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Är det de som arbetar med att skapa det magiska rummet som någon 

skall gå in i? De som berättar berättelsen där i strålkastarljuset? Eller 

är det de som ger sig ut i snålblåsten för att spendera ett par timmar 

borta från sitt hem? Svaret är ja, för det är först när allt sammanstrålar, 

den som berättar, den som lyssnar och själva berättelsen som det vi 

kallar teater uppstår. 

Just nu håller vi på att repetera vår nyskrivna föreställning Darling 

Dorotea. En berättelse om oss här i Västerbotten. En föreställning där 

vår regissör Bobo Lundén ber oss göra ett tankeexperiment: Vad skulle 

hända om Norrland bröt sig loss från övriga Sverige? Han bjuder in 

publiken i det magiska rummet och gör alla till deltagare, så att vi inte 

bara får en berättelse utan också en upplevelse.

Unghästen arbetar vidare med svåra och aktuella ämnen.  I höst 

planeras en produktion, Röst, som är tänkt att få unga att delta i den 

demokratiska processen. Även här är tanken att publiken skall vara en 

aktiv del av berättelsen.

Teaterns styrka är just detta; att lyssna på och tala till och med sin 

publik, skapa magiska rum där vi alla kan mötas och dela en unik 

gemensam upplevelse. En upplevelse som förhoppningsvis lever kvar 

länge, länge.

Kom känn kraften!

Vad gör en teater till en 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 En Julsaga.  
Foto: Patrick Degerman
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Margareta Niss i Bildmakarna
Foto: Patrick Degerman
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Denna familjeföreställning efter Charles Dickens klassiker om den snåle och 
vresiga Ebenezer Scrooge bjöd på sprudlande skratt, livlig lek och klassiska 
engelska carols vid koldoftande eldfat. Spänningsfylld nyskriven musik,  
spökerier och teatermagi fick oss för en stund att glömma julstressen.  
En uppsättning utöver det vanliga som inte lämnade någon oberörd. 

Manus: Fransesca Quartey efter en klassiker av Charles Dickens   
Regi: Bobo Lundén    
Scenografi & kostym: Helena Weegar    
Musik: Caj Nyqvist      
Medverkande: Peter Jankert, Gunnar Eklund, Göran Hansson, Anna Söderling, 
Sarah Appelberg, Niklas Larsson Lirell, Mattias Kågström, Jonas Åberg, Karin 
Häggmark samt elever från Estetiska programmet, Anderstorpsgymnasiet

Primär målgrupp: familjer    
Föreställningar: 22  Publik: 3271   

      

En Julsaga
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I ett sprudlande Paris möter vi klockringaren 
Quasimodo som har sin tillvaro i den stora 
katedralen Notre Dame. Victor Hugos mest 
kända verk utspelar sig i slutet av 1460-talet 
där en ström av romer på vandring når fram 
till Paris för att söka sig mat för dagen och ett 
liv bland stadens invånare. Förutom Quasimo-
do och den romska flickan Esmeralda finns 
här ett färgstarkt galleri av poeter, borgare, 
präster, munkar, soldater, tiggare, adel och 
inte minst Notre Dames ärkebiskop Frollo.

Även denna sommar intog den 26 man starka 
ensemblen vår stora specialbyggda utescen 
på Nordanå för att framföra en underhållan-
de musikalisk föreställning med starka och 
ännnu aktuella budskap. 

Manus & regi: Fransesca Quartey efter en 
klassiker av Victor Hugo 
Scenografi & kostym: Yvonne Eriksson 
Musik: P-O Nilsson 
Sångtexter: Bim Wikström 
Medverkande: Sarah Appelberg, Knut- 
Sigurd Bygland, Philip Hughes, Tomas  
Engström Göran Hansson, Mikael Lindgren, 
Elin Ström och amatörskådespelare.

Primär målgrupp: familjer 
Föreställningar: 21  Publik: 3874

Ringaren i Notre Dame
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En tragikomisk pjäs där den uppburne nobel-
pristagaren Selma Lagerlöf möter regissören 
Julius Jaenzon och filmfotografen Victor 
Sjöström under en visning av filmatiseringen 
av hennes bok Körkarlen. I rummet befinner 
sig även den unga frispråkiga skådespelerskan 
Tora Teje som blivit nekad en roll i filmen. En 
pjäs som visar att hur gamla, världsvana och 
framgångsrika vi än blir så lever det fortfaran-
de ett barn inom oss.

Manus: Per Olov Enquist 
Regi: Kia Berglund 
Scenografi & kostym: Youlian Tabakov 
Medverkande: Annika Isaksson, Margareta 
Niss, Harry Friedländer och Björn Wahlberg

Primär målgrupp: vuxna 
Föreställningar: 17  Publik: 1186

Bildmakarna
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Vem var hon egentligen den där Selma? Vi ser henne som den fram-
gångsrika författaren och nobelpristagaren, men hur många av oss 
känner den unga målmedvetna Selma? Hon som trots barndomens 
förlamning och försvagade kropp hade en vilja av stål, som trotsa-
de sin far och reste till Stockholm för att bli lärarinna, som deltog i 
kampen för kvinnlig rösträtt, som klippte håret kort långt innan det 
blev mode, som var politiskt engagerad i Värmland, blev förälskad i en 
kvinna och hjälpte en annan nobelpristagare att fly undan nazisterna.

Manus & regi: Anna Söderling 
Medverkande: Margareta Niss

Primär målgrupp: vuxna 
Föreställningar: 20  Publik: 1211

Selma



FinnPål

Föreställningen tar oss med till sjuttonhundratalets Väster-
botten och till denne man som var södra lappmarkens störste 
nybyggare. FinnPål, som med enbart yxa och kniv, gav vart 
och ett av sina barn ett eget nygbygge, totalt sju stycken. Vi 
får även möta hustrun Karin som med småbarn på armen 
följde sin man ut i ödemarken.

Manus: Greger Ottosson 
Medverkande: Greger Ottosson

Primär målgrupp: vuxna 
Föreställningar: 29  Publik: 1685
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En nyskriven föreställning om en mamma 
och hennes son, om att leva genom sina 
barn och helt och hållet satsa på sina barns 
prestationer. Om relationer och om ett 
samhälle som hyllar individer som lyckas. 
Och vad som händer när det inte går som 
man tänkt sig. Varför är det viktigt att vara 
en vinnare och hur påverkar elittänkandet 
en relation? I Istid finns stor igenkänning 
oavsett sport eller aktivitet.

Manus: Erik Norberg 
Regi: Olle Jernberg 
Scenografi & kostym: Helena Weegar 
Medverkande: Tomas Engström, Annika  
Isaksson, Mikael Lindgren och Richard  
Sseruwagi

Primär målgrupp: vuxna och ungdom 
Föreställningar: 20  Publik: 1219

Istid
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Lyckligare nu

Papa Diops taxi

En personlig monolog om resan ut ur en av vår tids största folksjukdomar. Det blir 
både humor och allvar, prat och sång om något så tabubelagt som alkoholism. 
Vid sin sida har Monica stöttepelaren Mattias - helt oskyldig i sammanhanget men 
en glad och musikalisk ”sidekick”. Det blir en start på en resa ner till botten och 
tillbaka  - från skuld och skam till glädje och stolhet via sång, musik och många 
igenkännande skratt. Ja, hon är inte bara alkoholist - hon är ju också komiker och 
en helt vanlig ”männisch”.

Manus: Monica Lindgren 
Konstnärligt öga: Anna Azcárate 
Medverkande: Monica Lindgren och Mattias Kågström

Primär målgrupp: vuxna 
Föreställningar: 14  Publik: 822 

I automobilmuséet i Dakar arbetar Sène 
som museiguide bland alla gamla dam-
miga bilar. Hans favorit är en bil som är 
lite extra speciell för honom, den röda 
vackra minibussen som en gång i tiden 
var har farbrors - Papa Diops taxi. I den 
taxin åkte Sène ofta med, kors och tvärs. 
Han hjälpte sin farbror med bagaget som 
han knöt fast uppe på taket. det hände 
ibland att han till och med åkte på taket 
bland resväskorna och ibland också djur. 

I den här barnföreställningen får både 
barn och vuxna bekanta sig med Sene-
gals huvudstad Dakar genom en taxi-
chaufförs ögon.

Manus: Ninna Tersman efter en bok av  
Christian Epanya 
Regi: Kudzai Chimbaira 
Scenografi & kostym: Helena Weegar 
Medverkande: Annika Isaksson och  
Richard Sseruwagi

Primär målgrupp: barn 
Föreställningar: 23  Publik: 1099
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Från Blixt-Einar till Nåden på 50 minuter

Berättelsen om Micke Lindgren och Kjell ”Jompa” Johans-
son, två roliga killar som till slut klev in på den etablerade 
teaterscenen. Hur är det att komma in som amatör på en 
länsteater? Tas man emot med öppen famn? Den här mo-
nologen handlar också om svårigheter, om drömmar och 
förhoppningar och om glädje och sorg. Men mest är det 
bara helt sjukt roligt!

Manus: Mikael Lindgren

Regi: Monica Lindgren

Medverkande: Mikael Lindgren

Primär målgrupp: vuxna

Föreställningar: 36  Publik: 2177

Jompa & jag
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På andra sidan

Hur är det att vara tonårskille idag? Vad gör man när man 
märker att någon inte mår bra och allt verkar svårt och 
mörkt? Hur gör man om man vill hjälpa men inte vet hur? 

En föreställning om ett jobbigt ämne med eftersamtal 
tillsammans med människor med kompetens och yrkes-
kunskap kring ungdomar och självmord.

Manus: Sarah Appelberg 
Regi: UngHästen

Medverkande: David Åkerlund och Mattias Kågström 
Primär målgrupp: skolungdomar, pojkar 
Föreställningar: 36  Publik: 1135

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

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

Primär målgrupp: skolungdomar 
Föreställningar: 19  Publik: 1471

XXX 2.0
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UngHästen
UngHästen arbetar pedagogiskt med interaktiv 

teater som belyser dagsaktuella ämnen. Syftet 

är att skapa förståelse, delaktighet och engage-

mang. Kopplat till föreställningana finns alltid ett 

omfattande pedagogiskt efterarbete. UngHästen 

lägger stor vikt vid att skapa ett gott samhällskli-

mat där alla ska våga komma till tals och bli 

hörda.

Målgrupp är högstadiet, gymnasiet och företag.

Xenofoben

Välkommen om du raderar dig själv - en föreställning om 
vår rädsla för det främmande men också om den till synes 
harmlösa okunniga vardagsrasismen som normaliserar 
hur vi tillåter oss att prata till och om andra människor.

Manus: Lo Kauppi och UngHästen  
Regi: Lo Kauppi  
Medverkande: Axmad Muse, Nils Lundqvist, Theresa  
Eriksson, Matilda Kjellmor och Frehiwet Dagnew Haile 

Primär målgrupp: skolungdomar, åk 9  
Föreställningar: 20  Publik: 1337 

#nätkärlek

Just så pass folkvett
En känslosam skildring av verkliga berättelser 
om hur det är att vara kvinna och leva med 
någon som misshandlar fysiskt, psykiskt, eko-
nomiskt eller sexuellt. I samarbete med Psykisk 
hälsa i fokus och Psykiatrin i Skellefteå.

Manus & regi: UngHästen 
Medverkande: Annika Isaksson, Niklas Larsson 
Lirell och David Åkerlund

Primär målgrupp: skolungdomar & vuxna 
Föreställningar: 1  Publik: 120

En prisbelönt interaktiv föreläsning om unga på internet,  
i samarbete med Mediacenter i Västerbotten. På nätet kan  
vi vara anonyma, bli sedda, bekräftade, rika som fattiga.  
Vad skulle hända om vi sa och gjorde samma saker i verk-
liga 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: 12  Publik: 2480
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Under 2016 har en mängd improviserade föreställ-
ningar för både barn och vuxna spelats med UngHäs-
ten. Som offentliga föreställningar har man bl a kunnat 
se Improviserad melodifestival, Personakt med Elin 
Johansson, Lokalproducerad Impro med lokala matpro-
ducenter samt Familjeimpro för alla från 7 år.

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

Familjeimpro    
Primär målgrupp: barn 
Föreställningar: 5  Publik: 246

Övrig impro   

Primär målgrupp: vuxna 
Föreställningar: 30  Publik: 3529
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Föreläsningar

Under året arrangerade Västerbottensteatern ett 

antal föreläsningar och panelsamtal kring aktuella 

ämnen:

Kultur + idrott = Sant!, Karin Wahlén

Från macho till hbtq-vänlig, Johan Köhler

Vinnare i långa loppet, panelsamtal

Med kroppen som redskap, panelsamtal

Lunchsamtal – en druva i solen, panelsamtal

HBTQ-rättigheter, panelsamtal

Från väntan till vilja, Moa Matthis

Att gestalta en ikon, panelsamtal

Selma, kvinnorna och kvinnorörelsen, Lisbeth Stenberg

En musikalisk hyllning till Billie Holiday, en av de största jazzsång-
erskorna 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: 5  Publik: 490

Glödhett - en hyllning på Alla Hjärtans Dag till människ-

ans förmåga att älska och bli älskad. En resa bortom vår 

stressade vardag till en mjukare mer sensuell värld. 

Primär målgrupp: vuxna 

Föreställningar: 1  Publik: 40

Lady Day

Övriga produktioner

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 

Föreställningar: 11  Publik: 223
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Impro för barn och vuxna

En hoppfull monolog om en ung tjejs tankar och 
funderingar på livet, om hur det är möjligt att trots allt 
orka med även det mörka. En föreställning om ett job-
bigt ämne, med eftersamtal tillsammans med personer 
med kompetens och yrkeskunskap kring ungdomar 
och självmord.

Manus: Sarah Appelberg 
Regi: UngHästen

Medverkande: Sarah Appelberg och Malin Lundqvist

Primär målgrupp: skolungdomar, flickor

Föreställningar: 28  Publik: 901

Det blir sakta bättre
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Amatörteaterkonsulenten

I årets sommarteater Ringaren i Notre Dame medverka-
de 18 amatörskådespelare.

2016 har varit ett fantastiskt amatörteaterår för Väs-
terbottensteatern. 

Det inleddes med LÄNK 2016, vilket är ett samarbete 

med Riksteatern, Riksteatern Västerbotten, Ung Scen 

Norr, Riksteatern Norrbotten och Norrbottensteatern och 

finansieras av Norrbottens Läns Landsting och Region 

Västerbotten. Projektet,  som letts av amatörteaterkon-

sulenten, riktar sig till ungdomar och är en fantastisk 

möjlighet att stötta och utveckla ett sceniskt arbete med 

allt från början av ett manus till att slutligen landa i en 

stor teaterfestival på Västerbottensteatern som gästades 

av ensembler från Pajala, Luleå, Skellefteå och Umeå. 

I vår sommarteater Ringaren i Notre Dame fick vi åter-

igen förmånen att arbeta med och inspireras av 18 styck-

en amatörskådespelare. Amatörteaterkonsulten ansvara-

de för casting, teaterträning, samordning samt fungerade 

även som regiassistent under repetitionsperioden.

Samarbetsprojektet med Collective Encounters i 

Liverpool kunde, efter lång planering, genomföras under 

våren. Elever från åk 3 på Estetiska programmet reste 

tillsammans med amatörteaterkonsulenten till Liverpool 

för att arbeta med deras ungdomsensemble. Fokus 

låg på metodutbyte med inriktning på teater för social 

utveckling och muntligt berättande. Veckan avslutades 

med en föreställning under Rediscovering the radical, en 

internationell konferens för Community Theatre i Liver-

pool. Detta samarbetsprojekt fortsätter under våren 2017 

då gruppen från Liverpool kommer till Skellefteå.

Samarbetet med Estetiska programmet i Skellefteå, 

som tog sin början redan under föreställningen SENSE 

2015, fick avsluta året då elever och lärare medverkade i 

En Julsaga under november och december. Där fortsat-

te teatern att verka för delaktighet och utveckling i det 

sceniska arbetet för dessa unga konstnärer.

Berättarkraft 2016, i samarbete med Berättarfestivalen 

i Skellefteå och Skellefteå Kraft, genomfördes för sjunde 

året i rad och är ett projekt för att utveckla det muntliga 

berättandet i länet. Amatörteaterkonsulenten driver pro-

jektet och genomför juryarbeten, berättarworkshop och 

final tillsammans med både intern och extern kompe-

tens. Temat för detta år var Hitta hem, vilket gav fantastis-

ka berättelser.

Amatörteaterkonsulenten har till uppgift att 

främja, stötta och utveckla länets amatörteater. Detta 

sker genom fysiska möten, workshops, telefon- och 

mailkontakter i hela Västerbotten och under 2016 har 

amatörkonsulenten hjälpt till med att starta upp tre nya 

amatörgrupper runt om i länet. Konsulenten ingår också i 

BUNGK, ett samverkansorgan för att främja tillgången till 

konst och kultur för alla barn och unga i Västerbotten.

...stort internationellt  
samarbetsprojekt...”
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GÄSTSPEL

Patti Smith  
i november
Skådespelerskan  
Katarina Bothén har 
fastnat i ett drama 
och försöker ta sig 
loss. 

Dollywood
En scenisk roadmovie 
genom Dolly Partons 
liv & musik.

ÖVRIGA GÄSTSPEL:

Sagan om de fyra 
stortrollen och lille 
Vill-Vallareman

Friday I´m in love: Peter 
Bryngelsson

Friday I´m in love: Matti 
Alkberg

Grobianen

I Faderns, Sonens och 
försäkringskassans 
namn

Pia-Karin Hellsing 
Group

Ted Gärdestad

Missionären
Om lesbiska kristna 
missionärer i Väster-
botten i början av 
1900-talet. 

Telegram 
från ett 
längtande 
hjärta
En poetisk och 
musikalisk föreställ-
ning med Sara Lind.

Föreställ-
ningen om 
Torgny  
Lindgren
Gunnar Eklund ger en 
(kanske) sann bild.

Ginger och 
Freds  
påtvingade 
möte
En musikalisk, dansant 
och humoristisk före-
ställning.

Under  
[är jag] bar
En föreställning som 
riktar strålkastarljuset 
mot könsorganet.

Kanske 
Frankenstein
En rolig, engagerande 
och tankeväckande 
föreställning om livet, 
utanförskap och vårt 
behov av kärlek (bild).
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Foto: Mauro Rongione

Foto: Johan Rosenquist

Foto: Sara Lindquist

Foto: Sofia Runarsdotter
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ANTAL SPELADE FÖRESTÄLLNINGAR/PRODUKTION 2016

0 10 20 30 40 50

20
20

29
36

23
14

21
34

22

11
15

20
19

12
28

36
30

5
1

60 70 80

17

5

ANDEL BARN- & UNGDOMSFÖRESTÄLLNINGAR 2016

Barn och ungdom 44 % (183 st)

Övriga 56 % (235 st)

Istid
Selma

FinnPål
Jompa & jag

Papa Diops taxi
Lyckligare nu

Ringaren i Notre Dame
Soppor, Efter jobbet
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Lady Day 

Julminnen
Övriga föreställningar

XXX 2.0
Xenofoben

Nätkärlek
Det måste bli bättre

På andra sidan
Impro

Barnimpro
Just så pass folkvett

VÅRA PRODUKTIONER 2016 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 
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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. Det är spännande 
läsning som gör oss mycket stolta.

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR 2016 PUBLIKANTAL 2016

418 31 094
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ANDEL TURNÉFÖRESTÄLLNINGAR

Antal spelade produktioner på  
turné 49 % (203 st)

Antal spelade produktioner  
hemma 51 % (215 st)

FÖRDELNING AV FÖRESTÄLLNINGAR HEMMA & TURNÉ 2007 - 2016

Antal spelade före-
ställningar på turné

Antal spelade före-
ställningar hemma

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

186

165

203

166

241 241

315 277

325 221

175 282

217 209

194 180

308 178

317

215

2016

GEOGRAFISK FÖRDELNING AV FÖRESTÄLLNINGAR

Skellefteå 63%

Övriga landet 15%

Övriga länet 11%

Umeå 11%
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VÅR PERSONAL 2016

Västerbottensteaterns personal består av en fast kärna 

av kompetenta, engagerade tillsvidareanställda som 

svarar för 67% av den samlade arbetsvolymen samt en 

stor mängd duktiga frilansare, ca 70 personer som är helt 

nödvändiga för att vi ska kunna nå våra mål. Alla bidrar 

de till genomförandet av en föreställning. Våra medarbe-

tare medarbetare finner vi inom 30-talet olika yrken, med 

många specialister inom sina områden som kan vara tek-

niska (30%), konstnärliga (42%) och administrativa (28%).  

Hantverkskunnandet är imponerande och kreativitet och 

uppfinningsrikedom stor.

Könsfördelningen är relativt jämn men har de senaste 

åren blivit allt mer kvinnostark. 2016 utgör kvinnorna 58 

% av det totala antalet anställda. 

Anställning av personal och anlitande av frilansare 

genomgår alltid en kontroll ur både jämställdhets- och 

mångfaldssynpunkt, men vi inser att än så länge speglar 

vår personalsammansättning inte det samhälle vi lever i.

Teatern genomför årligen utbildningsinsatser för att be-

hålla och vidareutveckla personalens kompetens. Under 

året som gått  har teaterns personal förberett ett kompe-

tensutvecklingsprojekt tillsammans med Trygghetsrådet 

TRS och som kommer att  genomföras under hela 2017 

med syfte att gemensamt stärka oss inför framtida ut-

maningar; allt från pensionsavgångar till flytt in i ett nytt 

kulturhus om några år. 

En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för 

Västerbottensteatern och under året har vi beslutat att 

förutom det löpande arbetet i skyddskommittén tillsätta 

en särskild arbetsgrupp som utvecklar det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Vår företagshälsovård, Kommunhäl-

san, utgör en expertresurs när behov uppstår och våra 

anställda har möjlighet till subventionerad träning och 

massage.
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ANDEL NYPRODUKTIONER 2016

Nyproduktioner 38 % (8 st)

Tidigare spelade produktioner 62 % (13 st)

FÖRDELNING NYPRODUKTIONER OCH TIDIGARE SPELADE 2007 - 2016

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nyproduktioner

Tidigare spelade
produktioner 

2016 8 13

7 9

8 8

10 10

9 10

7 16

9 11
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8 11
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PERSONALSAMMANSÄTTNING 2016

Konstnärer 42 % (18 st)

Teknik 30 % (13 st)

Administration 28 % (12 st)

PERSONALFÖRDELNING 2016, YRKESGRUPPER & KÖN (ÅRSVERKEN)

0 5 10 15 20
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KÖNSFÖRDELNING ÅRSARBETSKRAFTER 2016

Kvinnor 58 %

Män 42 %
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Marianne Hedman, Skellefteå   

Helen Maxe, Obbola   

ERSÄTTARE 

Andreas Eliasson, Umeå 

Sture Lundgren, Ursviken 

Pia Risan, Skellefteå 
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Ulla Bråndal, Burträsk   
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ANTAL SPELADE FÖRESTÄLLNINGAR/ÅR 2007-2016
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Vår Profil
Västerbottensteatern är en berättarteater med lokal och 

regional förankring.

Våra Mål
Att vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Att 

tillsammans med våra ägare och vår publik göra Skellef-

teå och Västerbotten till en attraktiv och blomstrande 

stad och region.

Vår Vision
Att vara Europas Ledande Berättarteater

Våra Fokusområden
 
Berättarteater – vår konstform

Medborgarteater – vårt sociala engagemang

Digitalutveckling – vår framtidsbevakning

Publikutveckling – vår publik

Under 2016 var ett av teaterns mål att fokusera på 

lokala intressen och författare, vilket  genomfördes med 

flera av våra pjäser. Från vår ishockeypjäs Istid, om presta-

tion, föräldraskap och vinnarskallar och de utmaningar 

unga människor går igenom inom idrottsvärlden, till vår 

store länsförfattare P.O. Enquist och Bildmakarna  och vi-

dare till UngHästens omtalade föreställningar om psykisk 

ohälsa bland kommunens unga; Det blir sakta bättre (för 

flickor) och På andra sidan (för pojkar). Vi genomförde 

också flera samtal kring unga och idrott och kring unga 

och psykisk ohälsa och UngHästen blev åter inbjuden till 

Riksdagen för att framföra Det blir sakta bättre. Vi gjorde 

även två berättarföreställningar FinnPål om de finska 

nybyggarna som kom till Västerbotten på 1700-talet och 

Jompa & jag om en älskad lokal revymakare.

Arbetet med våra fyra fokusområden fortgår. 

Berättarteater är vår konstnärliga profil där vi vill ta 

tillvara det bästa av två världar; den traditionella teatern 

och berättarkonsten.  Vi gör även mer renodlade berät-

tarföreställningar, samt söker efter nya förmågor genom 

vårt berättarstipendium Berättarkraft tillsammans med 

vår sponsor Skellefteå Kraft. 

Medborgarteater är något som är ständigt aktuellt 

på Västerbottensteatern i och med vår amatörteater-

konsulent och hennes arbete i och utanför kommunen. 

Hennes arbete handlar om allt från att stötta enskilda 

amatörteatersällskap ute i länet till att hjälpa de amatör-

teaterskådespelare som varit med i våra sommar- och 

julproduktioner; Ringaren i Notre Dame och En Julsaga. 

Även UngHästen använder sig av flera medborgarte-

aterelement då föreställningarna nästan alltid har ett 

interaktivt perspektiv och teater används som pedago-

giskt verktyg. 

Digital utveckling är numera något som räknas som 

en absolut förutsättning om man skall kunna vara en del 

av den digitaliserade värld vi alla lever i. Västerbottenste-

atern har som enda teater i Sverige fått en ansökan om 

digital utveckling beviljat av Kulturrådet (KUR).  Vi är nu 

inne på vårt andra av tre år med projektet ” Digitala Platt-

formar”. Där undersöker vi hur vi som teater kan använda 

oss av digitala element för att underlätta och utveckla 

vårt arbete i fyra olika led: Produktion, Kommunikation, 

Distribution och Dokumentation.

Publikutveckling är något som är ett ständigt pågå-

ende arbete på Västerbottensteatern. Under 2016 har 

arbetet fokuserats på att både besöka och bjuda in våra 

länsarrangörer till möten och diskussioner på Västerbot-

tensteatern.

Förvaltningsberättelse
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terbotten fått möta och framföra professionellt skriven 

dramatik. Amatörteaterkonsulentens verksamhet har i 

denna årsredovisning getts ett eget utrymme (på sid 19). 

Läs gärna mer där!

Ta tillvara och utveckla de erfarenheter som ska-
pats under Umeå2014. 
I enlighet med vår profil som Berättarteater har vi fortsatt 

samtalen med de internationella kontakter som togs un-

der kulturhuvudstadsåret, främst med de internationella 

berättarnätverken i Europa. Under våren var vi inbjudna 

till ett möte med franska berättare i Paris tillsammans 

med franska kulturministeriet. Där redogjorde vi för hur 

vi på Västerbottensteatern för samman berättandet och 

teater i vår profil som berättarteater och hur olika kul-

turaktörer arbetar tillsammans i skapandet av den årliga 

Berättarfestivalen. 

Samarbeta med organisationer som har till upp-
gift att arbeta med publik och arrangörsfrågor. 
Västerbottensteatern vill vara regionens kvartersteater 

och vi har under en lång tid odlat en nära kontakt med 

våra arrangörer i länet. Vi har under året rest runt i länet 

för att samtala med våra arrangörer på plats och bjöd 

sedan in alla länsarrangörer till två dagars arbete, utbild-

ning och umgänge på teatern. Målet är att vi nästa år 

skall kunna utöka vår inbjudan att gälla samtliga arrang-

örer i hela norra Sverige, allt i enlighet med vårt uppdrag 

att turnera i länet och att vara goda ambassadörer för 

Västerbotten.

Stärka dialog och samverkan med de regionala 
kulturkonsulenterna och civilsamhället.  
Under 2016 var Västerbottensteatern samordnare av 

Länskulturdagarna som ägde rum i Nordmaling. Där sam-

arbetade vi med Norrlandsoperan, Västerbottens muse-

um, Länsbiblioteket och Region Västerbotten och deltog 

med föreställningen Bildmakarna.  Vår amatörteaterkon-

sulent initierade även en medborgarteaterworkshop –  

Vad har du på hjärtat Nordmaling.

UngHästen har fortsatt att samarbeta med Ungdoms-

mottagningen i Skellefteå kring föreställningen XXX 2.0 

– om sex och sånt, samt med Elevhälsan i Skellefteå kring 

Det blir sakta bättre. I slutet av året inleddes ett samar-

bete med Röda Korset för att stärka unga asylsökande 

kvinnor, Jag-projektet.

418
Totala antalet spelade föreställningar 2016

Totalt antal publik 2016, varav 31% barn och ungdom

31094

31%

44%
Andel barn- och ungdomsföreställningar under året

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. 
Vårens föreställning Istid förde samman två kulturella 

plattformar; scenkonst och idrott. Föreställningen som 

utspelade sig på riktig konstis hade inslag av digitala ele-

ment i form av animationer. När vi senare under hösten 

tog oss an Bildmakarna provade vi att arbeta med en 

digital scenografisk lösning i form av rörligt bildmaterial. 

En grupp från teatern gjorde under våren en studieresa 

till London för att låta sig inspireras både av den digitala 

teknikens möjligheter och av nya sätt att arbeta med 

publikutveckling.

Vår inspelade berättarföreställning I en sal på lasarettet, 

med syfte att undersöka distributionsledet, visades på 

äldreboenden med gott resultat. Vi reste ut med teknisk 

utrustning, gjorde en introduktion och visade sedan 

föreställningen. I erbjudandet till äldreboendena ingick 

förutom den digitala visningen också ett besök av skåde-

spelaren Mikael Lindgren som framförde ett julprogram 

– Julminnen.

Främja ett ökat sceniskt utbyte med regionteater-
ensemblerna i de fyra nordligaste länen. 
Genom Norrscen har en sammanslutning av fem norr-

ländska teatrar – Västerbottensteatern, Norrbottenstea-

tern, Teater Västernorrland, Estrad Norr och Giron Sámi 

Teáhter kunnat turnera över länsgränserna genom att vi 

erhållit ett turnéstöd från våra respektive regioner och 

Kulturrådet. De diskussioner vi fört inom Norrscen har 

därför lett till att vi gjort en gemensam ansökan om att 

få tillhöra Norrlands nätverk för Musikteater och Dans 

(NMD) där bl a Norrlandsoperan och Norrdans ingår 

sedan tidigare. Vi inväntar nu svar från dem.

Genomföra amatörteaterkonsulentverksamhet. 
Under 2016 har vår amatörteaterkonsulent dels del-

tagit i ett samarbetsprojekt med Collective Encounter 

från Liverpool som arbetar med ”community theatre” 

(medborgarteater) med unga människor, dels varit aktiv 

i LÄNKfestivalen där ungdomar från Norrbotten och Väs-

Publikkontakt med unga teaterbesökare – Niklas Larsson Lirell i UngHästen 
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Det nya Kulturhuset 

Arbetet med det nya kulturhuset har gått i en ny fas 

efter det att arkitekttävlingen fastslagit vilket som var det 

vinnande förslaget och 2016 handlade till stor del om en 

fördjupad projekteringsfas där alla detaljer diskuterades 

och ibland ändrades för att bättre tillfredsställa olika 

behov. Under processen har de fyra kulturaktörer som 

skall ingå i huset (Stadsbiblioteket, Skellefteå Konsthall 

Museum Anna Nordlander och Västerbottensteatern) lärt 

känna varandras organisationer, hittat nya möjliga sam-

arbetsformer, samt diskuterat de långsiktiga finansiella 

behoven. Under slutet av året hölls även en gemensam 

personaldag för samtliga anställda från kommunens alla 

kulturverksamheter. 

UngHästen prisade 

UngHästen har erhållit både Psykiatripriset och Surfa 

lugnt-priset under 2016 och blev åter inbjudna att spela 

en föreställning, Det blir sakta bättre, i Sveriges Riksdag. 

Organisationsutveckling 

Teatern har under året arbetat med förberedelser för ett 

större kompetensutvecklingsprojekt i samarbete med 

Trygghetsrådet TRS som kommer att starta i januari 2017. 

Västerbottensteatern står inför en stor omställning i och 

med att flera medarbetare kommer att gå i pension un-

der de närmsta åren vilket innebär stort kompetenstapp, 

men också en möjlighet till förändring och utveckling.

Uppmärksamhet i media 

Västerbottensteatern fortsätter att röna uppmärksamhet 

och har under 2016 varit väl representerade i olika artiklar 

och nyhetskanaler. Ett återkommande ord i pressen om 

våra föreställningar har varit ”strålande”. Det har också 

skrivits att Istid var en ”utmärkt och underhållande pjäs”, 

En Julsaga “ofantligt välgjord” och om Selma! att ”skall du 

se en pjäs i år hoppas jag att du väljer denna”.

Berättarfestivalen 

Berättarfestivalen genomfördes 2016 för 8:e året i rad. 

Det är en väl etablerad festival med stort publikt genom-

slag med ca 10 000 besökare per år. Trots stor framgång 

har den osäkra finansieringen med sena besked gjort att 

det varit svårt att se framtiden an och arbeta för festiva-

lens fortsatta utveckling. 

Det finns en stor outnyttjad potential vad gäller att utöka 

festivalbesökarnas antal och få hit fler besökare från 

närliggande kommuner och angränsande län. Västerbot-

tensteatern fick därför i uppdrag av Skellefteå kommun 

att göra en utredning som blev klar under våren om 

berättandet som strategisk kraft och en mer långsiktig 

finansiering av Berättarfestivalen. 

Utredningen fastslog att det bästa sättet att utveckla 

festivalen och berättandet som politiskt beslutat profil-

område (Skellefteå – Berättarnas stad) är att genomföra 

en offensiv satsning och etablera ett Berättarcentrum, 

något som skulle positionera Skellefteå i den interna-

tionella berättarvärlden som det enda berättarcentrat i 

Skandinavien. 

Frågan har beretts av Skellefteå kommun under hösten 

och i slutet av året beslutade man att ge Västerbottens-

teatern ett fortsatt uppdrag att utreda vilka konsekvenser 

bildandet av ett Berättarcentrum får för övriga kultur-

verksamheter samt hur berättarutvecklingen kan ses i 

relation till det nya kulturhuset och kommunens 2030-

mål. Utredningen presenteras i början av 2017

BERÄTTAR 
FESTIVALEN

Viktiga händelser under året

Västerbottensteatern är medlem i ett flertal teaterorga-

nisationer där vi för en kontinuerlig dialog med Sveriges 

övriga teatrar. En sådan organisation är Länsteatrarna 

i Sverige som varje år har ett vår- och ett höstmöte på 

en utvald länsteater i landet. Våren 2016 träffades vi på 

Teater Västernorrland i Sundsvall och på hösten ägde 

träffen rum på Scenkonst Sörmland i Eskilstuna dit ett 

30-tal teaterchefer och politiskt valda förtroendemän 

och kvinnor kom för att diskutera bl.a. mångfaldsfrågor 

inom scenkonsten och den ökade främlingsfientligheten 

i samhället. 

Aktivt sträva efter att finna nya finansieringslös-
ningar som komplement till ägartillskotten. 
UngHästen erbjuder företag som vill utveckla sin per-

sonal en möjlighet till skräddarsydd utbildning med 

interaktiv teater som blivit mycket uppskattad. Intäkterna 

från denna verksamhet är en viktig finansieringskälla för 

ungdomsverksamheten. Teaterns biljettpriser höjdes 

inför 2016 vilket också bidragit till vår egenfinansierings-

grad, 17 % (20%) som är bland de högsta i landet för of-

fentligt finansierade teatrar. Ett nytt treårigt sponsoravtal 

har tecknats med Skellefteå Kraft och målet är att teckna 

avtal med ytterligare en sponsor.

Barn och unga en prioriterad målgrupp. 
Av Västerbottensteaterns samlade föreställningar utgör 

44 % av barn- och ungdomsföreställningar. Västerbot-

tensteatern mål är 25 % vilket innebär att vi nått måttet 

med råge. Barn och unga utgör 31 % av vår totala publik. 

Under 2016 spelade Västerbottensteatern följande barn- 

och ungdomsföreställningar: Papa Diops taxi, Xenofo-

ben, Det blir sakta bättre, På andra sidan, XXX 2.0 – om 

sex och sånt, #nätkärlek och Barnimpro. De två familje-

föreställningarna under året; Ringaren i Notre Dame på 

sommaren och En Julsaga kring jul lockade också barn 

och ungdomar till teatern. Viktigt är dock att notera att 

vi numera inte har den ekonomiska förutsättningen att 

både spela en större barnföreställning och vuxenteater 

under samma spelperiod. 

Särskilda perspektiv. Västerbottensteatern AB skall 

genom sin verksamhet främja möten mellan olika kultu-

rer samt återspegla mångfalden i regionen och i all delar 

av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och 

tillgänglighet. 

Mångfald.  
Under 2016 spelade UngHästen ungdomsföreställningen 

Xenofoben om främlingsfientlighet, fördomar och flykt 

och två unga människor medverkade i pjäsen med egna 

erfarenheter av flykt. Vi gjorde även barnföreställningen 

Papa Diops taxi om en taxichaufför i Senegal.

Teaterstyrelsens tema för året har varit mångfald och 

förutom diskussioner kring främlingsfientlighet m m har 

en utbildningsdag hållits.

Västerbottensteaterns likabehandlingsgrupp höll i en fö-

reläsning för personalen kring de 7 diskrimineringsgrun-

derna och då särskilt kring könsidentitet och könsidenti-

tetsterminologi. 

Föreläsningar med HBTQ-tema har arrangerats för all-

mänheten.

Jämställdhet. 
Berättarföreställningen om Selma Lagerlöfs liv åtföljdes 

av två föreläsningar; Lisbeth Stenberg, docent i littera-

turvetenskap, vars föreläsning handlade  om Selma och 

kvinnorörelsen och Moa Matthis som talade om kvinnliga 

författare och längtan ut i världen. 

På repertoarrådet finns en jämställdhetscheck som an-

vänds vid läsning av olika pjäser. 

Tillgänglighet. 
Vi har anpassat vår hemsida i enlighet med de tillgäng-

lighetskrav som finns och genomfört tillgänglighetsåt-

gärder i våra lokaler enligt en tidigare plan som vi arbetat 

fram. Bland annat har vi sett till att bygga om vår serve-

ringsplats i teatercaféet och försett golvet med ledstråks-

markeringar. Parkeringsplatser för funktionshindrade 

finns numera också i direkt anslutning till teatern.

Andel av föreställningarna som spelats på turné

37%
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NYCKELTAL        
 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag        

 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning (kkr) 5 322   6 859   7 391   5 179   4 576

Offentliga bidrag 27 872   28 396   34 936   26 955   29 142 

Egenfinansiering, % 17   20   19   16   14 

Rörelseresultat (kkr) 109   122   103   24   -100 

Resultat efter finansiella poster (kkr) 110   129   159   112   42 

Balansomslutning (kkr) 12 032   12 425   12 253   13 563   10 912 

Likviditet (%) 150   146   152   142   159 

Soliditet (%) 40   38   38   34   42 

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

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

Medelantal anställda 43   44   45   46   48 

Antal spelade föreställningar 420   482   486   374   426 

    varav för barn och ungdom 183   202   178   171   169 

Antal besökare* 31 094   38 602   37 688   29 088   28 212 

    varav barn och ungdom 9 656   12 763   11 084   5 448   6 600 

Antal produktioner 21   21   19   21   20 

    varav nyproduktioner 8   11   8   9   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 18 000 (10 000) personer.

 

Utmaningar, tillväxt och framtid 
Att Västerbottensteatern under flera år inte fått sina 

bidrag uppräknade i förhållande till löneökningarna är en 

ständig källa till oro. Med allt mindre pengar är det svårt 

att anställa frilansande regissörer, scenografer och skåde-

spelare, samt sy kostymer, bygga och måla dekorer, även 

om vi ständigt försöker tänka kostnadseffektivt och spara 

pengar där vi kan. De senaste åren har vi t.ex. inte ersatt 

en skådespelartjänst, tagit bort en marknadchefsposition, 

omförvandlat en tekniker till säljare, höjt biljettpriset, 

samt minskat vårt turnerande i länet.  Under 2016 beslu-

tade vi även att minska närvaron av suppleanterna i vår 

styrelse till att gälla bara ett möte per år. 

Som länsteater med säte i Skellefteå vill vi vara stadens 

stolthet och erbjuda vår publik en bred och varierad 

repertoar. Vi vill bidra till att det nya kulturhuset som står 

klart 2020 blir ett levande hus för alla fyllt med aktiviteter. 

Vi vill kunna bjuda vår publik också på de mer efterfråga-

de storslagna upplevelserna och vill att vår verksamhet 

ska kunna utökas. Om vi skall kunna uppfylla vårt läns-

uppdrag samtidigt som vi fyller vår del i det nya kulturhu-

set måste vi få en utökad ekonomisk ram.

Kommande år är sista året i vårt digitaliseringsprojekt 

Digitala plattformar. Vi ser att digitalisering medför stora 

initialkostnader vad gäller köp av utrustning, licenser m 

m. Förhoppningsvis kan även våra centrala upphovs-

rättsavtal revideras under året för att möjliggöra digital 

utsändning av våra föreställningar. Digitaliseringen under 

2017 måste även utvecklas att gälla de administrativa 

rutinerna. 

Vi hoppas att berättarfestivalsutredningen och förslaget 

om ett Berättarcentrum kommer att godkännas så att 

Västerbottensteatern kan fortsätta att bygga vidare på 

det mångåriga arbete som redan gjorts kring berättande 

och som utgör en så stor del av vår unika profil.  

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 5 322 212 (6 858 570) kronor, 

vilket utgör 17 % (20 %) av rörelsens totala intäkter. Of-

fentliga stöd uppgår till 27 871 538 ( 28 396 425) kronor 

där Statens Kulturråd (via samverkansmodellen), Regi-

on Västerbotten och Skellefteå kommun är de största 

bidragsgivarna. 

Investeringar
Bolagets investeringar i inventarier har under året upp-

gått till 430 203  (1 001 818) kronor.   
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RESULTATRÄKNING 
              

  

 Not 2016 2015

 1  

Rörelsens intäkter:       

Nettoomsättning 2 5 322 212 6 858 570 

Offentliga stöd 3 27 871 538 28 396 425 

Övriga rörelseintäkter  4 543 939  105 439 

Summa intäkter  33 737 689  35 360 434 

       

Rörelsens kostnader:       

Produktionskostnader 5 -5 379 072  -6 635 536 

Övriga externa kostnader 6 -4 868 178  -5 333 496 

Personalkostnader 7 -22 902 129  -22 789 327 

Avskrivningar av materiella          
anläggningstillgångar  -479 138  -479 695 

Övriga rörelsekostnader  -108  -762 

Rörelseresultat  109 064  121 618      
   

Resultat från finansiella investeringar:       

Ränteintäkter   2 336  8 300 

Räntekostnader  -1 522  -1 073 

Resultat efter finansiella poster  109 878  128 845 

       

Bokslutsdispositioner 8 -51 526  -74 720 

Skatt på årets resultat 9 -58 161  -53 702     

 
ÅRETS RESULTAT  191  423

Resultat och ställning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår 109 878 kronor. Resultatet av bolagets verksamhet samt ställ-

ningen 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 221 519

Årets vinst 191

Summa, kr 221 710

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras  

så att i ny räkning överförs kronor, kr 221 710

Förändringar av eget kapital 2016-12-31 2015-12-31

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 221 519 221 096

Årets resultat  191 423

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 221 710 221 519

Grad av egenfinansiering

Vanlig siffra nationellt är ca 10%

17%
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FÖRDELNING AV PERSONALKOSTNADER, 2016

Turnéarvoden 0 %

Kostnadsersättning 1 %

Övertid och ob 2 %

Övrigt 2 %

Pension 6 %

Semesterlön 10 %

Lön tillfälligt anställda 19 %

Sociala avgifter 24 %

Lön fast anställda 36 %

FÖRDELNING AV PRODUKTIONSKOSTNADER, 2016

Teaterdokumentation 1 %

Turné 7 %

Gästspel 7 %

Köpta produktionstjänster 
(ej konstnärliga) 1 %

Servering 9 %

Upphovsrättsliga kostnader 10 %

Material till produktioner 15 %

Köpta konstnärliga tjänster 50 %

KOSTNADSFÖRDELNING 2016

Övriga rörelsekostnader 0 %

Avskrivningar 1 %

Servering 2 %

Lokalkostnader 2 %

Övriga externa kostnader 13 %

Produktionskostnader 14 %

Personalkostnader 68 %

INTÄKTER PER KÄLLA 2016

Räntor 0 %

Övriga rörelseintäkter 1 %

Sidointäkter 0 %

Servering 2 %

Övriga offentliga bidrag 1 %

Föreställningsintäkter 14 %

Kommun 24 %

Stat 25 %

Region 33 % 
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ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2016

Marknadsföringskostnader 40 %

Övriga externa tjänster 21 %

Lokalkostnader 10 % 

Förbrukningsmaterial och 
reparationer 7 %

Resekostnader 6 %

Försäkrings- och förvaltnings-
kostnader 5 %

Administrationskostnader 4 %

Fordonskostnader 4 %

Övriga externa kostnader 3 %

Frakt och transporter 0 %

Hyra anläggningstillgångar 0 %

En Julsaga
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 16-12-31 15-12-31

 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  221 519 221 096

Årets resultat   191 423

  221 710 221 519

Summa eget kapital  4 222 610 4 222 419

Obeskattade reserver 14 754 017 702 491

       

Kortfristiga skulder:       

Förskott från kunder  20 240 6 540

Leverantörsskulder  845 660 1 367 680

Övriga kortfristiga skulder 15 1 396 704 1 756 020

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 16 4 792 767 4 369 834

Summa kortfristiga skulder  7 055 371 7 500 074

        
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  12 031 998 12 424 984
       
 

BALANSRÄKNING 

 
TILLGÅNGAR Not 16-12-31 15-12-31

 1

Anläggningstillgångar:       

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier 10 1 459 568 1 508 503

Summa anläggningstillgångar  1 459 568 1 508 503

       
 

Omsättningstillgångar:       

Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar  812 354 944 119

Övriga fordringar 11 8 846 186 8 665 777

Förutbetalda scenproduktionskostnader 12 563 046 963 560

Övriga förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 13 296 256 326 410

  10 517 842 10 899 866

Kassa och bank  54 588 16 615

        
Summa omsättningstillgångar  10 572 430 10 916 481

        
 
SUMMA TILLGÅNGAR  12 031 998 12 424 984
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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  2016 2015

Spelintäkter  4 597 261 5 960 900

Övriga föreställningsintäkter  14 053 15 297

Servering  602 591 519 104

Fakturerade kostnader  20 819 170 313

Försäljning kläder/dekor/material och  
uthyrning utrustning/personal  3 600 4 500

Övriga sidointäkter  83 888 188 456

  5 322 212 6 858 570

       
 

Not 3  
Offentliga stöd  2016 2015

Region Västerbotten  11 053 530 10 643 562

Skellefteå kommun  8 131 741 7 840 620

Statens Kulturråd  8 418 751 8 224 782

Anställningsstöd  601 330 727 021

Övriga offentliga bidrag  299 686 269 440

Överskott överfört till kommande år  -633 500 691 000

  27 871 538 28 396 425

        
Bidrag från ägarna uppgående till 2 066 500  (1 433 000) 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.

NOTER
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Könsfördelning i företagsledningen  

Andel kvinnor  2016-12-31 2015-12-31    

Styrelse  89% 78%

Övriga ledande befattningshavare  75% 75%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader      

  2016 2015

Löner och ersättningar uppgår till:       

Styrelse och verkställande direktören  784 991 778 969

Övriga anställda  14 897 277 14 925 525

Totalt löner och ersättningar  15 682 268 15 704 494     
   

Sociala avgifter enligt lag och avtal  5 449 140 5 452 825

Pensionskostnader styrelse och  
verkställande direktör  82 309 90 387

Pensionskostnader övriga anställda  1 172 941 1 199 528

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och        
pensionskostnader  22 386 658 22 447 234

Övriga personalkostnader  515 471 342 093

Totala personalkostnader  22 902 129 22 789 327     
 

Västerbottensteatern brukar varje år anställa drygt 100 
personer. År 2016 var siffran 111 personer. Förutom dessa 
engageras flera personer, exempelvis regissörer, scenogra-
fer, maskörer m fl via bolag och betraktas därför inte som 
personal i redovisningen. 

Ersättningar till anställda innefattar bland annat löner, 
betald semester, betald frånvaro och ersättningar efter av-
slutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med 
intjänandet. Företaget har inga övriga långfristiga ersätt-
ningar till anställda.

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 avgifts-
bestämt pensionssystem i nivå med arbetsmarknaden i öv-
rigt. Det kompletteras med ett omställnings- och karriärväx-
lingsavtal som delvis ersätter det gamla pensionssystemet 
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 syste-
met och de tilläggspremier som betalas som kompensation 
för övergången till nytt system för äldre anställda fasas ut 
kommer pensionskostnaden att sänkas ytterligare. Genom-
snittliga pensionspremier år 2016 uppgår till 8,0 % (8,2%). 

Det utrymme som genom de sänkta pensionskostnaderna 
frigörs ska enligt Kulturrådets beslut om verksamhetsbidrag 
till regional kulturverksamhet användas till kvalitetsförstär-
kande insatser. Beräknade frigjorda medel 2016 uppgår 
till 700 000 kr och har använts till en studieresa för hela 
personalen till Mårbacka inför föreställningen Bildmakarna, 
förstärkning av Berättarfestivalens programgrupp, extra 
kvalitetshöjning av En Julsaga med amatörsatsning och 
kringbyggen samt ny teaterteknik m m.  

Not 4 
Övriga rörelseintäkter  2016 2015

Hyresintäkter lägenheter  47 927 20 954

Sponsringsintäkter  480 000 80 000

Övriga rörelseintäkter  16 012 4 485

  543 939 105 439

        
Not 5  
Produktionskostnader  2016 2015

Material  och hyra utrustning till produktioner 815 060 902 636

Köpta produktionstjänster ej konstnärliga  79 032 605 458

Upphovsrättsliga kostnader  561 794 1 081 898

Gästspelskostnader  356 221 246 014

Turnékostnader  348 107 191 650

Servering  507 552 593 870

Teaterdokumentation  43 070 24 711

Köpta konstnärliga produktionstjänster  2 668 236 2 989 299

  5 379 072 6 635 536

        
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 2 464 tkr. 
Denna kostnad bokförs ej. Den lokalkostnad som redovisas avser gästlägenheter,  kontorslokal i Umeå,  
förrådsutrymmen och hyra av scener/spellokaler under turné.      
  

  2016 2015

Lokalkostnader  157 688 312 049

Lägenhetskostnader  351 838 349 685

  509 526 661 734

Not 7  
Anställda och personalkostnader       

Medelantalet anställda  2016 2015

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

Kvinnor  25 23

Män  18 21

Totalt  43 44
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Not 11  
Övriga fordringar       

Bland övriga fordringar ingår en fordran på Skellefteå kommun med 9 129 778 (8 600 381) kronor avseen-
de tillgodohavande på koncernunderkonto.  Övriga skulder till Skellefteå kommun avseende  förutbetalda 
bidrag mm har avräknats denna post och totalt mellanhavande uppgår till 7 814 398 (7 943 911) kronor. 
Till koncernunderkontot finns en beviljad internkredit som uppgår till 1 000 000 (1 000 000) kronor.   
      

  16-12-31 15-12-31

Fordran skattekonto   307 475 172 464

Fordran moms  138 222 0

Fordran skatt  535 728 540 187

Fordran Skellefteå kommun  7 814 398 7 943 911

Övriga fordringar  50 363 9 215

  8 846 186 8 665 777

Not 12  
Förutbetalda scenproduktionskostnader       

Scenproduktionskostnader som material, rättigheter, arvoden mm för produktioner som ännu inte haft  
premiär periodiseras till kommande räkenskapsår.       
I posten Förutbetalda scenproduktionskostnader redovisas periodiserade kostnader för föreställningar som 
genomförs kommande räkenskapsår       

Not 13  
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      
 

  16-12-31 15-12-31

Förutbetalda kostnader  233 327 147 848

Upplupna intäkter  62 929 178 562

Summa  296 256 326 410

Not 14  
Obeskattade reserver       

  16-12-31 15-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda  
avskrivningar och avskrivningar enligt plan  293 217 263 491

Periodiseringsfond:       

tax-11  0 66 300

tax-12  77 100 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            0

Summa  754 017 702 491

Not 8  
Bokslutsdispositioner       

  2016 2015

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och       
avskrivningar enligt plan  -29 726 -53 120

Återföring från periodiseringsfond  66 300 59 700

Avsättning till periodiseringsfond  -88 100 -81 300

Summa  -51 526 -74 720

        
       

Not 9  
Skatt på årets resultat       

  2016 2015

Aktuell skatt  -58 161 -53 702

Redovisad skatt  -58 161 -53 702

       
 

Avstämning av effektiv skattesats       

  2016 2015     
Redovisat resultat före skatt:  58 352 54 125

Skatt på redovisat resultat enligt gällande  
skattesats (22%):  -12 837 -11 907

Skatteeffekt av:       

Övriga ej avdragsgilla kostnader  -45 366 -41 767

Ej skattepliktig intäkt  495 400

Schablonintäkt periodiseringsfonder  -454 -428

Korrigering beräknad skatt tax 2016  1 0

Årets skattekostnad i %  99,67 99,22

Not 10   
Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier  16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde  7 897 333 7 163 135

Inköp  430 203 1 001 818

Försäljningar/utrangeringar  -200 750 -267 620

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 126 786 7 897 333     
   

Ingående avskrivningar  -6 388 830 -6 165 993

Försäljningar/utrangeringar  200 750 256 858

Årets avskrivningar  -479 138 -479 695

Utgående ackumulerade avskrivningar  -6 667 218 -6 388 830

    

Utgående planenligt restvärde  1 459 568 1 508 503

       
 



Årsredovisning 2016 Västerbottensteatern AB  Org nr 556214-5184 Årsredovisning 2016 Västerbottensteatern AB  Org nr 556214-5184

52 53

Not 15  
Övriga kortfristiga skulder       

  16-12-31 15-12-31

Personalens källskatt  391 236 327 335

Lagstadgade sociala avgifter  453 403 391 495

Turnéstöd avseende Norrscen  515 600 996 700

Övriga kortfristiga skulder  36 465 40 490

  1 396 704 1 756 020

Not 16  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      
 

  16-12-31 15-12-31

Upplupna löner  259 628 221 783

Upplupna semesterlöner  1 866 176 1 606 261

Upplupna sociala avgifter  667 450 578 916

Upplupna pensionskostnader  327 895 348 013

Upplupen löneskatt för pensionskostnader  303 064 310 382

Övriga upplupna kostnader  94 711 226 211

Förutbetalda intäkter biljettförsäljning/gager  74 481 77 792

Förutbetalt bidrag Region Västerbotten  1 404 162 1 026 086

Fordran på Region Västerbotten  -760 000 -120 662

Förutbetalt bidrag Kulturrådet  500 000 0

Förutbetalt bidrag övriga bidragsgivare  55 200 95 051

Summa  4 792 767 4 369 833

       
 

       
 

Not 17  
Eventualförpliktelser       

  16-12-31 15-12-31

Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse:       

Svensk Scenkonst  541 116 556 827

Summa eventualförpliktelser  541 116 556 827

       
 

2017-03-14

Skellefteå 2017-03-03
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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 2016.

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 2016 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.

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.

• 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 betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Umeå 2017-03-01 Skellefteå 2017-02-27
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Opoint (fd Infopaq) är en helhetsleverantör inom mediebe-
vakning och analys. Vi har anlitat dem för att göra en analys 
av hur  Västerbottensteaterns föreställningar mottagits och 
belysts i media.  Opoint har sammanställt recensioner av  
samtliga premiärer under 2016. Sammantaget handlar det 
om 25 recensioner under året, vilket är 10 fler än 2015. 

Recensioner i media
Analysen ska ge en kvalitativ bild av föreställningarna och 
Västerbottensteatern. Opoint 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 25 recensioner under året.

Diagrammen nedan visar mottagandet i media fördelat mellan kritiska, positiva och balanserade recensioner. 

Recensioner, källor och antal 2015 

Källa Antal 
Norran 9 st 
Västerbottens-Kuriren 4 st
Folkbladet 2 st 
Piteå Tidningen 1 st
Dagens Nyheter 1 st 

Recensioner, antal per produktion 2015

Föreställning Antal 
S.E.N.S.E.  4 st
Lady Day  3 st
Ringaren i Notre Dame  3 st
Lyckligare nu  2 st
Xenofoben  2 st
Warner Oland  2 st
Papa Diops taxi  1 st

2 (2)

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 2016
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 den 14 mars 2017

Ernst & Young AB

Micael Engström
Auktoriserad revisor
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ÖVERGRIPANDE LINJER I KRITIKEN

I flera av recensionerna lyfts helhetsupplevelsen och den 

lyckade kombinationen av manus, regi och skådespeleri 

fram. Manus till Istid är enligt NSD ett bra hantverk som 

förvaltas fint av regissör och skådespelare. I Selma! gör 

Anna Söderling ”kloka val” som låter skådespelaren kom-

ma till sin rätt. Om samma pjäs menar Norran att manus 

och skådespelarinsatser blir en ”oslagbar och mycket 

värmande kombination”. Bildmakarna är enligt NSD ”så 

komplett”. En Julsaga framhålls i Norran som en helhets-

upplevelse och tidningen drar paralleller till fjolårsföre-

ställningen S.E.N.S.E. Bland skådespelarna märks särskilt 

Margareta Niss, som får mycket beröm för sina insatser 

som Selma Lagerlöf i både Bildmakarna och Selma!.

Effektiv scenografi,  
lite om musiken
I de recensioner som lyfter fram scenografin i föreställ-

ningarna är en genomgående linje att Västerbottenste-

atern lyckas väl med att åstadkomma mycket med små 

medel. ”Med små och mycket tänkbara detaljer lyfts 

uttrycket till en ny nivå”, skriver Norran om Istid. Sceno-

grafin i En Julsaga är ”sparsam men ofantligt välgjord” 

(Norran) och ”enkel men effektiv” (VK). Bildmakarna 

bjuder enligt Norran på en mycket avskalad scenografi 

som är förtjänt av beröm och enligt NSD har föreställ-

ningen ”en scenografi som i all sin enkelhet borde få ett 

scenografipris”.

Musiken lyfts relativt sällan fram i årets recensioner, vilket 

är naturligt givet repertoarens karaktär. Men greppet 

med moderna jazzlåtar i Selma! får uppskattande kom-

mentarer i både Norran och Västerbottens-Kuriren.

Relevant teater i tiden
Återkommande i flera av recensionerna är att Västerbot-

tensteaterns föreställningar på olika sätt är relevanta och 

ligger i tiden. Temat i Istid är enligt Norran något som 

både barn och föräldrar kan känna igen sig i och tidning-

en ser föreställningen som ett sätt att nå en ny publik. Att 

pjäsen ligger i tiden understryks också av att Kulturnyhe-

ternas recensent resonerar kring att idrott kan bli den nya 

trenden på teaterscenen. Även om Västerbottens-Kuriren 

har invändningar mot gestaltningen får premissen och 

upplägget i pjäsen beröm.

Västerbottensteatern fångar samtiden även i historiska 

pjäser. Om En Julsaga skriver Västerbottens-Kuriren att 

föreställningen känns samtida trots att de modernise-

rande inslagen är både små och få. Norran skriver att 

föreställningen är mångbottnad, viktig och ”obehagligt 

aktuell”.

... som i all sin  
enkelhet borde få ett 
scenografipris.”
”

Färre premiärer recenserade 
men fler artiklar
Under året har sex av Västerbottensteaterns föreställning-

ar recenserats, vilket är en mindre än 2015. En av dessa är 

Lyckligare nu, som recenserades av flera tidningar redan 

under 2015. Antalet recensioner ökar från föregående års 

15 till 25 stycken. 13 av dessa är webbartiklar, som också 

oftast finns införda i de tryckta tidningarna.

Flest recensioner i Norran
Norran/norran.se recenserar samtliga premiärer. (Lyckli-

gare nu recenserades under 2015). På riksplanet upp-

märksammas Istid genom en positiv recension i SVT:s 

Kulturnyheterna, som även publiceras på svt.se.

MOTTAGANDET AV REPERTOAREN 2016

Attityd i recensionerna

Positiv 82 % 
 
Negativ 12 %

Neutral 6 %

Mycket bra mottagande för fö-
reställningarna
Föreställningarna får i regel positiva recensioner, inte 

sällan med starka värdeord redan i rubrikerna. Uppsätt-

ningen av En Julsaga beskrivs som ”sagolik gestaltning” 

i Norran och samma tidning skriver att Selma! ”värmer 

hjärtat”. St.nu skriver om Lyckligare nu i termer av ”teater-

magi”.

Den enda övervägande kritiska recensionen återfinns 

i Västerbottens-Kuriren/vk.se och handlar om Istid. 

Recensenten menar att pjäsen inte går tillräckligt långt 

och därför blir ett allt för tamt underlag för diskussion. 

Samtliga övriga recensenter ger fina omdömen om Istid 

och även i Västerbottens-Kurirens recension finns positiva 

passager.
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ENSKILDA FÖRESTÄLLNINGAR

Lyckligare nu
Lyckligare nu får en fin recension i st.nu under rubriken 

”Med teatermagi går berättelsen på djupet”. Monica 

Lindgren beskrivs som vass och rolig, mitt i allvaret, och 

föreställningen är enligt tidningen rörande. Lindgrens 

insatser står av naturliga skäl i fokus i recensionen, men 

också Mattias Kågströms ackompanjemang lyfts fram.

Istid
I Norran och Norrländska Socialdemokraten får Istid 

mycket positiva omdömen. Enligt Norran är det en 

föreställning som lyfter skådespelare och uttryck till en ny 

nivå. NSD skriver om en ”utmärkt och underhållande pjäs” 

och lyfter fram manus, regi, skådespeleri och scenografi 

positivt. I Västerbottens-Kuriren betonas dock invänd-

ningarna, att pjäsen är för tam och nöjer sig med att bli 

ett diskussionsunderlag. Föreställningen Istid uppmärk-

sammas också på riksplanet genom inslag i SVT:s Kultur-

nyheterna.

Jompa & jag
Att Norrans recension av Jompa & jag innehåller både 

ris & ros framgår av att rubriken betecknar monologen 

som en ”oslipad humordiamant”. De positiva inslagen 

överväger dock. Pjäsen beskrivs som rolig och fin och 

både regi och skådespelarinsats får beröm. Det oslipade 

består i ojämnt tempo och kvalitet samt tekniskt strul 

och glömda repliker.

Selma!
Föreställningen får ett positivt mottagande i både Norran 

och Västerbottens-Kuriren. I Norran handlar det närmast 

om en hyllning av en ”strålande föreställning”. Manus och 

skådespelarinsatser beskrivs som en oslagbar och mycket 

värmande kombination. Även Västerbottens-Kuriren 

lyfter fram manus ock skådespeleri positivt. Båda tidning-

arna uppskattar dessutom insticket av moderna jazzlåtar.

Bildmakarna
Norran menar att Bildmakarna är en perfekt modernise-

ring av ett annars rätt så tungt drama. Perfekt är enligt 

Norran också Annika Isaksson i rollen som Tora Teje. Även 

Västerbottens-Kuriren är positiv, men inte lika översval-

lande. Tidningen har några invändningar, bland annat att 

föreställningen någon gång för mycket försöker locka till 

skratt på bekostnad av allvaret. Ltz.se har vissa invänd-

ningar mot första akten men landar i att ”allt faller på 

plats” under andra akten.

En Julsaga
Föreställningen får mycket fina omdömen i Väster-

bottens-Kuriren och Norran. Skådespelarinsatserna får 

beröm, liksom scenografin som beskrivs som ”ofantligt 

välgjord” (Norran) och ”enkel men effektiv” (VK). VK:s 

recensent skriver om en rörande och mysig föreställning 

som lyckas med det den ska – jaga cynismen på flykten. 

Norran konstaterar att publiken bjuds på en helhetsupp-

levelse som är mer tidsresa än teater.

... lyfter skådespelare 
och uttryck till ny nivå”

Margareta Niss gör en gripande, porträttlik och mångfa-

setterad teckning av Selma Lagerlöf. 

Västerbottens-Kuriren om Bildmakarna

Erik Norberg har strösslat sitt manus med intriger och de 

fyra karaktärerna han har skapat görs fullt begripliga 

i händerna på en ensemble som behärskar både rakt 

skådespeleri, armhävningar och burpees. 

SVT Kulturnyheterna om Istid

Pjäsen ”Selma!” värmer hjärtat 

Norrans rubrik om Selma!

Ska du se en pjäs i år så hoppas jag att du väljer denna. 

Norran om Selma!

Jompa & jag är en rolig och fin monolog av och med 

Mikael Lindgren. Men det finns detaljer som behöver 

finslipas. 

Norran om Jompa & jag

Med teatermagi går berättelsen på djupet 

St.nu:s rubrik om Lyckligare nu

Istid nöjer sig med att peka på problemen och sedan bli 

ett diskussionsunderlag. Det är inte det sämsta, men rent 

konstnärligt blir det tamt. 

Västerbottens-Kuriren om Istid

Sagolik gestaltning av Dickens ”En Julsaga” 

Norrans rubrik om En Julsaga

Det tidstypiska i scenografi och upplägg är enkelt men 

effektivt. 

Västerbottens-Kuriren om En Julsaga

Västerbottensteaterns Istid handlar om något vi alla kan 

relatera till. Men det är också en föreställning som lyfter 

skådespelare och uttryck till en ny nivå. 

Norran om Istid

Erik Norberg har skrivit ett manus som håller från första 

tekning till sista hesa Fredrik och hans grundläggande 

goda hantverk förvaltas så fint av regissören Olle Järn-

berg och av alla fyra skådespelarna. 

Norrländska Socialdemokraten om Istid

Västerbottensteaterns tolkning lyckas hitta balansgång-

en mellan komik och allvar på ett träffsäkert sätt. 

Norran om Bildmakarna

Med utsökt valda nyckelscener ur ett oupphörligt fascine-

rande författarskap och instick av moderna jazzlåtar får 

vi på 50 minuter ett porträtt som känns helt nytt, av en 

tid, en författare och en människa. 

Västerbottens-Kuriren om Selma!

Precis som succéföreställningen S.E.N.S.E bjuds publiken 

på en helhetsupplevelse, en föreställning som är mer 

tidsresa än teater. 

Norran om En Julsaga

Den känns så komplett. Ett tätt manus med laddade 

repliker, skådespelare som fyller sina roller väl och inte 

minst en scenografi som i all sin enkelhet borde få ett 

scenografipris. 

Norrländska Socialdemokraten om Bildmakarna

Det blir ett drama om livet där en liten far dör i en dock-

säng framför den vuxna författarens ögon. Och propor-

tionerna är som de ska vara. Precis som de ska vara. 

ltz.se om Bildmakarna

MEDIACITAT – ETT AXPLOCK

Ska du se en pjäs i år 
så hoppas jag att du 
väljer denna.

”
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