av en ny scen, Noréns garage”. 
”(…) För att stärka arbetet kring produktionerna, ekonomiskt, konstnärligt och 

administrativt, har teaterchefen ombildat gamla tjänster och tillsatt producenter, som har ett 
ekonomiskt uppföljningsansvar för produktionerna, vilket skall ge ökad ekonomisk 
kontroll.” (sid. 2) 

 
”Teatern redovisar för året en förlust på 3 456 tkr. Resultatet kan till stor del hänföras till 

minskade biljettintäkter gentemot budget, - 3 343 tkr.” 
(…) 
”Teaterns hyreskostnader för 1996 är ca 12 000 tkr. (…) Nya och billigare kontrakt för 

repetitions- och administrationslokaler har tecknats under året. Den stora utgiftsposten är 
dock teatern på Götaplatsen, en sliten och åldersstigen lokal som är i ständigt behov av 
underhåll och reinvesteringar.” 

(…) 
Antalet anställda på teatern kommer på sikt att förändras genom två större händelser under 

året. Dels har Angereds Teater övergått till ny huvudman fr o m 1/7 1996, dels har vi genom 
en särskild uppgörelse tidigarelagt pensionsavgångar för anställda med upp till fem år kvar 
till pensioneringen.” (sid. 6) 

 
”De är vid 1996 års utgång 21 personer, motsvarande 15,4 årsverken. Under 1997 avgår 8 

av dessa.”(sid. 7) 
Enligt uppgifter jag per telefon har mottagit från Göteborgs Stadsteaters personalchef 

Marianne Skoglund var det 9 skådespelare (5 kvinnor och 4 män) som successivt berördes 
av överenskommelsen om tidigarelagd pension. Den yngsta av dessa var fortfarande kvar 
1999. 
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”Då Angered övergick till ny huvudman valde de 11 tillsvidareanställda att behålla sin 
anställning vid Göteborgs Stadsteater. Av dessa 11 är 3 tjänstlediga för att arbeta vid 
Angereds Nya Teater.” (sid. 7) 

 
I den statistik som bifogats årsredovisningen för 1996 kan man vidare iaktta att det totala 

antalet tillsvidareanställda minskat under en femårsperiod från 220 för 1991 till 209 för 
1996. Samtidigt har det totala antalet årsverken ökat från 311 för 1991 till 364 för 1996. 
Antalet tillsvidareanställda skådespelare på Götaplatsen var 41 stycken 1991 och 38 stycken 
1995. Den ökning till 42 tillsvidareanställda skådespelare som kan iakttagas för 1996 beror 
på att teatern 1/7 1996 tog över ansvaret för de 8 ( egentligen 11 varav 3 tjänstlediga) 
tillsvidareanställda från Angereds Teater. 

Vidare i statistiken kan man se att åldersfördelningen bland de fast anställda skådespelarna 
på Götaplatsen och Backa 1996 är sådan att av dessa 50 är 36 stycken, alltså 72 %, 45 år 
eller äldre. Könsfördelningen är 54 % män mot 46 % kvinnor. 

 
 
1997 kommer nästa ekonomiska kris på Göteborgs Stadsteater och den leder sedan till de 

hittills största förändringarna på teatern. Så här beskrivs händelseförloppet i teaterns 
årsredovisning för 1997: 

 
”Teaterns totala publiksiffa fortsätter att sjunka och har sjunkit jämfört med föregående 

räkenskapsår med ca 12 %. Biljettintäkterna har minskat från 8 081 tkr till 7 201 tkr. 
Minskningen är i första hand att hänföra till scenerna vid Götaplatsen.” 

 
”Stadsteatern har trots den omfattande ekonomiska rekonstruktionen 1996 fortsatt ha 

signifikativa ekonomiska problem. Detta har grundat sig på en kostnadsmassa som vida 
överstigit intäkterna.” 

 
”Stadsteatern upprättade en kontrollbalansräkning per 97-02-28 vilken visade att det egna 

kapitalet var förbrukat. Bolagsstämman valde då att driva verksamheten vidare och en ny 
kontrollbalansräkning per 1997-10-31 visade att det egna kapitalet var helt återställt. Detta 
sedan ägaren tillskjutit medel i form av utökat koncernbidrag om 21,5 Mkr i form av 
villkorat aktieägartillskott.” 

 
”På bolagsstämman den 25 april 1997 valdes en ny styrelse samtidigt som en utomstående 

utredare anställdes för att se över Stadsteaterns verksamhet och därefter redovisa en plan 
syftande till att senast per årsskiftet 1997/1998 anpassa kostnaderna till möjlig intäktsnivå. 
Den 18 augusti presenterades utredningen vars huvudsakliga slutsats var att teatern vid 
Götaplatsen var i behov av en omfattande rekonstruktion där en stor del av teaterns anställda 
måste sägas upp. Ny VD tillträdde också under augusti. Hösten präglades av förhandlingar 
om den bemanning som skulle finnas kvar under rekonstruktionsperioden. Förhandlingarna 
slutfördes under januari 1998, vilket resulterade i en bemanning om 75 fasta tjänster. Detta 
innebär mer än en halvering av den fasta personalstyrkan vid Götaplatsen.” 

 
”Övriga medarbetare överförs i en så kallad projektorganisation vars kostnader bestrides i 

sin helhet av Göteborgs Kommun.” (sid. 2) 
 
Ytterligare en förändring som framkommer ur årsredovisningen är att Stadsteatern nu har 

inordnats i koncernen Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Från 1997 utgår 
koncernbidrag från moderbolaget istället för kommunalt anslag. 
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I årsredovisningen för 1998 står det: 
”I januari 1998 träffades ett avtal om personalminskning mellan teatern och 

arbetstagarorganisationerna, som innebar mer än en halvering av den fasta personalstyrkan 
vid Götaplatsen. Avtalet och förhandlingarna som föregick det skapade en stor turbulens, 
såväl på teatern som i media. 

Efter en vår då teatern oavbrutet varit föremål för en stundtals häftig debatt i press och 
andra media kunde en ny ledning träda till i maj. I enlighet med styrelsens beslut om ny 
organisation av teaterledningen delades teaterchefsbefattningen i två chefstjänster. Till 
konstnärlig ledare  för scenerna i teaterhuset vid Götaplatsen, fram till och med utgången av 
1999 engagerades Jasenko Selimovic som sedan några år varit verksam som regissör och 
dramatiker vid teatern. Övergångsvis utsågs chefen vid Göteborgs Konserthus, Sture 
Carlsson, till verkställande direktör för teatern. Han efterträddes i december av Gunwi 
Silander. Backa Teaters organisation och ledningsfunktion behölls intakt med Eva Bergman 
som konstnärlig ledare.” 

 
”(…) Enligt tidigare planer skulle verksamheten endast bedrivas på Studioscenen under det 

att stora scenen skulle hållas stängd i avvaktan på en större ombyggnad av teatern som 
förväntades inledas under våren 1999. Efter en tids analys visade det sig att denna tidsplan 
var orealistisk. En så omfattande ombyggnad som det här var frågan om bedömdes inte 
kunna inledas förrän i början av år 2000. Teaterledningen beslöt därför att under hösten 
bedriva verksamhet på Stora Scenen under det att Studion i huvudsak skulle hållas stängd. 
Eftersom teatern var i stort behov av att återerövra sin publik bedömdes möjligheterna som 
väsentligt större att lyckas om spelplatsen förlades till Stora Scenen – teaterns hjärta och 
centralpunkt. De produktioner som planerats för Studion flyttades till Stora Scenen vars 
salong minskades något för att passa föreställningarnas intima karaktär. Vid höstens sista 
premiär – Tjechovs Tre Systrar i Peter Oskarsons regi – togs hela salongen i bruk. För första 
gången på många år kunde teatern glädja sig åt att hela salongen, parkett och två balkonger, 
kväll efter kväll fylldes av entusiastisk publik.” 

 
”För att klara verksamheten med så många färre inleddes under senvåren ett intensivt 

arbete med att försöka hitta fram till en ny hållbar organisationsmodell. Under hösten 1998 
har en ny organisation av det scen- och verkstadstekniska arbetet på teatern prövats.” (sid. 1) 

 
Angående omställningsprojektet står det: 
”(…) Vid 1998 års utgång kvarstod 68 personer i omställningsprojektet.” Av de 

ursprungliga 79 hade alltså 11 funnit nya arbeten eller på annat sätt lämnat projektet.  
 
 
Enligt de uppgifter jag per telefon har mottagit från Göteborgs Stadsteaters personalchef 

Marianne Skoglund berördes den konstnärliga personalen på följande sätt av 
personalminskningen:  

14 skådespelare (varav 8 män och 6 kvinnor), 1 musiker (1 man) och 4 ”övrig konstnärlig 
personal” (1 manlig regissör, ½  dramaturgtjänst och ½ scenograftjänst, båda män samt 
2 sufflöser, båda kvinnor) fördes över i den så kallade ”projektorganisationen”. Av dessa  19 
personer (12 män och 7 kvinnor) återanställdes 2 skådespelare (1 man och 1 kvinna) på fasta 
tjänster f.o.m. januari 2000. 

 
1998 slutade båda de 2 fasta regissörerna (1 man och 1 kvinna) som funnits på teatern. Den 

manliga antog erbjudandet om ett avgångsvederlag sedan han förts över till 
omställningsprojektet och den kvinnliga regissören gick genom normal pensionsavgång. 
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Även vissa andra antog vid olika skeden erbjudandet om avgångsvederlag, någon av dessa 
kan ha varit skådespelare. 

 
 
I årsredovisningen för 1999 står att läsa: 
”Backa Teater har inte direkt berörts av de organisatoriska förändringarna. En översyn av 

Backa Teaters organisation kommer dock att göras under 2000.” (sid.8) 
 
”Under hösten 1999 har de personer som fortfarande är kvar i projektet sagts upp, efter att 

lokala och centrala förhandlingar ägt rum. Anställningarna för dessa upphör den 30 april 
2000. Dock har ett antal av de uppsagda yrkat på ogiltigförklaring av uppsägningen eller 
brott mot turordningsreglerna. Detta kommer att leda till nya förhandlingar mellan parterna, 
med ett eventuellt rättsligt efterspel. Det är dock styrelsens och verkställande direktörens 
bedömning, utifrån konsultationer av oberoende juridisk expertis, att motparten ej kommer 
att ha framgång vid en eventuell rättslig prövning.” (sid.10) 

 
 
Sedan 1997 har alltså Göteborgs Stadsteater inordnats i koncernen Göteborgs Kommunala 

Förvaltnings AB. För närvarande ser förhållandet mellan styrelsen för teatern, styrelsen för 
moderbolaget samt kommunstyrelsen ut på följande sätt: 

 
Styrelseordföranden Solveig Lindström, samt en av de ordinarie ledamöterna i styrelsen för 

Stadsteatern ingår även som ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
ordförande Göran Johansson ingår i sin tur i styrelsen för koncernens moderbolag Göteborgs 
Kommunala Förvaltnings AB liksom ytterligare en ordinarie ledamot av kommunstyrelsen. 
 
 
 

* 
 
 
I statistiken för 1989/90 kan man utläsa att det under detta spelår endast fanns 1 årsverke 

för tillfälligt anställda skådespelare, de övriga 62 var fast anställda. 
 

I statstiken för 1999 uppges det totala antalet årsverken vara 212 varav 90,09 för 
konstnärlig personal. I dessa siffror är de som ingår i ”projektet” inräknade. Om man räknar 
bort de totalt 51,50 årsverken som ingår i ”projektet” återstår 160,5 årsverken varav 72,49 
för konstnärlig personal och 40,32 av dessa för skådespelare. 24,75 av dessa 
skådespelarårsverken utgörs av tillfälligt anställd personal. 

 
Antalet tillsvidareanställd konstnärlig personal som är verksam på teatern uppgår alltså  till 

27,80 årsverken. Av dessa är 15,57 skådespelare, 6 musiker och 6,23 övrig konstnärlig 
personal. Om man räknar bort Backa Teaters fasta medarbetare på 15 personer                    
(7 skådespelare eftersom två är tjänstlediga, 1 regissör, 1 dramaturg och 6 musiker) återstår 
12,90 årsverken för konstnärlig personal på Götaplatsen varav 8,67 skådespelare, som jag 
här räknar som 9 personer. 

Av de skådespelare som ingick i projektet återanställdes 2 stycken på 
tillsvidareanställningar f.o.m. 2000-01-01, detta betyder att det år 2000 finns 11 fasta 
skådespelare på Götaplatsen. 
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Som jag tidigare angivit uppgick antalet fast anställda skådespelare på Götaplatsen till 
42 årsverken 1990/91. 2000 har antalet sjunkit till 11 årsverken. Alltså en minskning 
med 31 personer eller 73,8 %.  

 
Det totala antalet fasta årsverken för Götaplatsen, Angered och Backa var 62 för 1989/90, 

motsvarande siffra 1999 är 15,57, en minskning med nästan 75 %. Man bör dock beakta att 
Angereds teater utgått. Om man räknar bort Angereds 11 skådespelare även för 1989/90 blir 
resultatet en minskning av fasta skådespelarårsverken med 69,5 % . 

 
Samtidigt har alltså antalet tillfälligt anställda skådespelare på teatern ökat markant, från 

motsvarande 1 årsverke 1989/90 till motsvarande 24,75 årsverken 1999.  Detta betyder att 
det ”projektgruppen” borträknat finns cirka 9 fler årsverken för tillfälligt anställda 
skådespelare än för fast anställda. Procentuellt sett är drygt 61 % av teaterns 
skådespelare tillfälligt anställda 1999 mot cirka 1,6 % 1989/90.  

 
Det totala antalet skådespelarårsverken har dock minskat med 36 %, från 63 

årsverken 1989/90 till 40,32 årsverken 1999 (projektgruppen borträknad). 
 
 

* 
 
 
Då personalkostnaderna för skådespelare inte redovisas separat i statistikunderlaget till 

Kulturrådet för de aktuella åren och inte heller i årsredovisningarna för dessa år, är det på 
det här stadiet inte möjligt att jämföra dessa kostnader mellan åren separat. Här följer en 
jämförelse mellan början och slutet av 1990-talet avseende de totala personalkostnaderna 
utslaget på antalet skådespelarårsverken – såväl för fasta som för tillfälligt anställda: 

 
Personalkostnaderna för 1989/90: 
58.105 000 kr. =  73.212 300 kronor i 1999 års penningvärde enligt konsumentprisindex. 
73.212 300 / 63  =   1.162 100 kronor per skådespelarårsverke. 
 
Personalkostnader 1999: 78. 639 000 (”Projektets” kostnader och personal ingår) 
78. 639 000 / 53,42  =  1.472 089 kronor per skådespelarårsverke 
 
Skillnaden mellan åren är en ökning med 309 989  kronor per skådespelarårsverke.  
 
Ovanstående siffror visar som synes en ökning av personalkostnaderna utslaget på antalet 

skådespelarårsverken trots att avsikten med att minska den fasta konstnärliga personalen var 
den motsatta.  Den linje som Göteborgs Stadsteater under de senaste åren valt för att 
stimulera publikintresset, nämligen att besätta de ledande rollerna i produktioner på Stora 
scenen med rikskända, gästande skådespelare har säkert bidragit till ökningen av 
personalkostnaderna. En ytterligare faktor som i viss mån bidragit till ökningen av 
personalkostnaderna är förmodligen de förbättrade löneavtalen för konstnärlig personal. 

 
Det bör dock poängteras att dessa siffror innefattar såväl ”projektets” personal som dess 

kostnader. En mer rättvisande bild kan kanske ges när ny statistik blir tillgänglig. Tills 
vidare kan man experimentera med följande justering: 
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Eftersom teaterns redovisningschef, Tommy Zlomislic, upplyste mig om att kommunen 
lovat att täcka alla kostnader för personalen i ”projektgruppen” upp till 32. 000 000 kronor, 
en summa som han sa att kostnaderna höll sig inom, ger en alternativ uträkning följande 
resultat: 

 
Personalkostnader 1999: 78. 639 000 kr. minus 32. 000 000 kr. blir 46. 639 000 kr. 
Skådespelarårsverken 1999: 53,42 å.v. minus 13,10 å.v. i ”projektet” blir 40,32 å.v. 
 
Alltså: 46. 639 000 / 40,32 = 1. 156 721 
 
”Projektgruppen” borträknat blir skillnaden en minskning med 
5 379 kronor per skådespelarårsverke. 
 
Om man räknar på det här viset kan man påvisa att det förhoppningsvis kommer att ske en 

viss, om än liten, minskning av personalutgifterna utslaget på antalet skådespelarårsverken. 
Men hittills har alltså förändringarna endast medfört större kostnader. 
 
 
 

* 
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Stockholms Stadsteater 
 
 

Det bör påpekas att Stockholms Parkteater inte ingick som en del i Stockholms 
Stadsteater1989/90. 

 
Stockholms Stadsteaters hade under spelåret lämnat lokalerna i Folkets Hus men Stora 

scenen i Kulturhuset höll under spelåret fortfarande på att färdigställas. Unga Klara hade 
flyttat in i lokalerna i Kulturhuset där också de övriga fyra fasta scenerna Lilla Klara, Stora 
Klara, Kafé Klara och Dockteatern Långa Näsan fanns. Lars Edström var teaterchef. 

 
På sina 6 fasta scener hade Stockholms Stadsteater under verksamhetsåret 1989/90, 85 

årsverken för skådespelare, varav 70 för fasta och 13 årsverken för regissörer/konstnärliga 
ledare, varav 12 fasta av totalt 119 årsverken för konstnärlig personal.  

I årsredovisningen (sid. 18) påpekas dock att antalet anställda på teatern varit betydligt 
mindre än normalt, huvudsakligen beroende på att behovet av pjäsanställd personal varit 
mycket litet då verksamheten på Stora scenen varit mycket begränsad under spelåret. 

Personalkostnaderna för 1989/90 uppgick till 73.606 000 kronor vilket motsvarar 92.743 
560 kronor i 1999 års penningvärde. 

Som en jämförelse kan nämnas att det 1988/89 fanns 106 årsverken för skådespelare och 
13 för regissörer/konstnärliga ledare av totalt 152 årsverken för konstnärlig personal.  

Personalkostnaderna uppgick under verksamhetsåret 1988/89 till 73.322 000 kronor, vilket 
omräknat efter konsumentprisindex motsvarar 101.184 360 i 1999 års penningvärde. 

 
Enligt uppgifter jag per telefon fått från Stockholms Stadsteater uppgick det reella antalet 

skådespelare som var verksamma på teatern kalenderåret 1989 till 111 personer Av dessa 
var 72 tillsvidareanställda, 28 av de tillsvidareanställda skådespelarna var kvinnor och 44 
var män. 

 
I årsredovisningen för spelåret 1988/89 står följande att läsa om teaterns ekonomi: 
”Kostnaderna har under det senaste året ökat mycket kraftigt huvudsakligen till följd av 

kraftiga löneökningar samt införandet av ob-ersättningar för konstnärlig personal. 
Personalkostnaderna svarar för mellan 75% - 80% av teaterns totala kostnader och bidrager i 
högsta grad till att den ekonomiska situationen är mycket ansträngd.” (sid. 11) 

 
Av årsredovisningen 1988/89 framgår också att en teatern under verksamhetsåret fullföljde 

en förändring av  organisationen som hade inletts föregående verksamhetsår: 
”Under föregående verksamhetsår tillsattes en konstnärlig ledningsgrupp som direkt under 

teaterchefen tar ett delegerat konstnärligt ansvar för olika delar av teaterns konstnärliga 
resurser. Under detta verksamhetsår har en producent för varje scen/resultatenhet tillsatts. 
Varje producent ansvarar för utarbetandet av budgetförslag för respektive scen (som utgör 
en resultatenhet) och svarar tillsammans med konstnärlig ledare för genomförandet av den 
planerade verksamheten och uppföljning av budgeten.” (sid.12) 

 
I årsredovisningen 1989/90 kan man läsa följande: 
”Teatern har under det gångna året flyttat ut återstoden av verksamheten i Folkets Hus till 

de nya lokalerna i Kulturhuset, där slutskedet av byggandet fortfarande pågick vid 
verksamhetsårets utgång.” 
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”Föreställningsverksamheten har dock påverkats starkt av förseningarna i färdigställandet 
av den nya Stora scenen, varför teatern under större delen av året saknat möjlighet att spela 
på en stor scen. (…) Detta innebär att teatern sannolikt förlorat ca 55.000 besökare i 
jämförelse med ett genomsnittsår. Teaterns självfinansieringsgrad har därför varit lägre detta 
verksamhetsår än ett normalår. Kommunen anslog utöver grundbidraget om 3,7 mkr varav 
1,2 mkr avsåg att täcka den nya arbetsmiljöavgiften samt 2,5 mkr var ett extra bidrag för att 
täcka en del av intäktsbortfallet.” 

”På grund av förseningarna i färdigställandet av den nya stora scenen kunde den i budgeten 
planerade produktionen med premiär under våren ej genomföras, utan måste flyttas över till 
nästa spelår.” (sid 17) 

 
”Som framgår av nedanstående redovisning har antalet anställda på teatern varit betydligt 

färre än normalt. Denna minskning kan huvudsakligen hänföras till att verksamheten på 
Stora scenen varit mycket begränsad under det gångna spelåret, varför behovet av 
pjäsanställd personal varit litet.” (sid 18) 

 
Enligt halvårsredovsningen för det sista halvåret 1990 är antalet skådespelarårsverken 84, 

fördelade på 38 kvinnor och 46 män och antalet årsverken för regissörer/konstnärliga ledare 
fortfarande 13 (varav 5 kvinnor och 8 män). Från statistiken som lämnats till Kulturrådet 
gällande samma halvår kan man utläsa att 68 av skådespelarårsverkena var fasta. 

 
I halvårsredovisningen för det sista halvåret 1990 står följande: 
”I november 1990 beslöt kommunfullmäktige att bilda en koncern med namnet Stockholm 

Stadshus AB i vilken Stockholms Stadsteater AB numera är ett dotterbolag. Med anledning 
härav beslöts på bolagsstämman i november 1990 att teaterns verksamhetsår fr o m 1991 
skall vara lika med kalenderår.” (sid 13) 

 
För Stockholms Stadsteater innebär alltså inledningen av 1990-talet flera stora 

förändringar: Stora scenen flyttas, teaterns inlemmas i en koncern och man står inför ett 
chefsbyte. 

 
I årsredovisningen för 1991 beskrivs situationen såhär: 
”De flesta svårigheterna är relaterade till problem med intrimningen av ett nytt teaterhus. 

Inkörningstiden på en ny teater är alltid en besvärlig period, både praktiskt och publikt och 
det faktum att väsentliga tekniska delar av den nya Stora scenen ännu inte färdigställts 
minskar inte de problemen. Det har också tagit längre tid än beräknat att få den stora 
publiken att hitta till den nya teatern.” (sid. 1) 

 
”Arbetet med att utveckla en decentraliserad organisation med ett delegerat ansvar och 

beslutsfattande har fortsatt under året. Parallellt med detta har en fortlöpande verksamhet 
med att se över rutiner och effektivisera teaterns arbete pågått.” (sid.17) 

 
Den 28 mars 1991 utsågs Peter Wahlqvist till ny teaterchef och VD. 
Han tillträdde den 1 juli 1992. 
 
I årsredovisningen för 1992 står att läsa: 
”1992 var också det år under vilket teatern ålades och verkställde den första delen av ett 

tvåårigt sparbeting. En långtgående rationalisering har genomförts vars fulla effekt beräknas 
få sitt genomslag under 1993.” (sid. 1) 
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”Det första halvåret 1992 präglades av en stor osäkerhet beträffande de ekonomiska 
förutsättningarna för verksamheten.” 

”Verksamheten bedrevs efter en preliminär budget som styrelsen fastställt i avvaktan på 
definitivt beslut angående koncernbidrag för 1992. Den utredning som tillsatts av 
finansledningen under hösten 1991, för att bl a  komma med förslag till när koncernbidrag 
och hyra skulle erhållas respektive betalas, var färdig i december 1991. Utredningen som var 
föremål för remissbehandling under våren 1992, kom utöver förslag till lösning av tidigare 
nämnda delar också med förslag till en kraftig minskning av koncernbidraget. Successivt 
under åren 1992 – 1994.” 

 
”Efter remissbehandlingen fastställde koncernstyrelsen  i juni 1992, att koncernbidraget 

skulle erhållas kvartalsvis i förskott samt att teatern till fastighetskontoret skulle erlägga 
hyran enligt samma princip. Vidare beslöts att hyran skulle sänkas, men att teatern skulle ta 
ansvar för drift och underhåll av all teaterteknisk utrustning. Anslaget till 
teaterverksamheten sänktes med 1 mkr för 1992 i förhållande till den preliminära budget 
som teaterstyrelsen fastställt för året. Koncernstyrelsen beslöt vidare att koncernbidraget till 
teaterverksamheten skulle minskas med ytterligare 5 mkr för verksamhetsåret 1993. 
Beträffande 1994 fattades inget beslut”. (sid. 18) 
 

”År 1992 har ur personalsynpunkt kännetecknats av två stora händelser, dels byte av 
teaterchef, dels konsekvenserna av beslutet om minskade koncernbidrag för 1992 och 1993.” 

(…) 
”Förslaget med efterföljande beslut om minskade koncernbidrag ledde till ett omfattande 

arbete med att finna alla tänkbara möjligheter till besparingar där personalen spelade en 
mycket aktiv roll. Att beslutet skulle medföra en personalminskning stod klart från början. 
Redan före sommaren ägde förhandlingar rum med Svenska Musikerförbundets 
lokalavdelning, och beslut fattades om att såväl personalrestaurangen som publikgarderoben 
skulle läggas ut på entreprenad. Detta medförde ett antal uppsägningar av såväl 
tillsvidareanställd personal som av säsongsanställda.” 

(…) 
”Under hösten fortsatte så förhandlingarna med Svenska Teaterförbundets och Svenska 

Musikerförbundets lokalavdelningar beträffande ytterligare uppsägningar. De lokala 
förhandlingarna strandade, och centrala förhandlingar begärdes. De centrala förhandlingarna 
mellan Teatrarnas Riksförbund och Teaterförbundet blev klara den 22 december 1992 och 
med Musikerförbundet först i slutet av januari 1993. Förhandlingarna resulterade i 
uppsägningar av personal ur skilda kategorier och effekterna av uppsägningarna kommer att 
bli kännbara i synnerhet under andra halvåret 1993.” (sid. 17) 

 
Jag har från Stockholms Stadsteater inte kunnat få fram mer specifika uppgifter om hur 

många skådespelare respektive regissörer eller övrig konstnärlig personal som sades upp 
1992/93. 

 
I Årsredovisningen för 1993 finns följande upplysningar: 
”Under året har Stockholms Stad låtit genomföra en utredning om Stadsteaterns framtida 

organisationsform; förvaltning, stiftelse eller aktiebolag. Kommunfullmäktige beslutade, i 
enighet med utredningens förslag, att Stadsteatern även fortsättningsvis skall vara 
organiserad som aktiebolag och ingå i koncernen Stockholms Stadshus AB.” (sid. 1) 

 
”För 1993 förelåg en mycket stram budget, som en direkt följd av beslutet om minskat 

koncernbidrag samt utebliven pris- och lönekompensation. Inledningen av året präglades i 
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hög grad av det faktum att teatern på grund av detta tvingades säga upp en del av den 
tillsvidareanställda personalen. I samband härmed omstrukturerades delar av verksamheten. 

Det är därför glädjande att kunna presentera ett bokslut som uppvisar ett mycket bra 
resultat. (…) Biljettintäkterna ökade med 4 mkr i förhållande till 1992 delvis beroende på 
höjda biljettpriser.” 

(…) 
”Rörelsens kostnader minskade med 3,3 mkr jämfört med 1992, personalkostnader svarar 

för den övervägande delen av kostnadsminskningen.” (sid. 20) 
 
 
1994 års årsredovisning meddelar följande: 
”För 1994 förelåg en mycket stram budget, koncernbidraget hade fastställts till samma nivå 

som 1993. För att klara pris och löneökningarna har även 1994 inneburit stora 
ansträngningar för att uppnå en mer kostnads- och intäktseffektiv organisation.” 

(…) 
”Personalkostnaderna har minskat något. Lokalkostnaderna har stigit, framförallt beroende 

på ökade kostnader för städning och bevakning.” (sid. 20) 
Efter de här åren kan den akuta ekonomiska krisen på Stockholms Stadsteater – och 

därmed följande besparingskrav och personalnedskärningar - sägas vara över. 
 
Året därpå tas beslut om en förändring, jag citerar ur årsredovisningen för 1995: 
”Under hösten 1995 fattade Kommunfullmäktige beslut om att fr o m 1996 överföra 

Parkteatern till Stadsteatern. Konsekvenserna av denna utökning av Stadsteaterns 
verksamhet är det ännu för tidigt att helt förutse.” (sid. 3) 

Tidigare i texten berättas att en nyhet för året är satsningen ”Kultur i Ytterstaden” som 
beräknas fortsätta även under 1996. Under rubriken "Ekonomi" framgår det sedan att: ”För 
Ytterstadsverksamheten ställde moderbolaget särskilda medel till förfogande. Dessutom 
erhölls en extra resursförstärkning som använts till förstärkningar på personalsidan, till 
investeringar samt till insatser för att göra teatern mer attraktiv”. (sid. 26) 

 
 
I årsredovisningen för 1996 står följande att läsa under rubriken ”Ekonomi”: 
”Stadsteaterns verksamhetsområde har expanderat under de senaste två åren, först med 

Ytterstadsverksamheten 1995 och sedan med Parkteatern 1996. De båda nya 
verksamhetsområdena tilldelades en budgetram på 5 resp 8 mkr.” 

”Under våren präglades det interna arbetet av att på bästa möjliga sätt integrera  
Parkteatern i teaterns organisation. Parkteatern skall behålla sin särart och ha en  
självständig ställning med en egen budget.” 

”Den utökade verksamheten har fått till följd att det är stora skillnader mellan 1995 och 
1996 avseende rörelsens kostnader i efterföljande resultaträkning.” (sid. 26) 

I samma årsredovisning meddelas följande om ytterstadsverksamheten: ”Från och med 
1997 kommer ytterstadsverksamheten att samordnas under Parkteatern som därigenom 
kommer att driva föreställningsverksamhet under hela året.” (sid. 20) 

 
1997 var enligt årsredovisningen ”ett mycket framgångsrikt år för Stockholms 

Stadsteater.” Vidare står det: ”Trots att vi p g a ombyggnader tvingades stänga tre av 
teaterns sex scener under en längre tid, visar årets publiksiffror en klar förbättring mot 
tidigare år. Vi måste gå tillbaka till successåret 1993 för att finna en motsvarighet.” (sid. 3) 
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Året därpå summeras som följer i årsredovisningen: ”1998 var Stockholm Europas 
kulturhuvudstad. Att kulturen har varit i fokus på ett särskilt sätt har präglat verksamheten. 
Utbudet har varit större än normalt och publiken har kunnat välja mellan pjäser producerade 
på teatern och gästspel av hög internationell klass.” (sid. 3) 
 

I 1999 års årsredovisning står följande: 
”Redan teaterns verksamhetsidé gör klart att personalen utgör bolagets i särklass viktigaste 

resurs. Utvecklingen under de senaste åren pekar på en förändring i fördelningen mellan 
fast (tillsvidare-) anställd personal å ena sidan och engagemang av frilansande konstnärer 
och projektanställd övrig personal å andra sidan, där den senare kategorin ökar i antal medan 
den fasta personalen reduceras. 1999 har således antalet fast anställda minskat till 254 
personer (-8) samtidigt som totala antalet årsverken stigit till 374 (+14).” 

 
”Antalet anställda under 1999 uppgick i medeltal till 374 (360) varav 47% (48%) var 

kvinnor och 53% (52%) var män. Vid årets utgång uppgick antalet personer med 
tillsvidareanställning till 254 (262).” (sid. 10) 

(Siffrorna inom parentes visar förhållandena 1998). 
 
”Personalkostnaderna har trots detta ökat till följd av ett nytt löneavtal speciellt för 

konstnärlig personal.” 
 
”Årets finansnetto, -2,9 (0,2) mkr är en försämring med 3,1 mkr jämfört med föregående år 

vilket beror på att Stadsteatern nu för första gången, p g a ändrade rutiner för utbetalning av 
koncernbidrag, tvingas låna upp medel till driften under verksamhetsåret.” 

 
”Årets resultat utvisar ett underskott på -167,5 (-150,0) mkr. Underskottet täcks av 

koncernbidrag från moderbolaget Stockholms Stadshus AB.” (sid.12) 
Styrelsen för moderbolaget Stockholm Stadshus AB består av 9 personer som samtliga 

sitter i kommunfullmäktige, 7 av dem är borgarråd. Majoriteten i styrelsen är naturligtvis för 
närvarande borgerlig. Finansborgarrådet Carl Cederschiöld är styrelseordförande och 
oppositionsborgarrådet Annika Billström är vice ordförande.  

  
 

* 
 
 
Statistikuppgifterna för Stockholms Stadsteater kommer från flera olika källor. 

Statistikunderlagen för samtliga teatrar gällande 1989/90 gick till en början inte att hitta i 
Kulturrådets arkiv. Stockholms Stadsteater har personalstatistik efter yrkestillhörighet 
infogad i de flesta av sina årsredovisningar. Men för åren i decenniets början saknas 
uppgifter om antalet fast respektive tillfälligt anställda för varje yrkeskategori. På önskemål 
från mig gjorde man därför en retroaktiv uträkning av fördelningen mellan fasta och 
tillfälligt engagerade skådespelare för året 1989. I dessa olika källor är dock vissa siffror 
tyvärr inte helt överensstämmande. Nedan redovisas därför samtliga uppgifter. 

 
I jämförelsen av personalstatistiken för inledningen av decenniet med slutet av decenniet 

använder jag siffrorna för spelåret 1988/89 som utgångspunkt. Detta eftersom teatern, så 
som tidigare nämnts i texten, hade betydligt färre tillfälligt engagerade skådespelare än 
normalt under spelåret 1989/90 på grund av att färdigställandet av Stora scenen blivit 
fördröjt.  
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De olika statistiska uppgifterna ser ut på följande vis: 
 
Enligt årsredovisningen 1988/89: Årsverken konstnärlig personal: 152 därav 106 

årsverken för skådespelare.  
 
Enligt statistikunderlaget till Kulturrådet var antalet årsverken för konstnärlig personal 

148. Förfrågan om specifikation av yrkeskategorier saknas i detta underlag. 
 
Dessa årsverken har under 1989 varit fördelade på följande sätt. Observera att tabellen 

nedan som sammanställts genom uppgifter per telefon från Stockholms Stadsteater visar 
faktiska personer.  
Skådespelare Kvinnor Män  Totalt antal personer 
Tillsvidareanställda 28 44  72 
Ej tillsvidareanställda 20 19  39 

   111 
(Uppgiftslämnare för tabellunderlag: Gun Britt Johansson, Stockholm Stadsteater) 

 
För 1989/90 uppges det i årsredovisning att teatern haft 85 årsverken för skådespelare  av 
119 årsverken totalt för konstnärlig personal. 
 
Enligt statistikunderlaget är motsvarande siffror 84,33 årsverken för skådespelare varav 70 
fasta av totalt 118,33. Avvikelserna är i det här fallet som synes inte stora. 
 
Förmodligen beror avvikelserna på att man i årsredovisningarna trots att man uppger att man 
räknat om tjänster till årsverken råkat räkna faktiska personer. Dessutom har 
statistikuppgifterna i de olika källorna förmodligen tagits fram vid olika tidpunkter och 
kanske av olika personer. Statistikunderlagen till Kulturrådet kan lämnas in så sent som tio 
månader efter spelårens slut, vilket också förekommer. Årsredovisningarna färdigställts 
vanligen tre till fyra månader efter spelårets eller bokföringsårets utgång.  
 
 

1999: Årsverken konstnärlig personal: 150 därav 126 årsverken för skådespelare. 
Tillsvidareanställd konstnärlig personal: 61 varav 23 kvinnor och 38 män. 
 
Sammansättningen av tillsvidareanställd konstnärlig personal redovisas i tabellen: 

Personalkategori Kvinnor Män Totalt antal personer 
Skådespelare 20 34 54 
Musiker    2 2 
Regiss./Konst.led. 2 1 3 
Dramaturger 1 1 2 
Totalt 23 38 61 
(Tabellen hämtad från Stockholms Stadsteaters årsredovisning 1999) 

 
Som synes har antalet tillsvidareanställda skådespelare minskat med 18 personer 1999 

jämfört med 1989. Av dessa är 10 män och 8 kvinnor. Procentuellt är minskningen av 
de fast anställda skådespelarna 25%. Då som nu är antalet fast anställda manliga 
skådespelare fler än antalet fast anställda kvinnliga skådespelare. Procentuellt är förhållandet 
37% kvinnor och 63% män 1989 mot 39% kvinnor och 61% män 1999. Andelen kvinnliga 
skådespelare har alltså minskat något på teatern. 
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57 % av skådespelarna är tillfälligt anställda 1999, 1989 var motsvarande siffra 35%. 
Man kan också iaktta att det totala antalet årsverken för skådespelare har ökat med 20 
årsverken eller nästan 19% från 106 årsverken 1988/89 till 126 årsverken 1999. 

 
Antalet skådespelare som är verksamma på teatern har alltså ökat samtidigt som 

andelen tillfälligt anställda kraftigt höjts. Eftersom den fasta ensemblen minskat med 18 
personer samtidigt som det totala antalet skådespelarårsverken ökat med 20, har alltså 38 
anställningsmöjligheter av olika slag tillkommit för tillfälligt anställda skådespelare. 
 

Eftersom Stockholms Parkteater 1996 inlemmades i Stockholms Stadsteater omfattar 
statistiken från senare år också de årsverken som återfinns inom Parkteatern. Man bör ha i 
åtanke att detta påverkar ovan redovisade statistik. Exakt hur många årsverken som tillhör 
Parkteatern har jag dock inte lyckats få uppgifter på, men det rör sig om få fasta och flertalet 
tidsbegränsade årsverken för konstnärlig personal. 

 
När man betraktar personalstatistiken i årsredovisningarna från de senare åren kan man 

iaktta att antalet tillsvidareanställda skådespelare från att i december 1996 ha varit 63 (varav 
22 kvinnor och 41 män), i december 1997 har sjunkit till 60 (21 kvinnor och 39 män), i 
december 1998 har sjunkit till 57 (20 kvinnor och 37 män) och i december 1999 har sjunkit 
till 54 (varav 20 kvinnor och 34 män). Man kan förmoda att detta beror på att teatern inte har 
nyanställt skådespelare på fasta tjänster efter pensionsavgångar. En del av minskningen kan 
naturligtvis bero på eventuella tjänstledigheter. 

 
När det gäller regissörer/konstnärliga ledare och dramaturger visar statistiken från senare 

delen av 1990-talet att det i december 1995 fanns 6 fasta regissörer/konstnärliga ledare 
(2 kvinnor och 4 män) och 4 fasta dramaturger (2 kvinnor och 2 män). December 1996 
kvarstår samma antal dramaturger medan regissörer/konstnärliga ledare minskar med 1 man 
(förmodligen med Johan Bergenstråhle som avled under det året). December 1997 har 
antalet regissörer/konstnärliga ledare åter ökat till 6 stycken (3 kvinnor och 3 män) och 
antalet dramaturger minskat till 3 (1 kvinna och 2 män). För 1998 är siffrorna oförändrade. 
December 1999 finns däremot endast 3 fast anställda regissörer/konstnärliga ledare 
(2 kvinnor och 1 man) samt 2 fasta dramaturger (1 kvinna och 1 man). Såvida inte tre fast 
anställda  regissörer/konstnärliga ledare varit tjänstlediga 1999 har alltså de fasta 
regissörer/konstnärliga ledarnas antal halverats sedan 1997. 

 
Den övriga statistiken för 1999 visar samtidigt att kategorin ”övrig konstnärlig personal” 

förutom de ovan nämnda 5 fasta årsverkena (3 för regissörer/konstnärliga ledare och 2 för 
dramaturger) endast omfattar ytterligare 5 årsverken, alltså totalt 10. Detta kan jämföras med 
siffrorna från 1988/89 där antalet årsverken för regissörer uppgår till 13 och kategorin 
”scenografer, kostymtecknare, koreografer, dramaturger m.fl.” uppgår till 18, alltså 
sammanlagt 31 årsverken. Musikerna är separat redovisade för båda tillfällena, från 1999 års 
statistik  kan man möjligen lägga till de 3 ej tillsvidareanställda årsverkena för sångare samt 
dansare. Förhållandena blir då 13 årsverken 1999 som skall jämföras med 31 årsverken 
1988/89. Under närmast följande år minskar denna siffra något så att den 1989/90 är 26 och 
sista halvåret 1990 går upp till 28 för att 1992 och 1993 komma ner på 25 årsverken, dock 
fortfarande väsentligt fler än 1999 års 13. Detta visar att genomströmningen av andra 
konstnärskategorier än skådespelare har minskat på teatern under senare år. Notera att det 
inte finns någon fast anställd scenograf. 
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I statistiken över årsverken för fast anställd personal återfinns 1995 under kategorin 
”produktionsledning” 14 personer ( 3 kvinnor och 11 män ) dessa bör vara de fast anställda 
producenterna. 1996 ökar deras antal till 16 (3 kvinnor och 13 män). 1997 och 1998 är de 15 
stycken (minskning med 1 man) för att 1999 bli 18 personer ( 5 kvinnor varav en på deltid 
samt 13 män). Antalet årsverken för samma kategori är 7 stycken  för 1988/89, 8 stycken för 
1989/90 och endast 6 för sista halvåret 1990 samt 7 stycken för 1992  och åter 6 för 1993. 
Detta visar att antalet fast anställda producenter ökat markant under den senare hälften av 
1990-talet. 

 
* 

 
 

Eftersom personalkostnaderna för skådespelare inte redovisas separat i statistikunderlaget 
till Kulturrådet för de aktuella åren och inte heller i årsredovisningarna för dessa år, är det på 
det här stadiet inte möjligt att jämföra dessa kostnader mellan åren separat. Här följer en 
jämförelse som i likhet med de som tidigare gjorts för de andra teatrarna, bygger på vad de 
totala personalkostnaderna utslaget på antal årsverken för skådespelare ger. I Stockholms 
Stadsteaters fall har jag av skäl som nedan redovisas, gjort jämförelser mellan 1999 och tre 
verksamhetsår i början av 1990-talet. 

 
Personalkostnader 1988/89: 
73.322 000 kr. = 101.184 360 kr. i 1999 års penningvärde enligt konsumentprisindex. 
101.184 360 / 106 = 954 569 kronor per skådespelarårsverke. 
 
Personalkostnader 1989/90: 73.606 000 kronor. 
= 92.743 560 kr. i 1999 års penningvärde enligt konsumentprisindex. 
92.743 560 / 85 = 1.091 101 kronor per skådespelarårsverke. 
 
 
Personalkostnader 1999: 127.818 000 kronor. 
127.818 000 / 126 = 1.014 428 kronor per skådespelarårsverke. 
 
1999 har alltså kostnaden per skådespelarårsverke ökat med 59 859 kronor jämfört 

med kostnaden 1988/89 . 
 
Om man jämför spelåret 1989/90 med 1999 ser man i stället en kostnadsminskning 

för 1999 med 76 673 kronor per skådespelarårsverke. Här måste man dock komma ihåg 
att spelåret 1989/90 i årsredovisningen uppgavs vara ett år då teatern hade betydligt färre 
anställda än normalt. 

 
Att kostnaden per skådespelarårsverke för spelåret 1989/90 är högre än för 1999 kan alltså 

delvis hänföras till att antalet tillfälligt engagerade skådespelare under 1989/90 var betydligt 
färre än normalt då verksamheten på Stora scenen var begränsad på grund av förseningarna i 
färdigställandet av densamma. Att teaterns personalkostnader trots minskat antal 
skådespelarårsverken var så pass höga måste ses som ett resultatet av att kostnaderna för 
övriga yrkesgrupper varit höga. 

 
För att ge ytterligare belysning fortsätter jag nedan att jämföra personalkostnaderna 

utslagna på antalet skådespelarårsverken för 1999 med motsvarande siffra för ytterligare 
några år under 90-talet. 

 32 



För enkelhetens skull har jag endast utgått från de uppgifter som finns med i 
statistikunderlaget till Kulturrådet. I vissa årsredovisningar saknas nämligen personalstatistik 
helt. Dock förekommer i resultaträkningarna smärre avvikelser från uppgifterna i 
statistikunderlaget om personalkostnaderna. Men dessa är så pass små att de torde vara 
försumliga för slutresultatet.  

 
I samtliga siffror ingår lönekostnader inklusive sociala avgifter och i förekommande fall 

”övriga personalkostnader” samt ”köpta tjänster för vilka teatern ej är arbetsgivare”. Det 
sistnämnda betyder att någon utfört ett frilansuppdrag för teatern och tagit betalt genom egen 
firma eller annat bolag. 
 

1991: 
Personalkostnader: 88.610 000 kr. = 99.243 200 kr. i 1999 års penningvärde. 
Skådespelarårsverken: 86,17. 
99.243 200 / 86,17 = 1.151 714 kronor per skådespelarårsverke. 
1999 har alltså kostnaden minskat med 137 286 kronor per skådespelarårsverke. 
 
1992: 
Personalkostnader: 90.528 000 kr = 100.033 440 kr. i 1999 års penningvärde. 
100.033 440 / 87 = 1.149 810 kronor per skådespelarårsverke. 
1999 har alltså kostnaden minskat med 135 382 kronor per skådespelarårsverke. 
 
1993: 
Personalkostnader: 89.457 000 kr. = 95.092 791 kr. i 1999 års penningvärde. 
95.092 791 / 83.5 = 1.138 836 kronor per skådespelarårsverke. 
1999 har alltså kostnaden minskat med 124 408 kronor per skådespelarårsverke. 
 
1994: 
Personalkostnader: 90.907 000 kr. = 94.270 559 kr. i 1999 års penningvärde. 
94.270 559 / 86 = 1.096 169 kronor per skådespelarårsverke. 
1999 har alltså kostnaden minskat med 81 741 kronor per skådespelarårsverke. 
 
1995: 
Personalkostnader: 103.905 000 kr. = 105.359 670 kr. i 1999 års penningvärde. 
105.359 670 / 97,5 = 1.080 612 kronor per skådespelarårsverke. 
1999 har alltså kostnaden minskat med 66 184 kronor per skådespelarårsverke. 
 
 
Dessa beräkningar visar att personalkostnader per skådespelarårsverke kontinuerligt 

minskar under första hälften av 90-talet. Jämfört med samtliga dessa år är också 1999 års 
kostnader lägre. Kostnaden per skådespelarårsverke går alltså successivt ner samtidigt som 
det totala antalet skådespelare som är verksamma på teatern ökar. Som tidigare nämnts i 
texten förelåg en mycket stram budget för Stockholms Stadsteater under första hälften av 
90-talet. 1995 expanderade verksamheten delvis beroende på att Parkteatern överfördes till 
Stadsteatern. 

 
Det tycks alltså som om man har lyckats åstadkomma det man hade föresatt sig med 

reduceringen av den fast anställda personalen.  
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Reflektioner 
 
Den mest framträdande gemensamma förändringen för dessa tre teatrar under 1990-talet 

har varit inlemmandet av teatrarna i olika koncernkonstruktioner. 
 
 
Efter många år som ekonomisk förening blev Malmö Stadsteater aktiebolag 1990. Redan 

efter knappt två år hade det förbrukat halva sitt aktiekapital. Man valde då att rekonstruera 
teatern genom att ombilda bolaget och låta det ingå i en koncern av kulturbolag istället för 
att öka aktiekapitalet i det befintliga bolaget. Ombildningen av bolaget och 
koncernkonstruktionen möjliggjorde reduceringen av personal och förändringarna av 
organisationen. Efter regimskifte i kommunen ville man inordna teatern under 
kulturförvaltningen. Därför likviderades moderbolaget så att koncernkonstruktionen 
upphörde. Efter ytterligare ekonomiska svårigheter och protester mot att teatern skulle 
inordnas i kulturförvaltningen har man återgått till en koncernkonstruktion genom bildandet 
av ett nytt moderbolag. Koncernkonstruktionen i Malmö är till skillnad från den i Stockholm 
och Göteborg en koncern av enbart kulturaktiebolag. Moderbolaget i koncernen där det 
samlade finansiella ansvaret ligger är ett styrinstrument för ekonomin i kulturbolagen. 

 
I Stockholm, och senare även i Göteborg där teatrarna redan från början varit organiserade 

som aktiebolag, har man istället konstruerat koncerner som består av många olika sorters 
kommunala bolag. I Stockholm ingår förutom Stadsteatern till exempel Svenska Bostäder, 
Familjebostäder, Stockholmshem, Stockholms hamnar och Stockholms Vatten i koncernen. 
Dessutom äger koncernens moderbolag, Stockholms Stadshus AB, 50 % av aktierna i Birka 
Energi. I Göteborg ingår bland andra Göteborgs Energi AB och Göteborgs Hamn AB i 
samma koncern som Göteborgs Stadsteater AB. Moderbolaget heter Göteborgs Kommunala 
Förvaltnings AB. 

 
För kommunerna är fördelarna med koncernkonstruktionen dels att de kan finansiera 

teatrarnas verksamhet med vinster från andra bolag inom koncernerna, dels att de får göra 
skatteavdrag för det ekonomiska bidraget till teatrarna. Det sista förutsätter att bidraget 
redovisas som ett förlustbidrag utbetalat till ett bolag inom den egna koncernen.  

 
Sammanförandet av flera kommunägda bolag i en koncern är uttrycket för en ambition att 

effektivisera den kommunala verksamheten som även teatrarna har inlemmats i. Genom 
koncernkonstruktionen har också det faktum att teatern är ett bolag - bland andra 
kommunala bolag - förtydligats.  

 
Att offentligt understödda teatrar bör vara organiserade i aktiebolagsform är en åsikt som 

ihärdigt framförs och försvaras också inifrån teatrarna. Detta synsätt är dominerande i alla 
utredningar som gjorts sedan början av 1970-talet. Förutom en hel del praktiska 
motiveringar är det återkommande argumentet för teaterns organisation som aktiebolag 
yttrandefrihetsaspekten. Grundtanken i detta resonemang är att aktiebolagsformen skyddar 
teaterns integritet gentemot ägarna. Aktiebolagslagen ses som en garant för att de som sitter 
i styrelsen främjar bolagets, alltså teaterns, intressen. Man föreställer sig också att denna 
organisationsform skall omöjliggöra att kommunpolikerna som representerar ägarna, kan 
detaljstyra teaterns verksamhet och till exempel bestämma dess repertoar. Man menar att 
aktiebolagsformen, till skillnad från förvaltningsformen, ger teaterchefen den absolut 
nödvändiga friheten som krävs för att leda en teater. 
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Koncernkonstruktionerna förändrar i viss mån situationen. Teaterns styrelse är i en koncern 
underordnad styrelsen i ett annat bolag nämligen moderbolaget. Moderbolagets styrelse skall 
givetvis främja moderbolagets intressen vilka kan vara i konflikt med teaterns. 

Aktiebolagslagen som garant för teaterns handlingsfrihet är därmed delvis satt ur spel 
eftersom moderbolaget bestämmer över dotterbolagen. Dubbleringarna av styrelseposter är 
naturligtvis tänkta att underlätta samordningen och beslutsgången. 

 
 Förhållandena ser i korthet ut såhär: 
När det gäller Malmö har de fem kulturbolagen - moderbolaget inräknat - inte exakt 

samma styrelse men väl samma ordförande, Birgit Hansson (s). Tre av bolagen, inklusive 
moderbolaget, delar dessutom viceordförande Gun Hanéll (m). Hon är även ordinarie 
ledamot i de tre övriga styrelserna. Hos de två andra bolagen är platsen som vice ordförande 
vakant. Av de övriga fyra ordinarie ledamöterna i moderbolagsstyrelsen sitter samtliga som 
ordinarie ledamot i minst en av de andra bolagsstyrelserna. Två förekommer dessutom som 
suppleanter i dotterbolagens styrelser. Av suppleanterna i moderbolagens styrelse sitter en 
som ordinarie ledamot  och en som suppleant i något av dotterbolagens styrelser. 

 
När det gäller Göteborg ingår ordföranden i styrelsen för Stadsteatern, Solveig Lindström 

(s), samt en av de andra ordinarie ledamöterna, Leif S Blomqvist (s), även som ordinarie 
ledamöter i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s ) ingår i sin tur i styrelsen för 
koncernens moderbolag Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB liksom ytterligare en 
ordinarie ledamot av kommunstyrelsen, Vivi-Ann Nilsson (s). 

 
Moderbolaget i den koncern där Stockholms Stadsteater ingår, alltså Stockholm Stadshus 

AB, har en styrelse bestående av 9 personer som samtliga sitter i kommunfullmäktige, 7 av 
dessa är borgarråd. Majoriteten i styrelsen är naturligtvis för närvarande borgerlig. 
Finansborgarrådet Carl Cederschiöld (m) är styrelseordförande och 
oppositionsborgarrådet Annika Billström (s) är vice ordförande. 
 
 

* 
 
En slutsats som ligger nära till hands är att kommunpolitikerna, när de söker lösningar på 

”sin” teaters kris, sneglar på vad man gjort i andra kommuner. Det är i sig inget fel i att 
använda sig av en lösning som använts tidigare men det bestående intrycket är att det går 
mode i lösningar. För tillfället är det koncerner som gäller. Det är symptomatiskt att när 
kommunen i Göteborg tillsatte en enmansutredning kom utredaren i princip fram till att man 
skulle göra det som redan gjorts i Malmö och Stockholm: Man använde sig av möjligheten 
att genom en ombyggnad under ett skede reducera verksamheten på Stora scenen och 
därmed begränsa behovet av personal. Man delade chefskapet och inordnade teatern i en 
koncern.  Dessutom rekryterade man Gunwi Silander, tidigare ekonomidirektör för 
Stockholms Stadsteater, som VD.  
 

* 
 

De statistiska beräkningarna för de tre teatrarna kan summeras på nedan följande vis. 
Orsakerna till att utgångsåren varierar för dessa beräkningar har förklarats tidigare i 
rapporten. Siffrorna torde, trots varierande utgångsår, vara relevanta för en jämförelse. För 
Göteborg är ”projektgruppen” borträknad. 
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Den största reduktionen av skådespelartjänster har skett i Malmö där det totala antalet 
skådespelarårsverken minskat med 63 % mellan spelåret 1990/91 och 1999. Motsvarande 
uppgifter för Göteborg är 36 % mellan spelåret 1989/90 och 1999/2000. I Stockholm har 
antalet skådespelarårsverken istället ökat med 19 % mellan spelåret 1988/89 och 1999. 
Ökningen i Stockholm kan delvis förklaras med att Parkteatern inordnats i Stadsteaterns 
verksamhet. 
 

Vidare visar beräkningarna att den fasta ensemblen i Malmö mellan ovan angivna år 
reducerats med 65 % och  i Göteborg med ungefär mellan 70-75 % beroende på hur man 
räknar. I Stockholm är motsvarande siffra 25 % mellan 1989 och 1999. 

 
Det statistiska förhållandet mellan fast anställda och tillfälligt anställda skådespelare har 

under perioden förändrats på följande sätt för de tre teatrarna: 
I Malmö är 29 % av skådespelarna tillfälligt anställda 1999 mot 24 % 1990/91. 
I Göteborg är 61 % av skådespelarna tillfälligt anställda 1999/2000 mot 1,6 % 1989/90. 
I Stockholm är 57 % av skådespelarna tillfälligt anställda 1999 mot 35 % 1989. 
 
När det gäller de sistnämnda uppgifterna kan dock en förändring i beräkningssättet 

förekomma. Vikariat för fasta tjänster har ibland redovisats som fasta tjänster trots att det 
egentligen rör sig om tillfälligt anställd personal. I årsredovisningen för Göteborgs 
Stadsteater 1996 finns en not om detta (sid.8). Där står att läsa att teatern före 1994 inte 
räknade vikariat som korttidsanställningar. På förfrågan har jag från Kulturrådet fått veta att 
Kulturrådet inte haft någon norm för bedömning av detta, det har varit upp till teatrarna. 

 
 
Nedan följer en jämförelse av beräkningarna avseende de totala personalkostnaderna 

utslaget på antalet skådespelarårsverken eller årsverken för scenartister: 
 
Om man betraktar Malmö Dramatiska teaters kostnad per skådespelarårsverke för 1999 

separat och jämför den med kostnaden per årsverke för scenartist 1989/90 är kostnaden 
620 330 kronor högre för 1999. Om man istället låter jämförelsen omfatta verksamheten för 
hela koncernen är ökningen av kostnaden avseende årsverken för scenartister 575 162 
kronor högre för 1999 än för spelåret 1989/90. Om man däremot i jämförelsen använder 
summan som visade kostnaden per årsverke för skådespelare samt sångsolister 1989/90 ser 
man för Malmö Dramatiska Teaters del en minskning med 40 982 kronor för 1999. Eftersom 
sångsolister brukar kosta mer än skådespelare är det dock svårt att fastställa huruvida man 
verkligen lyckats få ner kostnaden per skådespelarårsverke. 

 
I Göteborg visar skillnaden för personalkostnaderna utslaget på skådespelarårsverken 

mellan ovan nämnda år  en ökning med 309 989  kronor per skådespelarårsverke. Om 
”projektgruppen” och dess kostnader räknas bort framträder istället en minskning med 5 379 
kronor. 

 
I Stockholm framkommer en minskning på 76 673 kronor av personalkostnaderna utslaget 

på antalet skådespelarårsverken mellan 1989/90 och 1999. En vidare betraktelse av hela 
första hälften av 90-talet visar kostnadsminskningar för 1999 jämfört med alla dessa år. 

 
Mest intressant är kanske att Stockholms Stadsteater är den av dessa teatrar som visar sig 

ha minskat sina personalkostnader per skådespelarårsverke mest trots att volymen på 
verksamheten är störst på Stockholms Stadsteater och dessutom har ökat under decenniet. 
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Om man jämför de olika beloppen för personalkostnaderna utslaget på antalet 
skådespelarårsverken mellan de tre teatrarna ser man också att Stockholms Stadsteater har 
den lägsta nuvarande kostnaden trots att de har de högsta totala personalkostnaderna. 

 
En möjlig slutsats är att när antalet skådespelarårsverken understiger en viss volym blir 

priset per skådespelarårsverke väldigt högt eftersom verksamheten ändå kräver så pass 
mycket personal av övriga kategorier. 

 
 

* 
 

Under ett par år i mitten av 90-talet är blanketten för Kulturrådets statistikunderlag så 
utformad att man kan avläsa personalkostnader för fast anställda och tillfälligt anställda 
skådespelare separat. Men eftersom beräkningarna är gjorda utifrån årsverken blir kostnaden 
identisk eller nästan identisk oavsett anställningsform. Det är dock troligt att ett årsverke när 
det gäller tillfälligt anställda skådespelare oftare är uppdelat på flera olika personer än när 
det gäller ett årsverke för fast anställda skådespelare. 

 
I Stockholms Stadsteaters fall är kostnaden 270.000 kronor per skådespelarårsverke för 

såväl fast som tillfälligt engagerad skådespelare under 1994. Året därpå, 1995, har 
kostnaderna per årsverke för fast anställda ökat med 13.952 kronor i reellt penningvärde och 
för tillfälligt anställda med 17.744 kronor. Penningvärdet är omräknat utifrån 
konsumentprisindex. 

 
När det gäller Malmö Dramatiska Teater kan man istället notera att de separata 

kostnaderna per skådespelarårsverke går ner mellan spelåren 1994/95 och 1995/96. För 
1994/95 är den genomsnittliga personalkostnaden för fast anställda skådespelare 288.000 
kronor och för tillfälligt anställda 285.250 kronor. Medan de för 1995/96 i reellt 
penningvärde har sjunkit med 8.965 kronor för fast anställda och 6.257 kronor för tillfälligt 
anställda skådespelare. 

 
Variationen i dessa siffror beror förmodligen på variationen i löner för olika skådespelare 

Dels har en eftersökt skådespelare en högre lön oavsett anställningsform och dels kan man 
ha haft skådespelare som gått i pension med hög lön och ersatts av nyutexaminerade 
skådespelare med låg lön. 

 
 

* 
 
 
Det har under arbetet med att samla in material varit ganska kännbart att man inom 

teatrarna helst vill glömma det som varit och gå vidare. Alla har visat stor hjälpsamhet men 
det har också varit uppenbart att det är svårt att få fram en del uppgifter och att det inte 
funnits någon enhetlig statistik över personal gällande hela perioden. 

 
Ibland har vissa gruppers minskade betydelse på teatrarna framstått mycket tydligt. När jag 

till exempel frågade redovisningschefen på Göteborgs Stadsteater, Tommy Zlomislic, om 
hur och när den tillsvidareanställda regissören Claes Lundberg lämnat teatern svarade han 
att Claes Lundberg aldrig varit fast anställd på Göteborgs Stadsteater. Citat: ”i alla fall inte 
så länge jag varit här, inte sedan 1995”. Detta gäller alltså en regissör som lagt ner många 
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års arbete på denna teater. Senare fick jag av personalchefen på samma teater, Marianne 
Skoglund, de korrekta uppgifterna nämligen att Claes Lundberg ingått i ”projektgruppen” 
och valt att lämna den genom avgångsvederlag. 

 
Samma personalchef har också upprepade gånger under våra samtal uttryckt att ”det är 

svårt” att få fram de uppgifter jag efterfrågar för att ”det var så länge sedan”. Trots att det 
rört sig om endast ett par år gamla uppgifter. Detta betraktar jag snarast som ett uttryck för 
hur nära i tiden och fortfarande oläkt krisen i Göteborg är. 

 
 

* 
 
 
En bekymmersam iakttagelse i fallet Malmö Stadsteater är att förändringarna i så stor 

utsträckning formats av en kommunpolitikers egna behov och ambitioner att med offentliga 
medel leka teaterdirektör och kulturmecenat. Malmö Stadsteaters problem var förr om åren 
intimt sammanlänkade med själva teaterbyggnaden, den för taldramatik alltför stora Stora 
scenen. Med invigningen av Hippodromteatern skaffade sig kommunen ytterligare ett stort 
hus att ta hand om, som hur vackert och kulturhistoriskt intressant det än må vara inte heller 
inrymmer en idealisk scen för talteater. Johan Bengt-Påhlsson (m) hade naturligtvis aldrig 
ensam kunnat driva igenom de stora och kostsamma förändringarna. Han fick så stort 
inflytande därför att han hade fullt stöd av Joakim Ollén (m) som vid denna tidpunkt var 
kommunstyrelsens ordförande och finansansvarigt kommunalråd i Malmö och som tidigare 
själv suttit i teaterstyrelsen som vice ordförande. 

 
 Genom att den nuvarande koncernledningen under våren 2000 sade sig vilja lämna 

Hippodromteatern, lyckades de framtvinga en diskussion i såväl media som bland politiker 
om den orimliga hyreskostnaden. Under september kom nyheten om att Malmö Dramatiska 
Teater skulle få vara kvar i lokalerna på Hipp, med nedsatt hyra, till april månads utgång år 
2001. Eftersom en utflyttning vid årsskiftet skulle innebära kostnader för kommunen för de 
produktioner man då skulle tvingats ställa in lyckades alltså  koncernens ledning påvisa för 
kommunstyrelsen att det inte skulle kosta mer att sänka hyran för dessa fyra månader. Att 
koncernledningen måste ta till den här formen av schackspel för att påverka besluten kan 
tyckas sorgligt men det är uppenbarligen nödvändigt i det system man ingår i. 

 
Under senare delen av oktober, i slutskedet av arbetet med denna rapport, har nyheterna 

låtit meddela att kommunen nu presenterat en kompromisslösning så att Malmö Dramatiska 
Teater kan fortsätta sin verksamhet på Hipp. Teatern hyr fortsättningsvis endast scen och 
loger under spelperioderna. Kontor, ateljéer och replokaler flyttas till lokaler i anslutning till 
Intiman – alltså tillbaka till eller i närheten av den tidigare stadsteaterbyggnaden. Under 
perioder då teatern inte har några föreställningar skall även själva scenen på Hipp kunna 
hyras ut till andra spekulanter. 
 

De så kallade ”marknadshyrorna” för kommunala fastigheter är vad som orsakade att den 
senaste situationen i Malmö överhuvudtaget kunde uppstå. Det kan vara värt att påminna om 
att det var samma kommunledning som fattade beslutet om köpet av Hippodromfastigheten 
som också införde marknadshyror för kommunala fastigheter. Detta var ett uttryck för det 
”näringslivmässiga” sätt att sköta kommunens verksamheter som dåvarande 
kommunledning förespråkade. Men hyran för Hipp – på 13 miljoner - borde få kallas 
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”marknadsmässig” bara om det fanns någon annan presumtiv hyresgäst som också var 
beredd att betala den. Någon sådan lyckades kommunen uppenbarligen inte hitta. 

 
En förändring av de höga lokalkostnaderna för kulturinstitutioner tycks för övrigt vara på 

gång på riksnivå. Nyligen offentliggjordes en rapport från ESO  - Expertgruppen för studier 
i offentlig ekonomi, som är en kommitté under Finansdepartementet. Rapporten heter ”Leka 
marknad”, är skriven av Lena Svanberg och tar just tar upp godtyckligheten i hyrorna för de 
statliga kulturinstitutionerna. I regeringsförklaringen hösten 2000 står det att 
kulturinstitutionernas lokalkostnader skall ses över och kulturministern Marita Ulvskog 
uppges räkna med ett nytt hyresförslag till vårpropositionen. (DN 21/9 2000) 

Man kan hoppas att det kommer en uppföljning på kommunal nivå. 
 
 

* 
 
 
Stockholm Stadsteater har under 1990-talet visat en större stabilitet än såväl Göteborgs 

Stadsteater som Malmö Stadsteater/Malmö Dramatiska Teater. 
Detta beror bland annat på att man i Stockholm till skillnad från Göteborg och Malmö bara 

behövt genomföra ett byte av teaterchef under perioden, vilket delvis beror på att 
Stockholms Stadsteater under senare delen av decenniet fått mycket större ekonomiska 
resurser till sitt förfogande än Göteborgs Stadsteater och Malmö Dramatiska Teater. Det 
finns flera förklaringen till varför Göteborgs Stadsteater får så avsevärt mindre ekonomiska 
resurser från sina ägare än Stockholms Stadsteater: Bland annat det faktum att Göteborgs 
kommun också har huvudansvar för såväl Göteborgsoperan som Folkteatern förutom för 
Göteborgs Stadsteater. En liknande situation råder i Malmö, genom koncernens olika bolag 
för musikteater och dans. Stockholms Stad är dessutom en större kommun med fler 
innevånare och större inkomster. 

 
Det är värt att notera att Stockholms Stadsteater kvantitativt sett är en mycket större teater 

än såväl Göteborgs Stadsteater som Malmö Dramatiska Teater. Detta gäller såväl personal 
som antalet scener och ekonomiska resurser. Det gör att varje annan jämförelse mellan dessa 
tre teatrar - stadsteatrarna i landets tre största städer – blir orättvis. 

 
Att den mest resursstarka stadsteatern i landet ligger i landets huvudstad, som också 

befolkningsmässigt är landets största stad, är i och för sig inte konstigt. Vad som kan tyckas 
konstigt är att Stockholm har två stora offentligt finansierade dramatiska teatrar som 
dessutom inte är samordnade utan konkurrerar med varandra. Även om Dramaten, i 
egenskap av nationalscen, egentligen är hela landets teater är den, då teaterhuset finns i 
Stockholm, lättast tillgänglig för stockholmarna. Diskussionen om förhållandet mellan 
Dramaten och Stockholms Stadsteater ligger i och för sig utanför ämnet för denna 
undersökning men den anknyter till en annan intressant fråga, nämligen den om förhållandet 
mellan den statliga kulturpolitiken och den kommunala. I stadsteatrarnas årsredovisningar 
nämns statens roll endast i samband med att man beklagar sig över de proportionellt sett 
minskade statliga anslagen. I övrigt tycks det stå kommunerna fritt att själva avgöra hur man 
skall hantera kulturfrågorna inklusive teatern. 

 
* 
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För Stockholms Stadsteater betalas koncernbidraget från och med 1999 ut i efterskott. 
Därmed tvingas teatern låna pengar för att driva verksamheten och drar på sig ytterligare 
kostnader i form av en räntebelastning. I redovisningen visas alla teaterns utgifter som 
underskott. Långivare är Stockholms Stad och även lånekostnaden täcks så småningom av 
koncernbidraget. 

 
Enligt koncernekonomen Gull Axén är lånebelastningen främst tänkt att fungera som en 

broms för teaterns utgifter, en påminnelse om att man inte har några egna pengar att driva 
verksamhet för. Det är enligt henne också en korrigering av tidigare praxis eftersom man 
inom en koncern enligt lagen inte får låna ut pengar utan ränta. Jag citerar ur hennes brev: 

 
”Koncernbidraget betalas ut i efterskott. För att bolaget inte skall tvingas upprätta 

kontrollbalansräkning under löpande år finns en kapitaltäckningsgaranti utställd av 
moderbolaget, Stockholms Stadshus AB.” 

 
”Fram till och med år 1998 har Stadsteatern fått likviditetsbidrag, ett lån utan ränta, som 

betalas ut som förskott, baserat på förväntat koncernbidrag. Detta förfaringssätt upphörde 
från och med 1999, då Stadsteatern för att klara sin verksamhet under löpande år får låna 
pengar från stadens internbank, till normala räntevillkor. Detta är det sätt som alla 
verksamheter som drivs i bolagsform är hänvisade till. Räntekostnaden ingår i det underskott 
som täcks med koncernbidrag.” 

 
 
Denna förändring har gjorts eftersom direktiven, sedan det blev borgerlig majoritet i 

Stockholms kommunfullmäktige, säger att även kommunala bolag skall drivas enligt de 
lagar och regler som gäller för alla bolag. Ansvaret för denna förändring ligger i sista hand 
hos kommunfullmäktige eftersom man där tidigare år, med annan politisk majoritet, tagit 
beslut om att Stadsteatern skall få likviditetsbidrag under året. Det har man inte gjort för 
1999. Den ränta som uppkommer genom att teatern tvingas låna upp pengar till att driva 
verksamheten betalas alltså även den av koncernen och långivaren är Stockholms Stad. 
Räntekostnaden för året är 1,8 % av rörelseresultatet. Det verkar inte i första hand ha varit 
skatteavdraget för låneränta som motiverat förändringen utan snarare en uttalad politisk vilja 
att de kommunala bolagen skall underordnas samma regler som övriga bolag. 

 
 
När jag frågade teaterns egen ekonomichef, vvd Sverker Gawell, om detta förklarade han 

att allt som för mig såg märkligt ut i årsredovisningen bara var teknikaliteter tillkomna av 
skatteskäl för koncernen, samt att teatern i själva verket höll sig inom de ramar som den var 
tilldelad: Att man beslutat om en ram på 168 Mkr för teaterns verksamhet 1999 och att man 
fått ett resultat på -167,5 Mkr. 

 
På min förfrågan om varför det då inte framgår av årsredovisningen att man faktiskt hållit 

sig inom budget fick jag svaret att det beror på skattemyndigheterna. För att koncernbidraget 
skall vara befriat från statlig skatt måste det vara ett förlustbidrag. Att man tidigare redovisat 
på ett annat sätt och att man på andra teatrar t.ex. Göteborgs Stadsteater fortfarande 
redovisar koncernbidraget som en intäkt förklarade han med att skattemyndigheterna beter 
sig olika på olika orter. 

 
Det faktum att kommunerna så aktivt ägnar sig åt att undanhålla staten skatt väcker hos 

mig frågan om vad detta kan tänkas ge för signaler till medborgarna. Vvd Sverker Gawell är 
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för sin del, som många andra, övertygad om att aktiebolagsformen är den ideala formen för 
att driva en offentlig teater och håller inte alls med mig om att dessa bokföringsoperationer 
är invecklade och dessutom otydliga. 

 
Sedan jag i våras fick vetskap om kommunens nya rutiner för utbetalning av 

koncernbidraget har jag frågat mig om inte dessa uppgifter skulle komma att användas i 
media för att ifrågasätta teaterverksamheten. Den 17 oktober publicerade så Stockholms nya 
gratiskvällstidning ”Stockholm News” ett reportage med anledning av Stockholms 
Stadsteaters 40-årsjubileum. Den spalt på sidan 13 i tidningen där Stadsteaterns historia 
sammanfattas kronologiskt avslutas med följande rader: 

”1999. Teatern uppvisar en förlust på 167,5 miljoner kronor, trots bidrag på 40,3 miljoner.” 
 
 

* 
 

 
Oavsett vad man anser i frågan om offentliga teatrars organisationsform tror jag att det 

skulle kunna gagna institutionsteatrarna om deras ekonomier vore enklare och därmed mer 
överskådliga för den vanlige medborgaren än vad de är just nu. 

 
Men med tanke på hur invecklade kommunernas egna ekonomier är så är det säkert inte 

alldeles lätt att åstadkomma en förändring för bara teatrarnas del. Kommunerna ingår 
dessutom i olika regionala samarbeten, med länen eller landstingen, som ytterligare 
försvårar överskådligheten. För Malmös del sker till exempel en skatteväxling med Region 
Skåne som får effekter på teaterbolagens ekonomi. Ibland kan också ägarförhållandena vara 
uppdelade, detta gällde tidigare för Skånes Dansteater. Ett annat exempel är 
Göteborgsoperan som också har Göteborgs kommun som huvudfinansiär. Kommunen äger 
huset men inte verksamheten, verksamheten ägs i aktiebolagsform av Västra Götalands län 
men huvudfinansiär är alltså Göteborgs kommun som dessutom äger ett av de bolag, 
Göteborgs Hamn AB, som är en av Göteborgsoperans huvudsponsorer. 
Göteborgs Hamn AB ingår i sin tur i koncernen Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, 
där även Göteborgs Stadsteater ingår. 

 
På kommunernas och även de olika bolagens hemsidor är informationen om 

ägarförhållandena, för att inte tala om finansieringsvägarna, mycket otillräcklig, ofta 
obefintlig. Denna detalj skulle man kunna korrigera. 

 
 

* 
 
 
Hos den nu sittande politiska majoriteten i Stockholms kommun finns en uttalad ambition 

att inom kommunens verksamheter skilja myndighetsutövande enheter från affärsdrivande. 
Det innebär att all verksamhet som inte är strategisk ledningsfunktion eller ren 
myndighetsutövning skall konkurrensutsättas. Dessutom definieras i det här sammanhanget 
”myndighetsutövning” ganska smalt så att det endast kommer att syfta på reglerande 
funktioner. 

 
Eftersom den politiska majoriteten anser att kommunen egentligen inte bör ägna sig åt 

affärsdrivande verksamhet vill de på sikt sälja så många som möjligt av de kommunala 
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bolagen, lägga ut lämpliga verksamheter på entreprenad och låta kommunen endast ha hand 
om själva myndighetsutövningen. 

 
Stadsteatern tillhör knappast de bolag som är möjliga att sälja. Än så länge finansieras 

teaterverksamheten genom de bolag i koncernen som går med vinst . I likhet med de förslag 
som förts fram om biblioteken, tänker man sig kanske att Stadsteatern skulle kunna 
konkurrensutsättas och läggas ut på entreprenad. 

 
Madeleine Sjöstedt som är handläggare i kulturfrågor inom kulturroteln har dock efter att 

ha undersökt saken meddelat mig att man inte har några planer på förändringar för 
Stadsteaterns del och att Stadsteaterns verksamhet och ekonomi på intet sätt är hotat. Man 
ser förändringarna av koncernen som så långsiktiga att man inte anser att det är nödvändigt 
att diskutera frågan om en alternativ organisationsform för teatern, eftersom den anses vara 
hypotetisk.  

 
Moderaterna i kommunstyrelsen driver dock en mycket tydlig linje när det gäller 

avveckling av de kommunala bolagen. De handlar snabbt för att hinna med att göra så stora 
förändringar som möjligt inom innevarande mandatperiod och kommer säkert att fortsätta på 
samma sätt när de får en ny mandatperiod. Om de vinstgivande bolagen i koncernen säljs 
kan de inte längre täcka aktiebolaget Stadsteaterns ”förlustverksamhet” och då blir en 
förändring nödvändig. 

 
Bo Andersson som är biträdande borgarrådssekreterare på finansroteln meddelade mig på 

min förfrågan om vad moderaterna i Stockholm anser om Stadsteaterns organisationsform, 
att man inte har några planer på att göra om teatern till en förvaltning. Moderaterna håller 
visserligen fast vid synpunkten att all verksamhet som inte är kärnverksamhet, det vill säga 
myndighetsutövning, skall konkurrensutsättas men anser samtidigt att konstnärligt 
ledningsarbete skall utgöra ett undantag. De kommer dock att göra en översyn av teaterns 
verksamhet och policy för att bättre fastställa vad som är teaterns ansvar och mål, alltså vad 
Stockholms Stadsteaters uppdrag består i. Denna översyn skall inledas genom ett 
seminarium med teaterledningen om dessa frågor. Seminariet kommer att hållas den 10 
november 2000.  

 
Alternativet att Stockholms Stadsteater skulle kunna inordnas under Kulturförvaltningen 

har däremot varit aktuellt tidigare: Frågan om Stockholm Stadsteaters organisationsform 
avhandlades i Stockholms kommunfullmäktige i början av 90-talet. 

 
I november 1992 antog kommunfullmäktige, inom ramen för dåvarande finansborgarrådet 

Carl Cederschiölds (m) förslag till budget, att Stadsteatern skulle lämna koncernen 
Stockholms Stadshus AB, överföras till förvaltningsform och tillsammans med Parkteatern 
ingå i den nya kulturförvaltningen Kultur Stockholm, samt att kulturförvaltningen skulle få i 
uppdrag att avbolagisera Stadsteatern. Detta beslut hade föregåtts av Göran Långsveds 
”Stadsteaterutredningen” som tillkommit på uppdrag av Stockholms Stads finansavdelning.  

 
Anna Lind (s) var vid denna tidpunkt styrelseordförande för Stockholms Stadsteater samt 

borgarråd med ansvar för kulturroteln och kulturnämndens ordförande. På uppdrag av 
kulturförvaltningen färdigställde Mats Johansson, i maj 1993, en rapport ”för att belysa 
konsekvenserna av en förändrad organisationsform för Stadsteatern”. I denna rapport 
försvaras aktiebolagsformen som den bästa tänkbara organisationsformen för Stockholms 
Stadsteater. Slutresultatet blev att kulturnämnden, under ledning av Anna Lind, i september 
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1993, ställde sig bakom slutsatserna i Mats Johanssons rapport och föreslog 
kommunfullmäktige att Stadsteatern skulle kvarstå som ett av staden helägt aktiebolag 
underställt kommunfullmäktige. Sålunda gjordes ingen förändring av teaterns 
organisationsform. 

 
Att inordna teatern i en förvaltning tycks alltså vara en tanke som ibland tilltalar politiker 

oavsett partitillhörighet: 
I Malmö var det moderaterna som stod för koncernbildningen och det ”näringslivmässiga” 

sättet att driva teaterbolagen. Där var det socialdemokraterna som i ett skede ville inordna 
teatern under kulturförvaltningen. I Stockholm däremot drev moderaterna 1992  linjen att 
Stadsteatern borde avbolagiseras och inordnas i en förvaltning. 

  
I båda fallen hoppades man troligen kunna styra teatrarna bättre i förvaltningsform. 

Sannolikt var det dock ekonomisk styrning politikerna eftersträvade i dessa fall eftersom 
teatrarnas ständigt återkommande problem framstod som just ekonomiska. 

 
 

* 
 
 

Frågan om huruvida aktiebolagsformen verkligen passar för offentligt finansierade teatrar 
är värd att ytterligare begrundas. Aktiebolagsformen är en modell som är konstruerad för 
och därför utgår från en vinstmaximerande verksamhet. Tanken är att verksamheten skall 
skapa ett mervärde som också kan möjliggöra att den växer. I sämsta fall skall bolaget 
åtminstone gå runt, dra sina egna kostnader. Annars kommer aktiekapitalet att förbrukas och 
bolaget tvingas i konkurs. De offentliga teatrarna har en låg självfinansieringsgrad, detta 
trots att kraven successivt ökat under hela 90-talet.  

 
Självfinansieringsgraden uppskattas, av Ulf Kjell Gür, ha varit ungefär 7-8 %  för 

Göteborgs Stadsteater i början av 90-talet. Kravet från ägarna var att upparbeta den till 12 % 
och teatern lyckades nå upp till ungefär 15% vid mitten av 90-talet. Om man gör en 
beräkning utifrån 1999 års statistikunderlag är självfinansieringsgraden idag 10,5 % för 
Göteborgs Stadsteater, 9,6 % för Stockholms Stadsteater och 8 % för Malmö Dramatiska 
Teater. Bidrag, sponsring och ränteinkomster - vilka tillkommer genom bidragen - är ej 
inräknade. 

 
Enligt Malmökoncernens ekonom Robert Odeberger hade Malmö Musikteater AB en 

självfinansieringsgrad på 28,2 % för 1999. Tidigare år har den enligt hans beräkningar varit 
uppe i 35-40%, vilket  i dessa sammanhang är en extremt hög siffra. Som en jämförelse kan 
nämnas att Dramatens självfinansieringsgrad ligger på ungefär 20-25 %. 

 
Det är svårt att föreställa sig ett kommersiellt aktiebolag eller en kommersiell koncern som 

skulle kunna fungera under dessa villkor. Den statliga och kommunala finansieringen, 
oavsett om den kallas koncernbidrag eller anslag, är fundamentet för verksamheten. 
Den sponsring som förekommer är mycket marginell liksom de smärre bidrag som ibland 
tillkommer från andra givare, till exempel EU eller SIDA. 

 
Saken är den att även om salongerna vore fullsatta året om skulle inte teatrarna 

kunna dra sina egna kostnader. Med utgångspunkt från ovan gjorda beräkningar skulle det 
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för Stadsteatrarnas del krävas ungefär en tiodubbling av biljettpriserna för att verksamheten 
skulle finansiera sig själv. För Dramatens del en fyra- eller femdubbling. 

Så drastiska höjningar av biljettpriserna skulle naturligtvis få till följd att antalet besökare 
avsevärt minskade så att situationen ändå var densamma.  

 
Det är ur strikt ekonomisk synvinkel en ren förlustaffär att driva en repertoarteater med 

fast ensemble och övrig fast anställd personal. Den intressanta frågan är huruvida det finns 
andra värden att slå vakt om.  

 
Det är här titelbladets Bergman-citat kommer in: Institutionsteatrarna växte fram i Sverige 

ur ambitionerna att förverkliga folkteaterdrömmen. Denna dröm handlade dock inte enbart 
om kvantitet. Viljan att göra scenkonsten tillgänglig för en större och bredare publik byggde 
på uppfattningen att teaterkonsten hade ett egenvärde. Teatern ansågs vara ett viktigt forum 
i det demokratiska samhället och en ökad tillgång på teaterupplevelser betraktades som ett 
led i folkbildningen. Teatrarnas biljettintäkter var en fullkomligt ovidkommande fråga, 
vilket Bergman beskriver i citatet.  

 
En jämförelse mellan dagens institutionsteatrar och privatteatrarna är inte heller adekvat. 

Privatteatrarna producerar teater utifrån helt andra villkor. De håller sig med ett minimum av 
fast bemanning, har inte fast anställda ensembler och spelar inte repertoarteater utan sätter 
endast upp ett publikdragande stycke åt gången.  

 
Sett ur det här perspektivet kan det tyckas som om de offentligt ägda teatrarna genom sin 

organisationsform tvingas ”leka bolag”. 
 
 

* 
 
 

Det tidigare refererade exemplet med Stockholms Stadsteater visar – genom Anna Linds 
agerande som styrelseordförande - hur ihärdigt teaterns organisation som aktiebolag 
försvaras inifrån teatrarna själva. Grundläggande för hela resonemanget är att det inte är 
önskvärt att en konstnärlig institution styrs av politiker. Detta trots att politikerna är 
folkvalda och faktiskt representerar medborgarna. Man anser att man på detta sätt skyddar 
konstens integritet. 

 
Denna argumentation väcker ofrånkomligen frågan om när senast teaterns yttrandefrihet 

varit hotad. Vad är det för subversiv verksamhet de offentligt understödda teatrarna tänker 
ägna sig åt så att politikerna skulle frestas tysta dem? Tanken på teatern som en plats där nya 
omstörtande idéer produceras och sprids är smickrande för teatern själv. Men är det så eller 
borde det vara så? Är det det som är institutionsteaterns uppgift?  

 
Institutionsteatrarna har ett samhälleligt uppdrag och det är därför som de är offentligt 

finansierade. Vari består då detta uppdrag? 
 
De målformuleringar som finns är vagt och allmänt hållna, med tiden mer anspråksfulla 

men utan konkretion. ”Syftet med bolagets verksamhet är att utöva teaterverksamhet av god 
konstnärlig art” är ett typiskt exempel. Att det finns litet av varje på repertoaren brukar bli 
resultatet. Ibland försöker man profilera teatern eller en del av den genom att satsa på 
samtidsskildringar. 
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Att behandla ”aktuella och samhällsengagerande frågor” (…) ”utan att ge avkall på 

föreställningarnas underhållningsvärde” är till exempel ett uttalat mål för Göteborgs 
Stadsteater enligt den senaste årsredovisningen. 

 
Det statliga kulturpolitiska målet ”att bevara och bruka” kulturarvet nämns däremot inte i 

någon av dessa teatrars målangivelser. Detta kan tyckas lite konstigt med tanke på att man 
med en slags automatik kontinuerligt spelar äldre pjäser och dramatiseringar av äldre 
litteratur. Så även under senare år på Göteborgs Stadsteater. 
 

En tanke som ofta återkommer i diskussioner om hur teatrarna skall få mer publik, ny 
publik och publik ur den yngre generationen, är att repertoaren skall var samtidsinriktad och 
”modern”. Det tycks som om institutionsteatern odlar ett obesvarat svärmeri för ungdomen 
och därför försöker ge ungdomen det ungdomen vill ha. Kanske borde man istället fundera 
över vad man skulle kunna ge som inte ungdomarna redan får i överflöd från annat håll. 
 

 
 

* 
 
 

Behovet av mer konkreta målformuleringar för offentligt finansierade teatrar framstår 
alltså som en mycket central fråga oavsett organisationsform. Det förutsätter naturligtvis att 
ägaren, kommunen, är aktiv, sätter tydliga mål och tillsätter styrelser som kan se till att 
dessa mål uppfylls. 

 
I ett konventionellt bolag där syftet är att skapa vinst, kan ägaren genom regelbunden och 

väl skött rapportering kontrollera om så är fallet. Ersätter man vinsten med ”kulturellt värde” 
eller ”konstnärlig kvalité” måste man faktiskt försöka definiera en valuta för dessa värden. 
Alltså våga ta ställning för vad som skall gynnas. Som det nu är håller man sig med alltför 
vaga målformuleringar. Man uppger att teaterns mål är att spela teater med ”god kvalité” 
men anger ingen inriktning. Därmed blir orsakerna till att man driver en teater oklara och 
repertoaren blir godtycklig. Man kommer alltid tillbaka till frågan ”vad skall 
institutionsteatern spela”, vad är den till för? 

 
 Att kraven på kostnadseffektivitet har ökat gör det än mer nödvändigt att formulera andra 

konkreta mål. Dessa mål kan vara såväl konstnärliga som samhälleliga men de måste 
konkretiseras så att det blir möjligt att värdera i vilken mån man uppfyller dem. Återigen 
handlar det om repertoaren, om vad man skall spela. 
 

De offentligt drivna teatrarnas berättigande kommer annars att alltmer ifrågasättas, 
eftersom deras tydligast angivna mål är att maximera kvantiteten på verksamheten inom 
given budget. Visserligen står det ofta ”utan att göra avkall på kvalitén”, hur nu det skulle 
kunna vara möjligt. Det främsta målet är ju att göra mer teater för pengarna och få fler 
besökare, allt annat är sekundärt. I Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning för 1999 står 
det till exempel om dotterbolaget Stadsteaterns affärsidé: ”Ambitionen är att genom hög 
kvalité (…) infria och överträffa stockholmarnas förväntningar så att fler kommer och 
återkommer som publik till teatern.” Den höga kvalitén är alltså här endast ett medel inte ett 
mål. 
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När, som nu, det enda tydligt angivna målet är att ekonomin skall gå ihop satsar 

teaterledningarna mest resurser och engagemang på den typ av teater som höjer 
biljettnintäkterna. De stora uppsättningarna, på de stora scenerna med de stora salongerna 
där man får in stora publikmassor, prioriteras på bekostnad av intimare iscensättningar. De 
gamla husen, de stora konventionella teaterrummen med upphöjd tittskåpsscen, tillåts bli 
vad som bestämmer formen för uppsättningarna. Detta sker på bekostnad av det sökande, 
forskande, experimenterande arbete som egentligen är fundamentet i all konstnärlig 
verksamhet. Endast undantagsvis kan förhållandet mellan publik och åskådare påverkas, 
förändras och förnyas. Naturligtvis leder detta till en formmässig stagnation. Teaterrummet 
förändras inte, förhållandet mellan scen och salong cementeras i en föråldrad form, 
rumsteaterbegreppet förankras aldrig hos en bred publik. 

 
 

* 
 

Varken hänsynen till de gamla teaterbyggnaderna eller respekten för de ekonomiska 
ramarna borde få vara det som i första hand bestämmer utformningen av de offentligt drivna 
teatrarnas verksamhet. 
 

Det kulturpolitiska målet att ”bevara och bruka kulturarvet” skulle kunna ligga till grund 
för en mer konkret målangivelse för dessa teatrar. En uttalad prioritering av detta uppdrag 
skulle förskjuta tyngdpunkten i repertoaren och ge den en tydlig profil. Institutionsteaterns 
främsta uppgift skulle därmed bli att kontinuerligt förse den uppväxande generationen med 
en kanon av klassikeruppsättningar, levandegöra kulturarvet och föra det vidare. 

Man skulle alltså bli tvungen att diskutera hur en kanon för teatern ser ut, försöka fastställa 
de pjäser som man vågar påstå är en omistlig del av det svenska och västerländska 
kulturarvet. Pjäser vilka den uppväxande generationen inte bara skall ha hört talas om eller 
läst utan framförallt ha sett uppförda. 

Teatrarna skulle också behöva ges möjlighet till att ha flera av dessa uppsättningar 
parallellt på sin repertoar under ett antal år för att kunna spela dem omväxlande med 
varandra och därmed öka tillgängligheten. Först vid sidan om denna kanon skulle man i mån 
av plats och resurser kunna spela andra uppsättningar av företrädesvis moderna klassiker 
eller nyskrivna pjäser. Som det är idag drivs verksamheten med en stor produktionshets, en 
ständigt jakt på något nytt som man helst också bör vara först med.  
 

Vinsten med ovan skisserade hållning – som kan tyckas som en återgång till ett väldigt 
gammalmodigt sätt att driva en teater – skulle vara att institutionsteatrarna fick ett konkret 
samhällstjänande uppdrag. Idag tyngs de istället av högtravande, vaga målformuleringar 
kombinerade med krav på att till varje pris dra publik. 
 
 

* 
 
 

Den rädsla för politisk styrning som är vanlig inom teaterinstitutionerna måste ha bidragit 
till att målformuleringarna för dessa teatrar förblivit så vaga. 

 
I våra dagar borde man snarare oroa sig för den nyliberala synen på kulturpolitik som fått 

starkt fäste såväl bland politiker som i media. 
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Enligt de nyliberala synsättet är all teaterpolitik av ondo eftersom teaterkonsumtion är en 
fritidssysselsättning som hör privatlivet till. Man anser vidare att staten och kommunen inte 
bör hålla på med teaterproduktion eftersom det snedvrider konkurrensen för 
nöjesproducenterna. Den fria konkurrensen mellan oberoende producenter anses kunna lösa 
alla behov, så även de kulturella. 

 
Men de skattefinansierade kulturinstitutionerna finns för att alla medborgare som är 

intresserade - inte endast de mest ekonomiskt resursstarka - skall ha tillgång till kulturarvet 
och möjlighet att fördjupa sitt förhållande till det. Kulturarvet är en nyckel till historien, det 
ligger i samhällets intresse att bevara kulturarvet för annars blir samhället historielöst och 
historielöshet är farligt. Verksamheten på en kulturinstitution kan inte jämställas med den 
kommersiella nöjesproduktionen och bör heller inte konkurrera med den. 
 
 
 
 
 
 

Dilek Gür 
Stockholm den 31 oktober 2000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bilagor*: 
1. Repertoar 1989/90 samt 1999 för Stockholms Stadsteater 
2. Repertoar 1989/90 samt 1999 Göteborgs Stadsteater 
3. Repertoar 1989/90 samt 1999 Malmö Dramatiska Teater / Malmö Stadsteater 
 
 
 

* Dessa repertoarlistor är inte fullständiga utan tar främst upp de stora  produktionerna av 
talteater som gjorts på huvudscenerna. Övrig verksamhet, i den mån den förekommit, nämns 
summariskt. 
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Bilaga 1: Repertoar Stockholms Stadsteater: 
 
 
1989/90 1999 
 
Möss och Människor av Steinbeck Andras pengar av Sterner 
 
Besökare   av Strauss Den Girige av Molière 
 
Sex roller söker en… av Pirandello Hjälten på den gröna ön av Synge 
 
Kean av Sartre efter Dumas Ett drömspel av Strindberg 
 
Mars eller kärlekens … av Smeds Hedda av Ibsen 
 
Brand av Ibsen Stockholmsblod av Svedelid 
 
Lars och Ove eller… av Druker Enligt Amy av Hare 
 
Isbjörnarna av Gardell Piaf av Gems 
 
Kidnapparen av Dahlström (med DI) Linje Lusta av Williams 
 
Finns det tigrar i Kongo? av Ahlfors/Bargum De saknade av Norén 
 
Elvire Jouvet - 1940 av Jaques/Jouvet (med Kulturhuset) I minne av De Boer 
 
Så var det av Johnston I afton Lola Blau av Kreisler 
 
Tre skådepelare och … av Ghelderode Getingsommar av Strömberg 
 
Rönnerdahl & Co Hand i hand av Fredén 
 
 Rendez-vous i Rio av Ohlsson 
 
Unga Klara Rabarbers av Blom 
Underbarn av Gredeby  
Stormen av Shakespeare Namnet av Fosse 
 
 Rum med sol av Asmussen 
 
Dockteatern Långa Näsan Speed the Plow av Mamet 
 
Soppteater 
 Unga Klara  
Teatersport Besvärliga människor av Gredeby 
 Flickan, mamman och… av Osten 
  
 Dockteatern Långa Näsan  
 
 Soppteater 
 
 Parkteatern 
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Bilaga 2: Repertoar Göteborgs Stadsteater: 
 
 
1989/90 1999 
 
 
Den Goda människan… av Brecht Människor i solen av Gardell 
 
Slaget vid Lepanto av Barker Closer av Marber 
 
En fulings bekännelser av Gardell  Tre Systrar av Tjechov 
 
Rickard III av Shakespeare Krig och Fred efter Tolstoj 
 
Chang Eng av Tunström Fiasko i … av Mamet/May/Allen 
 
Lena och Percy … av Gardell Europeiska Kritcirkeln av Brecht 
 
Skogspromenader av Blessing Grandavägen 7 av Grimsdóttir 
 
Järnbörd av Dahlström Frankenstein efter Shelley 
 
Shirley Valentine av Russel Till Damaskus av Strindberg 
 
Hedda Gabler av Ibsen Anna Karenina efter Tolstoj 
 
Pojkbiten av Edwall Via Dolorosa av Hare 
 
Stadsbiblioteket Copenhagen av Freyn 
 
Backa Teater Dagens Lunchteater 
 
Angereds Teater Direktsänt 
 
 Elfte timmen 
 
 Fingret i ögat 
 
 Backa Teater 
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Bilaga 3: Repertoar Malmö Stadsteater / Malmö Dramatiska Teater: 
 
 
1989/90 1999 
(ej opera, musikal, balett) 
 
 
En uppstoppad hund av Göthe  Folkmord eller min … av Schwab 
 
Lång dags färd mot natt av O’Neill  Folkhemsnatten av Hallberg 
 
Shirley Valentine av Russel  Privatliv av Coward 
 
Slaghet vid Lepanto av Barker  Den komiska illusionen av Corneille 
 
Kärlek och magi i… av Wertmüller  Misantropen av Molière 
 
Brott och Straff av Dostojevskij  Till alla brustna hjärtan av Motton 
 
Lulu Ziegler av Wesén   Tvisten av Marivaux 
 
Hemliga vänner av Herfurtner  Blåskägg av Dea Loher 
 
Obevakad övergång av Modin/Christofferson Cyrano av Gottfidsson 
 
Finns det tigrar i Kongo? av Ahlfors/Bargum 
 
Ett inferno av Strindberg 
 
I havskäften av Forsberg 
 
Hjältekonungens dotter av Monthan 
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