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LÄNGE LEVE  
BARNEN!

Västerbottensteatern AB 
Nordlandergatan 1, 931 33 Skellefteå
0910-71 56 00 Org.nr 556214-5184
www.vasterbottensteater.se

På Västerbottensteatern har vi länge 
närt en önskan om att åter skapa en 
lite större föreställning för de mindre 
barnen. Våren 2019 gick det äntligen 
i uppfyllelse. Med föreställningen Lo-
ranga, Masarin och Dartanjang fylldes 
huset av skratt när barn i alla åldrar 
klev in en tokig upptågsfylld värld av 
skrotbilar, papegojor och förrymda 
fångar. Många av barnen som besökte 
oss hade dessutom kommit långväga 
ifrån. Förutom från Skellefteå kom de 
från Lycksele, Malå, Norsjö, Vindeln, 
Sävar och Robertsfors. De hade rest 
med buss, fått gå rundvandring i hu-
set, ätit medhavd matsäck och sen sett 
föreställningen. Både barn och lärare 
åkte hem glada och nöjda. Därmed 
hade våra första (men inte sista) Kul-
turluftsdagar blivit en stor framgång. 
2019 kunde inte ha börjat bättre!

Vår ungdomsavdelning UngHästen 
arbetade under året vidare med att 
lyfta svåra frågor om ungas psykiska 
ohälsa. Med föreställningen Våra liv 
tog man upp sånt som kan göra ont i 
livet, samtidigt som man ville ingjuta 
hopp hos de unga - ge inte upp, det blir 
bättre! På sommaren var det åter dags 
att kliva in i den magiskt vackra värld i 
Medleforsparken där Astrid Lindgrens 
vidunderliga saga om gott och ont – 
Bröderna Lejonhjärta – spelades för 
andra året i rad för en stor sommarpu-
blik. 

Vårens berättarföreställning var När 
Prinsen kom till byn. En skröna signerad 
Torgny Lindgren som handlade om när 
prins Eugen och den västerbottniska 
konstnären Herman Andersson, även 
kallad Brokiga Blad, möttes. Föreställ-
ningen blev en succé och spelades på 

14 orter runtom om i regionen. Väs-
terbottensteaterns berättaravdelning 
Nordiskt Berättarcentrum fortsatte 
under 2019 knyta nya kontakter i Nor-
den och väcka fortsatt uppmärksam-
het runtom i Europa. Den årliga Berät-
tarfestivalen flyttades till hösten istället 
för att ligga som tidigare på våren och 
hade som vanligt ett rikt program med 
både regionalt och internationellt 
innehåll. 

Hösten stora föreställning var den 
nervkittlande rysaren Tillbaka innan 
midnatt, ett samarbete med Profiltea-
tern i Umeå. Pjäsen spelades i Skellef-
teå, Umeå och på turné i regionen. På 
många orter spelade pjäsen dessutom 
för utsålda hus till vår och arrangörer-
nas stora glädje. Sedan kom julen och 
en succé i repris - HasseåTages julafton. 

Västerbottensteaterns förmåga att 
bjuda sin publik på en bred och blan-
dad repertoar av olika föreställningar, 
föreläsningar och gästspel och vara 
med i olika kulturella och sociala sam-
manhang samt skapa samarbeten på 
regional, nationell och nordisk nivå 
är unik.  Vårt syfte och fokus är som 
alltid att ge regionens invånare ett så 
rikt och varierat kulturellt utbud som 
möjligt och därmed göra Västerbotten 
till en ännu mer attraktiv plats att leva 
på. Det är den grund vi alla står på, den 
kraft som möjliggör att vi, dag efter 
dag, oförtrutet orkar arbeta vidare för 
att ge vår publik det allra bästa som 
huset förmår.

Kom känn kraften!
Fransesca Quartey,
vd på Västerbottensteatern

VÅRT SYFTE OCH FOKUS 
ÄR SOM ALLTID ATT GE  
REGIONENS INVÅNARE 
ETT SÅ RIKT OCH  
VARIERAT KULTURELLT 
UTBUD SOM MÖJLIGT

Sonja Lindblom i Loranga, Masarin och Dartanjang.
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PRODUK TIONER 
2019

LORANGA, MASARIN  
OCH DARTANJANG

En familj som inte är lik någon annan flyttade in på 
Västerbottensteatern. Vi fick träffa Loranga, Masarin, 
Dartanjang, Brevbäraren, Varmkorvgubben, Tjuven  
Gustav och övriga karaktärer från Barbro Lindgrens 
succébok med samma namn.

 
Författare: Barbro Lindgren
Dramatisering: Therese Söderberg och Bobo Lundén
Manusbearbetning och regi: Åsa Ekberg
Scenografi: Helena Weegar
Mask och kostym: Helena Andersson
Musikarrangemang och komposition: Ronald Vikström
Ljus: Erik Nordlander
Skådespelare: Kristine Gulbrandsen,
Sonja Lindblom, Mikael Lindgren,
Adam Stålhammar, Anna Söderling
Medverkande tekniker: Niclas
Andersson och Ronald Vikström

Primär målgrupp: Barn- och familjeföreställning
Föreställningar: 50 Publik: 2954
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NÄR PRINSEN KOM  
TILL BYN

Gunnar Eklund  presenterade en helt 
ny berättarföreställning – en fri tolk-
ning av Torgny Lindgrens berättelse 
I Brokiga Blads vatten. Vilken sanning 
ligger det i att prins Eugen skulle ha 
kommit på besök hos moster Lydia i 
Norsjö?

Författare: Torgny Lindgren
Manus: Gunnar Eklund
Regi: Bobo Lundén
Scenografi och kostym: Linda Tubler
Medverkande: Gunnar Eklund

Målgrupp: Vuxna
Föreställningar: 49 Publik: 3419

I samband med föreställningen ar-
rangerades en konstutställning i sam-
arbete med Skellefteå museum; När 
prinsen kom till byn – Brokiga Blads
målningar. Där visades ett 50-tal 
målningar av Herman Andersson 
utlånade av Gunnar Vesterlund, Nord-
maling.

KVINNORKAN

En berättelse om kvinnogöra och 
superkrafter. För mormödrar, far-
mödrar, mammor och drömmare. 
För de som gått före till de som kom-
mer efter. För kampvilja och över-
levnad, tårar och skratt. För samtal 
och öppnade ögon. För oss. För allt vi 
kan, vill och vågar. 

Manus: Matilda Kjellmor
Regi: Lillemor Skogheden
Dramaturg: Tora von Platen
Scenografi och kostym: Linda Tubler
Medverkande: Matilda Kjellmor

Målgrupp: Vuxna
Föreställningar: 15 Publik: 893

BRÖDERNA  
LEJONHJÄRTA

För andra året spelades Bröderna 
Lejonhjärta som sommarteater – ett 
storslaget äventyr för hela familjen. 
Med professionella skådespelare och 
17 amatörer, nyskriven musik och 
Medlefors  natursköna inramning, 
målades Nangijalas fantastiska sago-
värld upp.

Författare: Astrid Lindgren
Dramatisering: Fransesca Quartey
Regi: Ronny Danielsson
Koreografi: Roger Lybeck
Dramaturg: Tora von Platen
Scenograf: Bengt Gomér
Kostym: Annsofi Nyberg
Sångtexter: Bim Wikström
Musik: Cay Nyqvist
Mask : Helena Andersson
Teaterpedagog/amatörteater-
konsulent: Lillemor Skogheden
Skådespelare: 5 skådespelare från 
 Västerbottensteatern och 17 amatörer

Målgrupp: Familjeföreställning
Föreställningar: 18 Publik: 3564

KVINNOLIV I  
FULLFÄRG OCH 
SKÄRPA...  
EN DJUPT
PERSONLIG  
UPPGÖRELSE
 
RECENSION I VKGunnar Eklund  i  

När prinsen kom till byn

Johan Marenius Nordahl 
och Victor Morell i  
Bröderna Lejonhjärta

Matilda Kjellmor i KvinnORKAn
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TILLBAKA INNAN 
MIDNATT
Västerbottensteatern och Profilteatern presenterade 
en nervkittlande rysare mitt i Västerbotten. Det unga paret Erik 
och Jill flyttar från stan till en avlägsen gård på landet för att 
få tid för sig själva och varandra. Men vistelsen på landet, som 
skulle erbjuda stillsam avkoppling, utvecklas snabbt till  
psykologisk manipulation och en kamp på liv och död.

 
Manus: Peter Colley
Förlag: Nordiska ApS-Köpenhamn
Svensk översättning: Tora von Platen
Bearbetning & regi: Jan Karlsson
Scenografi & kostym: Ulla Karlsson
Mask: Helena Andersson
Musik & ljuddesign: Jonas Holmberg
och Markus Holmberg
Ljusdesign: Maria Ros
Medverkande: Lina Hognert, Julia
Jonsson, Sonja Lindblom och Adam
Stålhammar
Förlag: Nordiska ApS-Köpenhamn

Primär målgrupp: Vuxna från 15 år
Föreställningar: 43 Publik: 4318
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HASSEÅTAGES JULAFTON

Västerbottensteaterns julföreställ-
ning 2019 var en två timmar lång 
hyllning till några av den svenska hu-
morns största hjältar – HasseåTage. 
I den fullspäckade ”best-of-föreställ-
ning” varvades några av deras mest 
kända sånger och mest populära 
texter och sketcher.

Manus & regi: Bobo Lundén
Förlag: Colombine Teaterförlag
Scenografi: Astrid Maya
Kostym & mask: Helena Andersson
Musikarrangemang: Mattias Kågström
Medverkande: David Andersson,
Simeon Maya, Mattias Kågström,
Mikael Lindgren, Monica Lindgren,
Nils Lundqvist, Firelle Najjar,
Ronald Vikström

Målgrupp: vuxna.  
Andra akten, Karl-Bertil Jonssons 
julafton, spelades även som matiné-
föreställning med en delvis yngre 
publik.
Föreställningar: 22 Publik: 2333

RELATIVITETSTEORIN 

I samarbete med Musikalakademien 
i Umeå producerade Västerbottens-
teatern Relativitetsteorin – en mu-
sikal om en grupp unga människor 
som reflekterar över livet och vem 
man är i förhållande till andra. Pu-
bliken bjöds på fantastisk sång och 
musik, finurliga och roliga texter och 
monologer.

Musik och sångtexter: Neil Bartram
Manus: Brian Hill
Regi: Musikalakademiens lärare i
samarbete med Bobo Lundén
Medverkande: 13 musikalelever från
Musikalakademien, Strömbäcks
folkhögskola

Målgrupp: vuxna och ungdomar
Föreställningar: 3 Publik: 398

ETT VÄL UTFÖRT  
ARBETE GER EN INRE 
TILLFREDS STÄLLELSE 
OCH ÄR DEN GRUND 
VARPÅ SAMHÄLLET 
VILAR.
 
KARL-BERTIL JONSSON, 14 ÅR
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ÅRETS 
PRODUKTIONER

VÅRA LIV
UngHästen utforskade i denna skolfö-
reställning hur det är att vara ung och 
lida av psykisk ohälsa. Efter föreställ-
ningen gjordes ett pedagogiskt efter-
arbete. Våra liv är en samman skrivning 
av Sarah Appelbergs tidigare föreställ-
ningar Det blir sakta bättre och På andra 
sidan.

Manus & regi: Sarah Appelberg
Medverkande: Linda Gustafsson,
Nils Lundqvist och Firelle Najjar

Primär målgrupp: Spelades för alla 
elever i åk 7 i Skellefteå kommun
Föreställningar: 35 Publik: 1064

EFFEKTEN AV AFFEKTEN
Improvisationsföreställning om var-
för vi gör som vi gör. Det handlar om 
att vara människa bland människor, 
om vår kommunikation med om-
världen och oss själva.  UngHästen 
tar greppet om våra affekter och 
känslor och ställer oss frågan: Hur 
blev det nu då? Föreställningen ska-
pades i samarbete med Lena Sten-
vall som även medverkade med  
en föreläsningsdel i anslutning till 
kvällsföreställningarna.

Regi: Per Gottfredsson
Medverkande: Linda Gustafsson, Nik-
las Larsson Lirell och David Åkerlund. 
Föreläsare: Lena Stenvall.

Primär målgrupp: Vuxna
Föreställningar: 12 Publik: 922

XXX 2.0  
En föreställning om kärlek och sex – 
fördomar och fantasier, nyfikenhet, 
missförstånd och pinsamheter. Under 
flera år har den varit en del av högsta-
diets sexualundervisning i Västerbot-
ten.

Manus och regi: UngHästen
Medverkande: Simeon Maya,  
Matilda Kjellmor, Nils Lundqvist och 
Julia Jonsson

Primär målgrupp: skolungdomar
Föreställningar: 22 Publik: 1199

IMPRO
Publiken har under 2019 kunnat se 
UngHästen i Improviserad Melodifesti-
val och Familjeimpro för alla från 7 år. 
UngHästen har även hållit kurser i im-
provisationsteater.

Regi och medverkande: UngHästen

Primär målgrupp: barn och vuxna
Föreställningar: 23 Publik: 1973
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ÅRETS
VERKSAMHET

KVINNORKSPODDEN
Som en uppföljning på sin föreställning  
KvinnORKAn sände Matilda Kjellmor 
under 2019 serien KvinnORKS-podden 
– en podd om kvinnogöra och super-
krafter. Matilda mötte Lena Stenvall, 
Theresa Eriksson, Monica Lindgren, 
Jasmine Ravaghi och Maja Delborn för 
förtroliga samtal om viktiga och aktu-
ella frågor – alla presenterade på ett 
högst personligt plan. 

LÄRA MED BERÄTTANDE
Konferensen Lära med berättande ge-
nomfördes för första gången. Temat 
var hur berättande kan användas som 
pedagogisk metod i alla lärande sam-
manhang. Bland föreläsarna fanns 
både berättare, forskare och peda-
goger. Keynote speaker var professor 
Dick Harrison. Ett drygt hundratal del-
tagare gav konferensen högt betyg – i 
genomsnitt 4,5 på en 5-gradig skala. 

ÅRETS  
BERÄTTARKOMMUN
Under 2019 avslutades Storumans år 
och Vindeln övertog rollen som Årets 
berättarkommun i Västerbotten. En 
mängd aktiviteter har genomförts som  
berättarcaféer, ordfördelarutbildning, 
workshops i Livsberättelser och berät-
tande i skolan. Årets berättarkommun 
genomförs i partnerskap med  Väster-
bottens museum och i nära samarbete 
med respektive kommun.

NORDISKT  
NÄTVERKSBYGGE
Det nordiska perspektivet har fortsatt 
att utvecklas under året.  Represen-
tanter för Berättarcentrum har med-
verkat på festivaler i Holland, Finland 
och Norge. Samarbete har inletts med 
sikte på en nordisk berättarkonferens 
i Danmark 2021 och deltagande i ett 
projekt i Litauen  har även initierats. 
Den nordiska dialogen förs kontinuer-
ligt för fortsatt utveckling. 

LIVSBERÄTTELSER
Livsberättelser är precis som det lå-
ter; berättelser från livet, upplevda 
av den som berättar – alla människ-
ors berättelser är värda att lyssna på. 
Workshops på temat Livsberättelser 
har genomförts på olika orter i länet. 
Det var även temat för den Berättar-
klubb som under våren genomfördes 
i samarbete med Skelleftebygdens be-
rättarförening.

KVINNORUM OCH 
BERÄTTARRUM
Nordiskt Berättarcentrum har det soci-
ala engagemanget som ett av sina verk-
samhetsområden. I studiecirkeln Kvin-
norum möttes svenska och afghanska 
kvinnor i samtal och berättande
om hur det är att vara kvinna idag. 
Utgångspunkt för samtalen var oli-
ka konstupplevelser. I en uppföljning 
bjöds även män in till samtal i det som 
då fick namnet Berättarrum.

 
 

BERÄTTAR- 
FESTIVALEN

STÖRST AV ALLT 
ÄR PÖLSAN
Birgitta Holmström och Birgit
Andersson i en fri tolkning av 
Torgny Lindgrens Pölsan.

MUSEUM OF CON-
TEM PORARY ART 
Stephen Rappaport om vår 
inneboende rädsla för närhet 
samt  konsert med Stephen 
och Amanda Hofman-Bang, 
cellist och vokalist.

ORMENS VÄG PÅ 
HÄLLEBERGET
En musikalisk berättarföre-
ställning, av och med Jonas 
Hedlund, efter Torgny Lind-
grens genombrottsroman och
mästerverk.

LEV!
Ett electromusikaliskt
kollage av Sara Lidmans
tal. Av och med Ellenor
Lindgren. Musik: Tim Enberg.

MER PÅ BERÄTTAR-
FESTIVALEN:
När prinsen kom till byn  med 
Gunnar Eklund.
Kurt Salmonson och striderna 
– ett samtal om Salmonsons 
författarskap.
Har du tid, om tid och åldran-
de med Göran Hansson och 
Mattias Kågström.
Brevet och  Barbara – ett livs 
längtan efter en pappa. Av 
och med Kaissa Reicke.

FALLFRUKT
Om kvinnor och livet längst 
ner på botten. Om tillfrisk-
nande, om att välja liv istället 
för undergång i en pjäs av och 
med Monica Wilderoth.

STORY FIGHT 
NIGHT
Dramatiskt, roligt och un-
derhållande berättarbattle 
mellan nordiska berättare. 

STIPENDIET  
BERÄTTARKRAFT

Berättarkraft genomfördes 
för tionde gången och årets 
stipendiat blev Anna Sund-
ström Lindmark som vann 

med sin berättelse på temat 
”Skräckslagen”. Stipendiet 
delas ut i samarbete med 
Skellefteå Kraft

KALLOCAIN
Karin Boyes framtidsdystopi  
och litterära mästerverk 
gestaltas av en ensam 
skådespelare/berättare och 
ett sammanbitet metalband 
på scenen. Med Musikteater 
Unna; Johan Theodorsson 
och Anders Peev.

NORDISK  
BERÄTTARKVÄLL
Tre föreställningar: Roots med 
3Troubadors, Aladdin med 
Story Squad och Bhinneka 
Tunggal Ika/Om än i bitar ändå 
hel med Francesca Vincentie.

Nordiskt Berättarcentrums 
produktioner 2019:
Föreställningar: 20 
Publik: 1721
Berättarfestivalen,  
publik totalt: 8808

Fo
to

: P
at

ri
ck

 D
eg

er
m

an

Fo
to

: S
ofi

a 
Li

nd
bl

om

Fo
to

: M
ik

ke
l Ø

rs
te

dh
ol

m

Fo
to

: P
at

ri
ck

 D
eg

er
m

an

Fo
to

: P
at

ri
ck

 D
eg

er
m

an
Fo

to
: P

at
ri

ck
 D

eg
er

m
an

Fo
to

: J
on

as
 L

un
dq

vi
st

Fo
to

: J
on

as
 L

un
dq

vi
st

Fo
to

: M
ar

ku
s 

G
år

de
r



Årsredovisning 2019  | Västerbottensteatern AB

sid 17

Årsredovisning 2019  | Västerbottensteatern AB

sid 16

GÄSTSPEL PÅ  
VÅRA SCENER

GÄSTSPEL

TARABBAND. Liveband med 
musiker från Sveriges  
folk- och världsmusikscen.

O/ROLIGT LIV. Med lika delar 
skratt som allvar möter vi 
clownen Knubbs minst sagt 
utspridda liv.

CAFÉ PÅ TURNÉ. Saga 
Eserstam och Monica 
Lindgren presenterar en 
biblioteksshow från A till Ö. 
Boktips, sång och underfun-
digheter.

SHAKESPEARES DOTTER. En 
thriller av och med Görel Cro-
na. Om William Shakespeares 
dotter Susanna som år 1613 
anklagas för häxeri.

R.OSA/A CORPO LIBERO. Två 
föreställningar med fokus på 
kroppen och förväntningar på 
densamma. Om att befria sig 
från kroppshets.

MERA GÄSTSPEL

Bebisen – clowneri och akro-
batik med Marina Georgescu.
Mina ungar – dagbok från 
en byaskola med Marianne 
Folkedotter. Djävla Mansfôlk 
– en hyllning till Monica Zet-
terlund med Åsa Bergh.
Oroa dig inte, det ordnar sig 
aldrig – standup med Malin 
Appeltofft. Har du tid? – en 
musikalisk resa om tid och 
åldrande med Göran Hans-
son och Mattias Kågström.
Kvinnor – en stört skön di-
alog med Sofia Andersson. 
Selmas samlade vrede – om 
Selma Lagerlöf med Görel 
Crona. All you need is Beat-
les – om kvinnorna bakom 
bandet, med Saga Eserstam. 
Musik i hösten tid – sångaren 
Anders Lundström och pia-
nisten Jonas Olsson, Norr-
landsoperan. Svar till ”Du & 
Jag?” – Besatta Teatern i kon-
taktannonsernas värld.

SIROCCO
Traditionell arabisk musik och egna  
kompositioner. Kvartetten Sirocco spelar 
sånger från judiska musiktraditioner på 
språken latino, jiddisch, hebreiska och 
arabiska.

RÄKNA MED 
MORD. Mordgåta 
som publiken är 
med och löser 
under en 3-rätters 
måltid. Av och med 
Profilteatern.
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FÖRELÄSNINGAR  
OCH WORKSHOPS

ÅRETS KULTURKOMMUN
VÄSTERBOTTEN

Årets Kulturkommun är ett samarbete mellan 
Västerbottens museum, Västerbottensteatern 
och Norrlandsoperan tillsammans med andra 
kulturutövare inom länet. Sorsele var Årets 
kulturkommun 2018/19 och hösten 2019 fick 
Storuman ta över den hedersamma rollen. En 
av Västerbotensteaterns många bidrag till Årets 
kulturkommun var  Skräddar Molins berättelser 
med Gunnar Eklund, som firade 30-årsjubileum 
med den föreställningen! Övriga bidrag från 
Västerbottensteatern till Årets kulturkommun 
2019 (Sorsele och Storuman) var Berättardagar 
i Tärnaby, När prinsen kom till byn, Tillbaka innan 
midnatt, KvinnORKAn och att arrangera och 
medverka i debatten Är kultur en kostnad eller 
investering? 

EFFEKTEN AV AFFEKTEN. Föreläsning 
med Lena Stenvall om de grundaffekter vi 
föds med och vad dessa kan ha för effekt 
på oss. Föreläsningen kompletterades 
med UngHästens improvisationsföre-
ställning med samma namn. 

Under 2019 arrangerades en rad  
sföreläsningar och workshops. 

Skapa tillsammans med barnen, före-
läsning med Ylva Hillström, med fokus 
på hur man kan skapa och låta själva
görandet, inte resultatet, vara huvud-
saken. Och varför det är så viktigt.. 

Hjärnan och kreativitet, föreläsning 
med Lena Stenvall om att få vara kre-
ativ som är återhämtande och på 
många sätt motsatsen till stress. 

Vård och vardag för en transkvinna i 
Västerbotten, Marie Andersson, trans-
föreningen FPES Norr, berättar ur all-
männa och personliga perspektiv om 
hur det är att vara transperson i da-
gens Sverige.

Musikens betydelse genom skräck-
filmshistorien. Peter Bryngelsson med 
en resa genom skräckens musikland-
skap, från Frankensteins Monster till 
spanska skräckisen Mamma.

MODER JORD. En ståuppföreläsning 
om klimat och konsumtion av och med 
Staffan Lindberg. Till den som undrar hur 
allting ska gå. Varför det blev som det 
blev. Och vad vi ska göra nu. 

Workshop i civilkurage, en workshop 
som gav verktyg och träning för att 
agera när någon blir utsatt för härskar-
tekniker, sexism, våld och rasism eller 
på annat sätt blir orättvist behandlad.

Fotnot: UngHästens och Nordiskt Be-
rättarcentrums aktiviteter har beskri-
vits på föregående sidor.  

FÖRELÄSNINGAR 
WORKSHOPS
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VÅRA PRODUKTIONER  
2019 I SIFFROR
Västerbottensteatern har en mål-
sättning att engagera i hela regionen 
och skapa stolthet och samhörighet. 
Vi vill vara Skellefteås stolthet och 
regionens ”kvartersteater”. Vi produ-
cerar och spelar teater för barn och 
vuxna, på hemmascen och på turné. 
På följande sidor redovisar vi vilka 
föreställningar som spelats och hur vi 
lyckats tillgodose länets invånare med 
teater, både demografiskt och geogra-
fiskt. Vi har också låtit sammanställa 
och analysera vad recensenterna 
skrivit om oss i pressen. 

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR 2019

376
Antal föreställningar 2018: 393  
Genomsnitt senaste 20 åren: 

395/år

PUBLIK/PRODUKTION 2019   

4318

398

1472

1350
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Loranga, Masarin och Dartanjang
När prinsen kom till byn

Bröderna Lejonhjärta
HasseÅTages Julafton

Tillbaka innan midnatt
Soppor; Efter jobbet, lunch

KvinnORKAn
Relativitetsteorin

Övriga Teateravdelningen
Nordiskt Berättarcentrum

UngHästen -XXX 2.0
UngHästen-Effekten av affekten

UngHästen-Våra liv 
UngHästen-Impro

UngHästen-Familjeimpro
Övriga UngHästen

2954

3419

3564

2333

3426

893

625

1721

1199

922

1064

501

SPELADE FÖRESTÄLLNINGAR/PRODUKTION 2019   

43
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GEOGRAFISK FÖRDELNING AV FÖRESTÄLLNINGAR 2019

ANDEL TURNÉFÖRESTÄLLNINGAR 2019

Andel spelade produktioner  
på turné 37 % (138 st)

Andel spelade produktioner  
hemma 63 % (238 st)

FÖRDELNING FÖRESTÄLLNINGAR  2010 - 2019

Turné Hemma

2017

2018

2019

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

165  |  34%

203  |  49%

140  |  36%

138  |  37%

253

238

233

325  |  60% 221

175  |  38% 282

217  |  51% 209

194  |  52% 180

308  |  63% 178

317

215

Hemmaföreställningar 
238 fst.  63%  Publik: 19 752 

Turné inom Västerbotten  
99 fst  26%  Publik: 7 646

Turné utanför Västerbotten 
39 fst.  11%  Publik: 2 761

238

99

39

63%
37% 

Gunnar Eklund i När prinsen kom till byn, som  
turnerade flitigast av Västerbottensteaterns  
produktioner 2019  (34 föreställningar).

95  |  29%

Fo
to

: P
at

ri
ck

 D
eg

er
m

an



Årsredovisning 2019  | Västerbottensteatern AB Årsredovisning 2019  | Västerbottensteatern AB

sid 24 sid 25

Övriga 60 % (227 st)

FÖRDELNING NYPRODUKTIONER OCH TIDIGARE SPELADE 2010 - 2019

ANDEL NYPRODUKTIONER 2019

Andel tidigare spelade  
50 % (6 st)

Andel nyproduktioner  
50 % (6 st) 50% 50%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8 13

7

6

6

9

10

6

9 10

7 16

9 11

9 12

8 11

11 10

Nyproduktioner Tidigare spelade

ANTAL SPELADE FÖRESTÄLLNINGAR/ÅR 2010-2019
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PUBLIKANTAL/ÅR 2010-2019   

25 583

2017 2018 20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

38 602

31 094

ANDEL BARN- &  
UNGDOMS- 
FÖRESTÄLLNINGAR 2019

BARN &  
UNGDOM

ÖVRIGA

Barn och ungdom 40 % (149 st)
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KÖNSFÖRDELNING ÅRSARBETSKRAFTER 2019

VÅR PERSONAL
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ANTAL ANSTÄLLDA (ÅRSVERKEN), 2010 - 2019

44

Andel årsverken, kvinnor  
50 % (22 st)

Andel årsverken, män  
50 % (22 st) 50% 50%

PERSONALSAMMANSÄTTNING 2019 (ÅRSVERKEN)

PERSONALFÖRDELNING 2019, YRKESGRUPPER & KÖN (ÅRSVERKEN)

0 5 10 15 20

Konstnärer, totalt 15 personer

Teknik, totalt 15 personer

Administration, totalt 14 personer

7 kvinnor 8 män

11 kvinnor 3 män

Administration 
14 årsverken  32%

Konstnärer 
14 årsverken  34 %

Teknik 
15 årsverken  34%

KONST- 
NÄRER

TEKNIK

ADM

11 män4 kvinnor
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STYRELSEN

Valda av Region Västerbotten 
ORDINARIE LEDAMÖTER
Martin Hedqvist, ordf. Skelleftehamn
Torbjörn Häggmark, Skellefteå 
Pär Berg, Skellefteå 
Ann-Christin Falkman, Bureå  
  
ERSÄTTARE
Suzanne Sellin, Vilhelmina 
Helen Maxe, Obbola 
Rosalie Keller, Kåge
Lena Persson, Norsjö 

Valda av Skellefteå kommun 
ORDINARIE LEDAMÖTER   
Vicktoria Westerberg, vice ordförande, 
Skellefteå
Solweig Widmark-Andersson, 
Skellefteå  
Magnus Nyström, Lövånger  
  
ERSÄTTARE 
Emma Bygdemark, Skellefteå
Maja Lundström, Skellefteå 
Ola Junkka, Skellefteå 

Arbetstagarrepresentanter
ORDINARIE LEDAMÖTER 
Sofia Lindblom 
Maria Asserud

ERSÄTTARE 
Niklas Larsson Lirell  
Nicklas Andersson

REVISORER

Valda av Region Västerbotten
ORDINARIE LEDAMÖTER   
Bert Öhlund, Skellefteå
 
ERSÄTTARE 
Inga-Ann Omma, Lycksele

Valda av bolagsstämman
ORDINARIE 
Peter Söderman,
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, 
Skellefteå

STYRELSE OCH REVISORER 
I VÄSTERBOTTENSTEATERN AB

LEDNINGSGRUPP

Fransesca Quartey, vd  
Ylva Öhlund Brännholm, administrativ 
chef 
Bobo Lundén, konstnärlig ledare 
Malin Lundqvist, avdelningschef 
UngHästen 
Robert Herrala, avdelningschef  
Nordiskt Berättarcentrum
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2019VÄSTERBOTTENSTEATERNS 

FÖRVALTNINGS- 
 BERÄTTELSE

VÅR VERKSAMHETSIDÉ 
Västerbottensteatern vill genom scen-
konst, underhållning, berättande, pe-
dagogik och socialt engagemang göra 
Västerbotten till en ännu mer attraktiv 
plats att leva på.

VÅR VISION
Att vara stadens stolthet och regio-
nens kvartersteater.

VÅR VÄRDEGRUND
Välkomnande – Engagerande   
Inkluderande – Modiga

VÅRT PUBLIKLÖFTE 
Hög kvalité – Helhetsupplevelser   
Gott värdskap – Tydlig kommunikation

VÅRA FOKUSOMRÅDEN
Berättarteater – vår konstform
Medborgarteater – vårt sociala enga-
gemang
Digital utveckling – vår framtids-
bevakning
Publik utveckling – större & mer 
diversifierad 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 tea-
tern och den mer folkliga berättarkon-
sten. Vårt mål är att skapa föreställ-
ningar 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 be-
rättarstipendium Berättarkraft, i sam-
arbete med Skellefteå Kraft, hoppas vi 
hitta nya berättarförmågor.

Medborgarteater skulle kunna sägas 
vara det möte som uppstår mellan te-
atern och regionens invånare där de 
själva får möjlighet att undersöka olika 
teman eller företeelser med hjälp av 
teater. Som till exempel på Nordiskt 
Berättacentrum, när vår amatör- och 
berättarkonsulent arbetar med ama-
törer i någon av våra sommarteater-
uppsättningar, eller Berättarrum där 
nya och gamla svenskar möts för att se 
teater och prata om egna livserfaren-
heter.    

Digital utveckling är en del av det ar-
bete som vi som organisation gör för 
att utvecklas i takt med den förändra-
de värld vi lever i. Vår digitala strategi 
för 2019 – 2021 är att utveckla större 
digital kompetens kring ljud, kommu-
nikation och tillgänglighet. Vad gäller 
det sistnämnda arbetar vi för att ut-
veckla digitala verktyg tänkt att under-
lätta för den teaterbesökare som inte 
har svenska som förstahandsspråk. 

Publik utveckling är en viktig kompo-
nent i Västerbottensteaterns framtida 
utveckling. Vi söker ständig efter nya 
idéer och samarbeten som har rele-
vans till där vi befinner oss  - i  Väster-
botten. 

... GE VÅR PUBLIK EN 
HELHETSUPPLEVELSE 
AV HÖG KVALITÉ MED 
GOTT VÄRDSKAP OCH 
TYDLIG KOMMUNIKA-
TION, ÄR DEN GRUND 
SOM VI SOM KULTUR-
INSTITUTION ARBETAR 
UTIFRÅN.

Styrelsen och verkställande direktören 
för Västerbottensteatern AB avger här-
med årsredovisning för räkenskapsåret 
2019-01-01--2019-12-31.
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VÅR  
MÅLUPPFYLLELSE

I enlighet med våra ägardirektiv skall 
Västerbottensteatern AB verka för att:

Utveckla, förnya och tillgängliggöra 
den professionella teatern och scen-
konsten i regionen.
Inför arbetet med Tillbaka innan mid-
natt skapades specialkomponerad mu-
sik och effekter som framfördes med 
hjälp av surroundljud och därigenom 
förstärkte föreställningens audiovisu-
ella skräcktema.

Främja ett ökat sceniskt utbyte med 
regionteaterensemblerna i de fyra 
nordligaste länen.
Norrscen är en sammanslutning av de 
fem norrländska teatrar; Västerbot-
tensteatern, Norrbottensteatern, Te-
ater Västernorrland, Estrad Norr och 
Giron Sámi Teáhter som sedan 2018 
ligger vilande. Däremot förs det en 
kontinuerlig och levande dialog teat-
rarna emellan och Västerbottenstea-
terns fortsätter som tidigare även att 
turnera i de angränsande länen. 

Genomföra amatörteater- och 
berättarkonsulentverksamhet.
Sedan teaterns omorganisation är te-
aterns amatörteater- och berättarkon-
sulent knuten till Nordiskt Berättar-
centrum. 

Som amatörteaterkonsulent har ar-
betat varit att stödja amatörteater-
grupper i Sorsele och Skellefteå, ge 
manusstöd till gruppen i Sorsele, hålla 
workshop och ge stöd i Jörn kring en 
amatörföreställning, stödja en nystar-
tad grupp med unga teateramatörer i 

Skellefteå, stötta amatörskådespelar-
na i Bröderna Lejonhjärta, samt tillsam-
mans med den konstnärliga ledaren 
arbetat med LÄNK, ett nationellt ung-
domsprojekt initierat av Riksteatern.

Som berättarkonsulent har arbetet 
även inneburit att vidareutveckla 
Livsberättelser, allmänhetens egna be-
rättarframträdanden - sanna berät-
telser, berättade av de som själva upp-
levt dem. Arbetet har även inneburit 
workshops med de nominerade berät-
tarna till stipendiet Berättarkraft, med 
stöd av stipendiets sponsor Skellefteå 
Kraft. 

Under arbetet med Årets berättar-
kommun 2019/20 hölls både informa-
tionsmöten, miniworkshops och en 
längre Livsberättelseworkshop i Vin-
delns kommun. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2020 med både fler 
workshops, fortbildning för lärare och 
pedagogiskt arbete i skolorna.

Samarbeta med organisationer som 
har till uppgift att arbeta med pu-
blik och arrangörsfrågor.
Västerbottensteaterns arrangörer och 
teaterombud är oerhört viktiga för oss. 
Därför bjuder vi in våra ombud till två 
kvällar där de få ta del av vårt kom-
mande utbud.  På hösten arrangeras 
även en arrangörshelg, i samarbete 
med Riksteatern, där arrangörer från 
hela norra Sverige bjuds in. Där får de 
förhandsinformation och ibland även 
se ett utdrag ur nästkommande års 
turnérepertoar. De får även utbildning 
i hur de bättre kan arbeta med mark-

nadsföring och sociala medier för att 
lyfta det egna utbudet och på kvällen 
blir det middag och utdelning av årets 
arrangörspris. 

2019 års arrangörspris gick till Vilhel-
mina med följande motivering: 
”Västerbottensteaterns arrangörs-
pris 2019 rubriceras som Årets Kul-
tur-anamma och ges till en teater-
förening som funnits i länet sedan 
1960-talet och som oförtrutet kämpat 
vidare för att ge sin inlandskommun en 
rikedom av kulturupplevelser. Deras 
inställning att endast det bästa är gott 
nog för deras ortsbefolkning inspire-
rar. Årets Kultur-anamma 2019 är – Vil-
helmina Teaterförening!”

Fyrtio personer från tretton teaterför-
eningar runt om i Västerbotten och 
angränsande län deltog i 2019 års ar-
rangörsträff.

Stärka dialog och samverkan med 
de regionala kulturkonsulenterna 
och civilsamhället.
UngHästens har under 2019 samar-
betat med Ungdomsmottagningen i 
Skellefteå, Barn- och ungdomspsykia-
trin, kyrkan och elevhälsan i Skellefteå 
kring föreställningarna Viskningar, Våra 
liv och XXX 2.0 – om sex och sånt. 

Berättarcentrum har under 2019 sam-
arbetat med SENSUS, haft Berättar-
workshops i Sorsele (Sandsele) för vux-
na och för skolelever i Tärnaby, hållit i 
olika möten inför Årets Berättarkom-
mun i Vindeln och även lett utbildning-
ar i att fördela ordet i Vindeln

Västerbottensteatern är medlem i flera 
teaterorganisationer som bl a Länste-
atrarna i Sverige som varje år håller två 
möten. Ett på våren och ett på hösten. 
Våren 2019 hölls årsmötet i Södertälje 
och höstmötet på Estrad Norr i Öster-
sund på temat: Sanning. 

Aktivt sträva efter att finna nya fi-
nansieringslösningar som komple-
ment till ägartillskotten.
Här är Västerbottensteatern återigen 
unika med en egenfinansiering på 18%. 

Boliden har inlett ett 3-årigt spon-
soravtal med UngHästen på 250,000 
kr per år med fokus på ungas psykis-
ka ohälsa. Även Länsförsäkringar har 
stöttat UngHästen i det arbetet.

Prioritera barn och unga som  
målgrupp.
I våra ägardirektiv står det att barn 
och unga skall vara en prioriterad mål-
grupp. 

Västerbottensteatern har som mål att 
25 % av våra föreställningar ska vända 
sig till barn och unga. Av 2019 års sam-
lade föreställningar så var 40 % barn- 
och ungdomsföreställningar. 

Följande föreställningar spelades för 
barn och unga; 
Loranga, Masarin och Dartanjang, Våra 
liv, Viskningar, XXX 2.0 om sex och sånt, 
Bröderna Lejonhjärta, gästspelet Bebis-
en och den interaktiva workshopen för 
de allra minsta barnen Skapa tillsam-
mans med barnen som var ett samarbe-
te med Moderna museet, Stockholm.

AV 2019 ÅRS  
SAMLADE FÖRE-
STÄLLNINGAR SÅ 
VAR 40 % BARN- 
OCH UNGDOMS-
FÖRESTÄLLNINGAR 

Föreställningen Våra liv är ett av flera 
exempel på när UngHästen samarbe-
tat med Barn- och ungdomspsykiatrin, 
Elevhälsan, Ungdomsmottagningen och 
andra organisationer i civilsamhället. Fo
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MÅNGFALD
Följande föreställningar/projekt/evene-
mang hade ett mångfaldsperspektiv: 

UngHästens arbete med unga asylsö-
kande kring ämnen som alkohol och 
drogmissbruk och sex och samlevnad 
i samarbete med Röda korset fältverk-
samhet i Skellefteå. 

Nordiskt Berättarcentrums Berättar-
rum – där svenska och afghanska kvin-
nor och män möts i samtal och berät-
telser. 

Gästspelen med banden Taraband och 
Sirrocco. Taraband spelade en bland-
ning av traditionell arabisk musik och 
egna unika kompositioner och Sirroc-
co  framförde musik från den judiska 
musiktraditionen på olika språk som 
jiddisch, hebreiska och arabiska. Båda 
dessa band lockade en delvis helt ny 
publik.

JÄMSTÄLLDHET
Representanter ur teaterns likabe-
handlingsgrupp har deltagit i uppföl-
jande nationella seminarier hur vi går 
vidare efter #tystnadtagning. En parts-
gemensam kommission bestående 
av arbetsgivarorganisationen Svensk 
Scenkonst och Teaterförbundet har 
gett ut en rapport med medföljande 
samtalshäfte som ledningsgruppen 
tagit del av.

Föreställningen KvinnORKAn spelades 
återigen. Föreställningen tar upp jäm-
likhetsfrågor i en historisk kontext uti-
från fem generationer kvinnor i en och 
samma familj. Föreställningen använ-
des också som samtalsunderlag för 
Berättarrum.

I det konstnärliga rådet finns en jäm-
ställdhetscheck som används vid läs-
ning av olika pjäser.

SÄRSKILDA  
PERSPEKTIV

TILLGÄNGLIGHET
Vi har sedan tidigare anpassat vår 
hemsida i enlighet med de tillgänglig-
hetskrav som finns och även genom-
fört följande tillgänglighetsåtgärder; 
fler handikapparkeringar, ledstråk för 
synskadade, hörselslinga till cafésce-
nen, anpassning av serveringsdisk i 
caféet, kontrastmarkeringar i trappen, 
kontrastmålning på och punktskrifts-
skyltar utanför toaletterna. Ytterligare 
åtgärder är blinkande brandlarm och 
röstutrop, punktskrift i hissen och för-
längda trappräcken.

VÅRA PRODUKTIONER – 
ETT URVAL
2019 års utbud på Västerbottenstea-
tern hade många infallsvinklar där en 
gemensam utgångspunkt kan sägas 
vara – samarbete. Som när vi till ex-
empel tog kontakt med olika företag 
i länet för att höra efter om de ville 
hjälpa oss med våra Kulturluftsdagar. 
Tack vare dessa regionala småföreta-
gare fick barn på deras ort möjlighet 
att komma till Skellefteå och se vårens 
stora barnföreställning Loranga, Masa-
rin och Dartanjang. 

Ett annat samarbete skedde mellan 
Västerbottensteatern och Musikalaka-
demin i Umeå. Något som resulterade 
i att deras elever gjorde sin slutpro-
duktion, musikalen Relativitetsteorin, 
hos oss. Tillsammans med Skellefteå 
museum anordnades en utställning 
kring Herman Anderssons tavlor inför 
föreställningen När prinsen kom till byn. 
Ett samarbete där museets vd höll ett 
inledande föredrag om konstnären, 
regissören berättade om pjäsens till-
komst och lokalen där samtalet ägde 
rum var fylld till sista platsen av intres-
serade åhörare. 
 
På UngHästen gjordes en ny skolfö-
reställning som åter vann elevernas 
hjärtan. Pjäsen Våra liv fortsatte sätta 
ljuset på ungas psykiska ohälsa. Även 
Viskningar, som handlade om mobbing, 
har åter varit på repertoaren, liksom 
den konstant uppskattade XXX 2.0 – om 
sex och sånt. 

VIKTIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET

Nordiskt Berättarcentrum bjöd in 
spännande gästspel till den 11:e Be-
rättarfestivalen som Ormens väg på 
hälleberget, Lev – ett electromusikaliskt 
kollage av Sara Lidmans tal och före-
ställningen Museum of Contemporary 
Art med efterföljande konsert, bara för 
att nämna några.

Under hösten kom Profilteatern i 
Umeå till oss för att påbörja repetitio-
ner av pjäsen Tillbaka innan midnatt. 
Samarbetet uppstod utifrån Profiltea-
terns gedigna kunskaper i just genren 
skräckteater och resultatet blev en 
föreställning av hög konstnärlig kvali-
té till publikens (skräckblandade) för-
tjusning. HasseåTages julafton avsluta-
de året och vi kunde se tillbaka på ett 
lyckosamt år med fina publiksiffrorna 
på drygt 30,000 besökare.

DET KOMMANDE  
KULTURHUSET
Huset växer med god takt och Väs-
terbottensteatern fortsätter att vara 
starkt engagerad och djupt involverad 
i alla aspekter av husbygget och det 
kommande kulturinnehållet i SARA 
kulturhus. Tillsammans med våra kul-
turkollegor i huset; Museum Anna 
Nordlander (MAN), Skellefteå Konst-
hall, Skellefteå Stadsbibliotek och det 
nya Kulturhusbolaget, för vi goda dis-
kussioner och drar upp gemensamma 
riktlinjer och visioner för det komman-
de samarbetet inne i huset. Redan nu 
har vi gemensamma personaldagar 
(under 2019 den fjärde i ordningen) 

och har även anordnat efterjobbet 
evenemang. Allt för att alla skall få möj-
lighet att lära känna varandra bättre.
  
Orosmoment som finns handlar om 
ökade byggkostnader och eventuella 
ekonomiska åtstramningar, men också 
om hur vi rätt skall kunna balansera al-
las behov, skapa hållbara plattformar 
och strukturer och fylla huset med 
fantastiska kulturupplevelser. Husets 
skönhet och funktionella form inger 
dock gott mod och alla på Västerbot-
tensteatern ser fram emot att få flytta 
in nästa år! 

ORGANISATIONS-
UTVECKLING 
Flytten till det kommande nya kultur-
huset är en omfattande omställning 
för oss på Västerbottensteatern. Där-
till har en rad medarbetare gått i pen-
sion, vilket medfört ett stort kompe-
tenstapp, även om det också gett oss 
stora möjligheter till förändring och 
utveckling. Under de senaste åren har 
vi arbetat på att tydliggöra teaterns or-
ganisationsstruktur och sätta upp tyd-
liga mål på vägen mot visionen att vara 
stadens stolthet och regionens kvar-
tersteater. Vi har även genomfört en 
ambitiös kompetensutvecklingsplan 
tänkt att stärka våra kunskaper inför 
framtiden. Våra ägardirektiv och styr-
dokument har förankrats hos perso-
nalen och varje avdelningschef arbetar 
numera utifrån ett årshjul som möjlig-
gjort en klar och tydlig arbetsordning. 

Matild Kjellmors KvinnORKAn tar upp 
jämlikhetsfrågor i en historisk kontext 
utifrån fem generationer kvinnor.
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AVDELNINGAR
På Västerbottensteatern finns det sex 
avdelningar med var sin avdelnings-
chef.

Tre utövande avdelningar:
Teateravdelningen – UngHästen – 
Nordiskt Berättarcentrum

Tre stödjande avdelningar:
Marknad – Administration – Teknik 

Teateravdelningen
Under Bobo Lundéns konstnärliga 
ledarskap har Västerbottensteaterns 
konstnärliga profil och repertoar tyd-
liggjorts, ett konstnärligt råd instiftats, 
en rad samarbeten i vårt närområde 
upprättats och kontakt och besök på 
andra kulturinstitutioner i landet har 
under året skett kontinuerligt.
 
UngHästen 
UngHästens vision är att ”ingen skall 
känna sig ensam”. Under 2019 har man 
arbetat med flera mellanstadieklasser 
där en och samma klass fått 10 - 20 
besök. Målet har varit att göra en tea-
terföreställning tillsammans i syfte att 
stärka klassen. 

UngHästen har också arbetat med 
unga asylsökande kring ämnen som 
alkohol och drogmissbruk och sex och 
samlevnad i samarbete med Röda kor-
sets fältverksamhet i Skellefteå. 

Nordiskt Berättarcentrum
Nordiskt Berättarcentrums vision är - 
varje människas berättelse är värd att 
lyssna på. 

Områden man arbetar med är berät-
tande som scenisk konstform, som 
verktyg för att förmedla och levande-
göra kulturhistoria, som verktyg för 

socialt engagemang och som pedago-
gisk metod. Den årliga konferensen 
Lära med berättande vänder sig just till 
alla som arbetar med pedagogik och 
lärande. 

En stor framgång på avdelningen har 
varit att knyta ihop integration och 
språkinlärning med berättande. I sam-
arbete med Museum Anna Nordlander 
och studieförbundet Sensus har man 
haft en studiecirkel där svenska och af-
ghanska kvinnor och män möts i sam-
tal och berättelser. Projektet Berättar-
rum har varit så lyckat att det stått folk 
i kö för att få komma med och alla som 
deltagit har uttrycket en stark önskan 
om ett mer permanent upplägg. Dess-
utom har ett intensivt arbete pågått 
med Årets Berättarkommun 2019 som 
blev Vindeln.

Administration, Marknad och 
Teknik
På de tre stödjande avdelningarna 
finns medarbetare vars arbeten och 
expertkunskaper skapar de förutsätt-
ningar som möjliggör de övriga tre 
avdelningarnas framgångar. Vare sig 
det rör sig om ett konkret hantverks-
kunnande i att kreera illusionen av att 
vara på en annan plats i en annan värld 
eller att smidigt förse avdelningarna 
med alltifrån avtal och kontrakt till lö-
pande planering och turnéläggning till 
att skapa rätt marknadsföring för rätt 
målgrupper, så är det dessa tre av-
delningar som håller verksamhetens 
många hjul smorda och underhållsfria.

ÖVRIG VERKSAMHET
Västerbottensteatern genomför varje 
år en rad soppteaterföreställningar, 
gästspel och föreläsningar. Här är ett 
urval:

Föreläsningarna Hjärnan och kreativi-
tet, Moder Jord för god att kolsyra och 
Vård och vardag för en transkvinna. 
Musikkonserterna med Taraband och 
Sirrocco, samt dansföreställningarna 
Rosa och E Corporo Libero.

SAMARBETEN
Västerbottensteatern tror på och vill 
ständigt verka för goda samarbeten 
med kollegor så väl inom scenkonsten 
som övriga kulturorganisationer. Vi har 
nära kontakt med våra kollegor i Skel-
lefteå och Umeå, men också i hela nor-
ra Sverige, övriga landet och genom 
Nordiskt Berättarcentrum, även med 
de nordiska länderna.

Här är några av våra samarbetspartner 
och andra som vi varit i samtal och dis-
kussion med under 2019: 
Skellefteå Museum, Skellefteå Stads-
bibliotek, Museum Anna Nordlander, 
Ungdomsmottagningen i Skellefteå, 
Barn- och ungdomspsykiatrin, kyrkan 
och elevhälsan i Skellefteå, Kvinno-
jouren, Sensus, studieförbundet Bilda, 
Västerbottens Museum, Norrlandso-
peran, Profilteatern, Ögonblickstea-
tern, Norrbottensteatern, Estrad Norr, 
Giron Sámi Teáhter, berättarnätverk i 
Norge, Danmark, Finland m fl.

UPPMÄRKSAMHET I  
MEDIA
Vår verksamhet och våra produktioner 
har uppmärksammats i media under 
2019, både i form av recensioner och 
andra artiklar. Mest medial uppmärk-
samhet har Tillbaka innan midnatt fått.
En recensionsanalys återfinns i årsre-
dovisningens avslutande del. 

VÅRA INRIKTNINGSMÅL 
2019 – 2021
Våra inriktningsmål är tänkta att ligga 
till grund för vår verksamhet och även 
vara ett underlag för den årliga kom-
petensplanen. Dvs. hur vi skall arbeta 
och vilka kunskaper vi behöver för att 
nå våra mål. Västerbottensteatern har 
följande inriktningsmål;

Publiken i centrum
Hög konstnärlig kvalité
Ökad vi-känsla baserad på tillit och 
eget ansvar
Ökat socialt engagemang

Med det sistnämnda inriktningsmålet 
vill vi visa hur Västerbottensteatern är 
villig att ta vår del av samhällsansvaret 
och tillsammans med andra goda kraf-
ter verka för att skapa ett gott samhäl-
le för alla.

DET NYA KULTURHUSET
Västerbottensteatern ser framtiden an 
med tillförsikt, inte minst med det nya 
kulturhuset. Vi är glada att den trång-
boddhet som varit vår verklighet under 
så många år nu äntligen fått en lösning 
i och med byggandet av SARA kultur-
hus och vi är tacksamma för att våra 
ägare lyssnat på de behov vi haft.  

Som kulturinstitution känner vi dock 
ett allt mer prekärt behov av att även 
få till stånd en lösning på de våra eko-
nomiska utmaningar. Också det något 
som vi framfört till våra ägare under en 
längre tid. Oron för det framtida eko-
nomiska läget är därmed oförändrat 
från föregående år. 
Om vi skall kunna fortsätta ge vår pu-
blik ett starkt och brett teaterutbud 

UTMANINGAR,  
TILLVÄXT OCH FRAMTID

riktat mot en bred målgrupp, tillfreds-
ställa en växande publikaptit på̊ mer 
storslagna teaterupplevelser, turnera i 
länet i samma utsträckning som vi gör 
idag och samtidigt bidra till ett SARA 
kulturhus fullt av aktiviteter, då behö-
ver Västerbottensteatern en ramök-
ning på 14 mkr.
Västerbottensteatern är regionens 
läns teater och som sådan skall vi, nu 
som alltid, ha länets kulturella bästa 
för våra ögon, men vi ligger också i 
Skellefteå där byggandet av SARA kul-
turhus kommer att ha en avgörande 
påverkan på hela den kulturella ut-
vecklingen i kommunen. Vi vill därför, 
i samarbete med våra kulturkollegor 
i huset, att skapa ett rikt och varierat 
kulturellt utbud för alla kommunens 
innevånare. Vi är säkra på att huset 
kommer att attrahera besökare även 
långt utanför våra länsgränser och vi 
är övertygade om att SARA Kulturhus 
och det kulturella innehåll som vi ska-
par där kommer att bidra till att göra 
Västerbotten till en ännu mer attraktiv 
plats att leva på!

PUBLIKEN I CENTRUM
HÖG KONSTNÄRLIG 
KVALITÉ
ÖKAD VI-KÄNSLA  
BASERAD PÅ TILLIT  
OCH EGET ANSVAR
ÖKAT SOCIALT  
ENGAGEMANG

INRIKTNINGSMÅL:

UngHästens Effekten av affekten 
med Linda Gustafsson, Niklas 

Larsson Lirell och David Åkerlund. Fo
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VERKSAMHETENS ART 
OCH INRIKTNING
Bolaget är driftsansvarigt för en regio-
nal teaterensemble som har till uppgift 
att producera och framföra talteater 
och annan scenisk konst inom Väster-
bottens län. Verksamheten bedrivs 
som offentlig teater, skolteater och 
uppsökande teater/föreningsteater.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
OCH SÄTE
Bolaget ägs till 60% (2400 aktier) av Re-
gion Västerbotten och till 40 % (1600 
aktier) av Skellefteå kommun. Bolaget 
har sitt säte i Skellefteå kommun, Väs-
terbotten. Den 1 januari 2019 gick Väs-
terbottens läns landsting och Region-
förbundet Västerbottens län samman 
till en gemensam organisation. Den 
nya organisationen går under nam-
net Region Västerbotten och har an-
svar för både hälso- och sjukvård och 
regional utveckling. I samband med 
samgåendet överlät Regionförbundet 
Västerbottens län aktierna i Västerbot-
tensteatern AB till den gemensamma 
organisationen Region Västerbotten. 

Västerbottensteatern AB 
Org.nr 556214-5184 
Styrelsens säte: Skellefteå 
Företagets redovisningsvaluta:  
Svenska kronor (SEK). 
Alla belopp redovisas, om inte annat 
anges, i kronor (kr).

OMSÄTTNING
Nettoomsättningen, bestående av 
biljettintäkter, gager, intäkter för ut-
hyrning av personal m m har under rä-
kenskapsåret uppgått till 5 443 366 (7 
496 138) kronor. Övriga rörelseintäkter 
har uppgått till 837 227 (403 564) kro-
nor. Offentliga stöd uppgår till 28 154 
418 (31 487 081) kronor där Region 
Västerbotten, Skellefteå kommun och 
Statens Kulturråd (via samverkansmo-
dellen) är de största bidragsgivarna. 
Egenfinansieringsgraden uppgår där-
med till 18 % (20 %).

INVESTERINGAR  
Bolagets investeringar i inventarier har 
under året uppgått till  73 255 (453 084) 
kronor.

NYCKELTAL        
 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag       
 

 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (kkr) 5443 7496 5347  5 322   6 859 

Offentliga bidrag 28 154 31 487 27 524  27 872   28 396 

Egenfinansiering, % 18 20 17  17   20 

Rörelseresultat (kkr) 113 165 126  109   122 

Resultat efter finansiella poster (kkr) 106 157 124  110   129 

Balansomslutning (kkr) 13 885 12 966 13 396  12 032   12 425 

Likviditet (%) 151 154 143  150   146 

Soliditet (%) 36 38 36  40   38 

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

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

Medelantal anställda 44 47 41  43   44 

Antal spelade föreställningar 376 393 328  420   482  
varav för barn och ungdom 149 173 94  183   202 

Antal besökare* 30 159 34 562 25 583  31 094   38 602  
varav barn och ungdom 8 215 10 422 6 654  9 656   12 763 

Antal produktioner 12 16 16  21   21  
varav nyproduktioner 6 6 7  8   11 

       
 

       
 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
Förutom föreställningsverksamhet enligt ovan har pedagogisk verk-
samhet genomförts med såväl vuxen- som barngrupper. Föreläsningar, 
studiebesök och andra arrangemang har också anordnats. Vi uppskattar 
deltagarantalet till ca 17 700 (15 000 år 2018) personer.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
 

      
  

Förslag till vinstdisposition    

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:    

Balanserade vinstmedel från föregående år 221 998 

Årets vinst 62 

Summa, kr: 222 060 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras  
så att i ny räkning överförs, kr 222 060 

     
Förändringar av eget kapital 2019-12-31 2018-12-31

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 221 998 221 878

Årets resultat 62 120

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 222 060 221 998

GRAD AV EGENFINANSIERING
Egenfinansiering 2017: 17%
Egenfinansiering 2018: 20%

18%

RESULTATRÄKNING 
      
  

 Not 2019 2018

 1  

Rörelsens intäkter:

Nettoomsättning 2 5 443 366 7 496 138 

Offentliga stöd 3 28 154 418  31 487 081 

Övriga rörelseintäkter 4 837 227  403 564

Summa intäkter  34 435 011  39 386 783 

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader 5 -4 735 276  -6 848 614 

Övriga externa kostnader 6 -4 997 401  -5 628 032 

Personalkostnader 7 -24 120 358  -26 246 940 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -459 495  -498 126 

Övriga rörelsekostnader  -9 536  -302

Rörelseresultat  112 945  164 769 

Resultat från finansiella investeringar:

Ränteintäkter  570  0 

Räntekostnader  -7 014  -7 766 

Resultat efter finansiella poster  106 501  157 003 

Bokslutsdispositioner 8 -51 586  -90 651 

Skatt på årets resultat 9 -54 853  -66 232 

 
ÅRETS RESULTAT  62  120

INTÄKTER PER KÄLLA 2019

Region 33 %

Stat 25 %

Kommun 25 %

Föreställningsintäkter 13 %

Sidointäkter 0 %

Övriga rörelseintäkter 2 %Servering 2 %

Bolagets resultat efter finansiella 
poster uppgår till 106 501 kronor. 
Resultatet av bolagets verksamhet 
samt ställningen vid räkenskapsårets 

utgång framgår av efterföljande 
resultaträkning och balansräkning 
med noter.
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KOSTNADSFÖRDELNING 2019

Avskrivningar 1 %

Servering 2 %

Lokalkostnader 2 %

Övriga externa kostnader 13 %

Produktionskostnader 12 %

Personalkostnader 70 %

FÖRDELNING AV PRODUKTIONSKOSTNADER 2019

Teaterdokumentation 2 % Turné 8 %

Gästspel 14 %

Material till produktioner 14 %

Köpta konstnärliga tjänster 31 %

Köpta produktionstjänster 
(ej konstnärliga) 6 %

Servering 13 %

Upphovsrättsliga kostnader 12 %

FÖRDELNING AV PERSONALKOSTNADER 2019

Kostnadsersättning 1 %

Lön fast anställda 28 %

Övertid och ob 1 %

Lön tillfälligt anställda 28 %

Sociala avgifter 23 %

Semesterlön 10 %

Pension 6 %

Övrigt 3 %

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2019 

Marknadsföringskostnader 42 %

Övriga externa tjänster 9 %

Lokalkostnader 10 % 

Förbrukningsmaterial och 
reparationer 10 %

Resekostnader 15 %

Försäkrings- och förvaltnings-
kostnader 6 %

Övriga externa kostnader 4 %Fordonskostnader  2 %

Administrationskostnader 2 %
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BALANSRÄKNING 
TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

 1  

Anläggningstillgångar:    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 10 1 056 988 1 451 915

Summa anläggningstillgångar  1 056 988 1 451 915   
     

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  537 337 685 262

Skattefordran  539 037 527 658

Övriga fordringar 11 10 184 502 9 226 379

Förutbetalda scenproduktionskostnader 12 1 165 027 825 533

Övriga förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 13 374 984 215 605

  12 800 887 11 480 437

  

Kassa och bank  26 858 33 709

Summa omsättningstillgångar  12 827 745 11 514 146   
  

SUMMA TILLGÅNGAR  13 884 733 12 966 061

BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

 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  221 998 221 878

Årets resultat   62 120

  222 060 221 998

Summa eget kapital  4 222 960 4 222 898

Obeskattade reserver 14 965 914 914 328

 
Avsättningar  211 818 331 178

      
Kortfristiga skulder

Förskott från kunder  8 635 5 200

Leverantörsskulder  1 229 020 1 081 485

Övriga kortfristiga skulder 15 1 163 455 1 176 251

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 6 082 931 5 234 721

Summa kortfristiga skulder  8 484 041 7 497 657

      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 884 733 12 966 061
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NOT 1: 
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i en-
lighet med Årsredovisningslagen och 
enligt Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2012:1) årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

Följande värderingsprinciper har till-
lämpats i årsredovisningen:

Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med 
BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst 
redovisar bolaget det verkliga värdet 
av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Inkomsten av bolagets för-
säljning av biljetter samt försäljning av 
hela föreställningar till annan arrangör 
redovisas som intäkt när föreställning-
en har spelats. 

Bidrag från det allmänna redovisas i 
balans- och resultaträkningen när det 
föreligger rimlig säkerhet att de villkor 
som är förknippade med bidraget kom-
mer att uppfyllas och att bidraget kom-
mer att erhållas. Bidragen periodiseras 
systematiskt på samma sätt och över 
samma perioder som de kostnader bi-
dragen är avsedda att kompensera för. 
Bidrag från det allmänna relaterade till 
tillgångar redovisas i balansräkningen 
genom att bidraget reducerar tillgång-
ens redovisade värde.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas som 
tillgång i balansräkningen när de på ba-
sis av  tillgänglig information är sanno-
likt att den framtida ekonomiska nyt-
tan som är förknippad med  innehavet 
tillfaller företaget och att anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.       
        
Anläggningstillgångarna redovisas till 
anskaffningskostnad med avdrag för 
planmässiga avskrivningar  basera-
de på en bedömning av tillgångarnas 
ekonomiska livslängd. Erhållet inves-
teringsbidrag reducerar tillgångarnas 
anskaffningsvärde.

Avskrivningar enligt plan baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden mins-
kat med beräknat restvärde. Avskriv-
ning sker linjärt över tillgångens beräk-
nade nyttjandeperiod.   
   
Avskrivningar enligt plan har gjorts en-
ligt följande:
Inventarier 10-33 %

Skillnaden mellan avskrivningar enligt 
plan och bokförda avskrivningar redo-
visas som bokslutsdisposition.

Fordringar
Fordringar är redovisade till de belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Aktuell skatt    
Aktuell skatt avser inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår samt den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell 
skatt beräknas utifrån den skattesats 
som gäller per balansdagen.   
     

     
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 för-
hållande till eget kapital och obeskat-
tade reserver (med avdrag för latent 
skatteskuld).

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

Egenfinansiering
Nettoomsättning plus övriga rörelse-
intäkter i förhållande till total omsätt-
ning     
    

    

NOT 2:
Nettoomsättningens fördelning  2019 2018

Spelintäkter  4 644 321 6 253 785

Övriga föreställningsintäkter  1 980 13 720

Servering  712 463 711 972

Fakturerade kostnader  22 124 367 563

Försäljning kläder/dekor/material och  
uthyrning utrustning personal  8 970 7 060

Övriga sidointäkter  53 508 142 038

Summa  5 443 366 7 496 138

NOT 3:
Offentliga stöd  2019 2018

Region Västerbotten  11 702 997 11 546 638

Skellefteå kommun  8 918 768 9 107 506

Statsbidrag via Kultursamverkansmodellen  8 635 000 8 549 300

Statens Kulturråd  400 000 691 365

Anställningsstöd  435 453 663 972

Överskott överfört från föregående år/ till kommande år -1 937 800 928 300

Summa  28 154 418 31 487 081

     
  
Bidrag från ägarna uppgående till 4 177 000 (2 239 200) kronor har periodiserats  
som förutbetalda bidrag avsedda att täcka kostnader för kommande år.   
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NOT 4 
Övriga rörelseintäkter  2019 2018

Hyresintäkter lägenheter  46 708 57 167

Sponsringsintäkter  497 094 335 000

Kompetensutvecklingsstöd  290 000 0

Övriga rörelseintäkter  3 425 11 397

Summa  837 227 403 564

     
   

NOT 5 
Produktionskostnader  2019 2018

Material  och hyra utrustning till produktioner  672 133 1 263 608

Köpta produktionstjänster ej konstnärliga  290 684 248 297

Upphovsrättsliga kostnader  559 686 751 643

Gästspelskostnader  690 543 536 462

Turnékostnader  370 003 515 288

Servering  599 270 555 795

Teaterdokumentation  101 779 172 979

Köpta konstnärliga produktionstjänster  1 451 178 2 804 542

Summa  4 735 276 6 848 614

NOT 6 
Lokalkostnader     

     
   

  2019 2018

Lokalkostnader  55 391 78 189

Lägenhetskostnader  433 373 423 299

Summa  488 764 501 488

    

Medelantalet anställda  2019 2018

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

Kvinnor  23 27

Män  22 20

Totalt  45 47

Könsfördelning i företagsledningen    
Andel kvinnor  2019-12-31 2018-12-31

Styrelsen  44% 89%

Övriga ledande befattningshavare  60% 50%

    
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2019 2018

Löner och ersättningar uppgår till:   

Styrelsen och verkställande direktören  847 636 807 256

Övriga anställda  15 635 211 17 222 661

Totalt löner och ersättningar  16 482 847 18 029 917 
   

Sociala avgifter enligt lag och avtal  5 612 706 6 225 344

Pensionskostnader övriga anställda  1 313 653 1 453 399

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och  
pensionskostnader  23 409 206 25 708 660

Övriga personalkostnader  711 152 538 280

Totala personalkostnader  24 120 358 26 246 940

Västerbottensteatern anstäl-
ler varje år drygt 100 perso-
ner. År 2019 var siffran 130 
personer. Förutom dessa en-
gageras flera personer, exem-
pelvis regissörer, scenografer, 
maskörer m fl via bolag och 
betraktas därför inte som 
personal i redovisningen.

Antalet anställda varierar 
under året och är som störst 
under produktionsperioder-
na, dvs jan-feb, maj-juni, samt 
aug-sept. Genom att anställ-
ningsperioderna 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 scen-
konstbranschen ett nytt av-
giftsbestämt pensionssystem 
i nivå med arbetsmarknaden i 
övrigt. Det kompletteras med 
ett omställnings- och karri-
ärväxlingsavtal som delvis 
ersätter det gamla pensions-
systemet med längre pen-
sionsålder för konstnärliga 
grupper.

Arbetsgivarorganisationen 
Svensk Scenkonst har tecknat 
kollektivavtal med de fackliga 
organisationerna som reg-
lerar 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.

NOT 7
Anställda och personalkostnader

Det nya systemet innebär 
sänkta pensionskostnader 
för teatern. I takt med att 
av veckling sker av det gamla 
systemet och de tilläggs-
premier som betalas som 
kompensation för övergång-
en till nytt system för äldre 
anställda fasas ut kommer 
pensionskostnaden att sän-
kas ytterligare. I 2017 års 
avtalsrörelse ingicks dock en 
överenskommelse om flex-
pension i linje med övriga ar-
betsmarknaden vilket innebär 
en ökad avsättning med 0,2 % 
från och med november 2017 
och en ytterligare ökning med 
0,2% från och med april 2018. 
Ytterligare en ökning med 0,3 
% kommer att göras fr o m 
april 2020. 

Genomsnittliga pensionspre-
mier år 2019 uppgår till 8,0 
% (8,0%). Det utrymme som 
genom de sänkta pensions-
kostnaderna frigörs ska enligt 
Kulturrådets beslut om verk-
samhetsbidrag till regional 
kulturverksamhet användas 
till kvalitetsförstärkande in-
satser. Beräknade frigjorda 
medel 2019 uppgår till  
700 000 kr och har använts till 
bl a en studieresa för konst-
närlig personal i samband 
med Teaterbiennalen i Sunds-
vall, organisationsutveckling, 
engagemang i att säkerställa 
att teaterlokalerna i det nya 
kulturhus som ska byggas i 
Skellefteå svarar mot våra 
behov, ny teaterteknik för 
utveckling av ljud, producent-
anställning m m.

Skellefteå kommun tillhandahåller, 
utöver ordinarie bidrag, verksamhets-
lokaler för Västerbottensteatern i 
Skelllefteå omfattande scener, 

verkstäder och kontorsutrymmen 
mm. Värdet av detta uppskattas till  
2 428 tkr. Denna kostnad bokförs ej. 
Den lokalkostnad som redovisas avser 

gästlägenheter, kontorslokal i Umeå, 
förrådsutrymmen och hyra av scener/
spellokaler under turné.
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NOT 8 
Bokslutsdispositioner  2019 2018

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan  -36 486 -52 001

Återföring från periodiseringsfond  70 300 61 700

Avsättning till periodiseringsfond  -85 400 -100 350

Summa  -51 586 -90 651

      
  

NOT 9 
Skatt på årets resultat  2019 2018

Aktuell skatt  -54 853 -66 232

Redovisad skatt  -54 853 -66 232

      
  

Avstämning av effektiv skattesats     

Redovisat resultat före skatt  54 915 66 352

Skatt på redovisat resultat enligt gällande  
skattesats 21,4% (22%):  -11 751 -14 597

Skatteeffekt av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader  -42 552 -51 266

Ej skattepliktig intäkt  0 0

Schablonintäkt periodiseringsfonder  -550 -369

Korrigering beräknad skatt tax 2019  0 0

Årets skattekostnad i %  99,89 99,82

NOT 10  
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier  2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde  8 637 036 8 288 593

Inköp  73 255 453 084

Försäljningar/utrangeringar  -258 649 -104 641

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  8 451 642 8 637 036   
     

Ingående avskrivningar  -7 185 121 -6 791 636

Försäljningar/utrangeringar  249 962 104 641

Årets avskrivningar  -459 495 -498 126

Utgående ackumulerade avskrivningar  -7 394 654 -7 185 121 
  

Utgående planenligt restvärde  1 056 988 1 451 915

NOT 11 
Övriga fordringar   

 
    
    
  2019-12-31 2018-12-31

Fordran skattekonto   587 382 355 673

Fordran moms  119 280 123 137

Fordran Skellefteå kommun  9 177 634 8 439 555

Övriga fordringar  300 206 308 014

Summa  10 184 502 9 226 379

NOT 12 
Förutbetalda scenproduktionskostnader   

 
 

NOT 13
 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda kostnader  342 362 154 804

Upplupna intäkter  32 622 60 801

Summa  374 984 215 605

NOT 14 
Obeskattade reserver  2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar  
och avskrivningar enligt plan  446 764 410 278

Periodiseringsfond:   

tax-14  0 70 300

tax-15  82 300 82 300

tax-16  81 300 81 300

tax-17  88 100 88 100

tax-18  81 700 81 700

tax-19  100 350 100 350

tax-20  85 400 0

Summa  965 914 914 328 
    
  

    
    

Bland övriga fordringar ingår en 
fordran på Skellefteå kommun med  
11 244 913 (8 007 767)  kronor 
avseende tillgodohavande på koncern-
underkonto. Övriga fordringar och 

skulder till Skellefteå kommun 
avseende kundfordringar, förutbetal-
da bidrag mm har avräknats denna 
post och totalt mellanhavande uppgår 
till 9 177 634 (8 439 555) kronor. 

Till koncernunderkontot finns en 
beviljad internkredit som uppgår till  
1 000 000 (1 000 000) kronor.

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 föreställ-
ningar som genomförs kommande 
räkenskapsår.
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NOT 15 
Övriga kortfristiga skulder  2019-12-31 2018-12-31

Personalens källskatt  430 774 378 793

Lagstadgade sociala avgifter  506 632 442 861

Turnéstöd avseende Norrscen  183 059 294 722

Övriga kortfristiga skulder  42 990 59 875

Summa  1 163 455 1 176 251

     

NOT 16 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2019-12-31 2018-12-31

Upplupna löner  134 338 269 587

Upplupna semesterlöner  1 834 542 1 795 954

Upplupna sociala avgifter  617 944 655 135

Upplupna pensionskostnader  301 514 319 234

Upplupen löneskatt för pensionskostnader  318 692 352 595

Övriga upplupna kostnader  393 706 442 753

Förutbetalda intäkter biljettförsäljning/gager  113 985 134 068

Förutbet intäkter Region Västerbotten  1 869 292 799 333

Förutbetalt bidrag Kulturrådet  366 667 366 667

Förutbetalt bidrag övriga bidragsgivare  132 251 99 395

Summa  6 082 931 5 234 721

NOT 17 
Eventualförpliktelser  2019-12-31 2018-12-31

Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse  
Svensk Scenkonst  605 314 538 576

Summa eventualförpliktelser  605 314 538 576
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RECENSIONSER  
I MEDIA

Analysen av Västerbottensteaterns 
repertoar under 2019 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.

Analysen ska ge en kvalitativ bild av 
föreställningarna och Västerbottens-
teatern. Infomedia (tidigare M Brain) 
har tittat på de enskilda föreställningar 
som har recenserats under året, men 
också på hur repertoaren som helhet 
tas emot och hur varumärket Väster-
bottensteatern skildras i recensioner. 

Sammantaget handlar det om tolv re-
censioner under 2019. Det är något 
färre antal än 2018 (17 st), men fler än 
2017 (9 st). 

RECENSIONER 2019,  
KÄLLOR OCH ANTAL
Källa Antal
VästerbottensKuriren  3
Norran 3
Folkbladet 2
Länstidningen Östersund 1
Sundsvalls Tidning 1
Folkbladet 1
NorrbottensKuriren  1
Norrländska Socialdemokraten 1

Rysaren Tillbaka innan midnatt, med Sve-
rigepremiär på Västerbottensteatern, var 
den föreställning som lockade till flest 
recensioner 2019.

ANALYSEN SKA GE EN 
KVALITATIV BILD AV  
FÖRESTÄLLNINGARNA 
OCH VÄSTERBOTTENS-
TEATERN
INFOMEDIA

RECENSIONER 2019,  
ANTAL PER PRODUKTION
Föreställning Antal
Tillbaka innan midnatt 7
När prinsen kom till byn 3
Loranga, Masarin och Dartanjang 2
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Färre premiärer färre recensioner. 
Under 2019 recenseras tre av Väster-
bottensteaterns föreställningar, vilket 
är ovanligt lite. Antalet recensioner 
minskar från sjutton stycken under 
2018 till tolv. Som vanligt är Norran och 
Västerbottens-Kuriren mest aktiva och 
båda recenserar de tre aktuella före-
ställningarna. 

Tidningarna i länet publicerar enbart 
positiva recensioner, varav de flesta 
är mycket uppskattande. Norrlands-
turnén ger en handfull recensioner i 
närliggande län och här kommer en del 
negativa synpunkter fram.

MOTTAGANDET 
AV REPERTOAREN

Positivt mottagande av föreställ-
ningarna. Samtliga föreställningar får 
ett övervägande positivt mottagande i 
medierna.
Loranga, Masarin och Dartanjang och 
När prinsen kom till byn får mycket fina 
omdömen och ingen av recensenterna 
hittar några som helst tveksamheter i 
uppsättningarna. 

Klart flest recensioner får Tillbaka inn-
an midnatt , som i samarbete med Pro-
filteatern i Umeå turnerat i flera län. 
Rysaren får strålande recensioner i de 
flesta tidningar men är samtidigt den 
enda föreställning som vissa recensen-
ter har invändningar emot. Lite segt 
anser ett par recensenterna (ST, NS) 
medan en tycker att det är ”för många 
lösa trådar” för att helheten ska hålla 
(LÖ).

17%83%Positiva Negativa

Loranga, Masarin och Dartanjang fick 
ett övervägande positivt mottagande i 
media.

MEDIAANALYS

ÖVERGRIPANDE  
LINJER I KRITIKEN
Ensemblen och enskilda skådespe-
larinsatser hyllas. Skådespelarpre-
stationerna lyfts fram positivt av i stort 
sett samtliga recensenter. I Loranga, 
Masarin och Dartanjang är det kollek-
tivet som med ”skicklig spelglädje” bi-
drar till en lekfull, fantasifull föreställ-
ning som charmar recensenterna. 

Ensemblen beskrivs som en styrka 
även i Tillbaka innan midnatt , men här 
lyfts även de individuella rollprestatio-
nerna fram. Sonja Lindbloms tajming 
och balansen mellan humor och obe-
hag imponerar, liksom Julia Jonssons 
insats som psykiskt sköra Jill. Flera 
recensenter beskriver gestaltningen 
av makarna, Julia Jonsson och Adam 
Stålhammar, som så intensiv och lad-
dad att den gör deras relationen till det 
läskigaste i pjäsen. 

Gunnar Eklund, som skämt bort
kritikerna med många uppskattade fö-

reställningar, lovordas av samtliga
recensenter. Han ”lyckas vara både 
djupsinnig, rolig och självklar” och ”gör
det mesta rätt” (Folkbladet respektive 
VK om När prinsen kom till byn.

Scenografin förstärker stämningar 
och känslor. I recensioner av alla tre 
föreställningarna, men i synnerhet Till-
baka innan midnatt och Loranga, Masa-
rin och Dartanjang, framhålls scenogra-
fin som avgörande för att skapa den
rätta stämningen. ”Effektfull” och 
”klockren” är begrepp recensenterna
använder. Ljussättningen lyfts särskilt 
fram, i synnerhet i rysaren där den
tillsammans med ljudeffekter bidrar till 
skräckstämningen och beskrivs som
”fantastisk” och ”imponerande”. I Lo-
ranga, Masarin och Dartanjang spelar 
även musiken en viktig roll och valet 
av reggae istället för originalmanusets 
popmusik ”gifter sig”, enligt Norran, väl 
med produktionens hippieatmosfär.

Gunnar Eklund lovordas av samtliga 
recensenter för sitt berättande skåde-
speleri i När prinsen kom till byn.

HAN LYCKAS VARA  
BÅDE DJUPSINNIG,  
ROLIG OCH SJÄLVKLAR

Välkända förlagor och en Sverige-
premiär. I årets repertoar blandas för 
Västerbottensteatern välkända teman, 
som berättarteater baserad på Torg-
ny Lindgrens lokalt förankrade texter, 
med en svensk premiär i uppsättning-
en av kanadensaren Peter Colleys ry-
sare Tillbaka innan midnatt, som även 
den gestaltas i västerbottnisk miljö. 
Satsningen uppskattas av de lokala re-
censenterna. ”Uppfriskande” med en 
obekant berättelse som kan överraska, 
anser Norran, medan VK vitsar om att
Västerbottensteatern fått nytt färskt 
blod, framför allt tack vare de relativt 
nya skådespelarna.
Men även i den välbekanta formen be-
rättarföreställning ––”en institution”,
enligt VK ser Norran en nyskapande 
produktion där en ”förtrollande lek 
med ljud och ljus” kastar publiken rätt 
in i konstnärens bildvärld.

MEDIAANALYS

VÄSTERBOTTENS-KURIREN
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ENSKILDA  
FÖRESTÄLLNINGAR

TILLBAKA INNAN  
MIDNATT

Föreställningen är den som ger flest 
recensioner tack vare turnén i nära-
liggande län. Fyra tidningar är mycket 
positiva till uppsättningen som be-
skrivs som välspelad, skrämmande 
och snygg. Skådespelarinsatserna får
beröm, även i Norrbottens Kuriren där 
recensenten annars har flera invänd-
ningar mot uppsättningen. Länstid-
ningen Östersunds recensent tycker 
inte helheten håller men att ljud och 
ljusdesignen är en styrka. Samtliga 
medier skriver om den skräckkänsla 
pjäsen ger, där ensemblen men fram-
för allt ljus och ljudeffekter bidrar till 
upplevelsen: ”framkallar olustkänslor 
som kryper under skinnet” (Norran), 
”en gåshudsframkallande skräck” 
(Folkbladet), ”mer spänning än de fles-
ta skräckfilmer” (Norrländska Social-
demokraten).

LORANGA, MASARIN OCH 
DARTANJANG

Föreställningen charmar de två recen-
senter som sett föreställningen. Skick-
lig spelglädje, lekfullt, svängigt och so-
ligt är några av omdömena i VK och
Norran. Båda recensenterna hyllar en-
semblen och påpekar att uppsättning-
en har något för både barn och vuxna. 
Det går ”inte att sluta le”, avslutar Nor-
ran .

Sonja Lindblom och Adam Stanišić  
Stålhammar i Tillbaka innan midnatt.

NÄR PRINSEN KOM TILL 
BYN

Gunnar Eklunds tolkning får mycket 
fina omdömen av de tre tidningar som
recenserar föreställningen. Eklund är 
”både djupsinnig, rolig och självklar” 
(Folkbladet) och ”gör det mesta rätt” 
(VK). Recensenterna lyfter också fram
texten och Folkbladet berömmer sär-
skilt Eklunds manus där grundberättel-
sen står i centrum. VK formulerar det 
som att skådespelaren aldrig ställer sig 
i vägen för texten, som hela tiden har 
huvudrollen.

MEDIAANALYS
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MEDIACITAT–   
ETT AXPLOCK

MEDIAANALYS

SVÄNGIG OCH  
SPELGLAD
LORANGA
RUBRIK I VÄSTERBOTTENS- 
KURIREN

GUNNAR EKLUND 
GÖR SOM VANLIGT 
DET MESTA RÄTT
OCH LÅTER TEXTEN 
HA HUVUDROLLEN
VÄSTERBOTTENS-KURIREN OM 
NÄR PRINSEN KOM TILL BYN

VÄNTAR PÅ
VAD SOM SKA SKE 
HÄRNÄST
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMO-
KRATEN OM TILLBAKA
INNAN MIDNATT

SPÄNNANDE SKÅDE-
SPEL I REALISTISKT 
OTÄCK MILJÖ
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMO-
KRATENS RUBRIK OM TILLBAKA 
INNAN MIDNATT

EN LEVANDE OCH 
VIBRERANDE  
BERÄTTELSE OM
KULTURKROCKAR 
OCH KULTURMÖTEN
NORRAN OM NÄR PRINSEN KOM 
TILL BYN

HELA TIDEN SITTER 
JAG PÅ SPÄNN OCH 
OFANTLIGT MYSIG, 
ROLIG OCH HJÄRTE-
VÄRMANDE
NORRAN OM NÄR PRINSEN KOM 
TILL BYN

HUNDRA PROCENT 
SPELGLÄDJE  
FÖRESTÄLLNINGEN 
IGENOM
VÄSTERBOTTENS-KURIREN OM 
LORANGA, MASARIN OCH  
DARTANJANG

VÄLSPELAD, ÖVERTY-
GANDE OCH RENONS 
PÅ PEDAGOGISK  
ÖVERTYDLIGHET
VÄSTERBOTTENS-KURIREN OM 
TILLBAKA INNAN MIDNATT

DEN STRÄVA, 
WHISKYPIMPLANDE 
GRETA BALANSERAR
PRECIS RÄTT PÅ 
GRÄNSEN MELLAN 
HUMOR OCH  
OBEHAG
VÄSTERBOTTENS-KURIREN OM 
SONJA LINDBLOMS ROLLTOLK-
NING I TILLBAKA INNAN MIDNATT

DEN EFFEKTFULLA 
SCENOGRAFIN I UPP-
SÄTTNINGEN,
SIGNERAD ULLA 
KARLSSON, FÖR-
STÄRKS MED  
UTMÄRKT LJUD OCH 
LJUS DESIGN
FOLKBLADET OM TILLBAKA  
INNAN MIDNATT

MER FOLKLIGT OCH 
VÄSTERBOTTNISKT 
ÄN MÖTET MELLAN
SCENENS EKLUND 
OCH LITTERATURENS 
LINDGREN KAN DET
KNAPPAST BLI
VÄSTERBOTTENS-KURIREN OM 
NÄR PRINSEN KOM TILL BYN

INOM RAMEN FÖR 
LUNCHTEATERNS 
KORTA FORMAT
LYCKAS EKLUND 
PRECIS SOM TORGNY 
LINDGREN
VARA BÅDE DJUP-
SINNIG, ROLIG OCH 
SJÄLVKLAR
FOLKBLADET OM NÄR PRINSEN 
KOM TILL BYN

SKRÄCK SOM  
TRÄFFAR RÄTT
VÄSTERBOTTENS-KURIRENS 
RUBRIK OM TILLBAKA
INNAN MIDNATT

ÄLSKVÄRD  
TORGNY-TOLKNING
VÄSTERBOTTENS-KURIRENS 
RUBRIK OM NÄR PRINSEN KOM 
TILL BYN

Årsredovisning 2019  | Västerbottensteatern AB



Årsredovisning 2019  | Västerbottensteatern AB

sid 60

Nordlandergatan 1 | 931 33 Skellefteå
0910-71 56 00 | Org nr 556214-5184

www.vasterbottensteatern.se

HASSEÅTAGES JULAFTON
Publiken fick bland annat lyssna till 
Simeon da Costa Mayas stora röst 
när HasseåTages julafton avslutade 
spelåret 2019.


