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Sammanfattning

Beslutsprocessen hos fria teatergrupper och privatägda teatrar ser väldigt olika ut. Hur de är 
utformade beror till stor del på organisationernas uppbyggnad och omfattning.  En centraliserad 
organisation som således leds av en ledningsgrupp och deras sätt att fatta beslut på skiljer sig från 
hur en decentraliserad, även kallad ”platt organisation”, en organisation som är medlemsstyrd går 
till väga för att fatta sina beslut. Andra aspekter av aktiva faktorer som kan påverka 
beslutsprocessen är exempelvis ekonomin. Föreliggande uppsats handlar om hur tre organisationer, 
två fria teatergrupper och en privatägd teater fattar sina beslut i praktiken. Samt om vilka 
kringliggande aspekter som kan tänkas påverka de beslut som fattas och i vilken omfattning det 
sker. För att undersöka ovanstående genomfördes tre intervjuer med följande teatrar: 
MasthuggsTeatern (en fri teatergrupp belägen i Göteborg), Lorensbergsteatern (en privatägd teater 
belägen i Göteborg) och Ögonblicksteatern (en fri teatergrupp belägen i Umeå.) Personerna som 
intervjuades var producenten på MasthuggsTeatern Sassa Wickman, teaterchefen på 
Lorensbergsteatern Pernilla Wagnborg och den konstnärliga ledaren för Ögonblicksteatern Johanna 
Salander. Då uppsatsen inte är av större omfattning blir det svårt att dra några konkreta slutsatser för 
ovanstående, dock återkommer en del mönster och samband som analyseras och diskuteras.
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1. Inledning, syfte och frågeställningar

1.1 Inledning
Som ett led i den ständigt pågående kulturpolitiska debatten har jag i följande uppsats valt att 
fokusera på hur beslutsprocessen både ur en konstnärlig och ekonomisk aspekt ser ut hos två fria 
teatergrupper och en privatägd teater. Jag är nyfiken på om det skiljer sig något mellan de teatrar jag 
har valt att fokusera på: MasthuggsTeatern (en professionell fri teatergrupp belägen i Göteborg), 
Lorensbergsteatern (en privatägd teater belägen i Göteborg) och Ögonblicksteatern (en professionell 
fri teatergrupp belägen i Umeå) och vad den eventuella skillnaden kan bero på. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med min uppsats är att redogöra för hur processen bakom beslutsfattande inom två 
professionella fria teatergrupper och en privatägd teater i Sverige idag fungerar. Hur processen ser 
ut från första idén till repetitionsarbetets start. Jag har valt att genomföra en undersökning i det här 
ämnet för att det intresserar mig att få följa proceduren innan repetitionsarbetets start. 

I min uppsats besvarar jag följande frågeställningar: 
-Hur organiseras teatrarna? 
-Hur påverkar organisationsformen beslutsprocessen?
-Vilka intäkter har teatrarna och hur ser fördelning en av dem ut?
-Hur påverkar ekonomin beslutsprocessen?
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2. Material och metod
Jag har valt att genomföra min uppsats med hjälp av en litteraturstudie, tre intervjuer och följande 
tre analyser av intervjuerna. Här kommer en redogörelse för hur det har gått till att samla in och 
bearbeta materialet. 

2.1 Litteraturinsamling och analys
Jag har använt mig av en hel del material både som forskningsbakgrund i form av litteratur av olika 
slag och sedan samlade jag in eget material i form av tre inspelade intervjuer som jag sedan 
transkriberade.

2.1.1 Litteraturinsamling 
Den litteratur jag har använt mig av och som återfinns i min forskningsbakgrund samlade jag in på 
följande sätt. Jag började med att samla in bakgrundsmaterial om de specifika organisationer jag 
skulle undersöka samt tillgodogjorde mig information gällande: olika organisationers 
uppbyggnader, strukturer, olika sätt att leda organisationer på, hur man definierar en organisation 
samt historiskt hur det har sett ut och fungerat inom liknande organisationer i Sverige tidigare 
decennier, det till trots att mitt fokus kretsar kring hur organisationerna fungerar i dagsläget.

2.1.2 Litteraturanalys 
Jag påbörjade således mitt arbete med att läsa på om bakgrunden till de teatrarna jag valt att 
kontakta. Jag tillgodogjorde mig också information om hur det allmänt har sett ut för fria 
teatergrupper och privatägda teatrar i Sverige från starten för begreppet ”fria teatergrupper” som 
enligt Sara Granath (1997) var ett begrepp som växte fram under 1960-talet. För att få specifik 
bakgrundsinformation om de teatrar jag har valt att intervjua var jag tvungen att använda mig av 
Nationalencyklopedin. En källa som jag annars hade velat undvika, för att den inte anses vara en 
tillräckligt valid informationskälla. Då jag inte hittade material till ovanstående på annat håll och 
under intervjuerna valde jag att inte fokusera för mycket på frågor angående teatrarnas 
bakgrundshistorier då jag ansåg att det låg lite utanför mitt fokus. Således skapade jag samtidigt 
som insamlingen av bakgrundsmaterialet pågick ramarna för intervjuerna något som Tekn. Dr. Stig 
Knutsson (2003) i sitt kompendium menar är bra att göra tidigt.

Jag anser att det i mitt material återfinns en viss bredd, framförallt i min forskningsbakgrund då den 
litteratur jag har använt mig av täcker in större områden än det område jag har valt att behandla i 
min uppsats. Det har skrivits en del om det berörda ämnet tidigare, där antingen kulturekonomiska 
frågor eller frågor som rör fria teatergrupper och hur de organisationerna fungerar har varit i fokus. 
Mig veterligen har dock ingen behandlat specifikt de frågeställningar som jag behandlat. 

Ämnen som är närbesläktade med min huvudfråga och som jag ofta stött på under mitt arbete med 
forskningsbakgrunden och materialinsamlingen till min uppsats är ekonomi och kulturpolitik. 
Ämnena faller mer eller mindre inom ramen för mina frågeställningar. Båda ämnena blev därför 
svåra att undvika, återkommer till det i min resultatdiskussion. 

Tillförlitligheten i mitt material varierar något då jag har använt mig av både källor från internet, 
avhandlingar och böcker. Mitt mål har varit att identifiera originalkällan till den information jag har 
sökt svar på. Jag anser mig ha lyckats relativt väl med det. Dock finns det en risk att delar av 
materialet i min forskningsbakgrund inte är aktuellt korrekt då vissa källor har några år på nacken, 
för att samhället har förändrats sen de böckerna skrevs. Jag anser mig ändå dragit stor nytta av att 
tillgodo se mig den litteratur som stått till mitt förfogande då många av grundkoncepten gällande 
fria teatergrupper från exempelvis 1970-talet återfinns idag också. 
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En bok som gynnat min uppsats väl är Magnus Forslunds (2011) Organisering och ledning. Det till 
trots att den lästes relativt sent i arbetet med min forskningsbakgrund.

Det finns en risk gällande mina källor från internet då jag vid ett tillfälle inte lyckats lokalisera 
originalkällan. Dessutom har jag lokaliserat ett specifikt exempel på en brist på tillförlitlighet i min 
forskningsbakgrund då det i Nationalencyklopedins nätupplaga på ett ställe står att Kulturtuben 
flyttade in i Lorensbergsteaterns lokaler 1986 och vid en annan sökning samma dag i 
Nationalencyklopedins nätupplaga står att det var 1987. Emellertid har jag fått ovanstående 
bekräftat under min intervju med teaterchefen på Lorensbergsteatern, det korrekta årtal som 
Kulturtuben första gången hyrde in sig på Lorensbergsteatern är 1987.

Om jag skrivit en mer omfattande uppsats hade jag gärna önskat möjligheten att komma i kontakt 
och göra intervjuer med fler fria teatergrupper och privatägda teatrar, således göra en rikstäckande 
undersökning. Dessutom hade jag gärna önskat mig finna fler originalkällor i form av litteratur. Ett 
tillägg till sistnämnda önskan vore att finna mer litteratur vars författande skett någon gång de 
senaste tio åren eller senare, då jag valt att förlägga fokuset i min uppsats till hur det ser ut idag och 
inget annat.

2.2 Intervjuer, transkription och analys 
2.2.1 Genomförandet av intervjuerna 
Enligt Rolf Ejvegård (2009) och Knutsson (2003) bör man noga tänka igenom valet av sitt upplägg, 
exempelvis valet mellan enkäter och intervjuer. För mig var valet enkelt jag valde intervjuer. För att 
jag anser att det passade min uppsats bättre än enkäter, då jag genom att använda mig av intervjuer 
fick möta de jag var nyfiken på och således tillgodogöra mig en djupare förståelse om deras 
verksamheter än vad jag anser att jag hade fått om jag valt att göra enkäter. Ovanstående är något 
som även Knutsson (2003) anser vara en av de största fördelarna med att göra intervjuer.

Intervjuernas omfattning kretsar kring två fria teatergrupper och en privatägd teater. De fria 
teatergrupperna är MasthuggsTeatern belägen i Göteborg och Ögonblicksteatern belägen i Umeå. 
Lorensbergsteatern belägen i Göteborg är den privatägda teatern. Intervjuerna har genomförts 
parallellt med övrig materialinsamling.

Jag kontaktade de teatrar som jag ville besöka, MasthuggsTeatern, Lorensbergsteatern och 
Ögonblicksteatern. Därefter bokades tidpunkter för de olika intervjuerna. 

När jag var färdig med min insamling av bakgrundsmaterial (se min forskningsbakgrund) började 
jag formulera frågor som jag skulle kunna ställa till informanterna. Jag tog hänsyn till det Ejvegård 
(2009) skriver angående öppna och bundna frågor. Där en öppen fråga exempelvis kan vara ”vad 
har du för utbildning” eller i mitt fall ”hur ser arbetsfördelningen på teatern ut?” och en sluten fråga 
är enligt Ejvegård (2009) exempelvis ”fattar ni några beslut på er teater?”. Vid närmare överblick på 
mina intervjufrågor anser jag att jag har använt mig utav fler öppna frågor än slutna då det föll sig 
mer naturligt. Frågorna jag ställde återfinns som bilaga 1-3.

Jag valde att inte ställa exakt samma frågor till de tre olika personerna jag intervjuade för att jag 
ansåg att deras organisationer såg olika ut och att jag således inte skulle kunna ställa precis samma 
frågor till alla. Dock handlade det om att en-två frågor av de elva frågorna som jag ställde varierade 
något i innehåll. Fast, jag förstår väl den stora fördel som det förespråkades för mig av kurslitteratur 
och handledare till att det enligt dem skulle vara lättare att sammanställa sitt material, se samband 
och lättare att göra en analys om man använt sig av samma frågor till alla informanter. Ovanstående 
är dock inte något som jag haft problem med. Det beror med största sannolikhet på att de frågor 
som skilde sig åt var så få.  
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Jag kontaktade de olika teatrarna som jag bokat möte med och skickade dem mina förslag på frågor 
till de kommande intervjuerna. Således hade de tid att förbereda sig på eller kontakta mig om de 
hade några frågor. Ovanstående är något som Ejvegård (2009) påpekar att man bör göra i samband 
med valet av intervju som vetenskaplig metod.

Den första intervjun jag genomförde var med MasthuggsTeaterns producent Sassa Wickman. 
Eftersom jag hade läst Ejvegårds (2009) rekommendationer om att man inte skulle anlända till 
intervjun stressad, nervös eller oförberedd hade jag förberett mig ordentligt. 

Jag följde Ejvegårds (2009) och Knutssons (2003) rekommendationer för hur man bör genomföra 
en intervju, exempelvis gällande hur mycket man bör engagera sig personligt till informanterna. 

Efter ovannämnda intervju genomförde jag intervjun med teaterchefen på Lorensbergsteatern, 
Pernilla Wagnborg. Sedan åkte jag till Stockholm för att träffa Johanna Salander, 
Ögonblicksteaterns konstnärliga ledare och genomföra intervjun med henne.

Den sistnämnda intervjun genomfördes på en allmän offentlig plats, på ett café något som jag i 
efterhand ångrar. Då det var lite svårare att transkribera intervjun då det både pratas och spelas 
musik runtomkring vilket försvårade det hela. 

Jag avslutade varje intervju med att ställa tre ”off-the-record-frågor”. Med det syftar jag på frågor 
som jag mest ställde för mitt eget intresses skull snarare än för att de var viktiga för uppsatsen. 
Frågorna berörde vad vederbörande hade för bakgrund och hur denne hade hamnat på dess 
nuvarande arbetsplats. (Se bilagor.)

2.2.2 Transkription
När intervjuerna var genomförda påbörjade jag arbetet med att transkribera dem. Jag upptäckte hur 
bra det var att jag fått tillåtelse att spela in intervjuerna då jag märkte att jag missat en del 
information under själva intervjuerna. Ejvegård (2009) och Knutsson (2003) anser att man i 
möjligaste mån bör spela in sina intervjuer för att de anser att det är lätt att man inte får med allt 
genom att endast anteckna under tiden. Således blev transkriptionen en löpande process i takt med 
att intervjuerna genomfördes.

När jag hade transkriberat intervjun med producenten på MasthuggsTeatern, Sassa Wickman och 
påbörjat transkriptionen av intervjun med Pernilla Wagnborg, teaterchefen på Lorensbergsteatern 
började jag jämföra de båda intervjuerna och informanternas svar. Vilket ledde till en del intressanta 
resultat. De intressanta resultaten berodde förmodligen enligt Knutsson (2003) på att båda 
informanterna hade argumenterat väl för sin sak. Resultaten av ovanstående och det materialet i 
relation med Ögonblicksteatern återfinns i resultatdiskussionen. 

2.2.3 Analys 
När jag avslutat arbetet med att transkribera alla intervjuerna påbörjade jag min analys. Enligt 
Knutsson (2003) bör man påbörja sin analys med att ställa analytiska frågor till sin text. Dessutom 
menar han att man bör kontrollera reliabiliteten inte bara i sin uppsats som helhet utan också genom 
att se validiteten i sina källor och intervjuer. 

Jag anser mig i min analys och uppsats nå upp till en viss mån av reliabilitet då mina källor oftast är 
valida. Dock påpekar Knutsson (2003) att man kan mäta reliabilitet genom mängden material, 
således blir min uppsats lite lidande. 
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Informanterna har som tidigare nämnts olika befattningar, vilket ibland påverkat den respons jag har 
fått. Eftersom teaterchefen på en privatägd teater inte har samma arbetsuppgifter som producenten 
för en fri teatergrupp eller en fri teatergrupps konstnärliga ledare innebär det att validiteten i 
responsen minskar och gör det svårare att dra några slutsatser. Det påverkar resultatet mer än vad 
det hade gjort om jag intervjuat tre personer med samma befattning, eller motsvarande. Dock skulle 
jag vilja påpeka att teaterchefen på den privatägda teatern och den konstnärliga ledaren för den fria 
gruppen har mycket gemensamt vad gäller deras arbetsuppgifter. Det som skiljer ovannämnda två 
från producenten är framförallt att producenten har bättre koll på organisationens ekonomi-frågor 
exempelvis. Sedan ingår aspekten att de respektive organisationerna är uppbyggda på olika sätt, 
något som också påverkar informanternas svar och arbetsuppgifter.

De tre intervjuerna såg på ett sätt väldigt olika ut då samtalen såg olika ut för att informanterna 
svarade olika mycket och gav mig olika mycket utrymme att ställa följdfrågor, det hade naturligtvis 
dessutom att göra med vilka individer det var jag intervjuade. Det är något som Knutsson (2003) 
anser har väldigt positiva effekter till skillnad från en enkät då det inte finns samma flexibilitet i en 
sådan situation.

2.3 De tre teatrarna

För att skapa en bredare förståelse för de organisationer tillika teatrar jag har valt att titta närmare 
på i min uppsats följer här ett avsnitt om hur bakgrunden för respektive teatrar har sett ut.

2.3.1 MasthuggsTeatern
Enligt Sassa Wickman (intervju 2012-04-03) och MasthuggsTeaterns egen hemsida (information 
hämtad 2012-03-18) bildades MasthuggsTeatern år 1992 (då under namnet En Annan Teater!) av 
skådespelarna Helén Jonsson, Martin Nilsson, Åsa Wennström Sandsjö och regissören Rolf Sossna. 
Gruppen träffades enligt Wickman (2012-04-03) på Larssons Teaterakademi. Den främsta 
anledningen till att gruppmedlemmarna som då bildade En annan teater! (som senare kom att byta 
namn till MasthuggsTeatern) var för att de ville göra en föreställning som enligt Wickman (2012-
04-03) inte passade in i konceptet på Larssons Teaterakademi av olika anledningar, således bildade 
de en egen grupp. Namnbytet från En annan teater! till MasthuggsTeatern menar ovannämnda källa 
berodde på att det uppstod förvirringar och problem vid exempelvis bokningar då människor som 
läst om en föreställning på en affisch inte förstod var de skulle vända sig då det stod att det var En 
annan teater! som producerade föreställningen.  

Wickman (2012-04-03) menar att antalet medlemmar har varierat något under åren och idag består 
MasthuggsTeatern av åtta stycken medlemmar. Medlemmarna i MasthuggsTeatern gör enligt deras 
egen hemsida (information hämtad 2012-03-18) ofta samarbeten med utomstående skådespelare, 
ljussättare, pedagoger och en hel del andra yrkesgrupper. Vidare anser tidigare nämnda källa att 
MasthuggsTeaterns övergripande syfte är att spela meningsfull teater av hög kvalité för alla åldrar. 
Wickman (2012-04-03) menar dock att MasthuggsTeatern främst riktar sig till barn och ungdomar. 
Enligt MasthuggsTeaterns egen hemsida (information hämtad 2012-03-18) beskriver de sig själva 
som en platt organisation, en medlemsstyrd teater, något som Wickman (2012-04-03) bekräftar. 
MasthuggsTeatern har sin hemmascen enligt deras egen hemsida (information hämtad 2012-03-18) 
på Masthuggsterrassen i Göteborg, men de genomför också gästspel på andra ställen, turnéer och 
liknande.
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2.3.2 Kulturtuben/Lorensbergsteatern
Enligt Nationalencyklopedins nätupplaga (information hämtad 2012-03-09) och Pernilla Wagnborgs 
(intervju 2012-04-03) uttalande i min intervju bygger Lorensbergsteaterns verksamhet på en 
förening vid namn Kulturtuben. Båda ovannämnda källor poängterar dock att man inte ska blanda 
ihop Kulturtubens verksamhet med lokalerna i Lorensbergsteatern för mycket. Det jag har studerat 
under min materialinsamling är snarare hur Kulturtubens verksamhet fungerar och inte 
Lorensbergsteatern då Lorensbergsteatern främst är namnet på Kulturtubens lokaler. 

Wagnborg (2012-04-03) menar att Lorensbergsteatern består av två kommanditbolag Kulturtuben 
och Lorensbergsteatern. Enligt bolagsverkets hemsida (information hämtad 2012-05-04) är ett 
kommanditbolag uppbyggt av två eller flera delägare. Delägarna kan vara både fysiska personer och 
juridiska personer. Ett kommanditbolag är således en typ av handelsbolag. Enligt Wagnborg (2012-
04-03) och bolagsverkets hemsida (information hämtad 2012-05-04) ska det i ett kommanditbolag 
finnas minst en delägare med ett obegränsat ansvar en så kallad ”komplementär”. 
Komplementärerna i det här fallet är medlemmarna i Galenskaparna och After Shave (hädanefter 
fortkortat GAS) plus ytterligare fem medlemmar i Kulturtuben.

2.3.3 Ögonblicksteatern
Ögonblicksteatern är enligt deras egen hemsida (information hämtad 2012-03-19) en av Sveriges 
äldsta fria teatergrupper. Teatern startade redan 1974 med tanken att den bara skulle finnas till för en 
föreställning, i ett ögonblick. Det menar både Johanna Salander (intervju 2012-04-16) och deras 
egen hemsida (information hämtad 2012-03-19.) Fast, som ovannämnda källor påpekar föll det sig 
inte på det sättet utan gruppen som startade Ögonblicksteatern fortsatte producera produktioner. 
Enligt Salander (2012-04-16) grundades gruppen Ögonblicksteatern ur en grupp som kallade sig för 
”Shakespearesällskapet”, men när de beslöt sig för att göra något eget kom de då att kalla sig för 
Ögonblicksteatern. Tidigare nämnda källa menar att Ögonblicksteatern har förändrats mycket och 
sett olika ut från starten 1974 till hur den ser ut är idag. Ögonblicksteatern har bestått av allt från en 
liten ensemble till en gigantisk teater med två ensembler och jättestora produktioner. Vidare menar 
ovannämnda källa satsade Ögonblicksteatern ett tag på att bli Umeås folkteater. Samma källa tar 
också upp en situation där hon deltog vid en workshop och en av de andra deltagarna i workshopen 
kommenterade att han också arbetat på Ögonblicksteatern vid ett tidigare tillfälle. Sedan tillägger 
ovannämnda källa att det varit många människor i omlopp under Ögonblicksteaterns tid som teater. 
Enligt Ögonblicksteaterns egen hemsida (information hämtad 2012-03-19) är Ögonblicksteatern 
idag en väl etablerad teater och de gör föreställningar både i Umeå där de har sin hemmascen, men 
de genomför också en hel del turnéer i övriga landet. Fortsättningsvis skriver samma källa att de 
framförallt spelar för de allra minsta, för barn och för ungdomar, men ibland även för vuxna. 
Ögonblicksteatern arbetar också intensivt med att göra teatern tillgänglig för alla, däribland genom 
att tillgänglighetsanpassa sin lokal.
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3. Forskningsbakgrund

3.1 De fria teatergrupperna
Sara Granath (1997) anser i sin avhandling Käket och moralen att beteckningen ”fri teatergrupp” 
började användas 1970, med syftet att karakterisera de teatergrupper som växte fram utanför 
institutionerna under 1960-talet och framåt. Något som stämmer väl överens med det Maud 
Backéus (1995) skriver. För enligt Backéus (1995) bildades de första fria teatergrupperna under 
1960-talet för att det fanns en vilja att skapa ett nytt, öppnare och närmare förhållande till publiken, 
åtminstone bland teatergrupper i Sverige. Granath (1997) utvecklar det hela i sin utläggning 
ytterligare genom att påpeka att den förnyelse som skedde under senare delen av 1960-talet inom 
teatern dessutom handlade delvis om estetik, ett öppnare förhållningssätt till publiken med direkt 
kontakt, ljus i salongen, provokation och det faktum att skådespelarna nu riktade sig direkt till 
publiken. Det handlade också om ett skiftande sätt att arbeta på och att nya organisationsformer tog 
vid.

Enligt Backéus (1995) utvecklades det här nytänkandet och omorganisationen mycket på grund av 
den kritiska synen mot hur det såg ut under den här tiden på teatrarna (institutionerna). 

Idealet för en fri grupp var därmed ett demokratiskt fungerande kollektiv, befriat från styrelsers, teaterchefers, 
dramaturgers och regissörers makt och tolkningsföreträden vad gällde allt från repertoar till tonfall och minspel. 

(Backéus, 1995 s. 22-23.)

Backéus (1995) anser att man inom de fria teatergrupperna ville ha ett demokratiskt inflytande på 
repertoaren och ta upp nya ämnen, som aktuella politiska och sociala ämnen som dessutom gärna 
fick vara lokalt förankrade. 

Detta argument stödjer även Bertil Almlöf (1979) i en av sina två intervjuer. För att enligt Almlöfs 
(1979) intervju med en skådespelare verksam inom en fri teatergrupp törs de fria teatergrupperna 
experimentera mera och ta fler risker än institutionsteatrarna. Det framkommer också i den andra 
intervjun med en skådespelare som arbetar inom en institutionsteater där den intervjuade anser att 
det som avgör valet att arbeta inom en fri teatergrupp eller en institution är lönen. Vidare fortsätter 
diskussionen i intervjun med att det konstateras att en skådespelares marknadsvärde avgör vad 
arbetsgivaren erbjuder denne för lön. Det konstateras dessutom i samma intervju att det innebär att 
fler och fler skådespelare väljer att stanna kvar vid institutionsteatrarna för att man inte vågar 
riskera att bli utan arbete menar Almlöf (1979.)

3.2 Kulturpolitik, ekonomi och organisation
Ekonomi och kulturpolitik är något jag ofta stött på under mitt arbete med forskningsbakgrunden 
och materialinsamlingen till min uppsats. För att båda ämnena faller mer eller mindre inom ramen 
för mina frågeställningar.

Katarina Zambrell (2007) anser sig i sin avhandling vara av motsatt åsikt än den åsikt som 
framkommer i Almlöfs (1979) intervju. Zambrell (2007) menar nämligen att det inom kultursektorn 
främst förekommer människor som har en engagerad attityd till sitt arbete snarare än att det centrala 
skulle vara pengar.

7



Enligt Granath (1997) är kulturrådets ställningstagande och deras pengar alltid en viktig faktor för 
de fria teatergrupperna. 

En annan verksamhet som många av landets professionella fria teatergrupper är medlemmar i är en 
intresseorganisation vid namn Teatercentrum. Teatercentrum – TC uppstod enligt Backéus (1995) 
som en av de tidigaste centrala gemensamma nämnare för de fria teatergrupperna. TC startades 
1969 och drevs med syfte att värna om de fria teatergrupperna. Dock fanns det splittrade åsikter för 
hur TC skulle se ut och främst handlade det om ekonomin och distributionen av publiken. Det fanns 
framförallt två olika åsikter när det gällde ekonomin, vissa var av den åsikten att TC skulle se till att 
hålla en gemensam ekonomi för de fria grupperna, att alla skådespelare (och övriga) garanterades 
en ”dräglig” levnadsstandard, medan andra hävdade att ekonomin snarare skulle byggas på bidrag 
från folket. Det var på det här sättet som bidragssystemet som de flesta professionella fria 
teatergrupperna använder sig av idag byggdes upp enligt Backéus (1995.)

Enligt statens kulturråds hemsida (information hämtad 2012-05-04) kan inte en enskild privatperson 
ansöka om bidrag från kulturrådet. Utan för att få ansöka om bidrag från kulturrådet krävs det att 
man skapar en organisation. 

Magnus Forslund (2011) anser att en av de viktigaste frågorna  i skapandet av en organisation är: 
Vem ska fatta besluten? Det finns två övergripande sätt att strukturera en organisation på, antingen 
centraliserar man ledningen, det innebär att man bildar en liten grupp inom den stora gruppen som 
får ledsaga organisationen, det vill säga fungera som styrelse. Det andra övergripande sättet man 
kan leda en organisation på enligt Forslund (2011) är genom att decentralisera ledningen. Det här 
sättet anser ovannämnda källa vara en fördel för de flesta organisationer då decentralisering innebär 
att fler personer är delaktiga i beslutsfattandet, det i sin tur leder till en ökad motivation bland 
medarbetarna inom organisationen, ökad omfattningen av yrkeskunskap att grunda besluten på och 
det leder till att det fattas bättre beslut inom organisationen. 

Enligt hemsidan alltomlogistik.se och deras studiematerial om organisation och 
organisationsstyrning (information hämtad: 2012-05-03) kallas en decentraliserad organisation ofta 
till vardags för en så kallad ”platt organisation”. Begreppet en ”platt organisation” innebär således 
samma sak som en decentraliserad organisation, det vill säga en organisation som styrs av flera 
personer, alternativt alla medlemmar i organisationen. 

8



4. Resultatredovisning 
Eftersom omfattningen av min materialinsamling inte sträcker sig längre än till tre organisationer är 
det svårt att generalisera. Dock går det att avläsa vissa mönster och således komma fram till ett 
resultat. Här följer min resultatredovisning och i nästa avsnitt min resultatdiskussion:

4.1 Organisationernas uppbyggnad
4.1.1 MasthuggsTeatern 
Masthuggsteatern är en medlemsstyrd organisation, det vill säga en platt organisation. 
Organisationen består av åtta medlemmar, fyra män och fyra kvinnor  som alla har samma lön. 
Medlemmarnas arbetsfördelning ser ut som följer: fyra skådespelare, en producent, en dramaturg, 
en scenograf och en regissör. Dock menar Sassa Wickman MasthuggsTeaterns producent (intervju 
2012-04-03) att det ibland förekommer viss gränsöverskridning mellan medlemmarnas olika yrken 
då exempelvis två av skådespelarna ibland hjälper till med det administrativa arbetet. Dessutom 
hjälps medlemmarna åt med vissa saker såsom städning av lokalerna och liknande.

Eftersom MasthuggsTeatern är en decentraliserad, ”platt organisation” fattas alla besluten både de 
konstnärliga och ekonomiska av alla medlemmarna tillsammans. Verksamheten bygger således på 
beslut som fattas genom ”konsensus-metoden” anser Wickman (2012-04-03.) Det innebär att det 
aldrig har fattats något majoritetsbeslut på MasthuggsTeatern eftersom konsensus-beslut fattas på 
följande vis: Mötesformen bygger på rundor. Enligt ovanstående nämnda källa inleder man mötet 
med en så kallad ”inloggningsrunda”. Under inloggningsrundan är det fritt fram för medlemmarna 
att berätta något för de andra medlemmarna, det kan handla om vad som helst, något man läst på 
vägen till jobbet eller liknande, man får också ”stå över” den första rundan om man som medlem 
tillika mötesdeltagare känner att man inte har något av vikt att delge de andra medlemmarna. 
Medlemmarna kallar inte varandra för ”styrelseordförande” eller liknande utan under 
medlemsmöten turas medlemmarna om att inneha följande roller:

• Mötesunderlättare: personen som håller i mötet, oftast förekommer även en assistent till 
mötesunderlättaren.

• Pennhållare: personen som för protokollet.

• Tidsunderlättare: personen som håller koll på tiden under rundorna (återkommer till 
begreppet rundor.)

• Stämningsunderlättare: personen som ska se till att det blir ett trevligt möte, att det finns 
kaffe, vatten, frukt, te, kakor eller liknande.

• Förtrycksobservatör: personen som ser till att man inte förtrycker varandra under mötet, det 
kan handla om enkla saker som att se till att mötesdeltagarna (de övriga medlemmarna) inte 
ger varandra pikar av olika slag.
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Sedan fortsätter mötet med rundor av olika slag, exempelvis ”tvåminuters-rundor”, fria rundor och 
liknande. Wickman (2012-04-03) tar upp punkten ”ska vi köpa en ny diskmaskin” som exempel. 
Inledningsvis har man då en inledande runda (inloggningsrunda) om exempelvis ovanstående punkt 
där medlemmarna tillika mötesdeltagarna ges möjlighet att yttra sina åsikter i frågan. Under en 
runda gäller några regler, bland annat tittar man på den som pratar, man får inte heller avbryta den 
som pratar och har man några frågor får man vänta med att ställa dem tills dess att alla har haft sin 
runda. Tidsunderlättaren får således en viktig roll i det här sammanhanget då det är upp till den 
personen att ansvara för att alla håller tiden under rundan. Efter rundan är det vanligt 
förekommande att medlemmarna tillika mötesdeltagarna har en fri diskussion med talarlista där 
man då bland annat ges möjlighet att ställa frågor kring det någon av de andra deltagarna sagt under 
sin runda. När diskussionen är avslutad menar ovannämnda källa att mötesunderlättaren lägger fram 
ett förslag på ett beslut och säger ”Är det mötets mening att vi ska köpa en ny 
diskmaskin?”(Wickman, 2012-04-03) i exemplet nämnt ovan. Därefter ska deltagarna kortfattat 
svara ja eller nej på det som mötesunderlättaren lagt fram som förslag till beslut. Om någon av 
mötesdeltagarna svarar nej börjar processen med rundorna om. Den personen som då sagt nej får 
således möjlighet att motivera sitt beslut. Wickman (2012-04-03) menar att alla deltagarna har rätt 
att lägga in sitt veto. Det innebär som skrivet ovanstående att förslaget på beslut inte går igenom. 
Det gäller även om det visar sig att sju deltagare är för och endast en deltagare är emot förslaget till 
beslut. Således fattas det inte några majoritetsbeslut. Medlemsmötena är ofta förlagda till halvdagar 
eller om möjligt heldagar. Under ovanstående beskrivna möten fattas det beslut gällande allt som 
har med MasthuggsTeatern att göra, det vill säga beslut av både ekonomisk, konstnärlig och 
personell karaktär.

MasthuggsTeatern spelar främst för barn och ungdomar menar Wickman (2012-04-03) och alla 
medlemmar har möjlighet att komma med förslag till repertoaren. Oftast bygger förslagen som 
kommer upp på att någon av medlemmarna har läst en bok eller pjäs som de gärna vill sätta upp. 

4.1.2 Lorensbergsteatern 
Lorensbergsteatern är ”platt organisation” det vill säga en organisation som styrs av dess 
medlemmar, enligt Pernilla Wagnborg (intervju 2012-04-03) teaterchef på Lorensbergsteatern. Fast, 
situationen är lite mer komplicerad, då Lorensbergsteatern, det vill säga lokalerna ägs av 
Göteborgsstad genom ett kommunalt bolag, för att det är en kulturminnes bevarad fastighet. Driften 
däremot ägs av Kulturtuben som är Galenskaparnas och After Shaves produktionsbolag. 
Kulturtuben är det aktiebolag som styr organisationen Lorensbergsteatern med hjälp av ett 
kommanditbolag (för mer ingående information se bakgrundsinformationen om teatrarna) och 
organisationen Kulturtuben är medlemsstyrd på så vis är även driften av Lorensbergsteatern 
medlemsstyrd, men Lorensbergsteatern i sig är inte en medlemsstyrd organisation.

På Lorensbergsteatern menar Wagnborg (2012-04-03) att de anställda arbetar i grupper, ”team”. 
Varje grupp eller team har olika funktioner och istället för att ha chefer kallas chefernas roller för 
”A-funktioner”. Anledningen till att man har ”A-funktioner” istället för chefer beror på att det i 
Kulturtuben inte finns några chefer eftersom Kulturtuben är medlemsstyrt, således eftersträvas ett 
liknande koncept i organisationen Lorensbergsteatern.

Enligt Wagnborg (2012-04-03) bygger organisationen Kulturtubens styrning på medlemsmöten, 
även kallade ”tub-möten”, där fattas beslut gällande exempelvis hur det ska se ut i skyltskåpen. 
Dessutom fattas det beslut kring de stora investeringarna för kommande produktioner och andra 
beslut rörande produktionerna.  Medlemsmötena sker var tredje vecka. På Kulturtubsmöten närvarar 
medlemmarna i Kulturtuben och teaterchefen på Lorensbergsteatern.
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Lorensbergsteaterns A-grupp har veckomöten som till stor del liknar Kulturtubens medlemsmöten 
då alla med A-gruppfunktioner deltar såsom teaterchefen, fojéansvarige, försäljningsansvarige, 
ljusmästaren, scenmästaren, restaurangchefen (eftersom Lorensbergsteatern även driver restaurang) 
och liknande. Under A-gruppens veckomöten fattas beslut rörande lokalerna, det vill säga inga 
beslut rörande produktionerna då det är Kulturtuben som står för dem.

Processen bakom beslutsfattandet kring olika evenemang på Lorensbergsteatern ser enligt 
Wagnborg (2012-04-03) ut på två olika sätt beroende på om det är en gästspelande produktion eller 
om det är Kulturtuben själva som står för produktionen. Teaterchefen på Lorensbergsteatern lägger 
fram förslag till Kulturtuben om vilka gästspel som bör tas in. Sedan är det upp till medlemmarna i 
Kulturtuben att fatta beslut om de anser att man bör ta in förslaget på gästspelet som lagts fram, 
annars får teaterchefen ta fram mer information om projektet samtidigt som det förs en dialog 
mellan medlemmarna i Kulturtuben och teaterchefen. Men, i slutändan är det teaterchefen som 
fattar beslutet, om inte medlemmarna i Kulturtuben säger emot, för det fattas inga beslut mot 
medlemmarnas vilja. Dock är det alltid teaterchefen som har sista ordet gällande gästspelen. För att 
”någon måste ju ha det”(Wagnborg, 2012-04-03.) Fast, har medlemmarna i Kulturtuben något emot 
förslaget från teaterchefen innebär det att teaterchefen får backa och ”reservera” sig, det vill säga 
låta medlemmarna bestämma mot ovannämnda källas vilja. Dock har det aldrig inträffat utan 
medlemmarna och teaterchefen brukar vara överens. 

När det gäller de egna produktionerna skiljer sig processen något ifrån ovanstående. Då kommer 
den av Kulturtubens medlemmar som oftast skriver de manus som ensemblen använder sig av och 
visar upp sin idé och de andra medlemmarna får en möjlighet att tycka och bolla idéer. I de här 
sammanhangen väger teaterchefens röst inte tyngre som i föregående fall utan då innehar 
teaterchefen sin roll som marknadsförare för Kulturtuben mer än teaterchef för Lorensbergsteatern. 
Det ska tilläggas att tio av de elva medlemmarna i Kulturtuben arbetar aktivt på teatern.

4.1.3 Ögonblicksteatern 
Ögonblicksteatern styrs enligt Johanna Salander (intervju 2012-04-16) av en ledningsgrupp 
bestående av en konstnärlig ledare och en verksamhetsledare. För två år sedan omorganiserade 
Ögonblicksteatern sig då det fanns en vilja att lämna den dåvarande organisationsformen som var en 
”platt organisation”. Salander (2012-04-16) anser att det till stor del berodde på att organisation 
länge hade byggt på en liten ensemble som i princip ”bytte hattar” (Salander, 2012-04-16) under 
varje möte och att några deltagare i ensemblen hade tröttnat på att vara delaktiga i allting. De ville 
helt enkelt” bara vara skådespelare” (Salander, 2012-04-16.) 

Dock styrs inte Ögonblicksteatern enbart av den lilla ledningsgruppen nämnd ovan utan det finns 
dessutom en extern styrelse där bland annat en av skådespelarna som arbetar på teatern ingår, även 
samarbetspartners till Ögonblicksteatern och personer som ofta arbetar på teatern, men som inte är 
medlemmar i organisationen sitter i den externa styrelsen. 

Den externa styrelsen är exempelvis ansvariga för ekonomin. Dock, är det fortfarande 
ledningsgruppen som fattar alla konstnärliga beslut och beslut gällande verksamheten. 
Ledningsgruppen, tillika styrelsen har ”redovisningsplikt” gentemot de andra deltagarna i 
organisationen och använder de andra deltagarna till stor del som bollplank.
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På Ögonblicksteatern har organisationen personalmöten varje vecka där de som arbetar på teatern 
träffas och diskuterar olika saker enligt Salander (2012-04-16.) Dessutom förekommer det minst två 
gånger per år så kallade ”Ögonblicksteater-dagar” då de stora besluten fattas. Adderat till 
sistnämnda är tanken att det dessutom kommer att förekomma så kallade ”konstnärliga råd” två 
eller tre gånger per termin. Det beror på att den konstnärliga ledaren känner ett behov av att bolla 
saker med de andra inblandade på teatern.

Således råder det ett ständigt bollande av idéer på Ögonblicksteatern anser Salander (2012-04-16.) 
För att det fattas aldrig några beslut utan att inblandade är delaktiga i beslutet. Exempelvis kan den 
konstnärliga ledaren på Ögonblicksteatern, källan själv få en idé som hon sedan bollar med de andra 
i ensemblen framförallt verksamhetsledaren.

Ögonblicksteaterns organisationsform är som tidigare påpekat väldigt ny och Salander (2012-04-16) 
anser att det är svårt att hitta mönster i en process som endast existerat i två år. Innan den stora 
omorganisationen som Ögonblicksteatern genomgick för två år sedan var projekten på teatern sällan 
särskilt långsiktiga då det snarare handlade om att man genomförde projekten man ville göra lite 
som det passade. Det låg ingen längre konstnärlig tanke bakom processen än det, något som 
ovannämnda källa anser att det gör nu. För att nu arbetar ensemblen på Ögonblicksteatern i teman, 
det vill säga de gör flera produktioner kring ett tema, således blir den konstnärliga processen längre. 
Ensemblen inspireras av det som händer kring Ögonblicksteatern och de väljer tema utifrån det.

Enligt tidigare nämnda källa är alla verksamma på Ögonblicksteatern inblandade i processen kring 
skapandet av en produktion. Dock är det endast skådespelarna och i viss mån även producenten som 
är ute och gör materialinsamlingarna till produktionerna.

Ögonblicksteatern arbetar alltid med produktioner som riktar sig till barn och unga dock är det 
ibland föreställningar som passar bra för vuxna också menar Salander (2012-04-16.) De arbetar 
inte med olika manus eller dramatiseringar av böcker utan Ögonblicksteatern går själva ut och 
observerar verkligheten. Det beror till stor del på en vilja att göra kulturen, teatern tillgänglig för 
alla, att alla ska kunna känna att ”det här är min teater” (Salander, 2012-04-16.) Det är därför som 
Ögonblicksteatern spelar kring ämnen som är väldigt olika för att på det sättet nå olika typer av 
människor och målgrupper. Ögonblicksteatern ser det lite som sin uppgift att spela de berättelser 
som ännu inte blivit berättade.

4.2 Organisationsformens inverkan på beslutsprocessen
4.2.1 MasthuggsTeatern
Det finns enligt Wickman (2012-04-03) både fördelar och nackdelar med hur MasthuggsTeaterns 
organisation ser ut. Här åsyftas konsensus-besluten och hur man fattar dem. Fördelarna anses vara 
att alla medlemmarna blir delaktiga i alla beslut, besluten blir således förankrade i organisationen 
och gruppen.

/.../ man kommer bort från det här som kan vara klassiskt på möten att nån kommer sedan och 'det hade inte jag nån 
aning om, vem har bestämt det?'/.../

(Wickman, 2012-04-03.) 

Det anses också vara väldigt viktigt att alla medlemmarna är delaktiga i beslutsprocessen.

Nackdelarna med en beslutsprocess enligt konsensus-modellen är enligt Wickman (2012-04-03) att 
det lätt kan bli väldigt långdragna processer. Det blir således mer komplicerat att fatta snabba 
beslut. Wickman (2012-04-03) menar att de gånger medlemmarna på MasthuggsTeatern har slarvat 
och skyndat på sin beslutsprocess har det resulterat i att det uppstått fel senare i 
produktionsprocessen. 
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4.2.2 Lorensbergsteatern
Enligt Wagnborg (2012-04-03) är det mellan femtio och hundra personer på lönelistan varje månad 
på Lorensbergsteatern beroende på vad som pågår produktionsmässigt då. Således är 
Lorensbergsteatern den största organisationen av de tre jag har besökt. I en stor och omfattande 
organisation som ovanstående blir det svårt att få till en fungerande decentraliserad organisation. 
Således är det fullt förståeligt att Lorensbergsteatern inte fungerar som en decentraliserad 
organisation. Däremot är det en förklaring till varför Kulturtuben fungerar som decentraliserad 
organisation då det är en grupp på elva stycken delägare. 

Dock verkar inte organisationens omfattning påverka beslutsfattandet då besluten oftast fattas av en 
mindre grupp människor, antingen de konstnärliga besluten som fattas av Kulturtuben eller besluten 
rörande lokalerna som fattas av A-gruppen.

4.2.3 Ögonblicksteatern
På Ögonblicksteatern anser Salander (2012-04-16) att tanken är att det hela tiden ska vara flera 
projekt på gång, något som är under utveckling i dagsläget. Det ska tilläggas att det är en hel del 
som är under utveckling när det gäller Ögonblicksteatern då det exempelvis fortfarande diskuteras 
hur delaktiga alla ska vara i allting något som de aldrig kanske blir helt färdig med. 
Omorganisationen har lett till att de inblandade nu känner ett större behov av att vara delaktiga och 
inte ”bara vara skådespelare” (Salander, 2012-04-16.) Dock är det som beskrivet ovan fortfarande 
under utveckling då det hela tiden fortfarande balanseras mellan att vara delaktig i allt som rör 
teatern till att låta någon annan fatta besluten.

Utvecklingen sker exempelvis genom att ensemblen vänder sig till andra instanser och tittar på hur 
de gör, vad de har för löner och hur deras organisationer ser ut och liknande. Dessutom menar 
ovanstående källa har de god koll på vad teaterförbundet anser i de frågor de diskuterar. 

Alla i ensemblen har enligt Salander (2012-04-16) ansvar för att kolla upp olika saker. Det menar 
ovannämnda källa kan ibland leda till att det sker en viss överskridning av gränserna mellan de 
olika professionerna. Ovanstående är något som tidigare nämnda källa anser vara omväxlande att 
exempelvis först få vara regissör en period, sedan skådespelare en annan period och en tredje period 
sitta med anställningsansökningar. Samtidigt som ovannämnda källa menar att det är skönt att 
kunna säga att ”det där är deras grej” (Salander, 2012-04-16) och således låta dem sköta det. 
Samtidigt som man på Ögonblicksteatern är anställd som en viss profession och utgår då från den. 
Dock anser tidigare nämnda källa att skulle det förekomma en önskan från exempelvis en av 
skådespelarna att få regissera en produktion skulle det tas hänsyn till. Då handlar det snarare om ett 
konstnärligt beslut menar ovanstående källa för att det handlar fortfarande i grund och botten om att 
nå en viss konstnärlig kvalité på de produktioner som produceras och tror man på exempelvis idén 
om den skådespelare som uttryckte en önskan om att få regissera då diskuteras det kring det. Dock 
anser tidigare nämnda källa att man i första hand arbetar med den profession man är anställd som. 
Ytterligare ett tillägg gör ovanstående källa för i vissa undantagsfall kan det förekomma att 
ensemblen hjälps åt där det behövs exempelvis med marknadsföringen. 

Vissa saker diskuteras och kompromissas det ständigt kring på Ögonblicksteatern enligt Salander 
(2012-04-16.) Exempelvis frågor rörande arbetstider då det är svårt att fatta beslut kring arbetstider 
i en sådan liten ensemble som Ögonblicksteatern ändå är där några jobbar ”kontorstider” samtidigt 
som andra delar av ensemblen jobbar helt andra tider. 

I dagsläget får organisationsformen till följd att besluten oftast diskuteras gemensamt av alla 
inblandade, men att det är verksamhetsledaren och den konstnärliga ledaren som har sista ordet. Nu 
är som nämnt tidigare ovanstående organisation fortfarande under omorganisering således kan 
organisationsformen förändras, kanske kommer även Ögonblicksteatern att åter inta formen av en 
decentraliserad organisation då det fortfarande finns en strävan efter att alla ska vara delaktiga.
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4.3 Organisationernas intäkter och fördelning 
4.3.1 MasthuggsTeatern
MasthuggsTeatern får enligt Wickman (2012-04-03) bidrag från både stat och kommun, dock inte 
från regionen då Västra Götalandsregionen inte delar ut verksamhetsbidrag. Från statens kulturråd 
är MasthuggsTeatern en av få teatrar i Sverige som i många år mottog ett treårigt 
verksamhetsbidrag, men det har statens kulturråd nu slutat dela ut. Nu är verksamhetsbidragen 
endast ettåriga, vilket innebär att MasthuggsTeatern måste söka det bidraget varje år till skillnad 
från tidigare år. 

En nackdel med det treåriga verksamhetsbidraget från statens kulturråd anser Wickman (2012-04-
03) har varit att bidraget inte indexreglerats, det innebär att det har varit samma summa pengar alla 
tre åren trots att övriga kostnader har förändrats i värde. Däremot är bidragen från kommunen 
indexreglerat. Man måste föra en kontinuerlig verksamhet för att få verksamhetsbidrag samt måste 
verksamheten ha en hög konstnärlig kvalité. Ytterligare en viktig faktor som en kulturbaserad 
verksamhet måste uppfylla för att få tillgodo se sig bidrag från kommunen är att den måste 
prioritera de kulturpolitiska målen gällande barn och ungdomar.

Ett annat projekt som har gynnat MasthuggsTeatern ekonomiskt är ”Skapande skola.” För att 
Skapande skola är ett projekt som regeringen har infört där skolorna genom sin kommun kan söka 
öronmärkta pengar till kulturaktiviteter. Således har skolornas engagemang för kulturaktiviteter 
ökat.

Som nämnt ovan har medlemmarna i MasthuggsTeatern samma lön. Den lönen gäller även de 
personer som projektanställs på MasthuggsTeatern, det vill säga de personerna får samma lön som 
medlemmarna har. Dock diskuteras det ofta kring huruvida det sättet egentligen är mest rättvist då 
medlemmarna på ett helt annat sätt aktivt arbetar inom organisationen.

Alternativet skulle vara att medlemmarna i MasthuggsTeatern hade en lön och de som 
projektanställs en annan. 

På MasthuggsTeatern görs det regelbundet tillfälliga budgetar. Dock ska det före sommaren finnas 
en helt klart budget. Det hela handlar om att revidera budgeten, då en föreställning väldigt sällan får 
in exakt den summan som det man från början budgeterade kring. MasthuggsTeatern har en revisor 
som de med jämna mellanrum får bokslut från, det gör att de har koll på sin ekonomi. 

Den ekonomiska fördelningen på MasthuggsTeatern ser enligt Wickman (2012-04-03) ut på 
följande vis, en fjärdedel är biljettintäkter och resten är bidrag. 

4.3.2 Lorensbergsteatern
Lorensbergsteatern livnär sig endast på biljettintäkter enligt Wagnborg (2012-04-03.) 

Lorensbergsteaterns ekonomiska grund vilar på ”badkaret”. ”Badkaret” är en pott med pengar där 
”vattennivån” höjs när det går bra för en produktion och sjunker när det går dåligt. I praktiken 
menar ovannämnda källa ska Lorensbergsteatern kunna sätta upp en produktion dag ett för att lägga 
ner den dag två om man känner att den inte fungerade och ändå överleva som bolag. Pengarna i 
potten tjänar också sitt syfte för exempelvis större investeringar såsom ett nytt PA-system 
(ljudanläggning) något som Lorensbergsteatern ansåg sig vara i behov av. Lorensbergsteatern 
gynnas av PA-systemet, inte bara till sina egna produktioner utan också för att de då kan erbjuda de 
gästspelande produktionerna bättre förutsättningar och således även höja hyran.

Hyran som Lorensbergsteatern tar av de gästspelande produktionerna är också en viktig del av deras 
intäkter. I intäkterna ingår också försäljning av DVD:er, olika musikproduktioner och andra saker 
som produceras under ledning av Kulturtuben.
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Wagnborg (2012-04-03) drar paralleller mellan Lorensbergsteaterns sätt att se på sin ekonomi och 
en familj som sparar pengar för att kunna åka på semester, således måste också Lorensbergsteatern 
spara pengar för att kunna lägga dem på de produktioner de verkligen vill satsa på. 

4.3.3 Ögonblicksteatern
Ögonblicksteatern tar emot bidrag från kulturrådet, allmänna arvsfonden, från Umeå kommun och 
från region Västerbotten menar Salander (2012-04-16.) Ovanstående faktorer utgör mellan en 
tredjedel till hälften av Ögonblicksteaterns intäkter. Dessutom får Ögonblicksteatern bidrag från en 
organisation vid namn Curo för det specifika projektet Sjukhusclown (Salander, 2012-04-16.) En 
annan viktig faktor för organisationens ekonomi är deras publikintäkter. Under förra spelåret 
spelade Ögonblicksteatern in en knapp miljon, något som överträffade alla förväntningar. Det 
berodde till stor del på publikframgångarna med föreställningen Hemligheter sökes och mycket 
turnerande. 

Till följd av den omorganisering som Ögonblicksteatern genomgått de senaste två åren har även 
lönen för de anställda förändrats. Före omorganiseringen hade Ögonblicksteatern i likhet med 
MasthuggsTeatern lika lön för alla anställda tillika medlemmar i organisationen. Salander (2012-04-
16) menar att förändringen började ske när hon anställdes, för att utgifterna då blev större samt att 
det diskuterades huruvida de anställda hade för låga löner, vilket det konstaterades att de hade. 
Således har de i dagsläget inte lika lön. Dock pågår det fortfarande diskussioner kring hur man på 
bästa sätt kan instifta en ny norm gällande lönerna.

I organisationen Ögonblicksteatern är det verksamhetsledare Ingunn Grande som ansvarar för 
ekonomin menar Salander (2012-04-16.) 

4.4 Ekonomins påverkan på organisationerna och beslutsprocessen
4.4.1 MasthuggsTeatern
På MasthuggsTeatern måste man enligt Wickman (2012-04-03) med jämna mellanrum ”slimma 
organisationen” (Wickman, 2012-04-03.) Det innebär att de spelar produktioner där endast 
MasthuggsTeaterns medlemmar är aktiva och inte någon utifrån. För att få det att gå ihop rent 
ekonomiskt.

Wickman (2012-04-03) anser att det alltid är svårt att säga hur det kommer att se ut i slutet av året 
”kommer det inga pengar, då får vi ingen lön” (Wickman, 2012-04-03.) Det innebär att om det går 
dåligt för MasthuggsTeatern går det ut över medlemmarna, då de projektanställda alltid får sin lön.

Medlemmarna på MasthuggsTeatern är medvetna om att vuxenföreställningarna drar in mindre 
pengar och att barnföreställningarna subventionerar vuxenföreställningarna till viss del. En faktor 
som bidrar till ovanstående är att barnföreställningarna oftast spelas längre. Bäst säljer 
barnföreställningar för förskolan och lågstadiet. Dessutom är en avgörande faktor för ekonomin om 
de behöver hyra in en eller flera personer för att kunna genomföra produktionerna.

4.4.2 Lorensbergsteatern
Wagnborg (2012-04-03) anser att det innebär en större frihet för Lorensbergsteatern att de inte är 
bundna till några måsten eller har krav på sig att uppfylla speciella mål som ovanstående källa 
menar att en teater som får bidrag har. Samtidigt innebär ovanstående en helt annan risk om en 
föreställning går dåligt. Det i sin tur innebär att Lorensbergsteatern eller framförallt Kulturtuben och 
teaterchefen på Lorensbergsteatern i det här fallet får ta de ekonomiska faktorerna i mycket större 
beräkning när de väljer sina gästspel.

Lorensbergsteatern har dock en lösning på ovanstående risk, nämligen ”badkaret” nämnt ovan. 
Badkaret fungerar till stor del som organisationens skyddsnät. Dock kan pengarna även där ta slut 
och då står organisationen helt utan. 
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På Lorensbergsteatern finns en vision om att gästspelen ska vara nyskrivna, roliga produktioner på 
svenska med musikaliska inslag. Dock är det väldigt ont om sådana produktioner, det innebär att 
Lorensbergsteatern ibland får förbise sin vision och låta en produktion som exempelvis 
”Rampfeber” (en produktion med utländskt manus översatt till svenska) använda deras lokaler och 
sponsra den produktionen, trots att den inte helt uppfyller ovanstående vision.

Däremot skulle de aldrig ta in något gästspel som de på Lorensbergsteatern inte trodde skulle 
generera några pengar, som de ansåg vara stötande eller en produktion som inte genomförs väl. Ett 
tillägg till ovanstående är att Wagnborg (2012-04-03) anser att de är rätt mycket idealister på 
Lorensbergsteatern och håller sig i möjligaste mån till sin vision. För att på Lorensbergsteatern 
väljer man noga sina gästspel, produktionerna granskas väl innan man avgör om man ska satsa 
pengar på dem eller inte. 

Ofta handlar det också om vad allmänheten kan tänkas tycka om gästspelet.

4.4.3 Ögonblicksteatern
Salander (2012-04-16) anser att ekonomin inte har någon betydelse i första delen av processen med 
en föreställning. Det ses som något positivt då ekonomin ofta hämmar den kreativa utvecklingen av 
en produktion. För Ögonblicksteatern tas det således ingen ställning till hur produktionen i fråga 
kommer att påverka ekonomin under den inledande delen av produktionsprocessen. Det beror till 
stor del på de fasta bidragen inklusive det faktum att Ögonblicksteatern ofta ansöker om pengar till 
nya projekt utöver de fasta bidragen. Exempelvis beviljades Ögonblicksteatern ytterligare bidrag för 
att tillgänglighets anpassa sina lokaler, något som genomförts med önskat resultat. Dock, ser det 
inte ut att bli någon påkostad stor produktion hos Ögonblicksteatern den närmaste tiden. Då 
praktiska förutsättningar som avsaknaden av en tillräckligt stor scen hindrar dem att genomföra en 
stor produktion, då den ekonomiska belastningen skulle öka markant om Ögonblicksteatern var 
tvungna att hyra in sig i andra lokaler. 

Om man inte får beviljat de pengar man ansökt om får man enligt Salander (2012-04-16) skära ner 
på olika saker. Det vill säga, under tiden som man utvecklar en produktion får man prioritera och 
begränsa sig. ”Då blev det inte en produktion för sex, då blev den för fyra...” (Salander, 2012-04-
16.) Således får man exempelvis begränsa antalet skådespelare eller göra en mindre påkostad 
scenografi. Ett tydligt exempel på ovanstående är att Ögonblicksteatern i dagsläget har en 
dramatiker anställd för en produktion som de inte vet om de kommer att få så kallat 
”dramatikerstöd” för än, således kan det drabba senare delar av processen genom nedskärningar likt 
de nämnda ovan.

5. Resultatdiskussion

5.1 Organisationerna
De tre organisationerna ser väldigt olika ut och för att tydliggöra det har jag valt att jämföra dem 
med varandra samt lite kort med institutionsteatern. 

Granath (1997) anser att beteckningen ”fri teatergrupp” började användas 1970, med syftet att 
karakterisera de teatergrupper som växte fram utanför institutionerna under 1960-talet och framåt. 
Således tolkar jag ovanstående att de fria teatergrupperna ”bröt sig loss” från institutionsteatrarna, 
att det fanns en önskan om förändring både vad gäller uttryckssätt och organisationen, något som 
Granath (1997) också påpekar. När jag ställt frågan (se bilaga, 1-3) till de olika organisationerna 
vad de anser skiljer deras teatrar från den klassiska institutionsteatern har informanterna till en 
början varit överens. Både Wickman (2012-04-03), Wagnborg (2012-04-03) och Salander (2012-04-
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16) anser att en klassisk institutionsteater har ett uppdrag från antingen kommunen, landstinget eller 
regionen. Salander (2012-04-16) menar att institutionsteatern som organisation lätt leder till att 
exempelvis”/../skådespelarna är ganska långt från besluten/.../”  (Salander, 2012-04-16.) Det är 
således något som Salander (2012-04-16) önskar att komma ifrån. Vilket jag anser att de lyckas med 
då alla tre organisationerna mer eller mindre engagerar alla delaktiga i besluten som fattas.

En tolkning i likhet med ovanstående exempel är att man som anställd på Lorensbergsteatern 
exempelvis som dansare är relativt långt borta från beslutsfattandet något man är mycket närmare 
på både Ögonblicksteatern och MasthuggsTeatern. Det beror framförallt på organisationens storlek 
enligt min tolkning, då det som tidigare skrivet är svårt att nå mängden anställda i en organisation 
med den omfattning som Lorensbergsteatern är av. 

Magnus Forslund (2011) anser att en av de viktigaste frågorna  i skapandet av en organisation är: 
Vem ska fatta besluten? Det finns två övergripande sätt att leda en organisation på, antingen 
centraliserar man ledningen. Det innebär att man bildar en liten grupp inom den stora gruppen som 
får ledsaga organisationen, det vill säga fungera som styrelse. Det är något som Ögonblicksteatern 
enligt Salander (2012-04-16) har tagit fasta på då Ögonblicksteatern sedan två år tillbaka styrs av en 
ledningsgrupp bestående av den konstnärliga ledaren Johanna Salander och verksamhetsledaren 
Ingunn Grande. Det andra övergripande sättet man kan leda en organisation på enligt Forslund 
(2011) är genom att decentralisera ledningen. Det här sättet anser ovannämnda källa vara en fördel 
för de flesta organisationer då decentralisering innebär att fler personer är delaktiga i 
beslutsfattandet, det i sin tur leder till en ökad motivation bland medarbetarna inom organisationen, 
ökad omfattningen av yrkeskunskap att grunda besluten på och det leder till att det fattas bättre 
beslut inom organisationen. Detta är något som även Wickman (2012-04-03) framhåller som något 
positivt då Masthuggsteatern enbart fattar sina beslut och styr sin organisation på ett decentraliserat 
sätt. 

Jag har således undersökt en decentraliserad organisation, det vill säga en organisation där alla 
medlemmar är med och fattar alla beslut. Samt en organisation som till viss del både är 
decentraliserad och centraliserad, då den består av en grupp som tillsammans fattar alla besluten och 
den gruppen av människor utgör en del av den större organisationen. Slutligen har jag undersökt en 
centraliserad organisation, där organisationen styrs av en ledningsgrupp.

I min materialinsamling har jag gjort en lustig liten upptäckt. Wickman (intervju 2012-04-03) 
uttalade sig nämligen lite lustigt på följande vis ”/.../platta organisationer fungerar inte i  
verkligheten, utom på MasthuggsTeatern i Göteborg /.../” (Wickman, 2012-04-03).

Således antas det inte existera några andra decentraliserade organisationer i ”verkligheten”. 
Samtidigt som Wagnborg (2012-04-03) uttalar sig som följer

 ../ja, vi har en platt organisation /.../Kulturtuben, eller Galenskaparna och After Shaves bolag, det är väl det enda 
demokratiska bolaget som finns i hela Sverige skulle jag tro, där finns inga chefer. Men, det finns delägare /.../

(Wagnborg, 2012-04-03).

Min tolkning är att det finnas en lustig parallell mellan ovanstående citat, för det första verkar det i 
allmänhet inte vara speciellt troligt att få en decentraliserad organisation att fungera, för det andra 
verkar man vara ensam om att lyckas med det. 
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Wickman (2012-04-03) anser att  ”Den fria gruppen bygger på den egna lusten/.../” således krävs 
det ett stort engagemang från de inblandade för att organisationerna ska gå ihop. Det är något  jag 
sett i alla tre organisationer tillika teatrar jag har utforskat oavsett om det gäller en fri teatergrupp 
eller en privatägd teater. Dock påverkar återigen storleken och omfattningen på organisationen. 

Det är utan tvekan olika beslutsprocesser inom organisationer som är uppbyggda på olika sätt. Det 
påverkar naturligtvis också besluten som fattas. Min tolkning är att mycket beror på storleken och 
omfattningen på organisation, samt på hur engagerade medlemmarna är. Sedan om en organisation 
med decentraliserad ledning fungerar bättre eller sämre än en organisation där ledningen är 
centraliserad det anser jag mig inte ha något svar på. Forslund (2011) och Wickman (2012-04-03) 
menar att besluten i en decentraliserad organisation blir mer förankrade i gruppen av medlemmar. 
Det är något som jag håller med om till viss del, då jag har sett antydningar till lika engagerade 
medlemmar i grupper där alla medlemmar inte medverkar i hela beslutsprocessen. Samtidigt som 
det ibland upplevs som ganska skönt när någon ledare (utnämnd eller inte) fattar besluten. Det hela 
handlar  mycket om vilken eller vilka typer av ledare som återfinns i de centraliserade 
organisationerna. För att i en organisation som styrs av en ledningsgrupp är det viktigt att lyckas få 
de övriga medarbetarna att känna sig delaktiga i de beslut som fattas. Då jag anser att det är en 
viktig grundsten i skapandet av en väl fungerande organisation. Ovanstående är något som ligger till 
grund hos alla de teatrar jag har utforskat. 

Wagnborg (intervju 2012-04-03) anser att organisationen Lorensbergsteatern är en ”platt 
organisation”, något som jag inte tolkar det som. Då min tolkning är att Kulturtuben är den 
organisationen som styrs decentraliserat då medlemmarna tillsammans fattar alla beslut. 
Lorensbergsteatern styrs däremot centraliserat, åtminstone om man utgår från Forslunds (2011) 
modell då Lorensbergsteatern bygger på att gruppen med ”A-funktioner” fattar besluten, det vill 
säga en ledningsgrupp styr.

Om man jämför ledningsformen för Kulturtuben och MasthuggsTeatern stämmer den vid första 
anblick sättet som Kulturtuben styrs väl överens med hur MasthuggsTeatern styr sin organisation. 
Men, tillägger Wagnborg (2012-04-03) att trots att man säger att ”alla bestämmer allt” är det 
teaterchefen på Lorensbergsteatern som exempelvis lägger fram alla förslag om vad som ska spelas 
på teatern således anser ovanstående källa att det ändå finns en antydan av centralisering i den 
decentraliserade organisationen. Det är riktigt krångligt, för att Lorensbergsteatern inte är en 
medlemsstyrd organisation, men den styrs av Kulturtuben som är en medlemsstyrd organisation. 

Således är varken Ögonblicksteatern eller Lorensbergsteatern decentraliserade organisationer, 
återigen, Kulturtuben är en decentraliserad organisation, men inte Lorensbergsteatern är min 
tolkning. Dessutom tolkar jag det som att medlemmarna i ovannämnda organisationer är nöjda med 
det beslutsfattande som sker och den process i vilken besluten fattas, både på Ögonblicksteatern och 
Lorensbergsteatern (här syftar jag inte på Kulturtuben, då jag återigen tolkar den som 
decentraliserad.) Det ska påpekas att jag inte har intervjuat alla medlemmar i de organisationer som 
jag studerat, om jag hade gjort det hade jag säkert fått en bredare och djupare bild för hur respektive 
organisation fungerar. 

Jag är av tolkningen att det är svårt att hitta den rätta balansen för hur delaktig man som 
medlem/anställd ska vara i ovanstående organisationer. Det inkluderar också hur delaktig man blir i 
de beslut som fattas.  Min erfarenhet är att det är lätt hänt att man som medlem i en kreativ 
organisation brinner för det man gör och således vill odla kreativiteten och i möjligaste mån vara 
delaktig i hela den kreativa processen, något som jag tolkar som något som mycket väl kan bli svårt 
i den gruppkonstellation som teater ändå är. Enligt Salander (2012-04-16) har Ögonblicksteaterns 
omorganisation bidragit till att de inblandade känner ett större behov av att inte ”bara vara 
skådespelare” (Salander, 2012-04-16.) Samtidigt som omorganisation beror till viss del på att 
Ögonblicksteatern länge bestått av en liten ensemble där deltagarna i princip ”bytte hattar” 
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(Salander, 2012-04-16.) Det vill säga, en ensemble där alla var mer eller mindre delaktiga i allt. 
Som Wickman (2012-04-03) påpekar växte MasthuggsTeatern fram ur en mindre grupp människor 
som ville spela teater. Regissören på MasthuggsTeatern som tillhör en av dem som varit med från 
början har enligt Wickman sagt ”Herre gud, vi ville ju spela teater och så fick vi ett helt företag på 
halsen.” (Wickman, 2012-04-03.) Kulturtuben startades också av en grupp människor som ville 
sätta upp en produktion tillsammans enligt Nationalencyklopedins nätupplaga (informationen 
hämtad 2012-03-09). Ovanstående anser även Wagnborg (2012-04-03.)  

Om man jämför MasthuggsTeatern  med exempelvis Ögonblicksteatern anser jag att det inte verkar 
vara någon större skillnad på hur snabbt man fattar besluten, dock anser jag att själva 
beslutsprocessen sannolikt går lite fortare. 

Begreppet ”platt organisation” förekommer flitigt under de intervjuer jag har genomfört. Enligt 
Wickman (2012-4-03) är Masthuggsteatern en medlemsstyrd organisation, en platt organisation, det 
vill säga det Forslund (2011) kallar för en decentraliserad organisation. Pernilla Wagnborg (Intervju 
2012-04-03) anser dock att även Lorensbergsteatern är en platt organisation, något som inte alls 
stämmer överens med Forslunds (2011) bild av vad en decentraliserad organisation är då 
Lorensbergsteatern bara till viss del är medlemsstyrd, något som Forslund (2011) snarare hänvisar 
till den centraliserade organisationstypen där en ledningsgrupp leder själva organisationen.

5.2 Ekonomin
Katarina Zambrell (2007) anser i sin avhandling att det inom kultursektorn främst förekommer 
människor som har en engagerad attityd till sitt arbete snarare än att det centrala skulle vara att tjäna 
pengar. Min tolkning är att Zambrell (2007) har en poäng i ovanstående då det ofta förekommer 
eldsjälar som brinner för det de kreativt skapar trots att det större delen av tiden inte inbringar 
speciellt stora summor pengar. På Lorensbergsteatern som är den enda av de tre teatrar som jag har 
besökt som inte tar emot några bidrag från några instanser alls, utan endast bygger sin verksamhet 
på publikintäkter menar Wagnborg (2012-04-03) att ovanstående gör deras verksamhet mycket 
friare att ta in vilka gästspel och sätta upp vilka produktioner de vill till skillnad från exempelvis en 
institution eller fria teatergrupper som tar emot bidrag av olika slag och på det viset också åtar sig 
olika typer av uppdrag. Således påpekas att ekonomin på ett sätt skulle ha mindre betydelse för den 
konstnärliga utformningen i ovannämnda organisation. Wickman (2012-04-03) menar att den fria 
teatergruppen bygger till mycket större del på den egna lusten än en institutionsteater. Samt påpekar 
Wickman (2012-04-03) att ekonomin inte påverkar de konstnärliga besluten som fattas på 
MasthuggsTeatern, fast ändå gör den det. I likhet med Salander (2012-04-16) som anser att den 
ekonomiska frågan i princip inte har någon inverkan alls. 

Enligt Granath (1997) är kulturrådets ställningstagande och deras pengar alltid en viktig faktor för 
de fria teatergrupperna. Något som både Salander konstnärlig ledare för Ögonblicksteatern (intervju 
2012-04-16) och Wickman producent för Masthuggsteatern (intervju 2012-04-03) håller med om. 
Då både Ögonblicksteatern och Masthuggsteatern baserar sin verksamhet på bidrag från olika 
instanser i landet.

Enligt Wagnborg (2012-04-03) har Lorensbergsteatern en vision om att välja gästspel som är 
nyproducerade, svenska, roliga produktioner med musikaliska inslag. Således har en sådan 
produktion alltid förtur som gästspelande produktion på Lorensbergsteatern. Dock kryllar det 
dessvärre inte av produktioner som stämmer överens med ovanstående vision.

Det vill säga, ur ekonomiska perspektiv för att få organisationen att gå runt krävs det att 
Lorensbergsteatern gör undantag från sin vision. Däremot är de väldigt noga med att inte ta in vilka 
gästspel som helst, utan de ställer höga krav på produktionerna som antas.
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Vi skulle ju aldrig ta in något vi inte tror skulle löna sig, hur bra det än är/.../

 (Wagnborg, 2012-04-03.) 

Ur den aspekten är ekonomi-frågan medräknad redan tidigt i processen, från början. 

Wagnborg (2012-04-03) anser att den fria teatergruppen är mer uppbunden än den privatägda 
teatern.

De [fria teatergrupperna] är 'tvingade' att göra vissa saker för att få sina pengar/.../ 

(Wagnborg, 2012-04-03.)

 Enligt Wickman (2012-04-03) handlar det snarare hos MasthuggsTeatern om att det finns en vilja 
att spela för barn och ungdomar något som de på MasthuggsTeatern sedan ansöker om bidrag för att 
få göra. Således handlar det inte om att de spelar produktionerna för att kunna söka bidrag för dem. 
Däremot påpekar Wickman (2012-04-03) att det är en fördel med exempelvis projektet ”Skapande 
skola” där kommunen får öronmärkta pengar som skolorna sedan kan använda till kulturändamål, 
således ökar teaterns möjligheter att locka fler skolor. Sedan anses det lättare att få publik till 
föreställningarna som riktar sig till barn och ungdomar än vuxenföreställningarna 

/.../det kan räcka med ett samtal och så har man tjugo stycken [barn och ungdomar] på en föreställning, 
vuxenföreställningarna så behövs det kanske tjugo samtal för att få hit tjugo.

(Wickman, 2012-04-03).

Salander (2012-04-16) som menar att ekonomin i princip inte har någon inverkan alls i den 
konstnärliga processen motiverar det med att påpeka att det bara är bra om den konstnärliga ledaren 
(det vill säga Salander själv) inte behöver begränsa sina idéer från början. Däremot är det en fördel 
att verksamhetsledaren Ingunn Grande har koll på ekonomin och att ledningsgruppen för 
Ögonblicksteatern består av ovanstående två. Således är det dem som först bollar idéerna och 
således även kan konstatera i ett tidigt skede av processen om det är möjligt att utföra produktionen 
rent ekonomiskt. Samt anser Salander (2012-04-16) att det ofta går att skära ner på utgifterna senare 
i processen med en produktion om det verkligen behövs. Den maffiga scenografin kanske gör att de 
får ändra planen om de påkostade kostymerna och således lösa det på annat sätt. 

Min tolkning av ovanstående och övrigt material jag har fått fram i den här frågan är att ekonomin 
inte har någon betydelse för vare sig den privatägda teatern eller de fria teatergrupperna när det 
fattas beslut av konstnärligt slag. Däremot väger ekonomi-frågan tungt i den efterföljande 
processen.

En tolkning är att det på ett sätt verkar som om de två fria teatergrupperna är mer fria i sina val av 
produktioner än den privatägda teatern då den till synes inte har något att falla tillbaka på om något 
går fel och att den är beroende av sin publik på ett helt annat sätt då den inte tar emot några bidrag. 
Samtidigt som det leder till att den heller inte har några krav på sig att leverera till en viss målgrupp 
eller liknande. Samtidigt som en tolkning är att den faktiskt har det då man förväntar sig en viss typ 
av föreställning från ”märket” Lorensbergsteatern. Med ”märket” menar jag den bild som 
Lorensbergsteatern marknadsför sig själva med. 

När det gäller de fria teatergrupperna som kan ansöka om bidrag till olika projekt och tar emot 
årliga verksamhetsbidrag är min tolkning att det leder till att det på ett sätt finns en ekonomisk 
trygghet att använda sig av. Trots det väljer exempelvis MasthuggsTeatern att göra det som är mest 
lönsamt ändå, det vill säga således kan man tolka det som att de arbetar för ett överskott. Dessutom 
menar Wickman (2012-04-03) att de på MasthuggsTeatern ibland ”slimmar” sin organisation och 
således bara sätter upp produktioner utan att ta in några utomstående. Däremot beror inte 
ovanstående val enbart på ekonomin utan vad medlemmarna vill sätta upp för typ av produktioner. 
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Vad är mest lönsamt ekonomiskt egentligen? Får man bidrag kan man ändå ha viss stabilitet tolkar 
jag det som. Samtidigt som det då kan tolkas som Wagnborg (2012-04-03) menar att man då lever 
lite på lånade pengar och därför förväntas uppfylla vissa mål och krav. Eftersom Lorensbergsteatern 
har ett ”badkar”, en pott med pengar, är jag av den tolkningen att Lorensbergsteatern således också 
har en viss stabilitet. Dessutom är min tolkning att det inte finns något som hindrar privatägda 
teatrar exempelvis Lorensbergsteatern att söka bidrag, det är något Lorensbergsteatern själva har 
valt bort. Om de använde sig av externa bidrag skulle de kanske kunna hålla lite hårdare på sin 
vision.

En tolkning är att om man drar det väldigt grovt, känns det som om Lorensbergsteatern ”säljer sig 
själva” mer än både MasthuggsTeatern och Ögonblicksteatern då båda de sistnämnda låter sina idéer 
styra mer än ekonomin. Ekonomin styr i deras fall bara processen, inte den första tanken. Medan 
Lorensbergsteatern måste ha ekonomin i åtanke hela tiden. 

Enligt Granath (1997) är kulturrådets ställningstagande och deras pengar alltid en viktig faktor för 
de fria teatergrupperna. Något som både Salander (2012-04-16) och Wickman (2012-04-03) håller 
med om. Då både Ögonblicksteatern och Masthuggsteatern baserar sin verksamhet på bidrag från 
olika instanser i landet. Skulle de teatrarna bli bidragslösa skulle deras verksamheter inte gå att 
genomföra då publikintäkterna inte representerar 100% av deras intäkter. Således är 
Lorensbergsteatern mer ”självständiga” då de inte tar emot några bidrag. 

Gemensamt för alla tre ovannämnda organisationerna är att ekonomin har en viss inverkan. För 
MasthuggsTeatern och Ögonblicksteatern handlar det främst om att göra nedskärningar när 
ekonomin inte går ihop. Det görs till viss del även på Lorensbergsteatern, där handlar det dock 
främst om att öka produktionen av föreställningar och andra inkomstbringande källor istället.

När jag påbörjade det här arbetet var min uppfattning att fria teatergrupper och privatägda teatrar 
var tvungna att vara antingen breda för att således locka en stor publik eller smala och inriktade på 
en viss målgrupp för att locka just dem. Jag var också av uppfattningen att besluten som fattades 
ofta påverkades till stor del av ekonomin, men att det fanns en balans mellan den konstnärliga delen 
av arbetet med organisationerna och den ekonomiska aspekten. 

Att generalisera är i den här omfattningen omöjligt och tydliga resultat är av omfattningen på min 
uppsats svåra att dra. Dock finns det vissa mönster. Enligt min tolkning på de mönster jag har 
lyckats urskilja finns det inget vinnande koncept för hur en fri teatergrupp eller privatägd teater bör 
ledas, vilken organisationsform som fungerar bäst eller huruvida det är bättre att ha bidrag utöver 
publikintäkterna eller inte. Däremot anser jag att de teatrar jag har undersökt får det hela att fungera 
väldigt bra och att det är en vinst i sig.
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Frågor till intervjun med Sassa Wickman:
�Var kommer era intäkter ifrån?
-Hur ser fördelningen mellan de olika faktorerna som finansierar er teater ut?

�Hur skulle du beskriva en klassisk institutionsteater?
-Skulle du beskriva att er teater skiljer sig från ovanstående bild när det gäller hur organisationen är 
uppbyggd, i så fall i vilket/vilka avseenden? (Tex: Hur era intäkter ser ut? Och hur valet av 
repertoar fungerar?)

�Idéerna bakom era satsningar, hur kommer ni fram till dem?
-Hur går det till när ni väljer en pjäs?
-Finns det något återkommande mönster i hur processen kring en föreställning kan se ut?

�Hur ser arbetsfördelningen på er teater ut?
-Var den given från början?
-Har den förändrats något?

�Vem har det slutgiltiga ordet när ni fattar beslut?
-Dvs, förekommer det någon uppdelning inom gruppen? Har ni någon som är ytterst ansvarig på er 
teater?

�Hur ofta har ni projektanställda? 
-Kan de påverka besluten som fattas?

�Hur gick processen till 1992, från att vara en grupp människor som ville spela teater ihop till 
bildandet av ”En annan teater”?

�En medlemsstyrd teater, hur fungerar det, i beslutsprocessen över repertoar? 
-Om alla är inblandade när ni fattar beslut, är det svårt att fatta beslut då?
-Är ni alltid överens?
-Om det uppstår konflikter, hur löser ni dem?

�I samband med ”Ett perfekt liv” så erbjuder ni skolorna också en workshop, i informationen kring 
detta så hänvisas skolorna att söka pengar från kulturrådets projekt ”skapande skola”, jobbar ni 
mycket kring projekt på det här sättet?

�Vad har den ekonomiska frågan för inverkan på ert val av repertoar?
-I hur stor utsträckning?
-Har situationen förändrats något med tiden?

�Beskriv processen med föreställningen ”Ett perfekt liv”.
-Varför valde ni att sätta upp den föreställningen?
-Var kom idén ifrån?

�Får jag återkomma per mejl/telefon om något dyker upp?

”Off the record”- frågor (bara för att jag är nyfiken):

�Vad har du för utbildning?
-Hur ser din bakgrund ut?

�Hur hamnade du på Masthuggsteatern?
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Frågor till intervjun med Pernilla Wagnborg:
�Vem bestämmer på er teater? 
-Finns det fortfarande en ”nästan-chef?”
-Om inte, när försvann det begreppet, hur gick det till?

�Hur många anställda har ni totalt? 
-Hur har det förändrats genom åren?

�Var kommer era intäkter ifrån?
-Hur ser fördelningen mellan de olika faktorerna som finansierar er teater ut?

� Hur skulle du beskriva en klassisk institutionsteater?
-Skulle du beskriva att er teater skiljer sig från ovanstående bild när det gäller hur organisationen är 
uppbyggd, i så fall i vilket/vilka avseenden? (Tex: Hur era intäkter ser ut? Och hur valet av 
repertoar fungerar?)

�Idéerna bakom era satsningar, hur kommer ni fram till dem?
-Hur går det till när ni väljer en pjäs?
-Finns det något återkommande mönster i hur processen kring en föreställning kan se ut?

�Hur ser arbetsfördelningen på teatern ut?

�Hur ser bakgrunden ut för er teater, efter första produktionen ”Skruven är lös” 1982, vad har 
hänt?
-När kom du in i bilden?
-Har er arbetsfördelning förändrats?
 -Hur ser den ut idag?

�Vad har den ekonomiska frågan för inverkan på ert val av repertoar?
-I hur stor utsträckning?
-Har situationen förändrats något med tiden?

�Hur gick det till när ni flyttade in på Lorensbergsteatern 1987? 
-Hur kommer det sig att det blev er ”hemma-scen”?
-Var spelade ni innan?

�Beskriv processen med föreställningen ”Hagmans Konditori”.
-Varför valde ni att sätta upp den föreställningen?
-Var kom idén ifrån?

�Får jag återkomma per mejl/telefon om något dyker upp?

”Off the record”- frågor (bara för att jag är nyfiken):

�Vad har du för utbildning?
-Hur ser din bakgrund ut?

�Hur hamnade du på Lorensbergsteatern?
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Frågor till intervjun med Johanna Salander:
�Vem bestämmer på er teater?

�Var kommer era intäkter ifrån?
-Hur ser fördelningen mellan de olika faktorerna som finansierar er teater ut?

�Hur omsätter man påståendet ”alla har rätt till kultur” i praktiken?

�Hur skulle du beskriva en klassisk institutionsteater?
-Skulle du beskriva att er teater skiljer sig från ovanstående bild när det gäller hur organisationen är 
uppbyggd, i så fall i vilket/vilka avseenden? (Tex: Hur era intäkter ser ut? Och hur valet av 
repertoar fungerar?)

�Hur fungerar det att jobba ihop som ni gör?
-Är ni alltid överens?

�Idéerna bakom era satsningar, hur kommer ni fram till dem?
-Hur går det till när ni väljer pjäs?
-Finns det något återkommande mönster i hur processen kring en föreställning kan se ut?

�Hur ser arbetsfördelningen på teatern ut?

�Hur ser bakgrunden ut för er teater, efter starten 1974, vad har hänt?
-När kom du in i bilden?
-Har er arbetsfördelning förändrats?
 -Hur ser den ut idag?

�Vad har den ekonomiska frågan för inverkan på ert val av repertoar?
-I hur stor utsträckning?
-Har situationen förändrats något med tiden?

�Beskriv processen med föreställningen ”Hemligheter Sökes”.
-Varför valde ni att sätta upp den föreställningen?
-Var kom idén ifrån?

�Hur ofta har ni projektanställda? 
-Kan de påverka besluten som fattas?

�Får jag återkomma per mejl/telefon om något dyker upp?

”Off the record”- frågor (bara för att jag är nyfiken):

�Vad har du för utbildning?
-Hur ser din bakgrund ut?

�Hur hamnade du på Ögonblicksteatern?
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