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På en föreläsning jag brukar hålla påpekar jag att när jorden var 

ung och människorna, liksom djuren, vandrande över den Afrikanska 

kontinentens väldiga landskap fanns det redan då ett behov av att 

uttrycka sin existens. I grottor finns handavtryck som säger - jag var 

här. Senare kom bilder av djur och människor, de första  

kulturella uttrycken. Konsten uppstod för att behovet redan fanns 

inom oss. Men det räckte inte. Musiken, sången och dansen var 

ytterligare sätt att uttrycka sin existens, men också glädje och viktiga 

händelser i samhället. Ju mer komplext samhället blev desto mer öka-

de behoven av att uttrycka sig kulturellt. Det var under 400-talet i Aten 

som den sorts teater vi har idag började ta form. Den uppstod som en 

möjlighet att kommentera och reflektera samhället omkring sig och 

kanske också inspirera människor till eftertanke och förändring. Ibland 

genom skratt, ibland genom allvar

Under 2017 prövade vi på Västerbottensteatern både skratt och allvar. 

Så skedde till exempel i Darling Dorotea vår berättelse om oss här i 

Västerbotten från kust till inland, så skedde i Viskningar UngHästens 

produktion om mobbning och så skedde med Danslektionen vår 

romantiska komedi om bland annat Aspbergers syndrom. ”Kan man 

verkligen skratta när någon visar upp ett handikapp?” frågade min 

granne mig. Ja, om vi skrattar med och inte åt personen. Det är ju 

teaterns kraft att visa världens dråplighet och ge oss tillåtelse att le –  

åt oss själva. 

Västerbottensteatern vill med alla våra föreställningar bjuda in till en 

stunds gemenskap kring vad det vill säga att vara människa. Med våra 

berättelser vill vi berätta om olika människors existens. Några kanske 

omedelbart igenkännbara, andra för oss nya och kanske, vid första 

ögonkastet, helt främmande. Men någonstans därinne i det okända 

vilar samma sanning som finns i oss alla. En önskan om att bli älskade. 

En längtan efter att bli bekräftade. Bekräftade att det har betydelse om 

vi levt eller ej. Så blir det främmande bekant. Det är teaterns kraft.

Kom känn kraften!

Varför behöver vi teater?

FRANSESCA QUARTEY,  
VD/KONSTNÄRLIG LEDARE PÅ  
VÄSTERBOTTENSTEATERN

Västerbottensteatern AB  
Nordlandergatan 1 | 931 33 Skellefteå  

0910-71 56 00 | Org nr 556214-5184 
www.vasterbottensteatern.se

Omslag: föreställningsbild från Darling Dorotea.  

Foto: Patrick Degerman
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Viskningar
Foto: Patrick Degerman
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Darling Dorotea
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Styrelsens säte: Skellefteå

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).

Vad skulle hända om Norrland bröt sig loss från resten av 
Sverige? Den tanken provades i den nyskrivna pjäsen Darling 
Dorotea, inspirerad av västerbottningars  egna ord och tankar. 

Darling Dorotea var en upplevelse där publiken hamnade mitt i det 
dramatiska skedet då en statskupp äger rum och vi fick följa med 
bakom kulisserna i maktens korridorer. Med humor, värme, mycket 
musik och stor ensemble tog föreställningen sig an angelägna 
frågor om Västerbottens och norra Sveriges framtid, nutid och 
historia.

Manus: Bobo Lundén, Tora von Platen 
Regi: Bobo Lundén 
Scenografi och kostym: Helena Weegar 
Mask: Helena Andersson 
Musikarrangemang: Cay Nyqvist 
Medverkande: David Andersson, Gunnar Eklund, Annika Isaksson, 
Mikael Lindgren, Margareta Niss, Adrian Nordin,  EvaMaria Oria och 
Anna Söderling

Primär målgrupp: vuxna    
Föreställningar: 31  Publik: 2424
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En historia om skog, insekter, arvstvister, 
barndom och Julius Caesars åsikter om 
älgar, framförd av Greger Ottosson.

Med musik, skådespeleri och berättande 
gav sig Greger Ottoson i kast med både 
skrönor och verkliga händelser. Greger 
berättade om Robert Marklund och hans 
något komplicerade relation till sin pappa 
Verner, om en tragikomisk arvstvist och 
familjerelationer. Men det är också en 
berättelse om pojken Greger och hans farfar, 
om en uppväxt i skogen, i skugglandet 
mellan hav och fjäll. 

Manus: Martin Lindberg 
Regi: Martin Lindberg 
Scenografi och kostym: Linda Tublerova 
Musikarrangemang: Cay Nyqvist 
Medverkande: Greger Ottosson

Primär målgrupp: vuxna. 
Föreställningar: 39  Publik: 2225

Skogens konung

Musikaltoner i sommarkväll när Broadway 
besökte Västerbotten och Nordanå.

Vilken tycker du är världens bästa musikallåt? Går 
det överhuvudtaget att välja en enda när det skrivits 
så mycket vackert och bra genom tiderna? 

Årets sommarteater gick i musikens tecken med 
smakprov på melodier ur några av tidernas mest 
älskade musikale:  ”Om jag hade pengar?” ur 
Spelman på taket, ”När guldet blir till sand” ur 
Kristina från Duvemåla, ”Anthem” ur Chess och 
”Aquarius” ur Hair eller ”Sound of Music” ur 
musikalen med samma namn.   

Manus & regi: Bobo Lundén  
Koreografi & regi: Fransesca Quartey 
Musikarrangemang: Cay Nyqvist  
Medverkande: David Andersson, Knut-Sigurd 
Bygland och Elin Ström samt bandet ”Mästerskapet” 
under ledning av Mattias Kågström.

Primär målgrupp: vuxna och familjer 
Föreställningar: 18  Publik: 3856

Sound of Musicals
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Danslektionen

Danslektionen är en dråpligt rolig romantisk komedi som inte 
lämnar någon oberörd.

Västerbottensteatern presenterade stolt den första uppsättningen 
utanför USA av Mark St. Germains pjäs som redan kallats en ny klassiker 
och årets rom-com.

En överintelligent ung professor i geofysik vid Luleå universitet behöver 
lära sig dansa för att kunna delta i en officiell prisceremoni till hans ära. 
Han tar kontakt med sin granne, en professionell dansare, för att anlita 
henne för en danslektion. Han har problem med fysisk kontakt och 
sociala relationer. Hon är deprimerad, cynisk och argsint. 

Manus: Mark St.Germain 
Bearbetning, film, klipp och regi:  Bobo Lundén 
Scenografi och kostym: Petra Hjortsberg 
Musik och arrangemang: Cay Nyqvist 
Koreografi: Lena Dahlqvist, Susanne Nordin 
Medverkande: David Andersson och Sarah Appelberg 
På film: Margareta Niss, Robert Herrala och Maria Asserud, samt alla 
fantastiska människor som var med vid inspelningen på Stadshotellet i 
Skellefteå.

Primär målgrupp: vuxna 
Föreställningar: 42  Publik: 3483
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Viskningar

Om sex å sånt 
En föreställning om kärlek och sex – fördomar, 
fantasier, nyfikenhet, missförstånd och pinsamheter. 
Fylld med humor och värme har föreställningen under 
flera år varit en del av högstadiets sexualundervisning 
i Västerbotten.

Manus och regi: UngHästen 
Medverkande: Matilda Kjellmor, Theresa Eriksson, 
Mattias Kågström, Nils Lundqvist och Hedvig Löfqvist 
Lundmark

Primär målgrupp: skolungdomar 
Föreställningar: 49  Publik: 2667

XXX 2.0
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#nätkärlek
En prisbelönt interaktiv föreläsning om unga 
på internet, i samarbete med Mediacenter i 
Västerbotten. På nätet kan vi vara anonyma, bli 
sedda och bekräftade, rika som fattiga. 

Vad skulle hända om vi sa och gjorde samma saker 
i verkliga livet som på nätet? Hur gör vi så att det 
blir kärlek på nätet istället för hat?

Regi: UngHästen 
Medverkande: David Åkerlund, Malin Lundqvist, 
Niklas Larsson Lirell, Matilda Kjellmor, Theresa 
Eriksson, Nils Lundqvist, Andreas Skog

Primär målgrupp: skolungdomar 
Föreställningar: 5  Publik: 1607
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UngHästen
UngHästen arbetar pedagogiskt med interaktiv teater som belyser 
dagsaktuella ämnen. Syftet är att skapa förståelse, delaktighet och 
engagemang. Kopplat till föreställningana finns alltid ett omfattan-
de pedagogiskt efterarbete. UngHästen lägger stor vikt vid att skapa 
ett gott samhällsklimat där alla ska våga komma till tals och bli 
hörda. Målgrupp är högstadiet, gymnasiet och företag.

Med improviationsteater som arbetsmetod 

arbetar UngHästen för att stärka den psykiska 

hälsan hos unga asylsökande och migranter i 

Skellefteå kommun. 

Genom projektet Att vara JAG erbjuder Ung-

Hästen en trygg plats för asylsökande tjejer 

från olika länder och att med hjälp av kulturella 

uttryck stärka deras psykiska hälsa. 

De har tillsammans bearbetat känslor som skam 

och skuld med hjälp av skapandet.

Projektledare: Malin Lundqvist 

Primär målgrupp: unga asylsökande och  

migranter i Skellefteå kommun 

Tidsplan: Projektet pågår i 2 år

UngHästen utforskar hur det är att vara 
mobbad och att vara den som mobbar.

En dag förändras allt för Tobias. Han och hans 
gäng har mobbat Tony och nu ligger Tony på 
sjukhus. Det är början till en förändring för 
dem alla. 

Med musik och rörelse tar UngHästen 
upp ett svårt ämne från olika perspektiv. 
Föreställningen följs upp av ett pedagogiskt 
arbete.

Manus och regi: Sarah Appelberg 
Medverkande: Simeon Da Costa Maya, Theresa 
Eriksson, Matilda Kjellmor, Nils Lundqvist 

Primär målgrupp: unga 
Antal föreställningar: 10 Publik: 221
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Föreläsningar och samtal
Under året arrangerade Västerbottensteatern ett antal 

föreläsningar och panelsamtal kring aktuella ämnen:

Norrland – Po Tidholm

Norrlandsparadoxen – Arne Müller

Fascismen och hotet mot demokratin – Lena Berggren

Hjärnan och våra affekter – Lena Stenvall

Från Broadway till Västerbottensteatern – Mark St. 

Germain, Bobo Lundén och Ninna Tersman

Julemys

Lady Day

En musikalisk hyllning till Billie Holiday, en av de 
största jazzsångerskorna någonsin. Berättelsen  
om hennes liv varvas med hennes låtskatter.

Av och med: Fransesca Quartey 
Regi: Sean Kelly 
Musiker: Tor Holmström, piano

Primär målgrupp: vuxna   
Föreställningar: 9  Publik: 605
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Impro för barn och vuxna

Under 2017 har en mängd improviserade 
föreställningar för både barn och vuxna spelats med 
UngHästen. Som offentliga föreställningar har man bl a 
kunnat se Kändisimpro med Afro-Dite, Lokalproducerad 
Impro med gäster, Improsoppa samt Familjeimpro för 
alla från 7 år.

Regi: UngHästen 
Medverkande: David Åkerlund, Malin Lundqvist,  
Niklas Larsson Lirell, , Matilda Kjellmor, Pär Löfbom, 
Theresa Eriksson, Nils Lundqvist, Mattias Kågström, 
Sarah Appelberg och Simeon da Costa Maya

Familjeimpro    
Primär målgrupp: barn och familj 
Föreställningar: 10  Publik: 427

Övrig impro   

Primär målgrupp: vuxna 
Föreställningar: 28  Publik: 2537

Julminnen

Sånger och minnen från barndomens 
jular. 

En specialframtagen föreställning 
för äldreboenden med återblickar till 
barndomens jular. Mikael spelar och 
sjunger klassiska julsånger och berättar 
sina julminnen med utgångspunkt ur 
Viktor Rydbergs Tomten – allt på bondska.

Medverkande: Mikael Lindgren

Primär målgrupp: äldreboenden 
Antal föreställningar: 11 Publik: 253
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Stämningsfulla jultoner och tomtegröt i adventstid.

En julföreställning med musik och berättelser – julemys 
helt enkelt. Här serverades vackra julsånger varvade med 
berättelser om jultraditioner, minnen och historia. 

Medverkande: Theresa Eriksson, Tor Holmström,  
Nils Lundqvist, Hedvig Löfquist Lundmark.

Antal föreställningar: 14 Publik:  680
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Amatörteaterkonsulenten

Amatörteaterkonsulenten har till uppgift att främja, 
stötta och utveckla länets amatörteater. 

Detta sker genom fysiska möten, workshops, skype-, 

telefon- och mailkontakter i hela Västerbotten. Konsu-

lenten ingår också i BUNGK, ett samverkansorgan för att 

främja tillgången till konst och kultur för barn och unga i 

Västerbotten.  

Berättarkraft 

I samarbete med Berättarfestivalen i Skellefteå och 

Skellefteå Kraft genomfördes för åttonde året i rad detta 

projekt för att utveckla muntligt berättande i länet. Ama-

törteaterkonsulenten drev projektet och genomförde 

juryarbeten, berättarworkshops och finalen tillsammans 

med både intern och extern kompetens. Temat för i år 

var På djupt vatten och Åsa Lindström Öberg vann första 

pris, en berättarkurs på Kreta. 

Liverpoolprojektet 

Projektet inleddes 2016 tillsammans med eleverna i åk 3 

på Estetiska programmet, teater, och Collective Encoun-

ters i Liverpool under hösten 2016. Det avslutades under 

våren 2017 med en utbytesvecka i Skellefteå. 

Fokus låg på metodutbyte med inriktning på teater för 

social utveckling och muntligt berättande. Personliga 

berättelser och dynamiska improvisationer framfördes i 

en föreställning i slutet av arbetsveckan.  

Sommarkurs i teater för amatörer  
Kursen genomfördes för första gången i juli 2017. Tio 

amatörer från Västerbotten och Västernorrland deltog 

under en fyra dagars workshop på Västerbottensteatern.  

De fick pröva på olika metoder för kreativt skapande 

såsom gestaltning, regi och muntligt berättande.  

Livsberättelser 

En ny och lyckad satsning på dokumentärt berättande. 

Livsberättelser genomfördes i samarbete med Skellefteå 

Berättarförening där deltagare fick prova olika metoder 

att närma sig egna minnen som senare utvecklades till 

berättelser. Efter fem träffar genomfördes också en före-

ställning på Västerbottesteaterns caféscen. 

LÄNK 

LÄNK är ett samarbete mellan Riksteatern, Riksteatern 

Västerbotten, Ung Scen Norr, Riksteatern Norrbotten och 

Norrbottensteatern och finansieras av Norrbottens läns 

landsting och Region Västerbotten. Projektet riktar sig 

till ungdomar och är en möjlighet att stötta och utveck-

la sceniskt arbete. I november träffades alla deltagare i 

Luleå för en helg med inspirerande workshops. Föreställ-

ningarna spelas upp på Norrbottensteatern under våren 

2018.  

Audition till sommarteatern 
I december genomfördes under två dagar en audition för 

amatörer till nästa års sommarteater Bröderna Lejonhjär-

ta. 18 amatörer valdes ut.

GÄSTSPEL

Projekt: 
Mamma
En lekfull och doku-
mentär föreställning 
om minnen, glömska 
och de berättelser 
som utgör ett liv.

Annorlunda/ 
Sïerrelaakan
Giron Sámi Teáhter 
presenterar en berättar-
föreställning om att vara 
annorlunda på utsidan  
och på insidan.

ANDRA GÄSTSPEL:

Blå dagar och  
osynliga nätter
Skandal
Jag heter Mikael
The One Legged  
Man Show
Friday I’m in love  
med Kayo
Spoken world
Min nya väg
Lyckligare nu
Friday I’m in love  
med Uje Brandelius
Jag och Torgny
Alice Babs –  
mamma och idol

Raoul 
Wallenberg
Också du kan göra 
skillnad – om civil- 
kurage och modet  
att våga handla.
 

Den som 
glad är
Anna Bromées kär-
leksfulla och musika-
liska hyllning till Siw 
Malmqvist och Barbro 
”Lill-Babs” Svensson.

Håll i hatten
En fantasifull dans- 
föreställning för barn 
med Skellefteåbase-
rade danskompaniet 
CeliDance.

Den lille 
prinsen
En familjeföreställning 
med Arabiska teatern, 
spelad på arabiska och 
översatt till svenska via 
textmaskin.

Violet Green 
and all 
between
Hyllning av rocken och 
bluesens stora divor – 
om kreativa kvinnors 
livsöden.

Foto: Sara Lindquist

Liverpoolprojektet

FOTO: Tomas van der Kaaj

FOTO: Oscar Byström

FOTO: Sören Vilks

FOTO: Anna Öman
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FOTO: Stefan Zimmerman

Fishtank Mama
Samhällskritisk humor – en blandning  
av film, teater och stand up. 

Livsberättelser
En kväll med personligt  
berättande. I samarbete 
med Skelleftebygdens 
berättarförening och  
Studieförbundet Bilda.
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ANTAL SPELADE FÖRESTÄLLNINGAR/PRODUKTION 2017
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ANDEL BARN- & UNGDOMSFÖRESTÄLLNINGAR 2017

Barn och ungdom 29 % (94 st)

Övriga 71 % (234 st)

VÅRA PRODUKTIONER 2017 I SIFFROR

Västerbottensteatern har en målsättning att engagera i 
hela regionen och skapa stolthet och samhörighet. Vi vill 
vara Skellefteås stolthet och regionens ”kvartersteater”. 
Vi producerar och spelar teater för barn och vuxna, på 
hemmascen och på turné. På följande sidor redovisar vi 

PUBLIKANTAL/PRODUKTION 2017
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Darling Dorotea
Skogens konung

Lady Day
Sound of Musicals

Danslektionen
Soppor, Efter jobbet

Julemys
Julminnen

XXX 2.0 
Viskningar
Nätkärlek

Familjeimpro
Övriga impro

Övriga föreställningar

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

vilka föreställningar som spelats och hur vi lyckats tillgodose 
länets invånare med teater, både demografiskt och geo-
grafiskt. Vi har också låtit sammanställa och analysera vad 
recensenterna skrivit om oss i pressen. 

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR 2017 PUBLIKANTAL 2017

328 25 583

Darling Dorotea
Skogens konung

Lady Day
Sound of Musicals

Danslektionen
Soppor, Efter jobbet

Julemys
Julminnen

XXX 2.0 
Viskningar
Nätkärlek

Familjeimpro
Övriga impro

Övriga föreställningar

BARN &  
UNGDOM

ÖVRIGA
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ANDEL TURNÉFÖRESTÄLLNINGAR 2017

Antal spelade produktioner på  
turné 29 % (95 st)

Antal spelade produktioner  
hemma 71 % (233 st)

FÖRDELNING AV FÖRESTÄLLNINGAR HEMMA & TURNÉ 2008 - 2017

Antal spelade före-
ställningar på turné

Antal spelade före-
ställningar hemma

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

165

203

95 233

241 241

315 277

325 221

175 282

217 209

194 180

308 178

317

215

2015

GEOGRAFISK FÖRDELNING AV FÖRESTÄLLNINGAR 2017

Skellefteå 73%

Umeå 7%

Övriga länet 8%

Övriga landet 12%
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VÅR PERSONAL 2017

Västerbottens personal består av en fast kärna av kompe-

tenta, engagerade tillsvidareanställda som svarar för 64 % 

av den samlade arbetsvolymen samt en stor grupp duk-

tiga frilansare, ca 70 personer, som är helt nödvändiga för 

att vi ska nå våra mål. Alla bidrar de till genomförandet av 

våra föreställningar och andra aktiviteter. 

Andelen tillsvidareanställda har minskat under året bl 

a till följd av flera pensionsavgångar, men vi planerar 

att återbesätta de flesta tjänsterna, antingen genom 

tillsvidareanställningar eller långtidskontrakt. En bas av 

tillsvidareanställd  personal är viktig för att upprätthålla 

kompetensen på våra olika avdelningar, och det är också 

ekonomiskt att föredra då den specialistkompetens som 

vi behöver ofta inte finns att hämta i närregionen.  Våra 

medarbetare finner vi inom 30-talet olika yrken relativt 

lika fördelade mellan tekniker, konstnärer och administra-

törer. Hantverkskunnandet är imponerande och kreativi-

teten, uppfinningsrikedomen och problemlösningsför-

mågan är stor. 

Könsfördelningen är relativt jämn men kvinnorna är i 

knapp majoritet och står för 57 % av den totala arbets-

volymen. Tittar man på antalet anställda personer är 

kvinnodominansen ännu tydligare (62%).  Ännu så länge 

speglar vår personalsammansättning inte det samhälle vi 

lever i och vi anstränger oss därför att i de nyrekrytering-

ar vi gör försöka nå en bättre balans.

Teatern genomför årligen utbildningsinsatser för att 

behålla och vidareutveckla personalens kompetens. Den 

enskilt störta kompetenshöjande insatsen under 2017 

var deltagandet i Scenkonstbiennalen i Norrköping för all 

personal där föreställningar, seminarier och workshops 

pågick under några intensiva dagar. Under året har 

teatern med stöd av Trygghetsrådet TRS drivit ett kom-

petensutvecklingsprojekt för att stärka organisationen. 

Kompetensbehovet har analyserats med avseende på de 

mål vi vill nå och i början av 2018 har en kompetensplan 

upprättats som ska genomföras under det närmaste året. 

Denna kompetensinsats syftar till att stärka teatern inför 

de framtida utmaningar som väntade pensionsavgångar 

skapar och de utvecklingsmöjligheter det nya kulturhu-

set i Skellefteå kommer att medföra. 

Arbetsmiljön på teatern har diskuterats mycket under 

hösten, dels som följd av nedläggningen av produk-

tionen Röst och dels med anledning av #tystnadtag-

ning-uppropet och #metoo. Intresset för hur man 

säkerställer en god och säker arbetsmiljö har ökat bland 

personalen och detta område är tillsammans med Digita-

lisering, Dialog och samtal samt Medarbetarskap priorite-

rade kompetensutvecklingsområden under 2018.
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ANDEL NYPRODUKTIONER 2017

Nyproduktioner 44 % (7 st)

Tidigare spelade produktioner 56 % (9 st)

FÖRDELNING NYPRODUKTIONER OCH TIDIGARE SPELADE 2008 - 2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nyproduktioner

Tidigare spelade
produktioner 

2016 8 13

2017 7 9

8 8

10 10

9 10

7 16

9 11

9 12

8 11

11 10

NYPROD.TIDIGARE 
SPELADE
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PERSONALSAMMANSÄTTNING 2017

Konstnärer 39 % (16 st)

Teknik 29 % (12 st)

Administration 32 % (13 st)

PERSONALFÖRDELNING 2017, YRKESGRUPPER & KÖN (ÅRSVERKEN)

0 5 10 15 20

Konstnärer, totalt 16 personer

Teknik, totalt 12 personer

Administration, totalt 13 personer
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KÖNSFÖRDELNING ÅRSARBETSKRAFTER 2017

Kvinnor 56 %

Män 44 %
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Darling Dorotea
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STYRELSEN

Valda av Region Västerbotten  

ORDINARIE LEDAMÖTER 

Anna-Britta Lundberg, Skellefteå, ordförande  

Suzanne Sellin, Vilhelmina   

Marianne Hedman, Skellefteå   

Helen Maxe, Obbola   

ERSÄTTARE 

Andreas Eliasson, Umeå 

Sture Lundgren, Ursviken 

Pia Risan, Skellefteå 

Berit Backvid, Skellefteå

Valda av Skellefteå kommun  

ORDINARIE     

Martin Hedqvist Skellefteå, vice ordförande   

Solweig Widmark-Andersson, Skellefteå   

Ann-Sofi Löfstedt, Skellefteå   

ERSÄTTARE 

Anders Vestman, Kåge 

Maja Lundström, Skellefteå 

Sanna Wellmark, Skellefteå

Arbetstagarrepresentanter

ORDINARIE LEDAMÖTER 

Sofia Lindblom 

Maria Asserud

ERSÄTTARE 

Lillemor Skogheden 

Niclas Andersson

REVISORER

Valda av Region Västerbotten

ORDINARIE     

Ulla-Britt Lindholm, Skellefteå 

ERSÄTTARE 

Lennart Salomonsson, Umeå

Valda av Skellefteå kommun  

ORDINARIE 

Yvonne Karlsson, Lövånger 

ERSÄTTARE 

Östen Lövgren, Burträsk

Valda av bolagsstämman

ORDINARIE 

Micael Engström, Ernst & Young AB, Skellefteå

 

 

LEDNINGSGRUPP 

Fransesca Quartey, konstnärlig ledare och VD

Ylva Öhlund Brännholm, administrativ chef

Tage Markusson, teknisk chef (t.o.m aug -17)

Manne von Ahn Öberg, teknisk chef (fr.o.m sept -17)

Malin Lundqvist, verksamhetschef UngHästen

STYRELSE OCH REVISORER I VÄSTERBOTTENSTEATERN AB
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ANTAL SPELADE FÖRESTÄLLNINGAR/ÅR 2008-2017
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Vår affärsidé
Västerbottensteatern vill genom scenkonst, underhåll-

ning, berättande, pedagogik och socialt engagemang 

göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på.

Våra mål
Att vara stadens stolthet och regionens kvartersteater.  

Vår vision
Att vara Europas Ledande Berättarteater.

Våra fokusområden
 
Berättarteater – vår konstform

Medborgarteater – vårt sociala engagemang

Digital utveckling – vår framtidsbevakning 

Publikutveckling – vår publik 
 
Hur vi arbetar med våra fokusområden 
Berättarteater är vår konstnärliga profil där vi vill 

ta till vara på det bästa av två världar; den professionella 

teatern och den mer folkliga berättarkonsten. Vårt mål är 

att skapa föreställningar där skådespelare har en större 

direktkontakt med publiken än vad som är vanligt på den 

mer traditionella teaterscenen. Vi gör även mer renodla-

de berättarföreställningar där en enda konstnär står på 

scenen. Med vårt berättarstipendium Berättarkraft,  

i samarbete med vår sponsor Skellefteå Kraft, vill vi hitta 

nya berättarförmågor.

Medborgarteater skulle kunna sägas vara det möte 

som uppstår mellan teatern och regionens invånare där 

de själva får möjlighet att undersöka olika teman eller 

företeelser med hjälp av teater. Så sker på UngHästen 

när de möter unga ute på skolorna eller när de tar sig an 

unga asylsökande kvinnor i Jag-projektet och så arbetar 

även vår länsteaterkonsulent när hon besöker amatör-

teatergrupper ute i länet, arrangerar teaterfestivaler för 

unga (LÄNK) eller stödjer våra amatörskådespelare i våra 

sommarteateruppsättningar. 

Digital utveckling är en del av det arbete som vi som 

organisation gör för att utvecklas i takt med den föränd-

rade värld vi lever i. Västerbottensteatern har som enda 

teater i Sverige fått en ansökan om digital utveckling 

beviljat av Kulturrådet (KUR). Vi är nu inne på vårt tredje 

och sista år med projektet Digitala Plattformar. Där 

undersöker vi hur vi som länsteater kan använda oss av 

olika digitala element för att underlätta och utveckla 

vårt arbete i fyra olika led: Produktion, Kommunikation, 

Distribution och Dokumentation.  

Publikutveckling är som alltid en viktig del av en tea-

ters dagliga tillvaro. Vi ställer oss allt mer frågan hur vi kan 

sätta publiken i centrum. Under 2017 har vi bland annat  

gjort det genom att lyssna på önskemål om repertoaren 

vilket kommer att manifesteras under 2018, men också 

genom att vi inom organisationen undersöker vilka våra 

värdeord skall vara. Ett återkommande ord har varit väl-

komnande. Att publiken alltid skall känna sig välkommen 

”hem till oss” och att det skall vara något som genomsy-

rar hela vår organisation.

Förvaltningsberättelse

...att publiken alltid skall 
känna sig välkommen 
hem till oss...
”
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Ta tillvara och utveckla de erfarenheter som  
skapats under Umeå2014

Med ett Nordiskt Berättarcentrum kan vi äntligen nyttja 

mer av det stora kontaktnätverk vi har inom den Europe-

iska berättarvärlden och som besökte oss i Skellefteå un-

der FEST (Federation for European Storytelling). Delega-

terna imponerades av att teatern valt att profilera sig som 

en berättarteater då det traditionellt varit två oförenliga 

konstformer. Detta ledde i sin tur till att vi några år senare 

blev inbjudna till ett berättarseminarium i Paris. De 

nordiska kontakterna finns, men är inte lika upparbetade, 

däremot har intresset varit stort för vad det nya centret 

kan innebära för framtida nordiska samarbeten. 

Samarbeta med organisationer som har till upp-
gift att arbeta med publik och arrangörsfrågor

Västerbottensteatern vill vara Regionens Kvartersteater 

och vill verka i nära samverkan med arrangörerna. Därför 

är den arrangörsträff som hålls på teatern under hösten 

oerhört viktig för oss. Då träffar vi arrangörer i Västerbot-

ten och även arrangörer utanför länet. Deltagarantalet 

har mer än fördubblats jämfört med 2016. På arrangörs-

träffen är det viktigt med erfarenhetsutbyten och vi 

håller en workshop där deltagarna får kunskaper som 

skall underlätta det egna publikarbetet. De får också se 

höstens turnéföreställning och under kvällen delar vi ut 

ett arrangörspris. 

Stärka dialog och samverkan med de regionala 
kulturkonsulenterna och civilsamhället

UngHästen har fortsatt att samarbeta med Ungdoms-

hälsan, Elevhälsan i Skellefteå och Röda Korset kring 

föreställningarna XXX 2.0 om sex och sånt, Viskningar 

samt Jag-projektet som vänder sig till unga asylsökande 

kvinnor och har som syfte att stärka deras psykiska hälsa 

och självförtroende. Vår amatörteaterkonsulent har också 

skapat Livsberättelser som ett sätt att få invånare i Skel-

lefteå att närma sig det egna dokumentära berättandet.

Västerbottensteatern är medlem i ett antal teaterorga-

nisationer som till exempel Länsteatrarna i Sverige som 

varje år håller två möten. Våren 2017 var det möte i Gävle 

på Folkteatern i Gävleborg och på hösten på Örebro 

länsteater. 

44%
Andel nyproduktioner under 2017, Darling Dorotea 

var en av dessa.Vår måluppfyllelse
 

I enlighet med våra ägardirektiv skall Västerbottenstea-

tern AB verka för att: 

Utveckla förnya och tillgängliggöra den  
professionella teatern och scenkonsten i regionen

I höstens produktion Danslektionen sammanstrålade 

många av de områden vi undersöker i vårt treåriga 

digitalprojekt Digitala Plattformar. Skådespelarna fick 

spela in scener framför s.k. green screens där de stod 

framför en sal full av festklädda människor eller dansade 

bland molnen. Detta gjorde att föreställningen, som var 

av mindre format och skulle turnera i länet, gav intrycket 

att vara en större produktion än vad den egentligen var. 

Produktionen innehöll också mycket animationer som 

förstärkte de känslor som karaktärerna genomgick. Den 

största framgången var nog att scenografin var delvis 

helt digital dvs. bakgrunden projicerades på en vit duk. 

Främja ett ökat sceniskt utbyte med regionteater-
ensemblerna i de fyra nordligaste länen

Norrscen är en sammanslutning av de fem norrländska 

teatrarna; Västerbottensteatern, Norrbottensteatern, 

Teater Västernorrland, Estrad Norr och Giron Sámi Teáhter.  

Syftet med Norrscen är mer till fler – d.v.s. att vi skall 

kunna ge våra respektive länspubliker ett större utbud 

genom att turnera i varandras län. Norrscen skall också 

kunna möjliggöra gemensamma utbildningar. Ett pro blem 

inom Norrscen har varit svårigheten att koordinera 

turnéer och därför anställdes en tillfällig koordinator 

hösten 2017 för att göra en utredning kring behovet av 

en mer permanent lösning. Samma koordinator skall 

även stödja framtagandet av en gemensam gästspels-

vecka som skall äga rum i oktober 2018 på Kulturhuset 

Stadsteatern. 

Genomföra amatörteaterkonsulentverksamhet

Amatörteaterkonsulentens verksamhet har i denna års-

redovisning getts ett eget utrymme på sid 15. Läs gärna 

mer där! 

Familjeimpro med UngHästen. Barn och unga är en av Västerbottensteaterns prioriterade målgrupper. 
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Aktivt sträva efter att finna nya finansieringslös-
ningar som komplement till ägartillskotten

UngHästen har med stor framgång erbjudit skräddarsyd-

da utbildningar till företag som vill utveckla sin personal 

med hjälp av interaktiva teaterövningar. Under 2017 har 

de till exempel arbetat ett flertal gånger med personalen 

i Bolidens gruvverksamhet kring säkerhet. Företagsutbild-

ningar är en viktig del av UngHästens verksamhet och 

bidrar till finansieringen av ungdomsverksamheten. Ett 

treårigt sponsoravtal finns sedan tidigare med Skellefteå 

Kraft men målet att hitta ytterligare sponsorer har vi inte 

lyckats uppnå under året. Vi arbetar vidare med att knyta 

fler sponsorer till vår verksamhet.

 

Barn och unga en prioriterad målgrupp

Av Västerbottensteaterns samlade föreställningar utgörs 

29 % av barn- och ungdomsföreställningar. Teatern har 

som mål att 25 % av våra föreställningar ska vända sig 

till barn och unga. Trots nedläggningen av Röst nåddes 

målet! 
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Våra produktioner – ett urval 
Under 2017 har de konstnärliga berättelserna rört sig 

mycket utifrån vem som äger rätten att definiera vad 

som är rätt och fel, bra eller dåligt.  De frågeställningar 

vi tagit upp har handlat om allt ifrån förhållandet mellan 

huvudstaden och norra Sverige i Darling Dorotea till den 

egna individens rätt att definiera vem hen är i förhållande 

till andras påstående och tyckanden som i Danslektionen. 

Västerbottensteaterns ungdomsavdelning UngHästen 

har fortsatt sitt framgångsrika  arbete med att skapa före-

ställningar ämnade att stärka ungas psykiska hälsa som i 

den nya föreställningen Viskningar om mobbning. Som 

alltid hos UngHästen är det pedagogiken och de efterföl-

jande samtalen som står i fokus. Ett stort samarbetspro-

jekt kring unga asylsökandes mående, JAG-projektet har 

drivits under året med fint resultat. Skolföreställningen 

XXX 2.0... om sex å sånt är i år den mest spelade av Väs-

terbottensteaterns föreställningar och har turnérat i stor 

omfattning även utanför länsgränsen.

Berättandet har som vanligt haft en viktig plats i teaterns 

utbud och årets berättarföreställning Skogens konung 

var en berättelse om vårt historiska förhållande till sko-

gen, personliga minnen och en dråplig skröna om ett 

skogsarv.

En föreställning som inte blev av var Röst, en ungdoms-

produktion tänkt att inspirera unga människor att rösta 

inför valet 2018. Under repetitionsperioden uppstod 

en rad utmaningar som försvårade processen, något 

som fick konsekvenser för det slutliga resultatet. VD och 

ledningsgrupp fattade därför beslutet att lägga ned fö-

reställningen bara ett par dagar innan premiären, något 

som blev en smärtsam upplevelse för alla inblandade, 

samt skapade stor medial uppmärksamhet nationellt. 

Västerbottensteatern har använt denna händelse som en 

möjlighet att se över både organisation och beslutspro-

cesser och har gått stärkta ur erfarenheten.

Det nya Kulturhuset 

Processen med det nya kulturhuset har inneburit mycket 

arbete eftersom det är nu som alla mått och våra faktiska 

behov måste läggas fast. Det är fyra kulturaktörer som så 

småningom ska flytta in i det nya kulturhuset; Museum 

Anna Nordlander, Skellefteå Konsthall, Stadsbiblioteket 

Viktiga händelser under året

Under 2017 spelades följande barn och ungdomsföre-

ställningar: Viskningar, #nätkärlek, XXX 2.0 … om sex och 

sånt och Familjeimpro. Gästspel för barn var Den Lille 

Prinsen från Arabiska Teatern och Håll i Hatten av Dans-

kompaniet CeliDance. Viktigt är att notera att vi numera 

inte har den ekonomiska förutsättningen att spela både 

större barnuppsättningar och vuxenproduktioner under 

samma spelperiod. 

Särskilda perspektiv
 
Mångfald 

Under 2017 har UngHästen arbetat med unga asylsö-

kande kvinnor med syftet att stärka deras självförtro-

ende och psykiska hälsa. Två av kvinnorna som deltog 

i projektet arbetade sedan hos oss som värdar under 

sommarteatern. 

Två föreställningar gjorde att en ny publik hittade till oss. 

Min nya väg – en musikalisk berättelse om flykt där en 

nyanländ känd syriansk sångerska sjöng sånger på arabis-

ka och svenska och Den lille Prinsen, ett gästspel från 

Arabiska Teatern, där skådepelarna talade arabiska med 

svensk översättning via en textmaskin. 

Jämställdhet

#tystnadtagning

I ett gemensamt upprop i Svenska Dagbladet hösten 

2017 gick över 700 skådespelare ut och berättade om 

sexuella övergrepp och trakasserier som de som kvinnor 

antingen bevittnat eller utsatts för i film- och teater-

branschen. Det var en skakande läsning och fick stora 

efterföljder i hela Sverige, när kvinnor i bransch efter 

bransch gick ut med egna vittnesmål som bekräftade 

#metoo.

Vår branschorganisation Svensk Scenkonst reagerade 

kraftfullt och omedelbart, liksom vår kulturminister, och 

kallade till möte i Stockholm där samtliga teaterchefer 

och deras ordförande samlades. Sedan dess har Svensk 

Scenkonst tillsammans med Teaterförbundet gjort en en-

kät som skickats ut till alla medlemmar och det har även 

tillsatts en kommission för att en gång för alla ta itu med 

den tystnadskultur som rått inom branschens väggar.

På Västerbottensteatern har vi fört flera samtal med 

personalen om #tystnadtagning och #metoo, samt 

uppmanat alla att fylla i den tidigare nämnda enkäten. 

Västerbottensteaterns likabehandlingsgrupp kommer 

även att se över teaterns policydokument, samt utveck-

la den process vi har på teatern för att ta upp sexuella 

trakasserier.

På vår populära lunchteater spelade vi Skandal, ett gäst-

spel av Besatta Teatern, om historiska vetenskapskvinnor 

och de utmaningar och det motstånd de mött på vägen 

i sina karriärer. Ett gästspel från Folkteatern Gävleborg, 

Projekt: Mamma, tog upp en barndomsskildring från det 

sena 60-talet som bland annat handlade om de svårig-

heter som det då innebar att få barnomsorg. Sju rock-

musiker, alla kvinnor, förde fram historiskt bortglömda 

kvinnliga musiker i Violet Green and all between.

På repertoarrådet finns en jämställdhetscheck som an-

vänds vid läsning av olika pjäser.

Tillgänglighet 

Vi har sedan tidigare anpassat vår hemsida i enlighet 

med de tillgänglighetskrav som finns och även ge-

nomfört följande tillgänglighetsåtgärder; fler handi-

kapparkeringar, ledstråk för synskadade, hörselslinga 

till caféscenen, anpassning av serveringsdisk i caféet, 

kontrastmarkeringar i trappen, kontrastmålning på och 

punktskriftsskyltar utanför toaletterna. Ytterligare åtgär-

der är blinkande brandlarm och röstutrop, punktskrift i 

hissen och förlängda trappräcken.
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och Västerbottensteatern. Tillsammans har vi genom-

fört två personalträffar med samtlig personal, startat ett 

gemensamt nyhetsbrev för att ge en mer samlad bild om 

resan in i det nya huset och planerar ett antal studiebe-

sök hos varandra för att lära känna varandras organisatio-

ner och arbeten bättre.

Organisationsutveckling 

På teatern pågår sedan januari 2017 ett större kompe-

tensutvecklingsprojekt i samarbete med Trygghetsrådet 

TRS.  Vi står inför en stor omställning på teatern. Dels har 

flera medarbetare gått i pension vilket inneburit ett stort 

kompetenstapp, samtidigt som det ger en möjlighet 

till förändring och utveckling. Dels gör den kommande 

flytten till det nya kulturhuset sig påmind då vi behöver 

förändra många invanda arbetssätt. Här har TRS arbetet 

hjälpt oss tydliggöra våra mål och möjliggjort att vi kan 

skapa en bra kompetensutvecklingsplan inför framtiden. 

Uppmärksamhet i media 

Förutom nedläggningen av Röst så har Västerbottenste-

aterns föreställningar överlag fått ett gott bemötande i 

media med 89 % positiva omnämnanden. Recensenter-

na lyfter ofta fram underhållningsvärdet, men poängterar 

också att föreställningarna tar upp viktiga och angelägna 

teman. 

Ett axplock ur årets recensioner: Danslektionen - ”en 

ömsint historia om att hitta sig själv”, ”välspelad, skratt-

framkallande men också fylld av välbalanserad svärta”. 

Skogens konung – ”en hjärtevärmande berättelse med 

hög igenkänning och befriande humor”.  Darling Doro-

tea – ”politiskt slagkraftig, men också varm och humoris-

tisk”, ”en berättelse som behövs”. 

Problematiskt är dock mer övergripande den minskande 

mediabevakningen, framför allt i rikspressen. Antalet 

recensioner i tryckta tidningar under 2017 minskade från 

tolv till nio.

Berättarfestivalen 

Berättarfestivalen genomfördes 2017 för 9:e året i rad. 

Det är en väl etablerad festival med stort publikt genom-

slag med ca 10 000 besökare per år. Under många år 

har festivalen fortsatta framtid varit osäker. År 2016 fick 

Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun 

att göra en utredning för att tydliggöra berättandet som 

strategisk kraft och titta på en mer långsiktig finansiering 

av festivalen. Utredningen slog då fast att om festivalen 

skulle kunna utvecklas och profilområdet Skellefteå – 

Berättarnas stad stärkas och etableras mer grundligt 

behövdes en större offensiv satsning. Utredningen 

rekommenderade därför inrättandet av ett nordiskt 

berättarcentrum och hösten 2017 godtogs rekommen-

dationen av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun. 

Nordiskt Berättarcentrum  
Det är med stor stolthet Västerbottensteatern tagit emot 

uppdraget av Skellefteå kommun att starta upp Nordens 

första berättarcentrum. Nordiskt Berättarcentrum är tänkt 

att bli ett lokalt och regionalt resurscentrum för berättar-

konsten och skall arbeta med ett nordiskt perspektiv. En 

av de första målsättningarna är att bjuda in till ett nord-

iskt branschmöte i samband med Berättarfestivalen 2018.

Paris

Nordens första berättarcentrum har etablerats i Skellef-
teå och med utgångspunkt i länet är perspektivet även 
nordiskt.

Sound of Musicals – scen ur Hair
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NYCKELTAL        
 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag        

 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning (kkr) 5347  5 322   6 859   7 391   5 179 

Offentliga bidrag 27524  27 872   28 396   34 936   26 955 

Egenfinansiering, % 17  17   20   19   16 

Rörelseresultat (kkr) 126  109   122   103   24 

Resultat efter finansiella poster (kkr) 124  110   129   159   112 

Balansomslutning (kkr) 13396  12 032   12 425   12 253   13 563 

Likviditet (%) 143  150   146   152   142 

Soliditet (%) 36  40   38   38   34 

Avkastning på eget kapital (%) 3  2   3   1   2 

Avkastning på totalt kapital (%) 1  1   1   1   1 

Medelantal anställda 41  43   44   45   46 

Antal spelade föreställningar 328  420   482   486   374 

     varav för barn och ungdom 94  183   202   178   171 

Antal besökare* 25583  31 094   38 602   37 688   29 088 

varav barn och ungdom 6654  9 656   12 763   11 084   5 448 

Antal produktioner 16  21   21   19   21 

varav nyproduktioner 7  8   11   8   9 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förutom föreställningsverksamhet enligt ovan har pedagogisk verksamhet genomförts med såväl vuxen- 

som barngrupper. Föreläsningar, studiebesök och andra arrangemang har också anordnats. Vi uppskattar 

deltagarantalet till ca 16 000 (18 000) personer.

 

Utmaningar, tillväxt och framtid 
En ständig källa till oro är att Västerbottensteatern under 

flera år inte fått sina bidrag uppräknade i förhållande 

till löneökningarna samtidigt som världen runtomkring 

oss förändrats. Bland annat behöver vi ha en större 

mer kontinuerlig närvaro på sociala medier och även 

göra mer digitalt innehåll att skicka ut. Den krympande 

penningpåsen gör det allt svårare att anställa frilansande 

regissörer, scenografer och skådespelare, sy kostymer, 

bygga och måla dekorer och göra det vi gör bäst, skapa 

starka konstnärliga upplevelser. Vi arbetar ständigt på 

att bli mer kostnadseffektiva, men om vi skall kunna ge 

alla länets medborgare samma slags teaterupplevelser 

oavsett var man bor kräver det tillgång till mer personal. 

Som det ser ut nu minskar våra anställningsmöjligheter 

med ungefär en tjänst per år.

Med ett nytt kulturhus i sikte i slutet av 2020 oroar vi oss 

för att vi inte skall kunna bidra till att skapa ett levande 

hus för alla fyllt med mycket aktiviteter. Vi vill gärna kunna 

bjuda vår publik också på de mer efterfrågade storslagna 

upplevelserna och ser att vår verksamhet skulle kunna ut-

ökas. Västerbottensteatern vill vara stadens stolthet och 

regionens kvartersteater och kunna erbjuda vår publik ett 

brett och varierat utbud. För att kunna göra det och mer 

därtill så behövs en ramökning med 12,5 mkr. 

Våren 2018 tar vårt treåriga digitaliseringsprojekt Digitala 

plattformar slut. Vi har sett att digitalisering medför stora 

initialkostnader vad gäller till exempel köp av utrustning 

och licenser, men också att det kan ge en publik i länet 

känslan av en större mer generös uppsättning. Mer 

övergripande hoppas vi att de centrala upphovsrättsav-

talen förändras under 2018 och att det banar väg för att 

sända fler av våra föreställningar digitalt. Digitaliseringen 

behöver också ske på fler områden i vår organisation. 

Den administrativa avdelningen har till exempel påbörjat 

digitaliseringen av rutiner och möten för att effektivisera 

och underlätta anpassningen in i det nya kulturhuset. 

Sammantaget är Västerbottensteatern inne i en stark 

utvecklande fas. Vi ser över vår organisation och undersö-

ker hur vi skall samarbeta med de andra kulturaktörerna i 

det kommande kulturhuset.

Verksamhetens art och  
inriktning
Bolaget är driftsansvarigt för en regional teaterensemble 

som har till uppgift att producera och framföra talteater 

och annan scenisk konst inom Västerbottens län. Verk-

samheten bedrivs som offentlig teater, skolteater och 

uppsökande teater/föreningsteater.

Ägarförhållanden och säte
Bolaget ägs till 60% (2400 aktier) av Region Västerbotten 

och till 40 % (1600 aktier) av Skellefteå kommun. Bolaget 

har sitt säte i Skellefteå kommun, Västerbotten.

Omsättning
Nettoomsättningen, bestående av biljettintäkter, ga-

ger, intäkter för uthyrning av personal m m har under 

räkenskapsåret uppgått till 5 346 594 (5 322 212) kronor. 

Övriga rörelseintäkter har uppgått till 390 381 (543 939) 

kr. Offentliga stöd uppgår till 27 523 776 (27 871 538) ) 

kronor där Statens Kulturråd (via samverkansmodellen), 

Region Västerbotten och Skellefteå kommun är de största 

bidragsgivarna. Egenfinansieringsgraden uppgår därmed 

till 17% (17%). 

Investeringar
Bolagets investeringar i inventarier har under året upp-

gått till 526 098 (430 203) kronor.
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RESULTATRÄKNING 
              

  

 Not 2017 2016

 1  

Rörelsens intäkter:       

Nettoomsättning 2 5 346 594  5 322 212 

Offentliga stöd 3 27 523 776  27 871 538 

Övriga rörelseintäkter  4 390 381  543 939 

Summa intäkter  33 260 751  33 737 689      
   

Rörelsens kostnader: 

Produktionskostnader 5 -4 849 285  -5 379 072 

Övriga externa kostnader 6 -4 758 480  -4 868 178 

Personalkostnader 7 -23 056 862  -22 902 129 

Avskrivningar av materiella          
anläggningstillgångar  -469 352  -479 138 

Övriga rörelsekostnader  -531  -108 

Rörelseresultat  126 241  109 064 

       

Resultat från finansiella investeringar:       

Ränteintäkter   136  2 336 

Räntekostnader  -2 625  -1 522 

Resultat efter finansiella poster  123 752  109 878 

       

Bokslutsdispositioner 8 -69 660  -51 526 

Skatt på årets resultat 9 -53 924  -58 161 

        
ÅRETS RESULTAT  168  191 

Resultat och ställning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår  123 752 kronor. Resultatet av bolagets verksamhet samt  

ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

Förslag till vinstdisposition   

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  

Balanserade vinstmedel från föregående år 221 710

Årets vinst 168

Summa, kr 221 878
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så  

att i ny räkning överförs, kr 221 878

Förändringar av eget kapital 2017-12-31 2016-12-31

Bundet eget kapital    

Aktiekapitalet utgörs av 4 000 aktier  

Belopp vid årets ingång 4 000 900 4 000 900

Summa bundet eget kapital  vid årets utgång  4 000 900 4 000 900

Fritt eget kapital  

Belopp vid årets ingång 221 710 221 519

Årets resultat 168 191

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 221 878 221 710

Grad av egenfinansiering

17%
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FÖRDELNING AV PERSONALKOSTNADER 2017

Kostnadsersättning 1 %

Övertid och ob 1 %

Övrigt 3 %

Pension 6 %

Semesterlön 10 %

Lön tillfälligt anställda 22 %

Sociala avgifter 24 %

Lön fast anställda 33 %

FÖRDELNING AV PRODUKTIONSKOSTNADER 2017

Teaterdokumentation 1 %

Turné 6 %

Gästspel 8 %

Köpta produktionstjänster 
(ej konstnärliga) 6 %

Servering 10 %

Upphovsrättsliga kostnader 8 %

Material till produktioner 17 %

Köpta konstnärliga tjänster 44 %

KOSTNADSFÖRDELNING 2017

Avskrivningar 1 %

Servering 2 %

Lokalkostnader 2 %

Övriga externa kostnader 13 %

Produktionskostnader 14 %

Personalkostnader 68 %

INTÄKTER PER KÄLLA 2017

 

Övriga rörelseintäkter 1 %

Sidointäkter 1 %

Servering 2 %

Övriga offentliga bidrag 1 %

Föreställningsintäkter 13 %

Kommun 24 %

Stat 25 %

Region 33 % 
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Danslektionen
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ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2017

Marknadsföringskostnader 32 %

Övriga externa tjänster 27 %

Lokalkostnader 10 % 

Förbrukningsmaterial och 
reparationer 9 %

Resekostnader 7 %

Försäkrings- och förvaltnings-
kostnader 5 %

Administrationskostnader 4 %

Fordonskostnader 3 %

Övriga externa kostnader 3 %



Årsredovisning 2018 Västerbottensteatern AB  Org nr 556214-5184 Årsredovisning 2018 Västerbottensteatern AB  Org nr 556214-5184

42 43

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31 2016-12-31

 1

Eget kapital:       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital  4 000 000 4 000 000

Reservfond  900 900 

  4 000 900 4 000 900

Fritt eget kapital       

Balanserad vinst  221 710 221 519

Årets resultat   168 191

  221 878 221 710

Summa eget kapital  4 222 778 4 222 610

Obeskattade reserver 14 823 677 754 017

       

Kortfristiga skulder:       

Förskott från kunder  9 300 20 240

Leverantörsskulder  983 931 845 660

Övriga kortfristiga skulder 15 1 126 516 1 396 704

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter  16 6 229 337 4 792 767

Summa kortfristiga skulder  8 349 084 7 055 371

       
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 395 539 12 031 998    
 

BALANSRÄKNING 

 
TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31

 1

Anläggningstillgångar:       

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier 10 1 496 957 1 459 568

Summa anläggningstillgångar  1 496 957 1 459 568

       
 

Omsättningstillgångar:       

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  991 206 812 354

Övriga fordringar 11 9 177 371 8 846 186

Förutbetalda scenproduktionskostnader 12 1 501 322 563 046

Övriga förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 13 200 431 296 256

  11 870 330 10 517 842

       
 

Kassa och bank  28 252 54 588

       
Summa omsättningstillgångar  11 898 582 10 572 430

        
 
SUMMA TILLGÅNGAR  13 395 539 12 031 998
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Nyckeltalsdefinitioner      

Likviditet        
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. 
    

Soliditet       
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital      
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för  
latent skatteskuld). 
      

Avkastning på totalt kapital      
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen.     

 
Egenfinansiering       
Nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter i förhållande till total omsättning     

 

Not 2  
Nettoomsättningens fördelning  2017 2016

Spelintäkter  4 499 740 4 597 261

Övriga föreställningsintäkter  1 840 14 053

Servering  536 708 602 591

Fakturerade kostnader  180 298 20 819

Försäljning kläder/dekor/material och  
uthyrning utrustning personal  33 300 3 600

Övriga sidointäkter  94 708 83 888

  5 346 594 5 322 212     
   

Not 3  
Offentliga stöd  2017 2016

Region Västerbotten  11 238 222 11 053 530

Skellefteå kommun  8 307 279 8 131 741

Statens Kulturråd  8 458 268 8 418 751

Anställningsstöd  486 707 601 330

Övriga offentliga bidrag  134 300 299 686

Överskott överfört till kommande år  -1 101 000  -633 500

  27 523 776 27 871 538

        
Bidrag från ägarna uppgående till 3 167 500  (2 066 500) kronor har periodiserats som förutbetalda  
bidrag avsedda att täcka kostnader för kommande år.       
 

Not 1  
Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo-

visningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna 

råd (BFNAR 2012:1) årsredovisning och koncernredovis-

ning (K3).  

Följande värderingsprinciper har tillämpats i årsredovis-

ningen: 

Redovisning av intäkter 

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 In-

täkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet 

av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Inkomsten 

av bolagets försäljning av biljetter samt försäljning av 

hela föreställningar till annan arrangör redovisas som 

intäkt när föreställningen har spelats. 

Bidrag från det allmänna redovisas i balans- och resultat- 

räkningen när det föreligger rimlig säkerhet att de villkor 

som är förknippade med bidraget kommer att uppfyllas 

och att bidraget kommer att erhållas. Bidragen periodise-

ras systematiskt på samma sätt och över samma perioder 

som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera 

för. Bidrag från det allmänna relaterade till tillgångar re-

dovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar 

tillgångens redovisade värde. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balans-

räkningen när de på basis av  tillgänglig information är 

sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är 

förknippad med  innehavet tillfaller företaget och att 

anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt.               

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskost-

nad med avdrag för planmässiga avskrivningar  baserade 

på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. 

Erhållet investeringsbidrag reducerar tillgångarnas an-

skaffningsvärde.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga 

anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-

jandeperiod.      

 

Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: 

Inventarier  10-33 %

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda 

avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. 

Fordringar 

Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräk-

nas inflyta.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskaps-
år samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den 

skattesats som gäller per balansdagen.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Könsfördelning i företagsledningen  

Andel kvinnor  2017-12-31 2016-12-31    

Styrelse  89% 89%

Övriga ledande befattningshavare  75% 75%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader      

  2017 2016

Löner och ersättningar uppgår till:       

Styrelsen och verkställande direktören  815 501 784 991

Övriga anställda  14 859 704 14 897 277

Totalt löner och ersättningar  15 675 205 15 682 268

        
Sociala avgifter enligt lag och avtal  5 470 870 5 449 140

Pensionskostnader styrelse och  
verkställande direktör  172 545 82 309

Pensionskostnader övriga anställda  1 119 825 1 172 941

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och   
pensionskostnader  22 438 445 22 386 658

Övriga personalkostnader  618 417 515 471

Totala personalkostnader  23 056 862 22 902 129

Västerbottensteatern anställer varje år drygt 100 personer. 
År 2017 var siffran 108 personer.  Förutom dessa engageras 
flera personer, exempelvis regissörer, scenografer, maskörer 
m fl  via bolag och betraktas därför inte som personal i redo-
visningen. 

Antalet anställda varierar under året och är som störst under 
produktionsperioderna, dvs jan-feb,  maj-juni, samt aug-sept. 
Genom att anställningsperioderna är korta blir det antal 
som redovisas som  medelantalet anställda väsentligt lägre 
än det antal personer som varit anställda under året.

Från och med 2015 har scenkonstbranschen ett nytt 
avgiftsbestämt pensionssystem i nivå med arbetsmarkna-
den  i övrigt. Det kompletteras med ett omställnings- och 
karriärväxlingsavtal som delvis ersätter det gamla  pen-
sionssystemet med längre pensionsålder för konstnärliga 
grupper. 

Arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst har tecknat 
kollektivavtal med de fackliga organisationerna som reglerar 
framtida förmåner. De anställda som vid införandet av de 
nya reglerna har mindre än 5 år kvar till pension går kvar på 
det gamla systemet fram till sin pensionering. 

Det nya systemet innebär sänkta pensionskostnader för 
teatern. I takt med att avveckling sker av det gamla 
systemet och de tilläggspremier som betalas som kompen-
sation för övergången till nytt system för äldre  anställda 
fasas ut kommer pensionskostnaden att sänkas ytterligare. 
I 2017 års avtalsrörelse har dock  ingåtts en överenskom-
melse om flexpension i linje med övriga arbetsmarknaden 
vilket innebär en ökad  avsättning med 0,2 % från och med 
november 2017. 

Genomsnittliga pensionspremier år 2017 uppgår till 8,2 % 
(8,0%). Det utrymme som genom de sänkta pensionskost-
naderna frigörs ska enligt  Kulturrådets beslut om verksam-
hetsbidrag till regional kulturverksamhet användas till kva-
litetsförstärkande  insatser. Beräknade frigjorda medel 2017 
uppgår till 700 000 kr och har använts till bl a en studieresa 
för hela personalen till Scenkonstbiennalen i Norrköping, 
organisationsutveckling, engagemang i att säkerställa 
 att teaterlokalerna i det nya kulturhus som ska byggas i 
Skellefteå svarar mot våra behov,  köp av ny programvara 
för teknisk och administrativ utveckling, förstärkning av 
Berättarfestivalen och arbete  för utvecklande av Nordiskt 
Berättarcentrum i Skellefteå, ny teaterteknik m m.

Not 4 
Övriga rörelseintäkter  2017 2016

Hyresintäkter lägenheter  42 650 47 927

Sponsringsintäkter  325 000 480 000

Vinst vid avyttring av inventarier  9 743 

Övriga rörelseintäkter  12 988 16 012

  390 381 543 939

        
Not 5  
Produktionskostnader  2017 2016

Material  och hyra utrustning till produktioner 788 576 815 060

Köpta produktionstjänster ej konstnärliga  303 214 79 032

Upphovsrättsliga kostnader  397 376 561 794

Gästspelskostnader  377 975 356 221

Turnékostnader  294 557 348 107

Servering  489 899 507 552

Teaterdokumentation  53 638 43 070

Köpta konstnärliga produktionstjänster  2 144 050 2 668 236

Summa  4 849 285 5 379 072

        
Not 6 
Lokalkostnader       

Skellefteå kommun tillhandahåller, utöver ordinarie bidrag, verksamhetslokaler för Västerbottensteatern i  
Skelllefteå omfattande scener, verkstäder och kontorsutrymmen mm. Värdet av detta  uppskattas till 2 471 tkr. 
Denna kostnad bokförs ej. Den lokalkostnad som redovisas avser gästlägenheter,   kontorslokal i Umeå,  
förrådsutrymmen och hyra av scener/spellokaler under turné.      
  

  2017 2016

Lokalkostnader  148 854 157 688

Lägenhetskostnader  343 361 351 838

Summa  492 215 509 526

Not 7  
Anställda och personalkostnader       

Medelantalet anställda  2017 2016

Medelantalet anställda, med fördelning på  
kvinnor och män uppgår till:      

Kvinnor  23 25

Män  18 18

Totalt  41 43
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Not 11  
Övriga fordringar       

Bland övriga fordringar ingår en fordran på Skellefteå kommun med 9 924 196 (9 129 778) kronor avseende 
tillgodohavande på koncernunderkonto. Övriga skulder till Skellefteå kommun avseende förutbetalda bidrag 
mm har avräknats denna post och totalt mellanhavande uppgår till 8 167 436 (7 814 398) kronor.  
Till koncernunderkontot finns en beviljad internkredit som uppgår till 1 000 000 (1 000 000) kronor.   
    

  2017-12-31 2016-12-31

Fordran skattekonto   293 703 307 475

Fordran moms  69 053 138 222

Fordran skatt  539 966 535 728

Fordran Skellefteå kommun  8 167 436 7 814 398

Övriga fordringar  107 213 50 363

Summa  9 177 371 8 846 186

Not 12  
Förutbetalda scenproduktionskostnader       

Scenproduktionskostnader som material, rättigheter, arvoden mm för produktioner som ännu inte haft  
premiär periodiseras till kommande räkenskapsår och redovisas i  posten Förutbetalda scenproduktionskost-
nader.       

Not 13  
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      
 

  2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda kostnader  159 062 233 327

Upplupna intäkter  41 369 62 929

Summa  200 431 296 256

Not 14  
Obeskattade reserver       

  2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda  
avskrivningar och avskrivningar enligt plan  358 277 293 217

Periodiseringsfond:       

tax-12  0 77 100

tax-13  61 700 61 700

tax-14  70 300 70 300

tax-15  82 300 82 300

tax-16  81 300 81 300

tax-17  88 100 88 100

tax-18  81 700 0

Summa  823 677 754 017

Not 8  
Bokslutsdispositioner       

  2017 2016

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och        
avskrivningar enligt plan  -65 060 -29 726

Återföring från periodiseringsfond  77 100 66 300

Avsättning till periodiseringsfond  -81 700 -88 100

Summa  -69 660 -51 526     
        
  

Not 9  
Skatt på årets resultat       

  2017 2016

Aktuell skatt  -53 924 -58 161

Redovisad skatt  -53 924 -58 161

       
 

Avstämning av effektiv skattesats       

  2017 2016     
Redovisat resultat före skatt:  54 092 58 352

Skatt på redovisat resultat enligt  
gällande skattesats (22%):  -11 900 -12 837

Skatteeffekt av:       

Övriga ej avdragsgilla kostnader  -41 689 -45 366

Ej skattepliktig intäkt  30 495

Schablonintäkt periodiseringsfonder  -365 -454

Korrigering beräknad skatt tax 2016  0 1

Årets skattekostnad i %  99,69 99,67

Not 10   
Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier  2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde  8 126 786 7 897 333

Inköp  526 098 430 203

Försäljningar/utrangeringar  -364 291 -200 750

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 288 593 8 126 786     
   

Ingående avskrivningar  -6 667 218 -6 388 830

Försäljningar/utrangeringar  344 934 200 750

Årets avskrivningar  -469 352 -479 138

Utgående ackumulerade avskrivningar  -6 791 636 -6 667 218  
   

Utgående planenligt restvärde  1 496 957 1 459 568     
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Not 15  
Övriga kortfristiga skulder       

  2017-12-31 2016-12-31

Personalens källskatt  441 057 391 236

Lagstadgade sociala avgifter  478 729 453 403

Turnéstöd avseende Norrscen  159 100 515 600

Övriga kortfristiga skulder  47 630 36 465

Summa  1 126 516 1 396 704

Not 16  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      
 

  2017-12-31 2016-12-31

Upplupna löner  230 218 259 628

Upplupna semesterlöner  1 924 624 1 866 176

Upplupna sociala avgifter  679 843 667 450

Upplupna pensionskostnader  329 117 327 895

Upplupen löneskatt för pensionskostnader  313 529 303 064

Övriga upplupna kostnader  233 499 94 711

Förutbetalda intäkter biljettförsäljning/gager  178 272 74 481

Förutbetalt bidrag Region Västerbotten  1 404 640 1 404 162

Fordran på Region Västerbotten  0 -760 000

Förutbetalt bidrag Kulturrådet  658 032 500 000

Förutbetalt bidrag övriga bidragsgivare  277 563 55 200

Summa  6 229 337 4 792 767

        
       
 

Not 17  
Eventualförpliktelser       

  17-12-31 16-12-31

Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse:       

Svensk Scenkonst  513 522 541 116

Summa eventualförpliktelser  513 522 541 116     
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Västerbottensteatern AB, org.nr 556214-5184

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Västerbottensteatern AB för räkenskapsåret 2017. Bolagets 
årsredovisning ingår på sidorna 26-51 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Västerbottensteatern ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Västerbottensteatern 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består 
av Årets produktioner, Gästspel, Amatörteaterkonsulten, Våra 
produktioner i siffror, Vår personal, Styrelse och revisorer 
samt Recensioner i media och återfinns på sidorna 5-25 samt 
55-59 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisions-
berättelse avseende denna). 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  
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Följande analys av Västerbottensteaterns repertoar under 
2017 är genomförd av M-Brain. Analysen ska användas som 
en del i teaterns årsredovisning men kan även fungera som 
ett internt verktyg för att sprida kunskap om hur teaterns 
föreställningar tas emot.

Recensioner i media
Analysen ska ge en kvalitativ bild av föreställningarna och 
Västerbottensteatern. M-Brain tittar på de enskilda före-
ställningar som har recenserats under året men också på 
hur repertoaren som helhet tas emot och hur varumärket 
Västerbottensteatern skildras i recensioner. Sammantaget 
handlar det om nio recensioner under året.

Recensioner,  
källor och antal 2017 

Källa Antal 

Norran 4 

Västerbottens-Kuriren 4

Folkbladet 1 

Recensioner,  
antal per produktion 2017

Föreställning Antal 

Skogens konung 3

Darling Dorotea 2

Sound of Musicals 2

Danslektionen 2

  2 (2) 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Västerbottensteatern AB för räkenskapsåret 2017 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Västerbottensteatern 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Skellefteå 2018-  

Ernst & Young AB   

 

Micael Engström  
Auktoriserad revisor  

Skellefteå 2018-03-26
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ÖVERGRIPANDE LINJER I KRITIKEN

Helheten betonas, men även 
individuella insatser får beröm
I de regelmässigt positiva recensionerna är det oftast 

helhetsupplevelsen snarare än individuella insatser som 

betonas. Sound of Musicals beskrivs som en ”helgjuten 

musikalkonsert”, Danslektionen som ”den perfekta ro-

mantiska komedin” och Darling Dorotea som ”brinnande 

allvar i en varm förpackning”.

I den mån skådespelarinsatserna lyfts fram handlar det 

genomgående om goda omdömen, men kanske inte 

med samma starka superlativ som tidigare års repertoa-

rer gett upphov till. Det förekommer också exempel på 

positiva omdömen om scenografi och manus. Sceno-

grafin i Sound of Musicals är enligt Norran ”otroligt mysig 

och stämningsfull” och samma föreställning får i Väster-

bottens-Kuriren en eloge för Bobo Lundéns manus.

Lokal förankring
I två av föreställningarna finns en tydlig lokal förankring 

som recensionerna tar fasta på. Västerbottensteaterns 

regionala uppdrag har enligt Västerbottens-Kuriren sällan 

varit så uppenbart som i Darling Dorotea. Och Norran 

är inne på samma linje: ”För mig som västerbottning, 

som bevittnat allt från oförstående storstadspolitiker till 

nedläggning av byaskolor, är det här en föreställning 

som går in under huden och stannar där”, skriver recen-

senten. Även i Skogens konung finns en tydlig koppling 

till Västerbotten, både i berättelsen om arvstvisten och 

genom greppet att Greger Ottosson också berättar sin 

egen historia och bakgrund.

Föreställningar med  
relevans och reflektion
Även om det ofta är humor och underhållningsvärde 

som lyfts fram positivt poängterar recensenterna också 

att föreställningarna tar upp viktiga och angelägna te-

man. Skogens konung väcker enligt Norran liv i livsviktiga 

politiska frågor och får publiken att reflektera över sitt 

eget förhållande till skog. Västerbottens-Kurirens recen-

sent rekommenderar Danslektionen för att öka förståel-

sen om allas olikheter. Om Darling Dorotea konstaterar 

Norran redan i rubriken att det är ”en berättelse som 

behövs”. Både Norran och Västerbottens-Kuriren noterar 

uppskattande att det finns allvarliga passager i Sound 

of Musicals, som när dagens flyktingsituation speglas 

genom Kristina från Duvemåla.

...en berättelse  
som behövs””

Färre föreställningar och  
färre recensioner
Under året recenseras fyra av Västerbottensteaterns 

föreställningar, vilket är en mindre än under 2016. Antalet 

recensioner i tryckta tidningar minskar från tolv till nio.

Föreställningarna får i regel 
ett mycket gott bemötande i 
medierna
Mest entydigt positiva omdömen får Sound of Musicals 

och flest positiva recensioner får Skogens konung , som 

förutom i Norran och Västerbottens-Kuriren också recen-

MOTTAGANDET AV REPERTOAREN 2017

Attityd i recensionerna

Positiv 89 %

Neutral  %

seras i Folkbladet. Ingen föreställning får ett övervägande 

negativt mottagande, men i Västerbotten-Kurirens recen-

sion av Darling Dorotea balanseras positiva och negativa 

omdömen. Föreställningen är, enligt recensenten, ”mer 

underhållande än bra”.

Norran och Västerbottens-
Kuriren recenserar samtliga 
föreställningar
Både Norran och Västerbottens-Kuriren recenserar samtli-

ga av de aktuella föreställningarna. Folkbladet recenserar 

endast Skogens konung, i samband med gästspelet i 

Umeå. 

POSITIV

NEUTRAL
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ENSKILDA FÖRESTÄLLNINGAR

Skogens konung
Skogens konung får goda recensioner i Norran, Folkbla-

det och Västerbottens-Kuriren. Föreställningen beskrivs 

som ”vacker och berörande” (Norran), ”snygg och rolig” 

(VK) samt ”hjärtevärmande med befriande humor” (Folk-

bladet). Eftersom det är en enmansföreställning handlar 

mycket om Greger Ottosson. Han beskrivs som ”avspänd, 

opretentiös och charmig” i sitt berättande. Greppet att 

varva grundstoryn om arvstvisten med berättelsen om 

Ottossons egen uppväxt uppskattas av samtliga recen-

senter.

Darling Dorotea
Under rubriken ”En föreställning som behövs” får Darling 

Dorotea ett klart positivt mottagande i Norran. Föreställ-

ningen beskrivs som ”politiskt slagkraftig, men också 

varm och humoristisk”. Enligt recensenten är det en 

imponerande föreställning som ”går in under huden och 

stannar där”. Västerbotten-Kurirens recension innehåller 

både ris och ros. Föreställningen beskrivs som underhål-

lande och rolig, men recensenten efterlyser mer ”efter-

tanke och finlir”. Greppet att låta publiken förflytta sig 

faller heller inte riktigt i god jord hos VK.

Sound of Musicals
Föreställningen får ett mycket positivt mottagande i 

både Norran och Västerbottens-Kuriren. Norran skriver 

att Sound of Musicals ”sprider precis den känsla som en 

sommarteater ska göra” och konstaterar att förutom att 

föreställningen är uppsluppen och sprudlande också har 

ett välplacerat allvar. VK menar att det är en helgjuten 

musikalkonsert som är en framgång för hela ensemblen 

och ger också en extra eloge till Bobo Lundéns mellan-

snackstexter.

Danslektionen
Danslektionen får fina recensioner i både Västerbot-

tens-Kuriren och Norran. Norran framhåller föreställ-

ningen som den perfekta komedin – välspelad, skratt-

framkallande men också ”fylld av välbalanserad smärta”. 

VK beskriver Danslektionen som ”finstämd och roande” 

med goda skådespelarinsatser. Åsikterna om scenografin 

skiljer sig åt. Medan Norran skriver att projektioner och 

filmer blir ”ytterligare ett verktyg för att förstå huvudper-

sonerna” tycker VK:s recensent att filmerna ibland blir 

överflödiga.

... hjärtevärmande 
med befriande humor””

Västerbottensteaterns uppsättning av Mark St  
Germains pjäs, i översättning av Nina Tersman, har i 
Bobo Lundéns regi blivit en ömsint historia om att hitta 
sig själv och utmana sina rädslor.

Västerbottens-Kuriren om Danslektionen

Västerbottensteaterns danslektion är den perfekta 
romantiska komedin – välspelad, skrattframkallande 
men också fylld av välbalanserad svärta.

Norran om Danslektionen

Sarah Appelberg och David Andersson, som spelar  
det udda kärleksparet, är helt ensamma produktionen 
igenom och imponerar med sina kärleksfulla  
rolltolkningar.

Norran om Danslektionen

En sommareftermiddagsföreställning som gav mig 
lust.

Västerbottens-Kuriren om Sound of Musicals

Helgjuten musikalkonsert.

Västerbottens-Kurirens rubrik  om Sound of Musicals

På många sätt är uppsättningen en perfekt sommarte-
ater. Den fokuserar på glädje, på allsång och låtpärlor 
som de flesta har en relation till.

Norran om Sound of Musicals

Som en feelgoodfilm där du vet att allt kommer att 
ordna sig till slut gör en charmig Ottosson de båda 
syskonen till en hjärtevärmande berättelse med hög 
igenkänning och befriande humor.

Folkbladet om Skogens konung

Skogens konung väcker liv i  livsviktiga politiska och 
får publiken att reflektera över sitt eget förhållande till 
skog.

Norran om Skogens konung

Snyggt om skogens rikedom.

Västerbottens-Kurirens rubrik  om Skogens konung

Darling Dorotea vänder ut och in på utsugningen av 
norra Sverige – och det blir politiskt slagkraftigt men 
också varmt och humoristiskt.

Norran om Darling Dorotea

En berättelse som behövs.

Norrans rubrik om Darling Dorotea

Mer underhållande än bra.

Västerbotten-Kurirens rubrik om Darling Dorotea

MEDIACITAT – ETT AXPLOCK

...politiskt slagkraftigt 
men också varmt och 
humoristiskt
”
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