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Yrkande angående – Utredningen om framtida 
huvudmannaskap för Stora Teatern samt 
kulturnämndens hemställan om att utöka 
uppdraget 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Inriktningen för utredningsuppdraget ska vara att beakta samtliga punkter i 
kulturnämndens hemställan, med uppdragsformulering enligt kulturförvaltningens 
tjänsteutlåtande samt tilläggsyrkande från S, MP, V och D.  

 

Yrkandet 
I 2019 års budget för Göteborgs Stad görs antagandet att Stora Teaterns nuvarande 
verksamhet inte överensstämmer med det ursprungliga uppdraget. En oberoende extern 
utredning konstaterar tvärtom att Stora Teatern är en välfungerande verksamhet som har 
utfört sitt uppdrag i enlighet med de riktlinjer som gavs av kulturnämnden 2013. Teaterns 
gästspelsverksamhet är värdefull för Göteborg som kulturstad och har spelat en viktig roll 
för tillgängligheten till konst och kultur både i staden och i regionen, lockat nya 
målgrupper till scenkonsten samt satt Göteborg på den internationella kartan. 
Verksamheten fyller ett behov som inte bedöms konkurrera med andra aktörer och den 
ges ett gott omdöme. Utvärderingen visar också att det finns potential att utveckla 
verksamheten och inkludera det fria kulturlivet ytterligare.  

Det är dags att ge Stora Teatern möjlighet att nå sin fulla potential. Kulturnämnden har 
därför enhälligt hemställt till kommunfullmäktige att utredningsuppdraget hos Göteborgs 
Stadshus AB ska utökas med en utredning om en alternativ driftsform för 
gästspelsverksamheten vid Stora Teatern, med uppdragsformulering enligt 
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande samt tilläggsyrkande från S, MP, V och D. Vi vill, 
förutom att bevara gästspelscenen, också bevara de andra verksamheterna på stora 
teatern: Göteborgs Dans- och teaterfestival, Kulturnatta, Speldags och 
Sommarunderhållningen. Vi menar att det är viktigt att hemställan bifalles i sin helhet för 
att säkerställa att den fördjupade utredningen ger underlag för att hitta en hållbar lösning 
som bevarar och vidareutvecklar Stora Teatern som en levande, inkluderande och samtida 
kulturscen i en av Göteborgs äldsta kulturinstitutioner.  
 
Vi vill avslutningsvis, precis som kulturnämnden och kulturförvaltningen, understryka att 
uppdraget bör hanteras skyndsamt av bland annat arbetsmiljöskäl. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-02-21 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna) 
 2.1.5 
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Yrkande angående – Utredning om det 
framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern 
samt kulturnämndens hemställan om att 
utöka uppdraget 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 
1. Inriktningen för utredningsuppdraget skall beakta samtliga punkter i kulturnämndens 

hemställan, med uppdragsformulering enligt tjänsteutlåtandet från kulturförvaltningen 
samt tilläggsyrkande från S, MP, V och D.  

Yrkandet  
Göteborgs Stadshus AB gavs i stadens budget för 2019 i uppdrag att utreda det framtida 
huvudmannaskapet för Stora Teatern. Kulturförvaltningen fick i uppdrag av 
Kulturnämnden under februari 2019 att utvärdera Stora Teaterns verksamhet. När 
Kulturförvaltningens utvärdering presenterades valde Kulturnämnden att göra en 
hemställan till kommunfullmäktige där det fastslås att utredningen om Stora Teatern skulle, 
utöver frågan om det framtida huvudmannaskapet, utökas med en utredning om ”alternativ 
driftsform” för Stora Teaterns verksamhet. 

Eftersom Stadsledningskontoret och Stadshus AB bedömer att det är möjligt att göra olika 
tolkningar om hur utredningsuppdraget skall se ut så väljer Alliansen i Göteborg att 
förtydliga uppdragets inriktning i och med detta yrkande. Alliansen i Göteborgs hållning 
är att utredningsuppdraget skall beakta samtliga punkter i Kulturnämndens hemställan, med 
uppdragsformulering enligt tjänsteutlåtandet från kulturförvaltningen samt tilläggsyrkande 
från S, MP, V och D.     

  

Kommunstyrelsen 
                                          

   
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
Avser ärende: 2.1.5 
Datum 2020-02-26 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna 
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Utredningen om framtida huvudmannaskap 
för Stora Teatern samt kulturnämndens 
hemställan om att utöka uppdraget 
 

Stadsledningskontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Sammanfattning 
I budget 2019 fick Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) i uppdrag att, i samverkan med 
kommunstyrelsen, utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern. Utredningen 
har avvaktat utfallet av den utvärdering av verksamheten vid Stora Teatern som 
kulturnämnden 2019-02-08 § 43 gav sin förvaltning i uppdrag att genomföra. I samband 
med att denna utvärdering återrapporterades till kulturnämnden 2019-11-25 § 220 gjorde 
kulturnämnden en hemställan till kommunfullmäktige om att uppdraget att utreda det 
framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern skulle utökas med en utredning om 
alternativ driftsform för verksamheten. 

Verksamhetens ändamålsenlighet har utretts av kulturnämnden och som en följd av detta 
hemställer kulturnämnden till kommunfullmäktige om att utreda alternativa driftsformer 
för verksamheten. Med anledning av att det finns alternativa tolkningar av det uppdrag 
som ska genomföras samt att kulturnämnden har inkommit med en hemställan till 
kommunfullmäktige behöver Stadshus samt stadsledningskontoret vägledning i vilken 
inriktning som utredningsuppdraget ska ta. Med anledning av det överlämnas ärendet till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för ställningstagande.   

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension  
Tjänsteutlåtandet innehåller inga förslag till beslut och medför därför inte någon påverkan 
på dessa dimensioner.  

 

Bilaga 
Kulturnämndens handlingar 2019-11-25 § 220 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-23 
Diarienummer 0407/19 
 

Handläggare  
Johan Pheiffer 
Telefon: 031-368 02 38 
E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
I budget 2019 fick Göteborgs Stadshus AB ett uppdrag att, i samverkan med 
kommunstyrelsen, utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern. Utredningen 
har avvaktat utfallet av den utvärdering av verksamheten vid Stora Teatern som 
kulturnämnden 2019-02-08 § 43 gav sin förvaltning i uppdrag att genomföra. I samband 
med att denna utvärdering återrapporterades till kulturnämnden 2019-11-25 § 220 gjorde 
kulturnämnden en hemställan till kommunfullmäktige om att uppdraget att utreda det 
framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern skulle utökas med en utredning om 
alternativ driftsform för verksamheten.  

Beskrivning av ärendet 
I 2019 års budget för Göteborgs Stad konstateras att Stora teaterns nuvarande form som 
gästspelsscen för kommersiella aktörer överensstämmer inte med det ursprungliga 
uppdraget. Kulturnämndens hyresavtal ska sägas upp och det nuvarande stödet som går 
till verksamheten bör överföras till det fria kulturlivet. Huvudmannaskapet för teatern ska 
ses över. Med anledning av detta fick kulturnämnden i uppdrag att säga upp hyresavtalet 
med Stora Teatern och Göteborgs Stadshus AB fick ett uppdrag att, i samverkan med 
kommunstyrelsen, utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern. Hyresavtalet 
för Stora Teatern löper på till 2021-12-31 innan det kan upphöra.  

I februari 2019 gav kulturnämnden sin förvaltning i uppdrag att tillsätta en oberoende 
utredning för att utvärdera verksamheten på Stora teatern. Denna utredning bedömde att 
verksamheten på Stora Teatern hade bedrivits i enlighet med det uppdrag som 
kulturnämnden gav 2013. Utredningen bedömde även att verksamheten var värdefull för 
Göteborg som kulturstad. Utredningen gav dessutom förslag på hur verksamheten borde 
utvecklas framöver genom att lägga driften i bolagsform istället. 

I samband med att utredningen slutrapporterades till uppdragsgivaren hemställde 
kulturnämnden 2019-11-25 § 220 till kommunfullmäktige att utredningsuppdraget hos 
Göteborgs Stadshus AB skulle utökas med en utredning om en eventuell alternativ 
driftsform för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern, med uppdragsformulering enligt 
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande samt tilläggsyrkande från S, MP, V och D.  

Ur kulturförvaltningens tjänsteutlåtande framgår ett behov av att utreda:  

• verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av en överföring 
av huvudmannaskapet för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern från 
fackförvaltning till bolagsform,  

• om Göteborgs Stadsteater AB är det bästa alternativet eller om annan bolagsform 
utgör mer fördelaktigt alternativ som huvudman för gästspelsverksamheten vid Stora 
Teatern, 

• Västra Götalandsregionens intresse av utökat samarbete med och uppdrag för 
gästspelsverksamheten vid Stora Teatern samt Kulturpunkten,  

• konsekvenser för de fria scenkonstaktörernas tillgång till gästspelsscen i Göteborg 
med en eventuellt förändrad driftsform för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern, 
inklusive hanteringen av hyressubventionen, 

• konsekvenser av att inkludera Göteborgs Dans- och teaterfestival i en eventuellt 
förändrad driftsform,   
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• hur hyreskontraktet för Stora Teatern mellan kulturförvaltningen och Higab ska 
hanteras med anledning av att uppsägning måste ske senast 2020-12-30 för att följa 
kommunfullmäktiges beslut. 

I det tilläggsyrkande som beslutades framgår två huvudspår som kulturnämnden önskar få 
utrett. Dels handlar det om att utreda förutsättningarna till att bedriva verksamheten i ett 
nytt kommunalt bolag. Det andra spåret är att Stora Teatern blir en del i Göteborgs 
Stadsteater AB. I ett sådant alternativ vill kulturnämnden att utredningen ska säkerställa 
att gästspelsscenen inte urvattnas. 

Fastigheten Stora Teatern är sedan 1973 förklarat som byggnadsminne med ett högt 
kulturellt och socialhistoriskt värde. Higab AB har genom sitt ägardirektiv ett särskilt 
ansvar att vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Göteborgs Stadshus AB har med 
anledning av uppdraget från budget 2019, om att: Förbereda försäljning av hela, eller 
delar av bolag samt mark och fastighetsinnehav inom koncernen, påbörjat en utredning 
av förutsättningarna till försäljning av fastigheter. I denna utredning ingår även Stora 
Teatern. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Göteborgs Stadshus AB och stadsledningskontoret har i nuläget svårt att tolka uppdraget. 
Det är inte heller helt klart vad som menas med Stora Teatern. Kulturförvaltningen har i 
sin utvärdering av verksamheten på Stora Teatern definierat begreppets olika delar. I 
huvudsak handlar det om: 

• Gästspelsverksamheten vid Stora Teatern som är den verksamhet som tidigare 
bedrevs på Pusterviksteatern och som flyttade till Stora Teatern 2013 i samband med 
att dess uppdrag formulerades. Huvudman är kulturnämnden. 

• Byggnaden Stora Teatern som ägs av Higab AB och innehåller även andra 
verksamheter, dels från kulturnämnden men även en privat restaurangverksamhet. 
Byggnaden är kulturminnesmärkt och utformad för att möta specifika behov för 
scenkonstverksamhet. 

Kommunfullmäktige gav i samband med budget för Göteborgs Stad 2019 i uppdrag till 
kulturnämnden att säga upp hyresavtalet med Stora Teatern. I budgethandlingen framgår 
att det även är kommunfullmäktiges intention att kulturnämndens nuvarande stöd till 
verksamheten bör överföras till det fria kulturlivet.  

Kulturnämndens utvärdering av gästspelsscenen vid Stora Teatern pekar på att 
verksamheten har varit ändamålsenlig och värdefull för Göteborg som kulturstad. 
Utredningen pekar dock på att verksamheten ges förutsättningar att utvecklas ytterligare 
om den drivs i bolagsform. Kulturnämnden har därför hemställt till kommunfullmäktige 
att utöka utredningen med att utreda alternativa driftsformer för verksamheten. 

Med anledning av att uppdraget är svårt att tolka samt att kulturnämnden har inkommit 
med en hemställan till kommunfullmäktige behöver Göteborgs Stadshus AB samt 
stadsledningskontoret vägledning i vilken inriktning som utredningsuppdraget ska ta.  

Beroende på vilken definition av Stora Teatern som används samt i vilken mån 
kulturnämndens hemställan kommer att beaktas ser stadsledningskontoret och stadshus 
ett par möjliga inriktningar på utredningsuppdraget. Det kan dock finnas fler möjliga 
tolkningar än dessa. 
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• Utredningen beaktar samtliga punkter i kulturnämndens hemställan. Kommunens 
gästspelsscen drivs vidare men av en annan kommunal huvudman. Utredningen 
inriktas på vilken huvudman som i så fall är mest lämpad för uppdraget samt hur den 
ska finansieras ifall befintligt stöd överförts till det fria kulturlivet. Detta medför att 
tidsåtgången för utredningen ökar markant vilket medför svårigheter att 
slutrapportera innan kulturnämndens hyresavtal ska sägas upp. Med tanke på 
omfattningen av verksamhetsfrågor är det inte heller självklart att Göteborgs Stadshus 
AB är lämplig utredare av frågan. 

• Kommunens gästspelsscen drivs vidare men av en annan kommunal huvudman. 
Utredningen inriktas på vilken huvudman som i så fall är mest lämpad för uppdraget 
samt hur den ska finansieras ifall befintligt stöd överförts till det fria kulturlivet. 
Utredningen omhändertar enbart den del av kulturnämndens hemställan som handlar 
om alternativ driftsform.  

• Kommunens gästspelsscen läggs ner och utredningen om huvudmannaskapet handlar 
då om ägarskapet för byggnaden Stora Teatern. Kulturnämndens hyresavtal sägs upp 
vilket utöver gästspelsscen även påverkar biljett- och informationsverksamheten, 
Göteborgs Dans- och teaterfestival, Kulturnatta, Speldags och 
Sommarunderhållningen.  

I det fall utredningen ska fokusera på lämplig fastighetsägare för Stora Teatern så 
konstaterar stadsledningskontoret att byggnaden är förklarad som byggnadsminne och att 
Higab AB har, genom dess ägardirektiv, ett särskilt uppdrag att vårda kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Den kommunala hemvisten hos Higab är därför korrekt. Då 
kvarstår frågan om kommunen ska behålla fastigheten eller inte och denna fråga utreds 
parallellt som en följd av ett annat kommunfullmäktigeuppdrag till Göteborgs Stadshus 
AB. Den sistnämnda inriktningen på utredningsuppdraget bedöms i så fall kunna hanteras 
genom annat kommunfullmäktigeuppdrag.  

Om verksamheten inte ska vara kvar i stadens regi så är det är viktigt att Higab AB såsom 
fastighetsägare ges möjlighet att så snart som möjligt börja leta efter en ny hyresgäst till 
Stora Teatern för att minimera risken att teatern står outnyttjad efter att kulturnämnden 
har lämnat, 2021-12-31. Higab AB kommer i så fall att genomföra ett konceptarbete och, 
baserat på utfall, besluta kring Stora Teaterns långsiktiga utveckling. Bolagets analys ska 
genomföras utifrån ett helhetsperspektiv där fokus är att tillgängliggöra byggnaden för 
allmänheten samtidigt som man beaktar byggnadens kulturhistoriska värden.  

 

Magnús Sigfússon  Eva Hessman 

Direktör Stadsutveckling  Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag - oberoende 
utvärdering av verksamheten vid Stora 
teatern från hösten 2013 fram till idag 

§ 220, 0124/19 
 

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner den oberoende utvärderingen: Stora Teatern, 

Utvärdering av verksamheten från 2013 och förslag på utveckling framåt, i 

enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Kulturnämnden förklarar uppdraget att genomföra en oberoende utvärdering av 

verksamheten vid Stora Teatern från hösten 2013 fram till idag som fullgjort.  

3. Kulturnämnden godkänner förvaltningens bedömning om det är möjligt att driva 

verksamheten vidare i andra former.  

4. Kulturnämnden förklarar uppdraget att förvaltningen gör en bedömning av om 

det är möjligt att driva verksamheten vidare i andra former som fullgjort. 

5. Kulturnämnden förklarar uppdraget att redovisa utvärdering och förvaltningens 

bedömning om eventuell fortsatt verksamhet senast sista kvartalet 2019 som 

fullgjort.  

6. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget till 

kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB att utreda det framtida 

huvudmannaskapet för Stora Teatern (KF:s budget 2018-11-22 § 11) utökas med 

en utredning om en eventuell alternativ driftsform för gästspelsverksamheten vid 

Stora Teatern, med uppdragsformulering enligt kulturförvaltningens 

tjänsteutlåtande samt tilläggsyrkande från (S), (MP), (V) och (D).  

7. Efter tilläggsyrkande från (L), (M) och (KD) får kulturförvaltningen i uppdrag att 

återkomma med en redovisning om hur förutsättningarna för stadens fria 

scenkonstaktörers produktionsmöjligheter och speltillfällen ser ut i staden och på 

vilket sätt det skulle påverka dem om kulturnämnden lämnar Stora Teatern.  

Tidigare behandling 
Bordlagt 2019-10-21 § 202.  

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-14.   

Kultur 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-11-25 



 

 

Kultur 
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Yrkande från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) 2019-02-08 § 43.  

Återremissyrkande från (L), (M) och (KD) 2019-11-25 enligt bilaga 1 till protokollet.  

Tilläggsyrkande från (S), (MP), (V) och (D) 2019-11-25 enligt bilaga 2 till protokollet. 

Yttrande från (MP) och (V) 2019-11-25 enligt bilaga 3 till protokollet. 

Yrkanden 
Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer kulturförvaltningens tjänsteutlåtande under 

proposition och finner att kulturnämnden bifallit detsamma.   

Därefter informerar ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) att återremissyrkandet från 

(L), (M) och (KD) görs om till ett tilläggsyrkande, samt att förslag till beslut punkt 2 i 

yrkandet stryks. Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer det reviderade yrkandet 

från (L), (M) och (KD) under proposition och finner att kulturnämnden bifallit detsamma.   

Avslutningsvis ställer ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) tilläggsyrkandet från (S), 

(MP), (V) och (D) under proposition och finner att kulturnämnden bifallit detsamma.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige.  

 

Dag för justering 

2019-11-28 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 

 



Yrkande L, M, KD 
Kulturnämnden 2019-11-25 

Ärende 11 

 

 
 
 
Återremissyrkande  
Redovisning av uppdrag – oberoende utvärdering av 
verksamhet vid Stora Teatern från hösten 2013 fram till i 
dag. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kulturnämnden föreslås besluta att ärendet återremitteras: 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning om hur 
förutsättningarna för stadens fria scenkonstaktörers produktionsmöjligheter 
och speltillfällen ser ut i staden och på vilket sätt det skulle påverka dem om 
kulturnämnden lämnar Stora Teatern.   

 
2. Förvaltningen redovisar uppdraget till nämnden den 6 februari 2020. 

 
 

Vi har nu tagit del av den oberoende utvärderingen gällande Stora Teatern. Utredningen är 
omfattande men lämnar dock en del frågetecken och därför önskar vi återremittera ärendet. 
 
I utredningen (sid 33) står ”Helt klart är att Stora Teatern inte blev det nya Pustervik – det 
blev något annat, och inte svaret på stora delar av det fria scenkonstområdets behov och 
önskemål. Det återstår för staden att fortsätta utforska möjligheterna för bättre produktions- 
och presentationsvillkor”. 
 
Om en avveckling av nämndens scenverksamhet vid Stora Teater sker behöver en bättre 
analys av de fria scenkonstaktörernas förutsättningar och behov göras.  

Vi kan också läsa att hyressubventionen endast använts vid 12 tillfällen under 2018. Är det 
så att lokalen inte är ändamålsenlig eller att aktörer som skulle kunna använda Stora 
Teaterns scen inte är intresserade. Detta önskar vi att förvaltningen återkommer om.  

 
 
  

 
 

 



 

Tilläggsyrkande S, MP, V, D 
Kulturnämnden 

                                   Ärende 11 
2019-11-25 

 

Redovisning a uppdrag – oberoende utvärdering av verksamheten vid Stora Teatern från 
hösten 2013 fram till idag 

 

Förslag till beslut:  
 

1. Yrkandet med synpunkter skickas till Kommunstyrelsen/Stadshus AB för beaktande.
        

Yrkandet 

I flera år har Alliansen i Göteborg ifrågasatt Stora Teatern. En oberoende extern utredning 
bekräftar vad våra partier alltid hävdat. Att Stora Teatern är en välfungerande verksamhet som 
har utfört sitt uppdrag i enlighet med de riktlinjer som verksamheten haft och som gavs av 
Kulturnämnden 2013. Teaterns gästspelsverksamhet är värdefull för Göteborg som kulturstad 
och har spelat en viktig roll för tillgängligheten till konst och kultur, lockat nya målgrupper till 
scenkonsten och satt Göteborg på den internationella kartan.  

Vi hoppas att med denna utredning sätta punkt på en oseriös debatt som under lång tid har 
skapat oro och ovisshet hos personalen, partners och göteborgarna. Det är dags nu att blicka 
framåt och hitta en hållbar lösning som bevarar och vidareutvecklar Stora Teatern som en 
levande, inkluderande och samtida kulturturscen i en av Göteborgs äldsta kulturinstitutioner.  

Våra partier ställer sig bakom kulturförvaltningens förslag men vill lyfta två möjliga alternativa 
driftsformer som kan bli en del av de fördjupade utredningen inom ramen för 
uppdragsformuleringen: 

- Göteborgs Stad inledde 2011 en total översyn av stadens samtliga bolag i syfte med att 
stärka ägarstyrningen och skapa en mer lättöverskådlig bolagsstruktur. Ur ett 
verksamhetsperspektiv kan det finnas motiv att bedriva Stora Teatern som ett nytt 
kommunalt bolag med en egen styrelse. Stora Teatern har en unik verksamhet lokalt, 
nationellt och internationellt. En styrka med förslaget är en effektivare politisk styrning 
och att teatern ytterligare förstärker sitt varumärke som Nordens främsta gästspelsscen. 
Det som talar mot förslaget är fullmäktiges beslut att minska antalet kommunala bolag. 
Vi menar dock att denna driftsform bör utredas och konsekvensbeskrivas. 
 

- Det finns en risk att den unika gästspelsverksamheten utvattnas om Stora Teatern uppgår 
i Göteborgs Stadsteater AB. Vi menar att en framtida utredning bör säkerställa att detta 
inte sker. Ett möjligt alternativ som bör övervägas är en driftsform av Stora Teatern som 
ett dotterbolag med en egen styrelse under Stadsteatern. Idag är Stadsteatern ett av 
Göteborgs stad helägda kommunala bolag och ingår i klustret ”Turism, Kultur, 



Evenemang”. Med förslaget svarar moderbolaget (Göteborgs Stadsteater AB) för det 
direkta formella ägandet av dotterbolaget (Stora Teatern) och får ett samordningsansvar 
i förhållande till dotterbolaget. Stora Teatern som en viktig komponent för ett rikt 
varierat kulturutbud bidrar till att skapa synergieffekter inom klustret och positiva 
effekter för besöksnäringen och regionens attraktivitet. 
  

Vi vill understryka, precis som förvaltningen skriver, att uppdraget bör hanteras skyndsamt av 
bland annat arbetsmiljöskäl. 
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Redovisning av uppdrag – oberoende 
utvärdering av verksamheten vid Stora 
Teatern   

Förslag till beslut 

I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden godkänner den oberoende utvärderingen: Stora Teatern, 

Utvärdering av verksamheten från 2013 och förslag på utveckling framåt, i 

enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Kulturnämnden förklarar uppdraget att genomföra en oberoende utvärdering av 

verksamheten vid Stora Teatern från hösten 2013 fram till idag som fullgjort.  

3. Kulturnämnden godkänner förvaltningens bedömning om det är möjligt att driva 

verksamheten vidare i andra former.  

4. Kulturnämnden förklarar uppdraget att förvaltningen gör en bedömning av om 

det är möjligt att driva verksamheten vidare i andra former som fullgjort. 

5. Kulturnämnden förklarar uppdraget att redovisa utvärdering och förvaltningens 

bedömning om eventuell fortsatt verksamhet senast sista kvartalet 2019 som 

fullgjort.  

6. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget till 

kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB att utreda det framtida 

huvudmannaskapet för Stora Teatern (KF:s budget 2018-11-22 § 11) utökas med 

en utredning om en eventuell alternativ driftsform för gästspelsverksamheten vid 

Stora Teatern, med uppdragsformulering enligt kulturförvaltningens 

tjänsteutlåtande.  

 

Sammanfattning 

Kulturnämnden beslutade 2019-02-08 § 43 enligt yrkande från (V), (MP), (Fi), (S) och 

(D) att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en oberoende utvärdering av 

verksamheten vid Stora Teatern från 2013 fram till idag. Utvärderingen ska svara på om 

verksamheten bedrivits i enlighet med de riktlinjer kulturnämnden slog fast 2013 samt om 

vilken roll verksamheten spelar för scenkonsten i Göteborg och regionen idag. Vidare 

fick förvaltningen i uppdrag att göra en bedömning av om det är möjligt att driva 

Kultur 
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verksamheten vidare i andra former. Uppdragen ska redovisas för kulturnämnden senast 

sista kvartalet 2019. 

Förvaltningen har anlitat en extern utredare vars bedömning är att förvaltningen har 

utvecklat gästspelsverksamheten vid Stora Teatern enligt det uppdrag som kulturnämnden 

gav 2013 samt att verksamheten har utformats med bredd och spets såväl utifrån 

byggnadens förutsättningar som de ekonomiska förutsättningar som givits. Utredarens 

slutsats är att gästspelsverksamheten på Stora Teatern är värdefull för Göteborg som 

kulturstad, men att den borde ges ännu bättre förutsättningar för att nå sin fulla potential. 

Dagens gästspelsverksamhet på Stora Teatern behöver fortsatt vara lokaliserad i huset, 

men den skulle få organisatoriska fördelar och ges bättre och mer långsiktiga 

förutsättningar om den inordnades inom Göteborgs Stadshus AB. Utredaren föreslår att 

Stora Teatern med tillhörande budget bör uppgå inom Göteborgs Stadsteater AB och även 

att Göteborgs Dans- och teaterfestival inkluderas i förändringen, att Västra 

Götalandsregionen bör samarbeta med Stora Teatern kring ett antal regionala uppdrag 

samt att staden ska ge förbättrade förutsättningar för Göteborgs fria scenkonstaktörer. 

Förvaltningens sammantagna bedömning är att förslaget att inordna driften av 

gästspelsverksamheten vid Stora Teatern i bolagsform sannolikt är att föredra framför 

fortsatt drift inom kulturförvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att en fördjupad 

utredning bör genomföras.   

Det kan bli mer resurseffektivt med möjligheter till samordning med liknande 

verksamheter om verksamheten inordnas i t.ex. Göteborgs Stadsteater AB. Förvaltningen 

ser ett fortsatt behov av att belysa verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska 

konsekvenser av en alternativ driftsform. Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden 

hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget att utreda det framtida 

huvudmannaskapet för Stora Teatern (KF:s budget 2018-11-22 § 11) utökas med en 

utredning om alternativ driftsform för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern, med 

uppdragsformulering enligt kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.  

Förvaltningen bedömer vidare att det inte är realistiskt att driva verksamheten i andra 

former än de som beskrivs ovan, d.v.s. fortsatt drift i kulturförvaltningens regi alternativt 

drift i bolagsform.  

Ekonomiska konsekvenser 

Den oberoende utvärderingen av gästspelsverksamheten vid Stora Teatern visar att 

förvaltningen har följt det uppdrag som gavs av kulturnämnden 2013. Verksamhetens 

utformning har påverkats av ekonomiska förutsättningar såväl i byggnaden där 

verksamheten bedrivs som i förvaltningen som helhet. Verksamheten är idag inte en egen 

ekonomisk resultatenhet inom förvaltningen och den är intäktsberonde till ca 40 %. 

Utredaren menar att verksamheten är ekonomiskt sårbar och underfinansierad. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen föreslår fortsatt utredningsarbete inom ramen för det uppdrag som 

kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i samverkan med Göteborgs Stadshus AB, 

avseende huvudmannaskap för Stora Teatern. Resurser i form av arbetstid behöver läggas 

på att mer i detalj klargöra och belysa förhållanden inför ett eventuellt beslut om 

alternativ driftsform för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern.  
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I den fortsatta utredningen behöver konsekvenser belysas av eventuell fortsatt drift i 

kulturförvaltningen i relation till drift i form av offentligt ägt bolag, t.ex. inom Göteborgs 

Stadsteater AB. En eventuell överföring av verksamheten till annan organisationsform 

innebär ekonomiska konsekvenser för tre parter: för verksamheten som får ny huvudman, 

för verksamheten hos den mottagande organisationen såvida det är en befintlig 

organisation, samt för kulturförvaltningen. 

Förslaget att driva gästspelsverksamheten vid Stora Teatern inom Göteborgs Stadsteater 

AB har sin utgångspunkt i bedömningen att hanteringen kan bli mer ändamålsenlig, 

resurseffektiv och kan uppnå samordningsfördelar vilket innebär positiva ekonomiska 

konsekvenser på längre sikt. En eventuell utökad samverkan med Västra 

Götalandsregionen kan ge konsekvenser både verksamhetsmässigt och ekonomiskt och 

kan bidra till en ökad stabilitet för verksamheten. 

Att beakta det fria kulturlivets behov av en kommunal gästspelsscen och en eventuell 

alternativ driftsform för gästspelsverksamheten, kan få ekonomiska konsekvenser. Frågan 

bör ingå i det fortsatta utredningsarbetet. En förstärkt hyressubvention får ekonomiska 

konsekvenser liksom investeringar som krävs för att i högre grad tillgängliggöra fler 

lokaler inom byggnaden Stora Teatern för gästspelsverksamhet.  

Såvida Göteborgs Dans- och teaterfestival vid en förändrad driftsform ska drivas 

tillsammans med gästspelsverksamheten, behöver den ekonomiska hanteringen ta hänsyn 

till att festivalen äger rum vartannat år och har ett ekonomiskt samband med stadens 

internationella konstbiennal, GIBCA. Konsekvenser behöver belysas vidare. 

Barnperspektivet 

Enligt Stora Teaterns uppdrag ska barn och unga ha en egen plats i 

programverksamheten. Av utvärderingen går det att utläsa att ca 11 - 13% av 

biljettförsäljningen avser barn och unga under åren 2013 - 2018. Det motsvarar närmare 

9 000 barn och unga som besökte föreställningar 2018.  

Stora Teatern har arrangerat lovaktiviteter för barn och unga, inom ramen för 

lovsatsningen med statligt stöd.  

Scenen vid Stora Teatern är unik i staden eftersom den kan rymma 

nycirkusföreställningar som kräver hög takhöjd. Utöver föreställningsverksamhet riktar 

sig Stora Teaterns cirkusskola i salen Stora baletten, med flera samarbetspartners, till barn 

och unga i åldrarna 7 - 16 år som kommit från olika stadsdelar. Cirkusskolan har även 

bedrivits på Sjumilaskolan i Biskopsgården.  

Mångfaldsperspektivet 

Utvärderingen av gästspelsverksamheten visar att programutbudet har en bredd som 

avspeglar att Stora Teatern samarbetar med internationella, nationella, regionala och 

lokala aktörer. Flera olika konstformer och genrer presenteras och arrangemang omfattar 

förutom föreställningar även samtal och olika former för publika möten. Nationella 

minoritetshögtider har firats och program inom t.ex. West Pride förekommer regelbundet. 

Verksamheten präglas av mångfald och samverkan. 
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Utvärderingen berör inte specifikt den fysiska tillgängligheten. Huset är 

kulturminnesmärkt och de ingrepp som kan göras är begränsade. Liksom övriga 

offentliga lokaler är Stora Teatern med i Tillgänglighetsdatabasen. 

Jämställdhetsperspektivet 

Utvärderingen berör inte specifikt jämställdhetsperspektivet och publikstatistik är inte 

fördelad per kön. Det är heller inte brukligt i kulturförvaltningens verksamheter. Inom 

förvaltningens ordinarie verksamhet tillämpas ett normkritiskt förhållningssätt, i syfte att 

inte exkludera någon grupp. Förvaltningen bedömer att medvetenhet finns om att lägga 

ett varierat och jämställt programutbud och att frågor om jämställdhet diskuteras 

regelbundet.  

Miljöperspektivet 

Utvärderingen lyfter fram att Stora Teaterns gästspelsverksamhet har en betydelse för 

göteborgare och besökare och att platsen är välkänd och en del av stadens historia. Med 

publik kulturverksamhet i huset är även interiören tillgänglig. Såväl platsen som 

verksamheten i huset bidrar till en attraktiv livsmiljö i staden.  

Omvärldsperspektivet 

Utvärderingen är utförd av en extern utredare som sätter verksamheten och dess betydelse 

i ett större sammanhang. Intervjuer är genomförda för att få fler synpunkter på 

verksamheten.  

Det finns fler gästspelsscener i Göteborg, med olika förutsättningar ekonomiskt och 

fysiskt och med olika konstnärliga inriktningar och huvudmän. Enligt utvärderingen är 

Stora Teatern unik som kommunal gästspelsscen i en nationell kontext och fullt jämförbar 

med kulturarenor i några av de stora kulturstäderna på kontinenten. 

I förvaltningens bedömning av huruvida det är möjligt att driva verksamheten vidare i 

andra former refererar förvaltningen bl.a. till praxis i branschen nationellt.  

Samverkan   

Information till berörda medarbetare har lämnats på APT angående uppdraget att 

utvärdera gästspelsverksamheten vid Stora Teatern samt på LSG för berörd verksamhet 

angående behov av stöd i processen. Information om kulturnämndens utredningsuppdrag, 

budgetförutsättningar och riskanalyser inför 2020 har lämnats till FSG. Ytterligare 

information lämnas till FSG 2019-10-09 inför nämndsammanträdet i oktober.  

Arbetsmiljökonsekvenser  

Utvärderingen innebär att gästspelsverksamheten granskas vilket skapar oro i 

arbetsmiljön, likaså beslutet att hyreskontraktet med Higab för Stora Teatern ska sägas 

upp med slutdatum 2021-12-31.  

Beslut om hur framtida verksamheter på Stora Teatern ska utformas och drivas kan 

påverka arbetsmiljön både positivt och negativt, beroende på vilka beslut som fattas och 

på tydligheten i processerna. Tempot i det fortsatta utredningsarbetet påverkar 

arbetsmiljön och en utdragen process är negativt. Verksamheten önskar en fortsatt 

process i högsta möjliga tempo för att efter ett beslut kunna blicka framåt. 
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Bilagor 

1. Stora Teatern – Utvärdering av verksamheten från 2013 och förslag på 

utveckling framåt, av utredare Eric Sjöström. 

2. Yrkande 2019-02-08 från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) angående 

verksamheten vid Stora Teatern. 

3. Protokollsutdrag 2019-02-08 § 43 Yrkande från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) 

angående verksamheten vid Stora Teatern. 

4. Utdrag ur kommunfullmäktiges budget 2019 beslutad 2018-11-22 § 11.  

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige.  
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Ärendet  

Kulturnämnden beslutade 2019-02-08 § 43 enligt yrkande från (V), (MP), (Fi), (S) och 

(D) att ge förvaltningen i uppdrag:  

• att genomföra en oberoende utvärdering av verksamheten vid Stora Teatern från 

2013 fram till idag. Utvärderingen ska svara på om verksamheten bedrivits i 

enlighet med de riktlinjer kulturnämnden slog fast 2013-06-26, samt om vilken 

roll verksamheten spelar för scenkonsten i Göteborg och regionen idag, 

• att göra en bedömning av om det är möjligt att driva verksamheten vidare i andra 

former, 

• att utvärdering och förvaltningens bedömning om eventuell fortsatt verksamhet 

redovisas till nämnden senast sista kvartalet 2019.  

Förvaltningen föreslår att kulturnämnden förklarar utrednings- och bedömnings-

uppdragen som fullgjorda, samt hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget till 

kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB att utreda det framtida huvudmannaskapet 

för Stora Teatern (KF:s budget 2018-11-22 § 11) utökas med en utredning om en 

eventuell alternativ driftsform för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern, med 

uppdragsformulering enligt kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.  

Beskrivning av ärendet 

I kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21 § 11 angående budget för 2019 finns ett 

uppdrag till kulturnämnden att säga upp hyresavtalet för Stora Teatern, med slutdatum 

2021-12-31. Enligt beslutet ska avtalet sägas upp och det nuvarande stödet som går till 

verksamheten bör överföras till det fria kulturlivet. Huvudmannaskapet för teatern ska ses 

över. Skälet som anges i budgethandlingen är att ”Stora Teaterns nuvarande form som 

gästspelsscen för kommersiella aktörer inte överensstämmer med det ursprungliga 

uppdraget”. 

I samband med beslut 2019-01-29 § 25 om budget för kulturnämnden 2019 bordlades 

yrkandet Angående Verksamheten vid Stora Teatern i ärende Fastställande av budget för 

kulturnämnden 2019 från (V), (MP) och (Fi). Kulturnämnden beslutade enligt ett 

reviderat yrkande från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) 2019-02-08 § 43 att 

gästspelsverksamheten vid Stora Teatern ska utvärderas utifrån de riktlinjer som 

kulturnämnden fastslog 2013-06-26. En oberoende utredning ska även ge insikter om 

Stora Teaterns roll för scenkonsten i Göteborg och regionen idag. Förvaltningens ska 

även ge en bedömning om verksamheten kan bedrivas vidare i andra former. 

Från 2011 har kulturförvaltningen kontrakt med Higab för att driva gästspelsverksamhet 

vid Stora Teatern. Innan dess, från 1994, bedrev kulturförvaltningen verksamheten vid 

Pusterviksteatern vid Järntorget, som var en gästspelsscen för samtida och internationell 

teater och dans, med ca 200 publikplatser. Eftersom lokalerna hade stora 

renoveringsbehov fattades så småningom beslutet om en flytt av verksamheten till 

Lagerhuset. Beslutet reviderades och verksamheten flyttade istället till Stora Teatern. 

Fr.o.m. 2013 finns ett uppdrag från kulturnämnden med målsättningar och inriktningar 

för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern. 

Förvaltningen har anlitat en extern och oberoende utredare för uppdraget genom 

direktupphandling våren 2019. Utredaren är erfaren och sakkunnig inom scenkonst-
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området och nationellt verksam utan direkta kopplingar till lokala institutioner i 

Göteborg. Utredaren medverkade vid kulturnämndens fördjupningsdag 2019-09-19 då 

kulturnämnden fick information och möjlighet att ställa frågor.  

Sammanfattning av utvärderingen av Stora Teaterns 
verksamhet från 2013  

Nedan redogörs för den oberoende utvärderingen av Stora Teaterns verksamhet från 2013 

i sammandrag. Utvärderingen återfinns i sin helhet i bilaga 1 till föreliggande 

tjänsteutlåtande.  

Utredaren beskriver bakgrunden till gästspelsverksamheten vid Stora Teatern idag med 

Pusterviksteatern som föregångare. Utvärderingen ger en bild av nuläget och innehåller 

en genomgång av verksamheten per år från 2013 t.o.m. 2018. Faktaunderlaget utgörs av 

uppgifter om ekonomi, organisation och genomförda aktiviteter. Utvärderingen innehåller 

bedömningar utifrån faktaunderlaget samt intervjuer med berörda aktörer och partners. 

Utredaren går igenom kulturnämndens uppdrag och bedömer att verksamheten har arbetat 

i enlighet med det uppdrag som gavs 2013 för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern.   

Utredaren menar att Stora Teatern och dess gästspelsverksamhet har en betydelse för 

staden och att den berikar stadens och regionens kulturliv. Verksamheten fyller ett behov 

som inte bedöms konkurrera med andra aktörer och den ges generellt ett gott omdöme. 

Utvärderingen visar också att det finns potential att utveckla verksamheten och inkludera 

det fria kulturlivet ytterligare. En bedömning är att verksamheten inte kan jämföras med 

den som bedrevs på Pusterviksteatern, eftersom huset ställer andra krav och ger andra 

förutsättningar. Stora Teatern är större, kulturminnesmärkt och verksamheten har stora 

intäktskrav och kan därför inte fylla riktigt samma funktion. 

Utredarens slutsats är att gästspelsverksamheten på Stora Teatern är värdefull för 

Göteborg som kulturstad, men att den borde ges ännu bättre förutsättningar för att nå sin 

fulla potential. Utredaren redogör för platsens och programutbudets unicitet, 

utvecklingsmöjligheter och tankar om hur huvudmannaskapet bör se ut framöver. 

Bedömningen är att dagens gästspelsverksamhet på Stora Teatern fortsatt behöver vara 

lokaliserad i huset, men att den skulle få organisatoriska fördelar och ges bättre och mer 

långsiktiga förutsättningar om den inordnades inom Göteborgs Stadsteater AB. 

Förslag i utvärderingen 

Utredarens förslag i sin helhet är: 

- Stora Teatern med tillhörande budget bör uppgå inom Göteborgs Stadsteater AB 

Avser drift av huset och gästspelsverksamheten. Rent organisatoriskt bör även Göteborgs 

Dans- och teaterfestival framöver produceras inom ramen för Göteborgs Stadsteater AB. 

Vidare utredning av förutsättningarna för och konsekvenserna av detta bör ske. 

- Västra Götalandsregionen bör samarbeta med Stora Teatern kring ett antal 

regionala uppdrag 

Angelägna samverkansområden torde avse regionala turnéslingor av nycirkus och andra 

större gästande produktioner, att Stora Teatern blir en regional nod avseende nycirkus och 

att Kulturpunkten får en regional roll som kommer regionens kulturaktörer och invånare 

tillgodo. Diskussion bör inledas mellan kulturförvaltningen, Göteborgs Stadsteater AB 
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och Västra Götalandsregionen kring Stora Teaterns samarbete med och uppdrag för 

Västra Götalandsregionen.  

- Förbättrade förutsättningar för Göteborgs fria scenkonstaktörer 

Frågor att titta på specifikt är bland annat de fria aktörernas produktionsmöjligheter, 

marknadsföring och speltillfällen, men också att öka medel för hyressubvention som 

möjliggör fler speltillfällen på Stora Teatern. Kulturförvaltningen bör verka för att 

inventera behov och förbättra förutsättningarna för Göteborgs fria scenkonstaktörer. 

Förvaltningens bedömning av om det är möjligt att driva 
verksamheten vidare i andra former 

Definition av Stora Teatern  

Förvaltningen vill förtydliga definitionen av uttrycket Stora Teatern för att nyansera vad 

som kan menas:  

- Gästspelsverksamheten vid Stora Teatern är den verksamhet som flyttade in på 

Stora Teatern när uppdraget gavs 2013. Den tidigare kommunala 

gästspelsverkssamheten bedrevs på Pusterviksteatern. Samtidigt som 

gästspelsverksamheten flyttade in på Stora Teatern började Kulturpunktens 

biljett- och informationsverksamhet byggas upp som ett stöd till det fria 

kulturlivet. Insatsen kunde synkroniseras och samordnas med behovet att etablera 

en biljettkassa för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern. I ett senare skede 

integrerades Göteborgs Dans- och teaterfestival i verksamheten. 

- Stora Teatern avser i sin konkreta form en plats och byggnad som är utformad för 

att möta specifika behov för scenkonstverksamhet. Den drevs ursprungligen som 

gästspelsscen innan den fick en egen producerande ensemble för musikteater 

samt balettkompani. Byggnaden är kulturminnesmärkt.  

- Byggnaden Stora Teatern utgör arbetsplats för andra verksamheter än 

gästspelsverksamheten som är organiserade inom sektor Fri konst och kultur i 

kulturförvaltningen, sedan bildandet av sektorn 2017, som Göteborgs Dans- och 

teaterfestival, Kulturnatta, Speldags och Sommarunderhållningen. Därtill finns 

stödfunktioner inom teknik och fastighet samt kommunikation och 

marknadsföring som stödjer alla verksamheter inom sektorn. Dessa verksamheter 

omfattas inte av uppdraget som gavs Stora Teatern 2013.  

Utgångspunkten i resonemangen nedan är att det är gästspelsverksamheten vid Stora 

Teatern som avses.  

Stora Teaterns gästspelsverksamhet ingår organisatoriskt som en avdelning inom sektor 

Fri konst och kultur. Inom sektorn finns fler publika verksamheter inom samtida 

konstformer som Göteborgs Konsthall, Urban Konst, Göteborg Konst, Frilagret, Skolbio, 

Speldags, Sommarunderhållningen, Göteborgs Dans- och teaterfestival, 

Kultursommarjobb och Instrumentförrådet. Kulturstöd är en stödjande och främjande 

konsulentverksamhet och där även utvecklingsuppdrag inom film och dans ingår.  

Sektor Fri konst och kultur hyser flera mindre verksamheter med likartade processer och 

eftersträvar effektiv resursanvändning genom att samordna behov och resurser när det 

gäller teknik, kommunikation och marknadsföring, hantering av fastigheter, 

administration och ekonomi. Det gemensamma i sektorns uppdrag utgörs av att erbjuda 
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göteborgare och besökare ett utbud som präglas av konstnärlig kvalitet och delaktighet. 

Gemensamt för flertalet verksamheter är samverkan med aktörer inom det fria kulturlivet.  

Nedan följer bedömningar a olika alternativ för huvudmannaskap samt resonemang om 

andra möjliga former avseende gästspelsverksamheten. 

Bedömning av olika alternativ 

Förvaltningen redogör nedan för bedömningen av styrkor och svagheter i relation till två 

olika alternativ:  

• fortsatt drift av gästspelsverksamheten vid Stora Teatern i kulturförvaltningens 

regi,  

• fortsatt drift av gästspelsverksamheten vid Stora Teatern med annan huvudman. 

Förvaltningen bedömer inte att det är relevant att undersöka ytterligare former eller andra 

alternativ vidare, men utvecklar generella resonemang nedan. 

Resonemang om andra möjliga former 

Beslutet i kommunfullmäktige 2018-11-22 § 11 innebär att den nuvarande verksamheten 

avvecklas och att medel överförs till det fria kulturlivet. Enligt beslutet framgår inte 

vilken verksamhet som kan vara lämplig att bedriva i byggnaden Stora Teatern. Ett 

utredningsuppdrag angående huvudmannaskap är tilldelat kommunstyrelsen och 

Göteborgs Stadshus AB. 

Avsluta verksamheten 

Alternativet att avsluta gästspelsverksamheten helt och inte använda byggnaden till 

kulturella och scenkonstnärliga ändamål, bedömer inte förvaltningen gynnar kulturlivet i 

Göteborg och regionen eller bidrar till måluppfyllelse enligt Göteborgs Stads 

kulturprogram.  

Förvaltningen bedömer att gästspelsverksamheten är till glädje för göteborgare och 

besökare och att den vidgar utbudet inom stadens kulturliv. Det är en tillgång och styrka 

att lokalen finns, är etablerad som gästspelsscen och att den tillgängliggörs för 

göteborgare och besökare från regionen, landet i stort och även i internationella 

sammanhang. 

Verksamhet i andra lokaler 

Alternativet att hysa gästspelsverksamheten i en helt annan lokal bedömer förvaltningen 

inte är ett ändamålsenligt alternativ. Att uppföra en ny scenlokal i liknande storlek med 

eventuell möjlighet att fylla flera olika funktioner, skulle innebära en mycket stor 

investering. GöteborgsOperans planer på en utbyggnad t.ex. är skrinlagda av ekonomiska 

skäl. Uppdraget att bedriva gästspelsverksamheten vid Stora Teatern har formats av 

byggnadens karaktär och lokalens förutsättningar. Bredden och djupet i 

programläggningen har även formats med utgångspunkt i att egenfinansieringsgraden är 

40 %. Det är inte görligt att överföra nuvarande koncept och flytta verksamheten till 

annan lokal utan att riskera att det medför högre kostnader.  

Nyttja befintliga lokaler 

Förvaltningen bedömer att befintliga scenlokaler behöver tas tillvara och användas på 

mest ändamålsenliga sätt. Stora Teatern fyller en stor del av stadens gästspelsbehov, i 

synnerhet gällande de större föreställningarna. För de mindre produktionerna räcker 
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kapaciteten inte till i dagsläget men där finns fler möjligheter. Aktörer i det fria 

kulturlivet med egna scener hyr ofta ut lokalen för gästspel. Flertalet scener i det fria 

kulturlivet rymmer ca 60 - 90 platser. Teater Aftonstjärnan och Angereds Teater har 

något större scener. Fler platser finns även på t.ex. Artisten och Frölunda Kulturhus. 

Tillgänglighet, ekonomiska förutsättningar och stödfunktioner varierar. 

Gästspelsverksamheten vid Stora Teatern kan tillgodose en del av behovet som finns i det 

fria kulturlivet, men inte hela och inte för alla konstformer, i nuläget.  

Behov av offentlig finansiering 

Det är även förvaltningens bedömning att gästspelsverksamheten vid Stora Teatern 

behöver drivas med stöd av offentlig finansiering, för att värna en konstnärlig inriktning 

och en hög grad av tillgänglighet. Storleken på scenen och kulturminnesmärkningen 

bidrar till att en kommersiell aktör har svårt att få en gästspelsverksamhet lönsam. Ingen 

förening torde vara beredd att axla det tunga ekonomiska ansvaret att överta ett 

hyreskontrakt för Stora Teatern.  

Fortsatt drift av gästspelsverksamheten vid Stora Teatern i 
kulturförvaltningens regi 

Förvaltningens bedömning av styrkor och svagheter 

En styrka med att gästspelsverksamheten vid Stora Teatern är organiserad inom 

kulturförvaltningen är samverkan inom sektorn, där gemensam kompetens utgör en nod 

för teknik, kommunikation, marknadsföring samt produktion, som hela sektorn delar.  

Att tillhöra en större organisation kan också ge ekonomisk stabilitet och det finns 

generella stödfunktioner i en förvaltning. 

En svaghet är att de ekonomiska förutsättningarna är sårbara och att sektorns samman-

tagna ekonomiska resultat är överordnat enskilda enheters. Det höga egenfinansierings-

kravet vid Stora Teaterns gästspelsverksamhet utgör en risk för sektorn på så sätt att 

eventuella underskott måste täckas tillsammans av sektorns andra enheter. Det innebär 

även en ekonomisk risk för förvaltningen som helhet. Kommunbidraget är baserat på en 

ettårsperiod med begränsade möjligheter till hantering över årsskiften. Det finns behov i 

verksamheten av långsiktig ekonomisk planering. 

En annan svaghet är att den dynamiska gästspelsverksamheten hanterar många 

korttidsanställningar och avtalsformer som inte är vanligt förekommande i förvaltningen 

för övrigt. Det innebär att direktupphandlingar och specifika hanteringar förekommer, 

vilket ger längre beslutsvägar än där processer är mer standardiserade. 

Ytterligare en svaghet kan vara att Stora Teatern är mindre självständig inom 

kulturförvaltningens organisation än inom t.ex. ett bolag. Det skulle kunna uppstå 

situationer då det är svårare att upprätthålla principen om armlängds avstånd mellan 

förvaltning och nämnd än mellan en verksamhet och dess bolagsstyrning.  

Förvaltningen följer stadens ekonomiska styrmodell vilket kan innebära en s.k. inlåsning 

för en verksamhet med hög grad av egenfinansiering. Gästspelsverksamheten är inte en 

egen resultatenhet och kan inte planera sin ekonomi över tid, utan behöver samspela med 

övriga förvaltningen på årsbasis.  
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Fortsatt drift av gästspelsverksamheten vid Stora Teatern med annan 
huvudman 

Många scenkonstinstitutioner drivs av offentligt ägda bolag. Det är en vanlig form av 

huvudmannaskap i scenkonstbranschen. Ett offentligt bolag för scenkonst kan t.ex. ägas 

av staden eller regionen.  

Ett fristående bolag för drift av gästspelsverksamheten på Stora Teatern skulle kunna ägas 

av staden eller regionen. Eftersom staden ser över sin bolagsstruktur och har som 

ambition att minska antalet bolag, ser inte förvaltningen att det är ett realistiskt förslag att 

skapa ett fristående kommunalt bolag för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern.  

Ett annat alternativ är att inordna driften av verksamheten i ett befintligt bolag.  

Näraliggande verksamheter som drivs i bolagsform är t.ex. Göteborgs Stadsteater AB 

som ingår i Göteborgs Stadshus AB och ägs av staden. Göteborgs Symfoniker AB, 

Göteborgsoperan AB och Regionteater Väst AB ägs av Västra Götalandsregionen och är 

andra exempel. För göteborgare och besökare spelar huvudmannen en mindre roll och 

många är omedvetna om en institutions ägarskap.  

Vilka fördelar och synergieffekter som kan uppnås genom att inordna driften av 

gästspelsverksamheten vid Stora Teatern i ett befintligt bolag behöver belysas och utredas 

vidare. Enligt den oberoende utvärderingen är Göteborgs Stadsteater AB som huvudman 

ett alternativ att utreda vidare. Förvaltningen delar bedömningen att det är ett intressant 

alternativ som kan ligga nära till hands eftersom det kan ge samordningsfördelar och 

innebär ett fortsatt ägande inom staden. Dessutom har Göteborgs Stadshus AB i 

samverkan med kommunstyrelsen getts i uppdrag att utreda det framtida 

huvudmannaskapet för Stora Teatern, i samband med kommunfullmäktiges beslut om 

stadens budget 2018-11-22 § 11. 

Såvida driften av gästspelsverksamheten vid Stora Teatern ska inordnas i Göteborgs 

Stadsteater AB krävs ett förberedelsearbete och förslaget behöver utredas vidare. Det 

avser såväl gästspelsverksamhetens övergång organisatoriskt, ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt till ett kommunalt bolag, som organiseringen inom sektor Fri konst 

och kultur för kvarvarande enheter och verksamheter. 

Förvaltningens bedömning av styrkor och svagheter med drift inom ett kommunalt bolag 

En styrka är att gästspelsverksamheten vid Stora Teatern kan få en mer specifik identitet 

med ett tydligare uppdrag och mer långsiktiga förutsättningar organisatoriskt och 

ekonomiskt om den inordnas i Göteborgs Stadsteater AB. Samordning med mer likartade 

verksamheter än idag kan vara både resurseffektiv och utvecklande för verksamheten. 

Ekonomihanteringen kan bli mer verksamhetsnära och ändamålsenlig med en egen 

resultatenhet inom bolaget. 

En styrka kan också bli att likställa organisationen med andra scenkonstinstitutioner och 

tydligare precisera ett konstnärligt ledarskap och en profil. 

En fortsatt och utvecklad samverkan med aktörer i det fria kulturlivet kan gynnas av att 

flera scener och scenkonstnätverk ingår i samma organisation. 

Enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) Principer för styrning av landstings- 

och kommunägda bolag har en bolagsstyrelse som huvudfokus att styra och stödja 

verksamhetens utveckling och kan således vara mer specifik i sitt uppdrag än en nämnd 



 

 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 12 (16) 

   

   

som styrs av ett reglemente med ett mycket bredare uppdrag. I ett kommunalt bolag styrs 

verksamheten av såväl kommunallagen som av aktiebolagslagen. Styrelsen kan ta tillvara 

kommunens och medborgarnas intressen genom att vara aktiva ägare. Att vara aktiv ägare 

innebär både att ställa krav på bolaget och att ge detta, inom alla områden, bästa möjliga 

förutsättningar.  

En svaghet med en förändring kan vara att fördelarna inte uppväger det merarbete som 

det innebär att omstrukturera tre verksamheter: den som ska ges ny driftsform, det 

mottagande bolagets verksamheter samt förvaltningen som idag hyser 

gästspelsverksamheten vid Stora Teatern och som behöver avveckla gemensamma 

funktioner och skapa nya strukturer. 

Sammantagen bedömning 

Förvaltningens sammantagna bedömning är att förslaget att inordna driften av 

gästspelsverksamheten vid Stora Teatern i bolagsform sannolikt är att föredra framför 

fortsatt drift inom kulturförvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att en fördjupad 

utredning bör genomföras.   

Bedömningen är att det kan bli mer resurseffektivt med möjligheter till mer samordning 

med liknande verksamheter om driften inordnas t.ex. inom Göteborgs Stadshus AB. Det 

kan bli en fördel för gästspelsverksamheten med mindre samordning, ekonomi och 

administration kopplad till kulturförvaltningens övergripande styrning och uppföljning.  

Behov av fortsatt utredning 

En utredning av eventuell alternativ driftsform för gästspelsverksamheten vid Stora 

Teatern behöver kopplas till verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska 

konsekvenser.   

De ekonomiska konsekvenserna av en alternativ driftsform kan innebära 

intressekonflikter. Utredningen behöver beakta att förvaltningen är organiserad för att 

synkronisera med staden i övrigt. Stödfunktioner i form av HR, ekonomi, kommunikation 

och teknik används för fler verksamheter i förvaltningen. I mottagande organisation, 

såvida det kommer att bli en inordning av driften i ett offentligt ägt bolag, finns 

stödfunktioner redan. De kan förvisso behöva förstärkning, men utredningen behöver 

beakta att stödfunktioner både behöver flytta med och stanna kvar, eftersom en förändrad 

driftsform påverkar övriga verksamheter i förvaltningen som helhet.  

Att säga upp hyresavtalet på Stora Teatern eller att flytta över avtalet till en annan 

huvudman kommer att medföra ökade kostnader för kulturförvaltningen i form av ny 

lokalisering för de verksamheter som idag har sin placering i huset.  

Senast 2020-12-30 behöver hyreskontraktet för Stora Teatern sägas upp för att gälla 

fr.o.m. 2021-12-30. En utredning om eventuell alternativ driftsform för 

gästspelsverksamheten vid Stora Teatern behöver snarast kopplas samman med det 

uppdrag som getts i kommunfullmäktiges budget som antogs 2018-11-22 § 11 där 

Göteborgs Stadshus AB i samverkan med kommunstyrelsen getts i uppdrag att utreda det 

framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern. 
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Förvaltningen ser ett behov av att utreda: 

• verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av en 

överföring av huvudmannaskapet för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern 

från fackförvaltning till bolagsform, 

• om Göteborgs Stadsteater AB är det bästa alternativet eller om annan bolagsform 

utgör mer fördelaktigt alternativ som huvudman för gästspelsverksamheten vid 

Stora Teatern, 

• Västra Götalandsregionens intresse av utökat samarbete med och uppdrag för 

gästspelsverksamheten vid Stora Teatern samt Kulturpunkten,  

• konsekvenser för de fria scenkonstaktörernas tillgång till gästspelsscen i 

Göteborg med en eventuellt förändrad driftsform för gästspelsverksamheten vid 

Stora Teatern, inklusive hanteringen av hyressubventionen, 

• konsekvenser av att inkludera Göteborgs Dans- och teaterfestival i en eventuellt 

förändrad driftsform,  

• hur hyreskontraktet för Stora Teatern mellan kulturförvaltningen och Higab ska 

hanteras med anledning av att uppsägning måste ske senast 2020-12-30 för att 

följa kommunfullmäktiges beslut. 

Uppdraget bör hanteras skyndsamt av arbetsmiljöskäl och redovisas till 

kommunfullmäktige senast andra kvartalet 2020.  

Kommentarer till utredarens förslag i den oberoende utvärderingen 

Förvaltningen lämnar kommentarer nedan till den externa utredarens förslag i 

utvärderingen. Utredaren föreslår att kulturförvaltningen ges i uppdrag att:  

- Stora Teatern med tillhörande budget bör uppgå inom Göteborgs Stadsteater AB 

Avser drift av huset och gästspelsverksamheten. Rent organisatoriskt bör även 

Göteborgs Dans- och teaterfestival framöver produceras inom ramen för Göteborgs 

Stadsteater AB. Vidare utredning av förutsättningarna för och konsekvenserna av 

detta bör ske. 

Förvaltningen delar utredarens bedömning att det finns fördelar med att Stora Teaterns 

gästspelsverksamhet med tillhörande budget inordnas i Göteborgs Stadsteater AB. 

Verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser behöver belysas. 

Hänsyn behöver tas till att stödfunktioner för gästspelsverksamheten idag delas med 

andra verksamheter inom förvaltningen. Vad som utgör tillhörande budget för 

gästspelsverksamheten behöver utredas. 

Göteborgs Dans- och teaterfestival behöver utredas specifikt då anslaget för festivalen 

balanseras årligen mot anslaget till GIBCA (Gothenburg International Biennal for 

Contemporary Art), som båda hanteras inom kulturnämndens budget med ett vartannat-

årsförfarande. 

Förslaget förutsätter att kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att den 

pågående utredningen avseende huvudmannaskap för Stora Teatern, beaktar den 

utvärdering som är föremål för detta ärende samt kulturnämndens beslut. Förvaltningen 

föreslår att utredningen görs skyndsamt av arbetsmiljöskäl. 
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- Västra Götalandsregionen bör samarbeta med Stora Teatern kring ett antal 

regionala uppdrag 

Angelägna samverkansområden torde avse regionala turnéslingor av nycirkus och 

andra större gästande produktioner, att Stora Teatern blir en regional nod avseende 

nycirkus och att Kulturpunkten får en regional roll som kommer regionens 

kulturaktörer och invånare tillgodo. Diskussion bör inledas mellan 

kulturförvaltningen, Göteborgs Stadsteater AB och Västra Götalandsregionen kring 

Stora Teaterns samarbete med och uppdrag för Västra Götalandsregionen.  

Förvaltningen menar att den föreslagna utredningen som kopplas till 

kommunfullmäktiges uppdrag att utreda huvudmannaskap för Stora Teatern, även bör 

belysa Västra Götalandsregionens intresse av samarbete med och uppdrag för Stora 

Teaterns gästspelsverksamhet samt Kulturpunkten. Samtal om detta kan även föras i 

kulturnämndens ordinarie forum för dialog med Västra Götalandsregionen.  

- Förbättrade förutsättningar för Göteborgs fria scenkonstaktörer 

Frågor att titta på specifikt är bland annat de fria aktörernas 

produktionsmöjligheter, marknadsföring och speltillfällen, men också att öka medel 

för hyressubvention som möjliggör fler speltillfällen på Stora Teatern. 

Kulturförvaltningen bör verka för att inventera behov och förbättra förutsättningarna 

för Göteborgs fria scenkonstaktörer. 

Förslaget att förbättra förutsättningarna för Göteborgs fria scenkonstaktörer, arbetar 

förvaltningen regelbundet med inom olika uppdrag. En översyn av kulturstödet till det 

fria kulturlivet 2018 ledde till reviderade stödformer och riktlinjer som trädde i kraft 

2019-06-01. Översynen beskrev verksamhetsmässiga och ekonomiska förhållanden för 

det fria kulturlivet i Göteborg och ledde även till rekommendationer som innebär att 

staden behöver samverka mer inom flera områden för att tillgängliggöra resurser för det 

fria kulturlivet. Staden har även pågående film- och danssatsningar där t.ex. en 

produktionsmiljö för dans utreds. Nivån på budgeten för kulturstöd till det fria kulturlivet 

är en politisk prioriteringsfråga som har en koppling till detta ärende. 

Det fria kulturlivets behov behöver beaktas i samband med att en alternativ driftsform för 

gästspelsverksamheten vid Stora Teatern utreds. Såvida en ny organisering sker inom 

Göteborgs Stadsteater AB, bör frågan aktualiseras huruvida fler scener periodvis kan 

göras tillgängliga för gästspel av scenkonstaktörer i det fria kulturlivet. 

Förvaltningens bedömning och förslag  

Förvaltningen bedömer att den externa utredaren har fullgjort sitt uppdrag och 

sammantaget besvarat frågan om huruvida verksamheten har bedrivits i enlighet med de 

riktlinjer som kulturnämnden fastslog 2013. 

Förvaltningen har också lämnat en bedömning av om det är möjligt att driva 

verksamheten vidare i andra former. Den sammantagna bedömningen är att förslaget att 

inordna gästspelsverksamheten vid Stora Teatern i bolagsform sannolikt är att föredra 

framför fortsatt drift inom kulturförvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att frågan 

utreds vidare enligt förslaget nedan. Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till 

kulturnämnden: 
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1. Kulturnämnden godkänner den oberoende utvärderingen: Stora Teatern, 

Utvärdering av verksamheten från 2013 och förslag på utveckling framåt, i 

enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Kulturnämnden förklarar uppdraget att genomföra en oberoende utvärdering av 

verksamheten vid Stora Teatern från hösten 2013 fram till idag som fullgjort.  

3. Kulturnämnden godkänner förvaltningens bedömning om det är möjligt att driva 

verksamheten vidare i andra former.  

4. Kulturnämnden förklarar uppdraget att förvaltningen gör en bedömning av om 

det är möjligt att driva verksamheten vidare i andra former som fullgjort. 

5. Kulturnämnden förklarar uppdraget att redovisa utvärdering och förvaltningens 

bedömning om eventuell fortsatt verksamhet senast sista kvartalet 2019 som 

fullgjort.  

6. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget till 

kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB att utreda det framtida 

huvudmannaskapet för Stora Teatern (KF:s budget 2018-11-22 § 11) utökas med 

en utredning om en eventuell alternativ driftsform för gästspelsverksamheten vid 

Stora Teatern, med uppdragsformulering enligt kulturförvaltningens 

tjänsteutlåtande.  

 

Förvaltningen föreslår att utredningsuppdraget enligt förslag till beslut, punkt 6 ska 

belysa:  

• verksamhetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av en 

överföring av huvudmannaskapet för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern 

från fackförvaltning till bolagsform, 

• om Göteborgs Stadsteater AB är det bästa alternativet eller om annan bolagsform 

utgör mer fördelaktigt alternativ som huvudman för gästspelsverksamheten vid 

Stora Teatern, 

• Västra Götalandsregionens intresse av utökat samarbete med och uppdrag för 

gästspelsverksamheten vid Stora Teatern samt Kulturpunkten,  

• konsekvenser för de fria scenkonstaktörernas tillgång till gästspelsscen i 

Göteborg med eventuellt förändrad driftsform för gästspelsverksamheten vid 

Stora Teatern, inklusive hanteringen av hyressubventionen, 

• konsekvenser av att inkludera Göteborgs Dans- och teaterfestival i en eventuellt 

förändrad driftsform,  

• hur hyreskontraktet för Stora Teatern mellan kulturförvaltningen och Higab ska 

hanteras med anledning av att uppsägning måste ske senast 2020-12-30 för att 

följa kommunfullmäktiges beslut. 

Uppdraget bör hanteras skyndsamt av arbetsmiljöskäl och redovisas till 

kommunfullmäktige senast andra kvartalet 2020.  
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Bakgrund 
 
Stora Teatern mitt på avenyn i Göteborg med adressen Kungsparken 1 är stadens scen för svenska 
och internationella gästspel inom scenkonst. Den drivs sedan 2012 av kulturförvaltningen i 
Göteborgs Stad. På Stora Teatern presenteras en bred scenkonstverksamhet – cirkus, musik, teater, 
dans, samtal och debatter. Ambitionen är att vara en plats där kulturintresserade göteborgare möter 
ett rikt utbud bestående av det mest underhållande, samtida, utmanande och ibland provocerande. 
 
Stora Teatern har ca 75 000 besökare och ungefär 200 föreställningar per år. I Stora Teatern ryms 
också organisatoriskt verksamheterna Göteborgs dans- och teaterfestival, Sommarunderhållningen, 
Speldags och Kulturpunkten. I fastigheten finns även en annan hyresgäst, Stureplansgruppen, som 
driver restaurangverksamhet i teaterkällaren och på uteserveringen och som har ensamrätt till 
serveringen i huset. 
 
I den av Göteborgs Stad kommunfullmäktiges antagna budget för 2019 finns ett uppdrag till 
kulturnämnden att säga upp hyreskontraktet med fastighetsägaren Higab för Stora Teatern med 
slutdatum 31 december 2021. Det framtida huvudmannaskapet för Stora teatern ska utredas  
av Göteborgs Stadshus AB i samverkan med kommunstyrelsen. Den styrande politiska minoriteten 
menar att verksamheten på teatern i nuvarande form inte överensstämmer med det ursprungliga 
uppdraget och att stödet till verksamheten bör överföras till det fria kulturlivet. Därav denna 
utredning. 
 
I fortsättningen avses med Stora Teatern, gästspelsverksamheten vid Stora Teatern i 
kulturförvaltningens regi, som också är det huvudsakliga föremålet för utredningen. 
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Uppdraget och tillvägagångssätt 
 
I februari 2019 beslutade Göteborgs Stads kulturnämnd att kulturförvaltningen ska tillsätta en 
oberoende utredning för att utvärdera Stora Teaterns verksamhet. Av direktiven framgår att 
utvärderingen ska ske av Stora Teaterns verksamhet från hösten 2013 fram till idag. Utvärderingen 
ska svara på om verksamheten bedrivits i enlighet med kulturnämndens riktlinjer, om vilken roll 
verksamheten spelar för scenkonsten i Göteborg och regionen idag och om det är möjligt att driva 
verksamheten vidare i andra former. Utvärdering och kulturförvaltningens bedömning om eventuell 
fortsatt verksamhet ska redovisas till nämnden senast sista kvartalet 2019. 
 
Jag har som extern utredare fått ansvaret för att göra utvärderingen och har arbetat med den under 
våren och sommaren. Några av de frågeställningar som har legat till grund för mitt arbete är  
hur den nuvarande verksamheten har utvecklats under de senaste åren, hur den har lyckats uppfylla 
uppdraget från kulturnämnden och vilken funktion Stora Teatern har som centralt belägen kultur- 
scen i staden. Och inte minst, finns det andra alternativa organisationsformer för verksamheten? 
 
För att utföra mitt uppdrag har jag tagit del av en mängd dokument, skrivelser och statistik från 
kulturförvaltningen och från Stora Teatern rörande verksamheten från 2013 och framåt.  
Jag har också träffat och samtalat med ett stort antal personer verksamma i Stora Teaterns närhet 
direkt eller indirekt, både lokalt, regionalt och nationellt. En förteckning över de personerna 
återfinns på sid 63.  
 
I rapporten redogörs i korthet för verksamheten och viktiga händelser från 2013 och framåt så att 
läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om verksamhetens art. Jag gör en kortare sammanställning 
av svaren från de intervjuer jag har genomfört, samt presenterar mina slutsatser och förslag till 
beslut för framtida åtgärder.  
 
I rapporten återfinns också på sid 37-59 en fullständig förteckning över den repertoar som har visats 
under de senaste åren, redovisad med titel, medverkande, om det är ett eget arrangemang eller 
Uthyrning, vilken genre inom scenkonstområdet arrangemanget kan sägas höra hemma samt lokal 
eller scen och antal föreställningar.  
 
Syftet med denna förteckning är att ge en överblick över de program som presenterats och 
aktiviteter som genomförts på Stora Teatern under de aktuella åren. De summerade siffrorna är inte 
identiska med, utan större, än inrapporterade nyckeltal till kulturnämnden. Detta eftersom de 
inrapporterade nyckeltalen har följt förvaltningens riktlinjer för det aktuella året. 
 
Jag har också ansett det vara väldigt viktigt att kunna redovisa ekonomiska förhållanden under 
dessa år – en förteckning över intäkter och kostnader finns därför också som bilaga, sid 60-62. 
 
För att kunna göra korrekta jämförelser mellan åren har jag koncentrerat mig med början på 2013, 
som var det första fullständiga verksamhetsåret fram till och med 2018, där ekonomiskt resultat och 
statistik är fullständig. 
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Stora Teatern  
– en kort historisk tillbakablick 
 
Stora Teatern invigdes 1859. Fram till 1880 hette den Nya Theatern och har sedan dess populärt 
kallats för Storan. Intressant att notera utifrån dagens gästspelsuppdrag är att teatern den första 
tiden inte hade en egen, fast ensemble – man var en renodlad gästspelsscen i begynnelsen och 
besöktes av turnerande grupper.  
 
Fram till 1910-talet spelades främst dramatisk teater, opera och operetter, men också farser  
och lustspel. När Lorensbergsteatern öppnade 1916 övergick Stora Teatern främst till att presentera 
opera och operett. Ekonomiska förhållanden gjorde att dåvarande teaterchef Albert Ranft beslutade 
att sälja teatern 1917 och planer på att bygga om lokalen till biograf fanns. Tack vare Storans 
Teaterförening och en stark opinion bland göteborgarna för att rädda verksamheten kunde ett nytt 
bolag, AB Stora Teatern, ta över verksamheten.  
 
När teatern 1920 övertogs av AB Göteborgs Lyriska Teater blev det startskottet för en flera 
decennier lång period – fram till 1994 – som Göteborgs ledande scen för opera, operett, musikal 
och balett. Långvariga succéuppsättningar av Lilla Helgonet, Vita hästen, My fair lady, Spelman på 
taket och Lars Johan Werles och Tage Danielssons Animalen kan nämnas. Stora Teaterns balett var 
Göteborgs eget balettkompani mellan 1920 och 1994. Där fanns även Stora Teaterns balettskola. 
 
När GöteborgsOperan invigdes 1994 och blev stadens hemmascen för opera, musikal och dans 
fungerade Stora Teatern återigen som gästspelsscen för att 2000-2002 fungera som tillfällig scen  
för Göteborgs Stadsteater under ett ombyggnadsskede.  
 
2003 tecknade hyresvärden Higab kontrakt med SAMI, Svenska artisters och musikers 
intresseorganisation, för att bedriva konsert-, konferens- och restaurangverksamhet i huset.  
SAMI:s kontrakt sades av ekonomiska skäl upp i förtid våren 2010.  
 
Från och med den 1 april 2011 har Kulturförvaltningen i Göteborg kontrakt med Higab att driva 
verksamhet på Stora Teatern.  
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Pusterviksteatern  
– en föregångare 
 
Pusterviksteatern byggdes som biograf och invigdes 1922 under namnet Järntorgsbiografen  
– sedermera Rialto och Prisma. 1990 tog Nationalteatern över verksamheten, men redan efter  
några år lade Nationalteatern ner sin teaterdel och blev en renodlad rockorkester.  
 
Därefter bytte lokalen namn till just Pusterviksteatern och blev 1994 en gästspelsscen för samtida 
och internationell teater och dans, som drevs av Göteborgs Stads kulturförvaltning.  
 
Pusterviksteatern hade två scener, Stora och Lilla scen, och en bar och café. Inriktningen och 
positionen var tämligen unik i sitt slag, även i en nationell kontext. Repertoaren – som täckte hela 
scenkonstområdet – utgjordes av en blandning av relativt okända fria grupper och etablerade 
nationella och internationella gästspel.  
 
Pustervik var en höggradig intressant och omtyckt presentatör av scenkonst, inte minst tillgängligt 
kulturliv inom danskonsten, med en trogen publik. Även i bardelen presenterades konserter och 
klubbar, men då i regi av den privata restauratören. Pustervik var också platsen för arrangemang 
tillsammans med Göteborgs dans- och teaterfestival och Göteborg Film Festival. 
 
På mitten av 2000-talet konstaterades att lokalerna hade stora renoveringsbehov för att anpassas  
till att fungera på bästa sätt, till exempel behövde en evakueringsväg inrättas och lokalerna behövde 
också tillgänglighetsanpassas och ljudisoleras. Stora arbetsmiljöproblem konstaterades, även inom 
det psykosociala och organisatoriska området. Likaså fanns det önskemål om fler publikplatser  
för att skapa bättre intäktsmöjligheter. Kommunen kunde inte bekosta upprustningen, eftersom man 
inte ägde lokalerna. 2005 löpte hyreskontraktet med den privata hyresvärden ut.  
 
Kulturförvaltningen valde att se sig om att bedriva scenkonstverksamhet på annan plats.  
 
Planer – och även beslut 2009 – fanns på att flytta in i Lagerhuset, som man skrev kontrakt med.  
I Lagerhuset fanns bland annat Kulturverkstan, Nätverkstan och några förlag. Kulturförvaltningen 
visade intresse för delar av bottenplan och källarplan, totalt 1.500 kvadratmeter, som skulle 
inrymma två mindre scener, restaurang/café och kontorsutrymmen. Det fanns också tankar om en 
helt ny tillbyggnad på ca 400 kvadratmeter, som skulle rymma en större gästspelsscen liknande den 
som fanns på Pustervik. 
 
Under processen dök Stora Teatern upp som en alternativ lokal för gästspelsverksamheten  
– i samband med att SAMI avflyttade från Stora Teatern och kulturförvaltningen hade övertagit 
hyreskontraktet. Pustervik drivs sedan 2012 som en renodlad musik- och klubbscen i privat regi. 
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Stora Teatern idag  
 
2012 öppnade Stora Teatern igen – nu i Kulturförvaltningens regi med uppdrag att vara en 
gästspelsscen för scenkonst. Kulturförvaltningen hyr alla delar av huset exklusive restaurangdelen, 
som hyrs av Stureplansgruppen. 
 
Den uttalade ambitionen är att vara Göteborgs scen för svenska och internationella gästspel inom 
scenkonst. Man ska ha en bredd och spets som gör verksamheten attraktiv för många olika 
målgrupper. Stora Teatern har som mål att visa alla delar inom scenkonstområdet, med en extra 
tydlig profil som scen för nycirkus. 
 
Visionen sammanfattas så här: ”Stora Teatern ska vara Nordens främsta gästspelsscen för scenkonst 
– en scen med internationell prägel som berikar göteborgarna med föreställningar som annars gått 
staden förbi”. 
 
De senaste åren har Stora Teatern i genomsnitt presenterat drygt 200 arrangemang per år. Ungefär 
hälften presenteras i eget arrangemang och hälften i form uthyrningar. Musik, teater och cirkus står 
för ungefär ett tjugotal arrangemang vardera per år, och resten utgörs av dans, samtal, humor-
arrangemang och program för barn och unga.  
 
Stora scenen utnyttjas för ungefär 160 –180 föreställningar kvällar per år. De mindre  
utrymmena Kristallen mellan 20 – 30 gånger per år, medan Stora Baletten härbärgerar upp till  
270 arrangemang, varav många av tillfällena är cirkusklasser.  
 
En sammanställning av antal arrangemang för åren 2013 – 2018 finns på sid 37-59, som också 
innehåller en repertoarförteckning per år.  
 
 
– Stora Teaterns uppdrag 
 
2013 formulerades Stora Teaterns uppdrag, som beslutades av kulturnämnden. Sammanfattningsvis 
var uppdraget från Göteborgs Stad att bli en ledande gästspelsscen med svenska och internationella 
produktioner, men också fungera som en resurs för stadens och regionens fria scenkonstaktörer.  
 
Utbudet ska vara brett med program från hela scenkonstområdet, med särskilt fokus på barn  
och unga. Det är klart uttalat att man ska samarbeta med många aktörer och generera egenintäkter, 
bland annat genom att upplåta teatern till uthyrningar. 
 
Uppdraget återfinns i sin helhet på sid 36. 
 
 
– Organisation 
 
Sedan 2012 har verksamheten på Stora Teatern som sagts bedrivits inom kulturförvaltningen.  
I februari 2017 gjordes en omorganisation inom kulturförvaltningen och sättet att budgetera, 
kostnadsföra och strukturera verksamhet och bemanning förändrades.  
 
Sedan dess ingår Stora Teatern inom en av kulturförvaltningens tre sektorer, Fri konst och kultur, 
där också Göteborgs Konsthall, kulturhuset Frilagret, stödgivning till det fria kulturlivet ingår,  
för att nämna några verksamheter. Stödfunktioner som administration samt marknadsföring och 
kommunikation har centraliserats till sektorn Fri Konst och Kultur och Stora Teaterns 
gästspelsverksamhet är inte längre en organisatoriskt eller ekonomiskt sammanhållen resultatenhet. 
 
Ansvaret för Stora Teaterns drift och verksamhet – inklusive produktion och program – ligger på 
teaterchefen. som sedan 2012 är Martin Hansson. Teaterchefen ansvarar också för personalbudget, 
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både anställda och uppdragstagare, för teatern inklusive Dans- och teaterfestivalen, 
Sommarunderhållningen och Speldags.  
 
Bemanningen på Stora Teatern utgörs av 9,7 årsverken (per september 2019), som direkt arbetar 
med teaterns verksamhet. Tjänsterna består, förutom av teaterchef, av producenter, tekniker, 
fastighetsansvarig, vaktmästare, kommunikatörer och biljettförsäljare. Organisatoriskt så har 
avdelningen Stora Teatern också ansvar för kulturförvaltningens verksamheter Göteborgs dans- och 
teaterfestival, Sommarunderhållningen, Speldags och Kulturpunkten.  
 
Till verksamheten är också knuten marknadschef med ansvar för sektorns totala marknadsföring, 
liksom ekonom och administratör. Inom den totala budgeten för sektorn finns också sedan 2017 
personalrelaterade kostnader, kostnader för Kulturpunkten, hyra och fastighetsrelaterade kostnader. 
 
 
– Nyckel- och volymtal för Stora Teaterns gästspelsverksamhet 2012 – 2018 
 
Årligen inrapporterade till kulturnämnden enligt gällande riktlinjer för det aktuella året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Ekonomi  
 
Den största intäktskällan är biljettförsäljningen som har ökat varje år, för 2018 låg den på  
6,8 miljoner kronor för gästspelen på Stora Teatern, medan den andra stora intäktskällan, 
uthyrningar samt omsättningshyra, uppgick till 5 miljoner kronor. De stora kostnadsposterna för 
motsvarande år fördelades på personal: 6,5 miljoner kronor och lokalhyra 5 miljoner. Köp av 
gästspel uppgick till drygt 6 miljoner. För en mer detaljerad redogörelse för intäkter och kostnader, 
se sid 60-62. 
 
Uthyrningarna består av korttidsuthyrningar till andra arrangörer – produktions- och bokningsbolag 
– för offentliga evenemang. Prissättningen är marknadsmässig. Att bedriva Uthyrningsverksamhet  
är tydligt formulerat i uppdraget: ”Stora Teaterns grundfinansiering ska utgöras av ett kommunalt 
bidrag, men teatern förväntas successivt öka sina egenintäkter genom bland annat uthyrningar.”  
 
Som framgår av nedanstående redogörelser har teatern haft en gynnsam utveckling gällande 
publiksiffror och egenfinansiering. Antalet besökare på Stora scenen är drygt 70.000 per år. 
Stureplansgruppen har sedan 2018 upphört med arrangemang under rubriken Backstage, därav  
den totala publikminskningen. Beläggningsgraden ligger strax under 80% och snittkostnaden  
per besök har sjunkit betydligt sedan starten 2012.  
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En gammal byggnad har också stora underhållningsbehov som är nödvändiga att åtgärda för att 
kunna bedriva scenverksamhet i huset. Hyresvärden Higab byter så kallat övermaskineri sedan 
2014. Hela råsystemet med tillhörande hydraliksystem, styrsystem och motorer kommer att ha 
kostat i storleksordningen 20 miljoner och bedöms vara färdigt 2021. En nödvändig investering för 
att Stora Teatern ska kunna svara upp mot de krav som ställs av moderna scenkonstproduktioner. 

I dagsläget finns kostnader för investeringar gjorda under åren 2012 – 2018 i budget för 2019  
om knappt 1,4 miljoner kronor. De närmsta fem åren behövs ytterligare tillskott av budget för att 
möta behoven – 2023 beräknas investeringskostnaden ha ökat med 1,5 miljoner kronor. 
 
 
– Utveckling av egenintäkter 2012 – 2021 
 
Som synes i nedanstående diagram har egenintäkterna ökat successivt från 2012 fram till i år.  
Från 2020 prognosticeras en nedgång, som främst beror på att minskningen av omsättningshyran 
från Stureplansgruppen då antas slå igenom och inte kommer att kunna kompenseras av ökad 
biljettförsäljning och intäkter från uthyrningar.  
 
Den prognosticerade minskade biljettförsäljningen är en antagen effekt av den lägre omsättnings-
hyran, vilket inte medger samma antal programpunkter som tidigare, något som i sin tur sannolikt 
kommer att resultera i färre sålda biljetter.  
 
Med nuvarande uppdrag och inriktning på programmet har alltså verksamheten nått ett slags tak för 
egenintäkterna och för att undvika detta scenario så skulle det kommunala verksamhetsbidraget 
behöva förstärkas.  
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– Publika lokaler  
 
Fastighetens ålder, olika ombyggnationer under årens lopp, den interna logistiken och kraven på 
säkerhet och arbetsmiljöaspekter gör att underhåll och drift är komplicerad.  
 
Stora scenen har en publikkapacitet på cirka 620 platser, varav 550 anses bra platser för att uppleva 
scenkonst, beroende på respektive produktions förutsättningar och siktlinjer. Parkett ligger en 
trappa upp från huvudentrén. De främre stolsraderna är i samma nivå som scenen, vilket gör att 
sikten kan vara begränsad. Det finns också tre publikbalkonger, varav sidoplatser på 2:a balkong 
och 3:e balkong har begränsad sikt. 
 
Kristallen finns två trappor upp huset och har plats för cirka 150 personer. Det fungerar som 
teaterns publika servering, med utsikt över Bältesspännarparken. I Kristallen arrangeras också ett 
antal evenemang – samtal, filmvisningar och klubb – under året. 
 
Stora Baletten var tidigare repetitionslokal för balettdansarna vid Stora Teatern. Vid föreställningar 
ryms cirka 50 – 60 publikplatser. Lokalen används idag till framför allt cirkusskola och 
residensverksamhet. 
 
Via teaterns baksida når man Klubben. Lilla klubben lämpar sig för mindre klubbspelningar,  
med plats för upp till 200 personer. Vid större spelningar blir stora scenen Stora klubben: publiken  
– upp till 600 personer – och bar tar plats på scenen och salongen bildar bakgrund. 
 
 
– Hyressubvention till fria kulturlivet 
 
Sedan 2012 erbjuder kulturförvaltningen möjlighet till det fria kulturlivet att få subvention av  
hyran på Stora Teatern. Syftet är att ge lokala producenter och aktörer möjlighet att nå en större 
publik – och därmed främja ett varierat utbud för invånarna – och även fortsättningsvis ha råd att 
hyra in sig på en kommunal gästspelsscen. 
 
Hyressubventionen bidrar också till att Stora Teaterns resurser och kompetenser i form av 
medarbetare och tekniska utrustning kommer det fria kulturlivet till del.  
 
Ansökan om subvention bedöms utifrån konstnärlig och eller kulturpolitisk relevans. Förutom rena 
scenkonstproduktioner kan det också vara arrangemang som stärker kultursektorn, till exempel 
utbudsdagar, nätverksträffar, prisutdelningar och festivaler. Subventionen beviljas med 75% eller 
100 % av den totala hyreskostnaden. 
 
 
– Profil: nycirkus 
 
Nycirkus har varit en tydlig inriktning och satsning sedan starten 2012. Cirkus Cirkör har 
presenterat åtminstone en produktion varje år sedan starten. Därutöver gästas teatern av ett flertal 
nationella och internationella produktioner varje år, vilket gör att Stora Teatern är den scen i 
Sverige som presenterar mest nycirkus.  
 
Under hela 2019 har Stora Teatern varit projektledare för pilotprojektet Cirkus i Väst, med stöd från 
Västra Götalandsregionen och i samarbete med Cirkus Cirkör, med syfte att utveckla och sprida  
den samtida cirkusen i Västra Götalandsregionen. Projektet syftar till turnéläggning, uppbyggnad av 
arrangörsnätverk och inventering av förutsättningar för pedagogisk verksamhet i regionen. 
 
Cirkusskolan har sedan 2014 varit framgångsrik och eftertraktad och når målgruppen 7 – 16 år från 
flera olika stadsdelar. Konceptet som utvecklats i Göteborgs stadsdelar utgör en del av grunden för 
pilotprojektet Cirkus i Väst.  
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– Göteborgs dans- och teaterfestival 
 
Göteborgs dans- och teaterfestival, som startade 1994, är en av Nordens mest etablerade festivaler 
för nutida scenkonst, och återkommer vartannat år i augusti. Festivalen presenterar internationella 
gästspel och betydande svenskt och nordiskt urval av högsta kvalitet.  
 
Hösten 2014 beslutade kulturnämnden att ge festivalen en ny organisatorisk hemvist på Stora 
Teatern med det uttalade målet att fungera som en nystart för festivalen, höja kvaliteten  
och genomslaget, och att uppnå samordningsvinster. Tre kuratorer engagerades för att skapa ett 
festivalprogram med internationella akter och mindre etablerade aktörer. Man utökade också 
samarbetet med stadens scenkonstinstitutioner, olika organisationer och fria grupper.  
 
Den senaste festivalen, 2018, omfattade 18 produktioner i fyra kommuner utöver Göteborg: 
Härryda, Uddevalla, Tanum och Vara. Det fanns 14 olika spelplatser – allt från GöteborgsOperan  
till Atalante och 3:e Våningen, med Stora Teatern som hemmascen. Totalt presenterades 56 
programpunkter med 300 konferensdeltagare och 9.500 besökare. 
 
Festivalen bygger på en solid finansiering från kulturnämnden, och även bidrag från regionen, 
staten och EU samt biljettintäkter.  
 
 
– Kulturpunkten 
 
Kulturpunkten är sedan 2012 en samlande plattform för kulturhus, evenemang och dans- och 
teaterscener inom Göteborgs fria kulturliv. Kulturpunkten är ett fysiskt biljettkontor, som är placerat 
på Stora Teatern och tillhandahåller biljetter till en stor mängd föreställningar, samt håller publiken 
uppdaterad kring vad som händer på de olika fria scenerna. Sedan 2014 finns också en digital 
portal, www.kulturpunkten.nu, med information och biljettköpsmöjligheter. 
 
Kulturpunkten säljer drygt 30.000 biljetter per år för ett trettiotal medlemmar. Alla kulturgrupper 
som har beviljats kulturstöd från Göteborgs Stads kulturförvaltning kan anlita tjänsten mot en 
kostnad på 3.000 kronor per år.  
 
Några av de aktuella arrangörerna utgör stommen i Göteborgs fria kulturliv, däribland Abnorm 
Scenkonst, Big Wind, danskompaniet Spinn, Göteborgs Dramatiska Teater, Hagateatern, visscenen 
Kustens Hus, Masthuggsteatern, Musikens Hus i Majorna, Teater Aftonstjärnan, Teater Trixter och 
Teater UNO. 
 
 
– Sommarunderhållningen och Speldags 
 
Sedan 2017 så ingår Sommarunderhållningen och Speldags i Stora Teaterns organisation. 
Båda verksamheterna har egna uppdrag och genomförs med något undantag utanför Stora Teatern. 
De verksamheterna använder avdelningen Stora Teaterns resurser och ingår i dess organisation.  
Det har också genomförts samarbetsprojekt mellan Stora Teaterns gästspel och Sommar- 
underhållningen, men Sommarunderhållningen och Speldags ligger utanför utredningens 
huvuduppdrag. 
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Verksamheten från 2013, en genomgång 
 
Här nedan listas viktiga händelser, utvecklingsinsatser och kortfattat om ekonomi per kalenderår 
från 2013 till och med 2018. En sammanställning av repertoar och genomförda aktiviteter  
2013 – 2018 finns på sid 37-59. 
 
 
2013 
 
2013 är det första kompletta verksamhetsåret 
med en fullständig spelsäsong i kultur- 
förvaltningens regi. I september 2013 
beslutade kulturnämnden om uppdrag och 
inriktning för verksamheten, se sid 36.  
 
Under året beslutade man om byte av råsystem 
och ombyggnad av scengolv, båda bekostade 
av fastighetsägaren Higab, som också 
genomförde en renovering av fasadens södra 
och västra sida. Upphandlingen av ramavtal för 
tekniska tjänster slutfördes och avtalet är i 
drift. Tillgängligheten har inventerats och en 
omfattande säkerhetsrevision är genomförd, 
dels av stadsrevisionen, dels av Göta Lejon.  
 
En programchef tillsattes under våren och 
innebar att programverksamheten har lyft en 
nivå och nu arbetar mer långsiktigt, strategiskt 
och med större perspektiv. Även en 
kommunikatör anställdes under våren, vilket 
har bidragit till att teatern har synliggjorts 
bland annat i sociala medier.  
 
Arbetet med att samla medarbetare och 
personal kring uppdraget fortsätter och för att 
stärka det här arbetet fattas beslut om att 
genomföra ett varumärkesarbete under 
kommande år. 
 
 

– Publik och ekonomi 
 
Utbudet har under året bestått av totalt 226 
offentliga föreställningar för 43 879 besökare, 
vilket motsvarar en publikökning på 17.161 
personer eller 64%, jämfört med året innan. 
Teatern har under 2013, beräknat på en  
40 veckors säsong, i genomsnitt haft drygt 
1.100 besökare till evenemang varje vecka och 
att det under en sådan snittvecka genomförts 
drygt 5,5 evenemang.  
 
Antalet anläggningsbesök, alltså totalt antal 
personer som besökt teatern i samband med 
någon form av aktivitet, uppgår till 60.103 
personer, vilket är en ökning med 19.007 

personer eller 46%. Andelen barn och unga  
av totalt antal besök har ökat med 908 
personer eller 16%.  
 
Egenfinansieringsgraden 2013 har ökat från 
29,2% 2012 till 31,6% 2013. Detta förklaras 
främst av att egenintäkterna från biljett- 
försäljning, Uthyrning och övriga intäkter ökat 
kraftigt. Kostnaden per besökare till offentliga 
evenemang har gått från 423 kronor 2012 till 
326 kronor 2013 – en minskning med 23%. 
Antal årsarbeten har ökat från 17,47 år 2012 
till 22,32 år 2013, vilket huvudsakligen beror 
på ökade rörliga personalkostnader för 
biljettkontor och värdar.  
 
Årets resultat uppgår till 180.000 kronor, 
vilket innebär ett motsvarande underskott mot 
budget. Intäkterna är 1.258.000 kronor mer  
än budget och förklaras främst med att biljett-
intäkterna blivit högre till följd av en bättre 
publiktillströmning till föreställningarna än 
förväntat. Vidare hade teatern ett par större 
uthyrningar under våren som genererat 
hyresintäkter, men som också delvis motsvaras 
av kostnader.  
 
Kostnaderna för perioden är 1.078.000 kronor 
mer än budget. Inköp av tekniska tjänster  
för att genomföra programmen är högre än 
budget, vilket delvis motsvaras av högre 
intäkter. Leasingkostnaderna är 575.000 
kronor lägre än budget då ett antal 
teknikinköp via leasingavtal är gjorda först 
under hösten och därför inte genererat 
kostnader under perioden.  
 
 

– Programverksamhet 
 
Värt att lyfta fram är Cirkus Cirkörs gästspel  
av produktionen Knitting Peace med 13 
utsålda föreställningar, men också besök av 
franska Cirque Invisible med Victoria Chaplin, 
kanadensarna i Cirque Alfonse och spanska 
Circo Eia har bidragit till att etablera teaterns 
profil med nycirkus.  
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På musikområdet kan nämnas konserter som 
Vid Tigris Utlopp med exilmusiker från Irak, 
den portugisiska fadosångerskan Ana Moura, 
turkiska Taksim Trio, BBB med Ale Möller 
och Anoushka Shankar. Bland övriga 
konserter kan nämnas New Tide Qrquesta,  
den unga Göteborgssångerskan Xenia Kriisin, 
den uppmärksammade jazzmusikern Isabel 
Sörling, Se Lests originella framförande av 
Mozarts Rekviem i en total omarbetning  
av Simon Ljungman, ett projekt i samarbete 
med Vara Konserthus, La Traviata, en opera  
i intim klubbmiljö, samt vinterkonserten  
med El Sistema.  
 
Bland teatergästspel presenterades Jag ringer 
mina bröder av Jonas Hassen Khemiri i 
samarbete med Riksteatern,  
Lo Kauppis Vita Kränkta Män, Gertrud 
Larssons Världens lyckligaste kycklingar och 
kabarén Gruppen och Herrarna, samtliga med 
fördjupande samtal och diskussioner.  
 
Dans har presenterats inom en rad olika 
riktningar; till exempel samarbete med 
barndansfestivalen Satellit, Susanna Leinonens 
Blinded Mind, Mari Carrascos omtalade 
Bartolomeo, streetgruppen Twisted Feets olika 
föreställningar, workshops och tävlingar, samt 
det första besöket någonsin i Göteborg av den 
samtida flamencolegenden Israel Galvan. 

 
Samarbeten är en av teaterns grundstrategier 
för att utveckla verksamheten och under  
året har teatern samarbetat med festivaler  
som West Pride, Kulturkalaset, Dans- och 
teaterfestivalen, Konstbiennalen och 
Clandestino Festival. Andra exempel på 
samarbeten är El Sistema, Textival, Vara 
Konserthus och Re:Orient.  
 
Samtal, fördjupning och ”efterhäng” i 
kristallfoajén har fångat upp aktuella ämnen 
som feminism, rasism, yttrandefrihet,  
näthat och samtida politisk teater, där bland 
andra Vanja Hermele, Johannes Anyuru, 
fristadsförfattaren Khaled Harara, Maria 
Sveland och Mattias Andersson medverkat.  
Man arrangerade också filosofiföreläsning med 
den slovenske filosofen och samtidskritikern 
Slavoj Zizek i samarbete med Tankeverket, 
och en välbesökt debatt om scenkonstens roll  
i samhället med utgångspunkt från aktuella 
händelser.  
 
Bland Uthyrningsarrangemang kan nämnas 
Jens Lekman, Jonas Gardell, 
Vetenskapsfestivalen, Morgan Alling, Plattform 
X, Lloyd Cole, Svenska Balettskolan,  
Lena Philipsson, Syster Sol, Mattias Enn, 
Gustafsson & Schyffert, Emil Jensen,  
Doc Lounge, Glasvegas, Anders o Måns,  
Stefan Sundström, Rytmus och Mikael Wiehe.  
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2014 
 
Varumärkesarbetet på Stora Teatern har  
varit omfattande och har sammanfattats i en 
varumärkesbok där kärnvärden, vision, 
uppdrag och övergripande mål presenteras. 
Från detta strategiska dokument utgår nu 
arbetet med nästa steg; en ny grafisk profil,  
ny hemsida samt en kommunikationsstrategi. 
Man vill också öka tillgängligheten  
och förbättra publika ytor, skapa en egen 
sommarverksamhet, utveckla Artist in 
Residence och strategiska samarbeten, samt 
möjliggöra fler internationella gästspel.  
 
Under 2014 kunde man presentera fler 
programpunkter på Stora scenen och 
beläggningen förbättrades. Värt att notera  
är att Stora Teatern nominerades på 
Scenkonstguidens scenkonstgala för sin 
programläggning. 
 
 

– Publik och ekonomi 
 
Totalt antal besök till Stora Teatern i samband 
med någon form av aktivitet uppgår till 76.200 
besökare vilket motsvarar en ökning med 27%. 
Stureplansgruppen har under sommar-
säsongen genomfört klubben Backstage på 
Stora Teatern, vilket bland annat förklarar den 
stora ökningen i jämförelse med 2013. Teatern 
har också haft en hög beläggning under höst- 
säsongen. Biljettintäkterna har ökat jämfört 
med 2013, 235.000 kronor. 
 
Under 2014 presenterades totalt 182 offentliga 
föreställningar. 41.512 biljetter har sålts,  
vilket är en minskning jämfört med föregående 
år med 5%. Minskningen beror på att 
programmet bestod av något färre antal 
föreställningar, vilket framförallt berodde på 
ett antal sena avbokningar.  
 
Totalt antal besök till teatern i samband med 
någon form av aktivitet, uppgår till 76.206 
vilket är en ökning med 27%. Ökningen beror 
främst på sommarklubben Backstage, som 
arrangerades 18 kvällar i Stureplansgruppens 
regi under sommarsäsongen med 20.460 
besökare. Besök av barn och unga fortsätter att 
öka för tredje året i rad, 17% jämfört med året 
innan.  
 
Årets resultat uppgår till 494.000 kronor. 
Intäkterna är 1.111.000 kronor högre än 
budget vilket främst beror på en fullbelagd 

höst med välbesökta föreställningar. 
Uthyrningsintäkterna överträffade 
förväntningarna med ett utfall om 825.000 
kronor bättre än budget.  
 
Kostnaderna är 617.000 kronor högre än 
budget. Lönekostnaderna ligger för året 
229.000 kronor bättre än budget. Övriga 
verksamhetskostnader ligger för året  
846.000 kronor sämre än budget och  
förklaras i huvudsak av ökade kostnader för 
tekniska konsulttjänster, varumärkesarbete 
samt marknadsföring.  
 
Trots starka publiksiffror med en ökande 
beläggning och en betydande ökning  
av de egna intäkterna har Stora Teatern  
svårt att genomföra nuvarande uppdrag med 
befintlig finansiering, konstaterar kultur- 
förvaltningen. Bedömningen är att det är  
det direkta kostnadsutrymmet för program- 
verksamheten, teknik och marknadsföring  
som är underdimensionerat.  
 
 

– Programverksamhet 
 
Stora Teatern var scen för urpremiären av 
Underart, som var den tredje produktionen  
i teaterns samarbete med Cirkus Cirkör.  
Ett annat viktigt cirkusgästspel var Traces  
av internationella ledande kompaniet Seven 
Fingers från Montreal.  
 
Två speciella dansproduktioner var Jeanette 
Langerts version av Våroffer med Dan 
Langeborn och Virpi Pahkinens Japanska 
Trädgårdar, som båda lyckades locka en stor 
publik.  
 
På teatersidan kan nämnas Min mammas 
dotter, Djävla Nuläge och Vårt förakt för 
svaghet och tre produktioner från Dramaten: 
Sufflören, En förlorad generation och Marie-
Louise Ekmans Dödspatrullen. 
 
Vid tre konserter med afrikanska artister 
samarbetade teatern med Skandikafrique och 
Planeta: Angelique Kidjo, Sean Kuti, Bassou 
Kouyate. I samarbete med Romska rådet 
arrangerades Romska dagen som inkluderade 
filmvisning, föredrag och artister som Dusam 
Marin Kovic och Svarta safirer.  
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I samtalsserien Konst som motstånd  
gästade graffitikonstnären Carolina Falkholt, 
filmregissören Ruben Östlund, konstnären/ 
aktivisten Nasim Aghili, Jonathan Stanczak 
från The Freedom Theatre i Jenin, Palestina 
och regissören Stina Oscarson. 
 
För barn och unga samt familjer gjordes 
regelbundet flera föreställningar inom olika 
genrer. Sedan hösten 2014 arrangeras 
Cirkusskola på Stora Teatern där 120 barn 
mellan 6 och 16 år deltagit. Satsningen 
genomfördes i samarbete med Cirkus Cirkörs 
pedagoger.  
 

Bland samarbetspartners märks Göteborgs 
Film Festival, Sveriges Television, 
Faktumgalan, Dans- och teaterfestivalen, West 
Pride och Vara Konserthus.  
 
Man genomförde residensverksamhet  
med Play Teaterkonst som satte upp Pinters 
Älskaren, inom ramen av hyressubventionen.  
 
Stureplansgruppen, som ansvariga krögare i 
huset, drev nattklubben Backstage, vilket 
inneburit att teatern varit öppen under 
helgerna hela sommaren med över 20.000 
besökare.  
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2015 
 
Arbetet med att utveckla lokalerna, men även 
servicen och helhetsupplevelsen på Stora 
Teatern fortsätter. De publika ytorna i huset 
behöver förnyas och för att ge teatern en 
öppnare och mer välkomnande atmosfär har 
förslag tagits fram till en ombyggnad av entrén, 
samt förslag till att öka kapaciteten i salongen 
genom ståplatser högst upp i galleriet.  
 
Året har präglats av ett antal större 
utvecklingsfrågor och processer. Den viktigaste 
har varit arbetet för att integrera Göteborgs 
dans- och teaterfestival i Stora Teaterns 
organisation och arbetssätt, samt att skapa 
goda förutsättningar för den nystart festivalen 
och göteborgarna behöver inför 2016. Andra 
viktiga frågor var arbetet med en ny 
finansieringsmodell för Kulturpunkten, 
framtagning och lansering av en ny grafisk 
profil samt byte av biljettsystem.  
 
Kulturförvaltningen konstaterar återigen att 
man inte har tillräckligt med produktions- 
medel eller resurser för marknadsföring och 
försäljning för att kunna göra fler och bredare 
föreställningar i den mån som vore önskvärt. 
Under 2015 har därför uthyrningarna i större 
utsträckning fått stå för bredden i 
programutbudet. Under året har ett ökat antal 
grupper från det fria kulturlivet utnyttjat 
hyressubventionen.  
 
 

– Publik och ekonomi 
 
Stora Teatern har haft 93.228 besökare vilket 
är den högsta siffran hittills och en ökning 
med 22%, där sommarklubben Backstage stod 
för den största ökningen med 41% fler 
besökare. Under året har fler förställningar 
riktats mot barn och unga och därmed har 
besöken ökat med 43% jämfört med 
föregående år.  
 
Stora Teatern presenterade under 2015 totalt 
189 offentliga föreställningar. Till dessa 
föreställningar kom 37.592 personer, vilket är 
en minskning jämfört med föregående år med 
9%. Minskningen beror sannolikt på ett flertal 
faktorer. Våren 2015 föll ett antal större 
produktioner bort i ett sent skede som inte 
kunde ersättas med motsvarande före- 
ställningar. Programmet 2015 innehöll något 
färre kända namn och färre breda 
produktioner, vilket påverkat den totala 

biljettförsäljningen och beläggningsgraden 
negativt. En annan anledning är ett ökat 
utrymme för föreställningar för barn  
och unga, vilket minskat utrymmet för 
vuxenföreställningar.  
 
Eftersom Stora Teatern saknar fria medel till 
en produktionsbudget så är förmågan att skapa 
egna intäkter avgörande för att finansiera det 
egna scenkonstprogrammet och därmed för att 
kunna uppfylla det kulturpolitiska uppdraget. 
Egenintäkterna är betydande och uppgår  
totalt till cirka 9 miljoner kronor och består 
främst av biljettintäkter, Uthyrningsintäkter 
samt omsättningshyran från Stureplans- 
gruppen, SPG. Egenintäkterna resulterade i  
en självfinansieringsgrad på 32%.  
 
Alltsedan verksamheten startade 2012 har 
Stora Teatern haft ett uppdragsavtal med  
SPG, den andra hyresgästen i huset, vilket 
innebär att SPG bedriver teaterservering  
i huset som genererar omsättningshyra till 
teatern.  
 
För att hålla huset levande och generera 
intäkter även under sommarmånaderna när 
inte scenkonst kan bedrivas, skrevs 2014  
ett tilläggsavtal till uppdragsavtalet som ger 
SPG rätt att bedriva en sommarklubb på  
Stora Teatern. Denna verksamhet genererade  
2015 ca 1.800.000 kronor i omsättningshyra,  
vilket tillsammans med den löpande 
omsättningshyran i teaterserveringen på 
400.000 kronor, innebär att kultur-
förvaltningens intäkter från SPG under 2015 
uppgick till totalt 2,2 miljoner kronor. 
 
Denna intäkt är betydande och avgörande för 
att finansiera scenkonstprogrammet på dess 
nuvarande nivå, inklusive 3 – 4 större 
produktioner av hög internationell kvalitet.  
Stora Teatern besöktes totalt av 93.228 
personer, vilket är den högsta siffran hittills 
och en ökning med 22%. Sommarklubben 
Backstage stod för den största ökningen med 
41% och hade 28.826 besökare 2015. Den 
positiva trenden med ökat antal unga besökare 
har fortsatt för fjärde året i rad, med hela  
43% 2015 till 11.023 barn och unga besökare.  
 
Årets resultat uppgår till ett minus på 480.000 
kronor, vilket beror på en underfinansiering  
av uppdraget att bedriva Kulturpunkten. 
Uthyrningsverksamheten samt 
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omsättningshyran från Teaterbaren och 
Sommarklubben Backstage har kompenserat 
intäkterna något och genererat högre intäkter 
jämfört mot budget.  
 
Annonsering och reklam har överstigit budget, 
dels beroende på vissa engångskostnader  
som framtagning av en ny grafisk profil och en 
särskild kampanj för att lansera denna, men 
också för att intensifiera antalet marknads- 
aktiviteter för att driva på försäljningen. Dessa 
ökade kostnader kompenseras av lägre 
produktionskostnader i form av gage, resor 
samt hotell.  
 
Både intäkter och kostnader har ökat under 
2015 jämfört med 2014. Det beror till stor del 
på projektet Artist in Residence samt Dans- 
och teaterfestivalens övergång till Stora 
Teatern.  
 
 

– Programverksamhet  
 
Några exempel på uppmärksammade 
produktioner är Svarta hål med Charlotte 
Engelkes och Lindy Larsson, Sofa(R) av 
Kenneth Kvarnström, Best of Sweden – en 
produktion med musikaliska världsstjärnor 
som lever i exil i Sverige, uppsättningen  
Vår klass, sångerskan Fatoumata Diawara från  
 
Mali, improvisationsduon Caecilie Norby & 
Lars Danielsson, det franska cirkuskompaniet  
 
 
 

Cirque Inextremiste och samtal med Marie-
Louise Ekman om Konst som motstånd.  
 
Den största egna konstnärliga satsningen 
under året var Artists-in-Residence (AiR)  
med streetdanskompaniet Twisted Feet som 
resulterade i urpremiären på 5 Degrees med 
totalt åtta föreställningar. I AiR-projektet 
involverades flera samarbetspartners bl.a. 
Chalmers Tekniska Högskola. Projektmedlen 
för AiR möjliggjorde även ytterligare ett  
teaterprojekt; För allas trevnad, som 
produceras i samarbete med Vara Konserthus 
och som har premiär i februari 2016.  
 
Dans- och teaterfestivalens två medarbetare 
flyttade festivalkontoret till teatern i juni och 
förberedelserna inför 2016 års festival var i 
fokus för festivalens verksamhet. Under hösten 
genomför festivalen två dansresidens inom 
ramen för det pågående EU-projektet NXTSTP 
samt i en ny regional satsning. Det är den 
Göteborgsbaserade koreografen Frauke som 
stöds i ett dansresidens på Tjörn samt den 
portugisiska koreografen Claudia Diáz.  
 
Viktiga samarbetsaktörer är till exempel 
Dramaten, Vara Konserthus, West Pride, 
Faktum, GIFF, Twisted Feet med flera. 
Verksamheten för barn och unga har 
prioriterats, bland annat genom en utökning  
av den efterfrågade cirkusskolan.  
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2016 
 
Samtliga volym- och nyckeltal visar att den 
positiva trenden håller i sig. Det är framför allt 
den högre beläggningsgraden som bidragit  
till resultatet, vilket kan förklaras av en mängd 
olika faktorer enligt kulturförvaltningen, men 
framförallt på ett kvalitativt utbud i flera 
genrer för många målgrupper i kombination 
med en effektiv marknadskommunikation.  
 
 

– Publik och ekonomi 
 
Under året har man presenterat 198 
föreställningar varav 44 föreställningar och  
20 samtal, för-akter och efterhäng.  
Drygt 60 programpunkter har inkluderat 
medverkande ur det fria kulturlivet. 
 
Biljettintäkterna har ökat med 1,5 miljoner 
jämfört med budget. Biljettförsäljningen  
gick över förväntan för Göteborgs dans- och 
teaterfestival och även övriga biljettintäkter  
på teatern ökade, liksom intäkter från 
omsättningshyran från Sommarklubben och 
Teaterbaren. Det ekonomiska utfallet uppgår 
till ett minus på närmare 170.000 kronor. 
Samtidigt är intäkterna 1,8 miljoner kronor 
högre än budget, till följd av en ökning av 
biljettintäkterna för Stora Teatern, 
omsättningshyran från Sommarklubb och 
Teaterbar, samt statligt bidrag för 
genomförande av sommaraktiviteter i form  
av cirkusskola. Därutöver överträffade 
biljettintäkterna för Göteborgs dans- och 
teaterfestival budget med en halv miljon 
kronor. 
 
Kostnaderna under året har varit ca  
2 miljoner kronor högre än budget, vilket 
beror på att ett flertal olika verksamhets-
kostnader ökat. En satsning på en offensiv 
marknadsföring har medfört ökade annons-
kostnader med cirka 1 miljon kronor. Några 
satsningar under året, både gällande Stora 
Teaterns och festivalens program har även 
medfört ökade kostnader för produktion såsom 
gage och teknik.  
 
 

– Programverksamhet 
 
Bland gästspelen märks Twisted Feet, 
Klungan, Riksteatern med En druva i solen, 
Thorsten Flinck med Doktor Glas, Ung Scen 

Öst, Turteatern, Dramaten, Teater Fryshuset, 
Aleksa Lundberg, koreografen Christina 
Tingskog, Gasfestivalen, kören Amanda, 
Tensta Gospel Choir och Clowner utan 
gränser. 
 
I Stora Teaterns cirkusprogram presenterades 
svenska grupper vid tre tillfällen. Cirkus 
Cirkörs Limits om migrationsfrågor visades 8 
gånger på våren och 7 gånger på hösten. Det 
mindre svenska jongleringskompaniet Water 
on Mars uppträdde också. När det gäller den 
internationella cirkusen var Stora Teatern  
den första scen i Norden som presenterade den 
nya kanadensiska familjeföreställningen 
Machine de Cirque. Stora Teatern får nu anses 
vara en etablerad scen där både de större 
grupperna visas, men även en mindre 
föreställning som fransk-finska Capilotractées 
med hårhängning i fokus. 
  
Göteborgs dans- och teaterfestival 
genomfördes sista veckan i augusti. 
Festivalupplagan var en stor satsning, en 
nystart, för att vinna tillbaka publik och  
för att sätta Göteborg på den internationella 
scenkonstkartan. Festivalen presenterade  
21 produktioner i Göteborg samt på tre platser 
i regionen genom ett utvecklingsprojekt. 
Programmet erbjöd en blandning med 
nyproducerad samtida scenkonst från Europa 
av bland andra Marlene Monteiro Freitas, Joris 
Lacoste och Sarah Vanhee samt stora 
namnkunniga kompanier såsom Batsheva 
Dance Company/Ohad Naharin, Schaubühne 
Berlin/Katie Mitchell, Compagnie du 
Hanneton/James Thierrée och Ultima 
Vez/Wim Vandekeybus.  
 
Festivalen fick ett gott mottagande av publik 
och scenkonstrecensenter och överträffade 
uppsatta mål för biljettförsäljning. Stora 
Teatern var festivalens epicenter med 
festivalkontor, mötesplats, invigningsföre-
ställning samt stor avslutningsfest.  
 
Den höga andelen barn och unga har befästs 
genom en fortsatt utveckling av cirkusskolan,  
i år med en ny satsning på kurser i Sjumila-
hallen i Biskopsgården. Teatern arrangerade 
också utbudskvällar för lärare och ett flertal 
skolföreställningar av bland annat Männen 
med rosa triangel, X med Unga Klara samt 
Cirkus Cirkörs Limits.  
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2017 
 

– Publik och ekonomi 
 
Intäkterna för omsättningshyran på Backstage 
till Stora Teatern är sämre än budgeterat,  
men kompenseras till viss del av ökade 
intäkter för julbord i december. Under 2017 
och 2018 läggs mycket internt arbete på att 
implementera den nya organisationen. 
 
Omfattningen av verksamheten på Stora 
Teatern har varit större än planerat, vilket lett 
till högre intäkter men även högre kostnader 
för bland annat publikvärdar i samband med 
föreställningar.  
 
 

– Programverksamhet 
 
Gästspel av Akram Khan, Nour El Refai,  
Mari Carrasco, Unga Klara, Ale Möller Band, 
Bohuslän Big Band, Motoboy, det stora 
gästspelet från Folkoperan och Cirkus Cirkör 
med Philip Glass opera Satyagraha, Malin 
Hellkvist Sellén, Erik Lundin och Dramaten är 
några av de som framträdde under året. 
 
Under året har föreställningar visats i samband 
med romernas och samernas högtidsdagar, 
firandet av det persiska nyåret Nouroz, samt 
ett antal föreställningar på HBTQ-teman både 
under året och i samband med West Pride.  
 
Stora Teatern presenterar för första gången 
cirkus på Trettonhelgen som ska fortsätta som 
en tradition. Vårens cirkusgästspel kommer 
från tre kontinenter; Cirque Eloize från 
Kanada, Cirque Phare Ponleu Selpak från 
Kambodja och Circa från Australien. Manegen, 
som är Sveriges nationella intresseorganisation 
för cirkus, varieté och gatuteater gör en 
undersökning om vilka svenska scener som 

presenterar nycirkus. Stora Teatern visar sig 
ha flest antal cirkusföreställningar och även  
de högsta publiksiffrorna. 
 
En annan profilerande och uppskattad del  
av programmet som ökar tillgängligheten är  
de fördjupande samtalen under rubriken 
Konst som motstånd.  
 
Kulturnatta och Kulturpunkten som drivs 
genom Stora Teatern är projekt som stödjer 
det fria kulturlivet. Det gör även de 
föreställningar där aktörer i det fria kulturlivet 
medverkar på Stora Teatern. Ett välbesökt 
exempel bland många, var Bataljonens 
föreställning Jurassic Park, som fyllde den 
stora salongen. En stark ambition för 
framtiden är att återuppta Artist-in Residence-
projektet, vilket skulle stärka Stora Teatern 
som resurs för det fria kulturlivet i Göteborg.  
 
Göteborgs dans- och teaterfestival initierar ett 
nordiskt projekt i syfte att hitta nya kuratoriska 
röster inom scenkonst i Norden. Projektet 
Stages knyter fyra nordiska kuratorer till sig: 
Naja Lee Jensen, Azra Halilovic, Sonya 
Lindfors och Furat Jari. För första gången i 
festivalens historia öppnas programläggningen 
upp genom ett open call, där nya nordiska 
scenkonstverk efterlystes. Utlysningen fick bra 
spridning med totalt 300 inkomna ansökningar 
för kuratorerna att göra sitt urval utifrån. 
Stages fick stöd av Kulturkontakt Nord och 
Nordisk kulturfond och det färdiga 
programmet visas på festivalen 2018. 
 
Cirkusskolan i Biskopsgården har drivits i 
samarbete med stadsdelsnämnden Västra 
Hisingen och förhoppningen är att fortsätta 
verksamheten under 2018 med extern 
finansiering.  
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2018 
 

– Publik och ekonomi 
 
Biljettintäkter är 200.000 kronor lägre  
än budgeterat, vilket till stor del beror på  
att en större teaterproduktion inte blev av som 
planerat. Ett annat intäktsbortfall utgjordes av 
att sommarklubben Backstage inte bedrevs 
under året, vilket också förklarar en 
besöksminskning på drygt 22.000 personer.  
 
 

– Programverksamhet 
 
För första gången presenteras 
cirkuskompanierna Barely Methodical Troupe, 
Flip Fabrique, Didier André & Jean-Paul 
Lefeuvre, Le Jardin, på Stora Teatern. Victoria 
Chaplin & Jean-Baptiste Thierrie och  
Cirkus Cirkör med Epifónima. Strindbergs 
Intima Teater, Teater Sagohuset, Tyst Teater/ 
Riksteatern, Regionteatern Blekinge 
Kronoberg, 50-års firandet av Göteborgs 
Universitet och Bob Hansson var några av de 
arrangemang som gjordes under året.  
 
I samtalsserien Konst som Motstånd 
presenteras America Vera Zavala, Ebba Witt 
Brattström, Gabriella Pichler, Pussy Riot, 
Maria Aljochina och Nino Ramsby. 
 
I teaterprogrammet presenteras för första 
gången ett gästspel från Helsingborgs 
stadsteater, Anna och Mats bor inte här längre, 
Teater Brunnsgatan 4 gör publiksuccé med 
Utan personligt ansvar av Lena Andersson. 
Höjdpunkterna i årets dansprogram var 
Antoinette Gomis med Images och Virpi 
Pahkinen med Deep Time. 
 
På hösten beviljas Stora Teatern medel för  
ett ettårigt regionalt pilotprojekt, Cirkus i Väst, 
från Västra Götalandsregionen. Cirkus i Väst  
är initierat av Stora Teatern och Cirkus Cirkör. 
Projektet vill utveckla möjligheterna att 
uppleva och utöva samtida cirkus i Västra 
Götaland. Stora Teatern ingår också i  
en urvalsprocess kring ett Open Call 
tillsammans med Cirkus Cirkör, Södra Teatern 
och Nycirkus Öst för att ta fram artisterna/ 
konstnärerna till Cirkus Cirkörs nya 
produktion. 
 
Stora Teatern har samverkat med flera  
aktörer inom civilsamhället under året: 
Amnesty, Röda Korsets flyktingavdelning 

Göteborg, RFSU, tidskriften QX, RFSL,  
HIV Sverige, GaysiAngered, Afropé, 
Resandefolkets organisation, och Romska 
kvinnoföreningen för att nämna några.  
 
Det har skett en minskning av antalet barn och 
unga som besökt Stora Teaterns föreställningar 
under året, vilket beror på omorganisationen  
i staden i samband med bildandet av de nya 
nämnderna för grundskola och förskola. Den 
kostnadsfria lovverksamheten för barn och 
unga mellan 6 och 15 år lockade 850 besökare 
och bekostades med medel från regeringen.  
 
I augusti 2018 genomförs Göteborgs dans- och 
teaterfestival i Göteborg och i delar  
av Västra Götaland. Med 18 produktioner,  
en stor internationell konferens med publik- 
utveckling i fokus, workshops, seminarier  
och konstnärssamtal blev festivalen 2018 
återigen en publik succé och en viktig 
mötesplats för scenkonstbransch. I festivalens 
program kan nämnas kompanier som 
Nederlands Dans Theater, Schaubühne Berlin, 
Christiane Jatahy, Jefta van Dinther och 
Compagnie XY. Festivalen samarbetade 
återigen med streetkollektivet Twisted Feet 
som också åkte ut i en regional turné och 
visade verk och arrangerade battles i 
Mölnlycke och i Uddevalla.  
 
 

– EU-projektet Be SpectACTive 
 
December 2018 startar ett fyrårigt EU-
finansierat projekt, Be SpectACTive, där Stora 
Teatern och Göteborgs dans- och teaterfestival 
ingår i det EU-finansierade projektet.  
 
Projektet syftar till publikutveckling med  
fokus på delaktighet. Nätverket består av  
19 parter från 18 länder i Europa med syfte att 
tillsammans utveckla kulturprogram och 
scenkonstproduktioner i närmare dialog med 
sin lokala publik.  
 
Be SpectACTive innebär att verksamheterna 
knyter en aktiv publikgrupp till sig och ger den 
möjlighet att följa en programläggningsprocess 
och få förståelse för verksamhetens mål genom 
att ges plats och en liten budget att lägga eller 
föreslå programinnehåll. En annan del i 
projektet innebär att Stora Teatern är värd för 
tre dans- och teaterresidens samt erbjuder 
replokal, boende och sammanhang för 
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produktioner från de olika partnerscenerna. 
Under projektperioden kommer även en 
produktion från Göteborg att samproduceras, 
vilket innebär att en produktion härifrån tas 
fram i residens på tre platser i Europa, med 
premiär i Göteborg 2021.  
 
 

Parterna som ingår i BespectACTive är  
europeiska kultur- och scenkonst-institutioner, 
festivaler, gästspelsscener, kulturcenter och 
universitet från olika delar av Europa. 
Projektet finansieras genom EU:s 
kulturprogram Kreativa Europa och har 
dessutom stöd från Västra Götalandsregionen.  
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Sammanfattning av intervjuer 
	
För att bilda mig en egen uppfattning om verksamheten har jag under våren och sommaren träffat 
ett stort antal personer som är mer eller mindre direkt berörda av Stora Teaterns verksamhet. 
Personerna arbetar i en lokal, regional, nationell och/eller internationell kontext – som nästan alla 
inom konst och kultur i någon utsträckning gör. 	
 
På sid 63 återfinns en lista på alla de jag har intervjuat rörande just Stora Teaterns verksamhet från 
2013 fram till idag. Jag har också undersökt ifall huruvida Göteborg bör ha en gästspelsscen med 
den här inriktningen över huvud taget, vad verksamheten betyder för staden och om det finns någon 
annan lämplig driftsform än nuvarande.  
 
 
– Fyller ett behov 
 
För att börja redogöra för det samlade omdömet om själva byggnaden är alla intervjuade utan 
undantag rörande eniga om husets betydelse för staden – ”Vi göteborgare har en varm känsla för 
den teatern”, säger någon. Och någon annan kallar det ett ”kulturellt landmärke” i staden. 
 
Den generella, övergripande uppfattningen bland de intervjuade är att Stora Teatern fyller ett behov 
i det sammantagna kulturutbudet i Göteborg. Verksamheten berikar och tillför invånarna och 
besökare i staden något som de annars inte skulle få någon annanstans och den kan sägas vara en 
central och ”neutral” punkt i stadens kulturliv. ”Ett bra och brett utbud”; är det vanligaste 
sammantagna omdömet i de intervjuer jag har gjort.  
 
Att Göteborg har en gästspelsscen vars motsvarighet gällande omfång och utbud inte finns någon 
annanstans i Sverige uppfattar många som ”helt naturligt och jättebra”. Att Sveriges andra stad kan 
presentera ett subventionerat högkvalitativt utbud på internationell nivå har ”en stark symbolisk 
betydelse”, säger en kulturaktör och fortsätter: ”Det säger något om Göteborg som kulturstad”. 
 
Det diversifierade utbudet bidrar till att göra Stora Teaterns geografiska placering ”mitt i byn” mer 
attraktiv – det är viktigt för city att man lyckas locka ett brett utsnitt av befolkningen, konstaterar 
flera av de intervjuade, som säger att de är måna om att stadskärnan är levande.  
 
 
– Verksamhetens profil och nisch  
 
Flera påtalar att Stora Teatern har en speciell nisch, ett utbud som är speciellt. ”Det är scenkonst  
för 2000-talet”, uttrycker någon det och påpekar liksom flera att det både är bredden och mixen av 
utbudet som gör verksamheten unik, med dess variationsbredd i utbudet med bland annat stora 
gästspel som är imponerande, att det är både har en lokal, nationell och internationell prägel.  
 
Flera av programpunkterna de senaste åren nämns av några respondenter som viktiga inkörsportar 
för att hitta en ny, ovan publik och uppfyller det kulturpolitiska målet angående vidgat deltagande.  
I princip alla intervjuade menar att inriktningen på cirkus gör teatern ännu mer unik – ingen annan 
aktör i staden skulle kunna presentera cirkus i den omfattningen och med den kvaliteten som görs. 
 
 
– Konkurrerar inte direkt med någon annan scen 

 
På direkt fråga från mig så är mångas uppfattning att nuvarande verksamhetsinnehåll inte 
konkurrerar med någon scen. De återkommande gästspelen av Dramaten och Cirkus Cirkör 
konkurrerar inte med vår verksamhet har ingen annan naturlig plats och de är viktiga för oss 
göteborgare”, säger en av stadens verksamhetschefer.  
 
Med nuvarande utbud finns egentligen inte heller en lokal konkurrens. ”Stadsteatern, Folkteatern 
och Stora Teatern ligger nära varandra och erbjuder en bredd totalt sett. Teatrarna kompletterar och 
stärker varandra”, säger en kulturaktör. 
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Flera påtalar också vikten av att det finns olika scener, olika storlekar och olika hyresnivåer.  
Just Stora Teatern anses vara en mellanstorlek och synnerligen lämpad för musik av olika slag. 
 
 
– Professionell och servicemedveten organisation 
 
Organisationen får positiva omdömen och omtalas som ”professionell” och ”servicemedveten”,  
där både teknisk personal, programläggare och ledning uppfattas som lösningsorienterade och 
engagerade.  
 
 
– Potential i huset 
 
Några av de intervjuade är dock lite mer kritiska inställda till vad Stora Teatern hittills har 
presenterat. Den välkomnande bredden och blandningen som finns idag kan också vara utslätande 
och spretig i negativ bemärkelse – vad står huset för egentligen?  
 
Man konstaterar att verksamheten är ”lite profillös” och efterlyser en djärvare programläggning, 
med mer ”känsla från Berlin och Köpenhamn” än idag. Kan det vara snäppet mer vågat och i 
framkant, frågar någon sig. 
 
Man ser också husets potential att bli ett mer tydligt kulturhus, med mer öppet, utställningar  
och mer verksamhet på flera håll och kanter runt om i huset – ”Huset borde koka av kultur”,  
säger någon. 
 
 
– Det fria kulturlivet 
 
Andra påtalar också att Stora Teatern borde bereda större plats för det fria kulturlivet och att 
verksamheten inte är förankrad bland de fria grupperna. Både Kristallbaren och Stora Baletten ser 
många som intressanta utrymmen för mer intima produktioner och borde kunna nyttjas i mycket 
högre grad än idag. 
 
När kulturförvaltningen tog över verksamheten presenterades Stora Teatern som ”det nya 
Pustervik” – och det kan verksamheten inte påstås sägas vara, enligt min mening. Pustervik var  
i högre grad platsen för det smala, det spetsiga och dess storlek lämpade sig ypperligt inte  
minst för stadens fria scenkonstaktörer. Pustervik hade en starkare identitet, påtalar många. Det 
fanns stora förväntningar från kulturlivet att det skulle bli en viktig plats för stadens fria aktörerna.  
 
Alla de jag har pratat med har uppfattat att Stora Teatern har ett stort intäktskrav på sig och för 
många är det ett problem eftersom det gör att spetsen i utbudet inte riktigt finns där  
– ”Verksamheten ska dra in intäkter – då vågar man inte ta in vissa akter”, säger en kritisk röst.  
 
Många producenter upplever det också som alldeles för dyrt att hyra Stora Teatern.  
 
 
– Lokaler och tillgänglighet 
 
Lokalmässigt och tillgänglighetsmässigt har den kulturminnesskyddade 1800-talsbyggnaden 
begränsningar. Hela foajén och entrén uppfattar jag som mörk och trång – med stora, tunga dörrar 
som är svåra att öppna och med en gallergrind upp i huset. Överhörning gör också att det inte går 
att ha parallella evenemang i huset. 

 
För delar av det befintliga samtida utbudet, till exempel dans, är siktvinklarna från parketten till 
Stora scenen inte optimala och en del av den samtida scenkonsten gör sig bättre i intimare lokaler, 
med mindre guld och sammet.  
 
Rent generellt är dansen en viktig del av gästspelsverksamheten som också är inblandad i flera 
strategiska danssatsningar på lokal, regional och nationell nivå.  
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– Annan möjlig aktör? 

Ingen av de jag samtalar med kan egentligen se att någon annan aktör än Göteborgs Stad kan 
ansvara för verksamheten.  
 
Salongen är liten och antalet platser få, vilket innebär att det är svårt att skapa överskott från 
bredare föreställningar. Den kulturminnesskyddade byggnaden innebär begränsningar och 
sannolikheten torde vara mycket låg att en privat aktör skulle vara intresserad av att presentera ett 
rikt och varierat kulturutbud som innebär att de direkta kostnaderna för det egna programmet 
överstiger de direkta intäkterna med flera miljoner kronor varje år. 
 
Staden anses av flertalet av de intervjuade som garant för kontinuitet och långsiktighet. En 
potentiell kommersiell aktör från till exempel musikbranschen skulle också kunna få en 
monopolliknande ställning, vilket vore olyckligt menar några av de jag talar med, och menar också 
att en sådan aktör också skulle kunna tröttna efter ett par år och sälja vidare. Det gör att staden inte 
skulle ha någon kontroll över utbudet och innehållet framöver. 
 
 
– Dans- och teaterfestivalen 
 
Jag har också undersökt Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten, som också är 
verksamheter organiserade av kulturförvaltningen via Stora Teatern.  
 
När det 2014 beslutades att omorganisera Dans- och teaterfestivalen till Stora Teatern, så hade 
festivalen tappat mycket av sin publik och relevans. Med flytten följde uppdraget att  
vända trenden, återerövra festivalens position och publik och åter presentera stora artister och 
kompanier på stadens stora scener.  
 
Mitt samlade intryck efter intervjuerna är att den allmänna uppfattningen bland kulturaktörerna är 
att Dans- och teaterfestivalen åter är väldigt intressant och väl fungerande – och ett väl inarbetat 
varumärke, som stärker stadens kulturprofil efter 25 års verksamhet. Stora Teatern är hemmascen, 
vilket uppfattas som mycket lyckat – ”den är ett bra och tydligt hem för festivalen”, säger en 
kulturaktör.  
 
 
– Kulturpunkten 
 
Många av de fria scenkonstaktörerna är nöjda, till och med mycket nöjda, med hur Kulturpunkten 
fungerar. Det uppfattas som en viktig tjänst och underlättar för de fria grupperna att erbjuda sin 
publik lättåtkomliga biljetter.  
 
Tjänsten har bidragit till att de fria grupperna har blivit avlastade när det gäller hela biljett- 
hanteringen, vilket uppfattas som mycket positivt. Andra som jag samtalar med, som inte är direkt 
inblandade i Kulturpunkten, har ändå uppfattningen att verksamheten är viktig och fungerar bra.  
 
Det finns dock utvecklingsmöjligheter. Synligheten är för liten, skolklasser kan inte boka via 
portalen och den borde komma flera regionala aktörer till godo.  
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Analys och bedömning  
 
Här nedan redogör jag för hur uppdraget genomförts, kommentarer de viktigaste ekonomiska 
förändringarna i verksamheten och för ett resonemang om andra tänkbara organisationsformer och 
huvudmän. 
 
Svaret på frågan om hur Stora Teatern och kulturförvaltningen har tagit sig an uppdraget och om 
uppdraget kan anses ha uppfyllts, baseras på en genomgång och bedömning av Stora Teaterns 
verksamhet, en analys av nyckeltal och ekonomisk redovisning, samt de omdömen jag tagit del av 
under de många intervjuerna med olika personer i kulturlivet.    
 
Min sammantagna uppfattning är att Stora Teatern lyckats uppfylla uppdraget på ett bra sätt.  
Man har tagit sig an uppdraget med en medveten strategi och gjort rimliga tolkningar av uppdraget 
och avvägningar i genomförandet och trots begränsade resurser lyckats producera en verksamhet  
av både hög kvalitet och omfattande kvantitet. 
 
Nedan följer en genomgång av de viktigaste nyckelorden i uppdraget och hur verksamheten förhållit 
sig till uppdragets olika delar. Uppdraget återfinns i sin helhet i på sid 36. 
 
 
Angående ”En ledande gästspelsscen”   
 
Uppdraget att Stora Teatern ska bli en ledande gästspelsscen (”Nordens främsta”) uttrycker 
framförallt en ambitionsnivå för det som presenteras, kvalitativt och kvantitativt.  
 
Med i genomsnitt ungefär 200 produktioner och betydligt fler aktiviteter i huset per år så uppfattar 
jag att verksamheten presenterar ett kvantitativt stort utbud, väl i linje med jämförbara scener och 
givet den kapacitet som huset tillåter, organisationen klarar av och publiken efterfrågar. 
 
Med nuvarande organisation och resurs så är ledningens uppfattning att det är svårt att öka volymen 
och antalet produktioner. Jag har inte funnit något som motsäger den bedömningen. 
 
Ett direkt kvitto på att kvaliteten tagits på allvar är de många ledande svenska och framstående 
internationella grupper och kompanier som gästspelat på Stora Teatern sedan 2013. Jag begränsar 
mig här till några ytterst få exempel. En fullständig dokumentation av programpunkter finns som 
tidigare nämnts på sid 37-59.  
 
Nycirkus: Cirkus Cirkör, Cirque Invisible, Compagnie XY, James Thiérrée, Seven Fingers, Cirque 
Eloize, Machine de Cirque och Circa. 
  
Teater: Dramaten, Maximteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Riksteatern, Folkoperan, Teater 
Galeasen och en provkarta av Sveriges mest namnkunniga fria teatergrupper. 
 
Dans: Mats Ek, Antoinette Gomis, Kenneth Kvarnström, Virpi Pahkinen, Akram Khan, Ultima Vez, 
Israel Galvan, Twisted Feet och Mari Carrasco. 
 
Musik: Tonbruket, Tinariwen, Ale Möller, Angelique Kidjo, Rokia Traoré, Sean Kuti Salif Keita, 
Laurie Anderson, Lars Danielsson, Sofia Karlsson, Bohuslän Big Band, Nils Landgren, Lena 
Willemark och Amandakören. 
 
 
Angående ”Bredd och spets, internationellt och lokalt” 
 
Ett central avsnitt i uppdraget är nedanstående skrivning där dynamiken mellan programmets bredd 
och spets kärnfullt formuleras. 
 
Programverksamheten vid Stora Teatern ska bidra till att öka tillgängligheten till scenkonst och ge 
plats för samtida och gränsöverskridande program. Men basen för dessa är bredare föreställningar, 
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som regelbundet kan fylla den stora salongen med mer sammansatta publikgrupper. Alla med 
intresse för scenkonst ska ha anledning att besöka Stora Teatern, som det anges i uppdraget. 
 
Jag uppfattar att Stora Teatern presenterar denna bredd och spets och att de breda föreställningarna 
är en förutsättning för de smalare föreställningarna. De breda fyller salongerna, bygger varumärket 
hos den större publiken och ger volym till verksamheten och vissa av dessa produktioner bidrar 
också tillsammans med uthyrningarna till att finansiera de smalare föreställningarna. Ett exempel  
på en sådan bred aktuell produktion var föreställningen Påklädaren i juni 2019 som hade knappt 
4.000 besökare på 8 föreställningar. 
 
Urvalet i stycket ovan belyser att verksamheten har en stor bredd i sin programverksamhet: här 
finns nyskapande föreställningar och mer traditionella, gästspel av framstående internationella 
kompanier och stora svenska institutioner, men också av fria teatergrupper och aktörer i det lokala 
fria kulturlivet.  
 
Gästspelen spänner över hela scenkonstfältet från cirkus, teater, dans och musik och ramas ofta in 
av samtal och introduktioner, för-akter och ”efterspel”. Stora Teatern kompletterar stadens övriga 
scener genom ett unikt och blandat program som inte finns på någon annan scen och som lockar  
en blandad och sammansatt publik med en jämförelsevis lägre genomsnittsålder än de andra husen  
i staden. Få städer och regioner i Norden har en gästspelsscen med den unika blandning som Stora 
Teatern presenterar, i övriga Europa är det vanligare. 
 
 
Angående ”En resurs för stadens och regionens fria scenkonstliv” 
 
Stora Teaterns gästspelsverksamhet får dagligen förfrågningar från institutioner, kompanier och 
grupper som vill gästspela på teatern och det är både viktigt och uppskattat för många frilansande 
scenkonstartister och musiker att framträda på Stora Teatern. Landets fria grupper medverkar ofta  
i programmet, särskilt inom områdena teater, dans och barn och unga. 
 
Hyressubventionen: Det fria kulturlivet i Göteborg kan också få tillgång till scenen genom att hyra in 
sig och erhålla hyressubvention. Det innebär att Stora Teaterns producenter, tekniker och tekniska 
resurser ställs till gruppernas förfogande och att teaterns professionella resurser hjälper de fria 
grupperna att förverkliga sina konstnärliga visioner. Processen kan beskrivas som en slags 
professionalisering av dessa grupper, som inte alltid har erfarenhet av att arbeta och framträda på en 
scen av Stora Teaterns storlek. 
 
Kulturpunkten är en marknadsförings- och biljettförsäljningstjänst som Stora Teatern driver för det 
fria kulturlivet och som redan nämnts är uppskattad och anses viktig av medlemmarna. 
 
Residensverksamhet: Teatern tillgängliggör i allt högre grad residensverksamhet för  
fria scenkonstaktörer, där de får relativt stor plats på en etablerad och professionell kulturscen. 
 
Sammantaget utgör alltså gästspelsverksamheten på Stora Teatern en stor resurs för det  
fria kulturlivet och har en betydelse för detsamma som inte ska underskattas. 
 
	
Angående ”Barn och unga”  
 
Verksamheten för barn och unga har två tydliga spår, där man både spelar för barn och unga, och 
även skapar arrangemang där de deltar.  
 
Man presenterar ett riktat och varierat scenkonstprogram i form av skolföreställningar, där ungefär 
6-8 produktioner presenteras i 14-20 föreställningar per år, beroende på utbud och efterfrågan. 
Därutöver är många av det övriga ordinarie utbudet, inte minst cirkusproduktionerna familje-
föreställningar, lämpliga för barn från 8 år.  
 
Det andra spåret – där man som barn och ung kan delta – utgörs av cirkusskolorna med kurser för 
barn och ungdomar, på Stora Teatern tre dagar i veckan och på Sjumilaskolan i Biskopsgården en 
dag i veckan. Dessutom har cirkusskolor genomförts under olika skollov. Konceptet med 
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cirkusskolor är under utveckling och det finns efterfrågan från andra stadsdelar, men för tillfället 
utgör Stora Teaterns, stadens och stadsdelarnas ansträngda ekonomi en begränsning för att 
expandera verksamheten. 
 
 
Angående ”Öka tillgängligheten” 
 
Det är en vanlig uppfattning bland de intervjuade att Stora Teaterns gästspelsscen har ”låga 
trösklar”, att tilltalet är folkligt utan att bli ytligt och att det varierade programmet innebär att flera 
olika målgrupper har tillgång till verksamheten. Vidare kan uthyrningarna locka publik till det egna 
scenkonstprogrammet och utbudet riktar sig till flera olika grupper, vilket innebär att publiken är 
lika skiftande som programmet.  
 
Teaterns centrala läge mitt i staden innebär att en av stadens äldsta kulturinstitutioner åter används 
som teater. Genom åren så har fysiska tillgänglighetsanspassningar gjorts och det finns hissar för 
både publik och medarbetare, rullstolsplatser och en hörselslinga och för utvalda föreställningar 
görs syntolkningar.  
 
Som en del av det internationella programmet bokas regelbundet artister från länder, varifrån stora 
grupper av invandrare i Göteborg har sin bakgrund.  
 
Introduktioner, eftersamtal och fördjupningar är ett annat sätt som verksamheten arbetar med för 
att öka tillgängligheten till scenkonsten och dessa utgör stående inslag i programmet där 
verksamheten försöker skapa sammanhang och fördjupning för både scenkonsten i sig och dess 
samhälleliga betydelse, liksom att förmedla kunskap om de aktuella ämnen som föreställningarna 
tematiserat. 
 
 
Angående ”Samarbeten” 
 
Gästspelsverksamheten har under åren byggt upp flera betydelsefulla långsiktiga samarbeten.  
Två exempel på nationell nivå är de med Dramaten och Cirkus Cirkör. Stora Teatern har också 
sedan flera år ett samarbete med Vara Konserthus och dess ensemble Bohuslän Big Band som har 
Stora Teatern som hemmascen i Göteborg. Stora Teaterns gästspelsscen har också presenterat flera 
av Vara Konserthus residensartister och produktioner. Samarbetet med Göteborg Film Festival är ett 
annat viktigt samarbete och Stora Teatern fungerar som en av huvudbiograferna under festivalen. 
 
Genom främst Dans och teaterfestivalen samverkar Stora Teatern med flera av de andra scenerna 
och husen i staden: Stadsteatern, Backa Teater, Folkteatern, GöteborgsOperan, Atalante, Tredje 
Våningen och Skogen. 
 
Stora Teatern har ett stort nätverk på nationell nivå och ingår i flera olika nätverk där de samarbetar 
med andra scener och aktörer. Stora Teatern är en del av Dansnät Sverige och tar regelbundet emot 
deras gästspel, Riksteatern är en annan organisation som förlägger sina produktioner i Göteborg 
produktioner till Stora Teatern. 
 
Stora  Teatern och gästspelsverksamheten har också stått värd för flera av de nationella 
minoriteternas högtidsdagar – romerna, samerna, sverigefinnarna och resandefolket. På samma sätt 
har sedan starten scenkonstprogram arrangerats i samarbete med West Pride. I 
programverksamheten samverkar scenen också regelbundet med organisationer ur det civila 
samhället. 
 
 
Angående ”Bedriva uthyrningsverksamhet och öka sina egenintäkter”  
 
Verksamheten ska enligt uppdraget bedriva uthyrningsverksamhet och uthyrningarna kompletterar 
det egna programmet och utgör ungefär hälften av programverksamheten. Uthyrningarna är en 
avgörande intäktskälla för att finansiera det egna programmet och min bedömning är också att de 
samspelar med det egna programmet på ett bra sätt och att strategin från verksamheten att sträva 
efter att uthyrningarna ska matcha det egna programmet förefaller framgångsrikt. Uthyrningarna 
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som externa arrangörer presenterar, bidrar dessutom till att Stora Teatern som scen blir tillgänglig 
för flera aktörer och inte bara för kulturförvaltningen. 
 
Egenintäkterna har för verksamheten utvecklats positivt under åren 2013 – 2018, och biljett- och 
Uthyrningsintäkterna har ökat successivt.  
 
Stureplansgruppens beslut att inte driva sommarklubben Backstage under 2018 och 2019 har dock 
inneburit ett avbräck i egenintäkterna som inte kunnat kompenseras av ökad biljettförsäljning eller 
större Uthyrningsintäkter. Med en egenfinansiering på 37% respektive 41% 2017 och 2018, så 
måste egenfinansieringsgraden bedömas vara mycket hög. Detta innebär risker och sårbarhet, vilket 
också påpekats flera gånger i förvaltningens rapporter till kulturnämnden.  
 
Av diagrammet på sid 9 framgår att det finns en risk att egenintäkterna med nuvarande ekonomiska 
resurser nått ett tak och att ytterligare krav på ökade egenintäkter, bara är möjligt med en mer solid 
grundfinansiering i form av ett ökat verksamhetsbidrag.  
 
 
Angående ”En markör för Göteborg som kulturstad”  

 
En mycket viktig aspekt av gästspelsverksamheten är att den håller Stora Teatern öppen och 
levande som kulturscen, vilket har inneburit att Stora Teatern åter är en del av stadens  
kulturella dna.  
 
Teatern har en lång och anrik historia i Göteborgs kulturliv och med gästspelsverksamheten har 
Stora Teatern återigen blivit en scen med tydlig profil i stadens kulturella identitet i spänningsfältet 
mellan stadens större institutioner och de fria aktörerna.  
 
Gästspelsverksamheten gör att det åter är ett unikt hus som känns festligt och folkligt på samma 
gång och där det fria kulturlivet har tillträde och kan visa sina verk på en stor scen mitt i staden.  
En plats för dans, teater, nycirkus, poesi, musik och samtal där gästspel visas som stadens invånare 
aldrig hade fått uppleva om verksamheten på Stora Teatern inte fanns. 
 
 
Ekonomiska förändringar  
 
Ett antal ekonomiska aspekter är värda att ytterligare kommentera: 
 

– Inte längre en egen resultatenhet 
Efter omorganisationen på kulturförvaltningen våren 2017 så utgör Stora Teatern inte längre en 
egen resultatenhet och resurserna som verksamheten förbrukar ligger fördelade på olika budgetar 
och ansvar. Det är därför inte enkelt att läsa av och jämföra ekonomiska resurser mellan åren. 
 

– Det höga kravet på egenfinansiering 
Den tydligaste trenden för gästspelsverksamhetens utveckling är att de egenintäkter som 
verksamheten själv kan styra över, biljettintäkter och Uthyrningsintäkter, stadigt har ökat.  
 

– Sammantaget om ekonomin 
Det sammantagna intrycket av det ekonomiska läget för gästspelscenen är att verksamheten har 
tvingats driva upp egenintäkterna till mycket höga nivåer. På grund av gällande regelverk för 
budgetering och resursanvändning i en förvaltningsform, kan inte sådana ökningar användas för  
långsiktig utveckling av verksamheten. Med anledning av det höga kravet på egenintäkter har 
strategin varit att i första hand säkra dessa genom att förstärka resurserna för marknadsföringen.  
En konsekvens av den strategin är att mer medel inte kunnat avsättas för det egna programmet.  
 
 
Angående att driva verksamheten i andra former 
 
Svaret på frågan om huruvida gästspelsverksamheten vid Stora Teatern kan drivas i en annan form 
eller med en annan huvudman är mycket enkelt. Ja, det är möjligt. I Sverige idag är det tämligen 
sällsynt att bedriva en scenkonstverksamhet av den storlek och omfattning som verksamheten vid 
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Stora Teatern utgör i en förvaltningsdrift. Det vanligaste är istället att teater och scenkonst-
verksamhet bedrivs som aktiebolag. 
 
Argument för att verksamheten stannar i kulturförvaltningen:  
 

– Ekonomisk stabilitet  
Även om förvaltningens nuvarande ekonomiska situation är pressad av sparbeting, så innebär en 
förvaltning en viss ekonomisk stabilitet, samt möjligheten att inom sektorn omfördela medel, vilket 
också kommit Stora Teaterns verksamhet till del. 

 
– Samarbeten  

Samarbeten med andra avdelningar och verksamheter kan underlättas i en förvaltning. 
 

– Stödfunktioner i en förvaltning  
I förvaltningen finns ett antal stödfunktioner som stödjer verksamheten inom sina olika områden: 
främst HR, ekonomi och administration samt kommunikation. Förvaltningen har också ett antal 
styrdokument som verksamheten ska följa och som ger vägledning. 
 
Inga av ovanstående fördelar är specifika just för en förvaltningsorganisation och det har under 
utredningens gång framkommit ett antal faktorer som talar för att verksamheten skulle utvecklas 
mer gynnsamt i en annan organisationsform. 
 
Argument för att verksamheten bör lämna kulturförvaltningen:  
 

– Underfinansiering 
De hårt uppdrivna kraven på verksamhetens egenfinansiering har gjort verksamheten sårbar och 
min uppfattning är att detta inte är en långsiktigt hållbar situation. Med nuvarande sparbeting i 
förvaltningen ter sig utsikterna att stärka verksamhetens finansiering som små.  
 

– Inte en organisatorisk eller resultatmässig enhet 
Som tidigare nämnts innebär kulturförvaltningens nuvarande organisation att gästspels-
verksamhetens marknadsfunktion och administrativa resurser är organiserade i sektorns 
stödenheter.  
 
Beslut att omfördela resurser från program och produktion till marknadsföring kunde tidigare fattas 
på avdelningsnivå, men måste idag fattas på sektorsnivå. Förvaltningens organisationsmodell i 
sektorer och ekonomimodell försvårar för gästspelsverksamheten att drivas i en sammanhållen 
organisationsform och detta underlättar inte för ledning och styrning av verksamheten. 
 
Detta faktum, liksom att verksamhetens inte längre utgör en ekonomisk resultatenhet, eller ett 
organisatoriskt ”vi” försvårar ledning, styrning och ekonomisk uppföljning av verksamheten. 
 

– Svårt att förena förvaltningskrav med verksamhetens behov 
En förvaltning är underkastad en rad policies, rutiner samt administrativa regelverk. Bolagsformen 
skulle kunna medge ett annat arbetssätt med de administrativa rutinerna, som är mer anpassade till 
att driva den här typen av verksamhet. 
 

– Långa beslutsvägar 
Avdelningschefen för Stora Teatern närvarar inte regelbundet på kulturnämndens möten och 
möjligheten till direkt dialog med politikerna i nämnden är begränsad. Därmed riskerar den 
politiska förankringen av verksamheten och dess strategiska utveckling att försvagas. I en 
bolagsform finns en mycket nära kontakt mellan verksamhetsledning och styrelse.  
 
Som framgår av ovanstående så finns det tungt vägande skäl för att undersöka andra alternativa 
organisationsmöjligheter och huvudmän för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern. 
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– Framtida organisationsform; alternativen 
 
Generellt finns två tänkbara andra sätt att organisera gästspelsverksamheten på Stora Teatern. 
Antingen utgör verksamheten en egen självständig organisation, eller så överförs verksamheten  
och uppdraget till en annan befintlig organisation. 
 
Oavsett vilket alternativ som väljs, så torde det viktigaste vara att återskapa verksamheten  
som en organisatoriskt sammanhållen avdelning och som resultatenhet. Detta kan uppnås både som 
en egen självständig organisation eller som en del av en annan organisation med ett eget uppdrag 
och självständig organisation. 
 
Den i dag gängse och flitigt använda organisationsformen för självständiga scenkonstverksamheter 
är aktiebolaget. För ett sådant självständigt aktiebolag finns i Göteborg två realistiskt tänkbara 
huvudmän: Göteborgs Stad eller Västra Götalandsregionen.  
 
Med Göteborgs Stad som huvudman så skulle bolaget kunna ingå i koncernbolaget Göteborgs 
Stadshus AB, där Göteborg & Co utgör moderbolag och där de övriga dotterbolagen är Got Event, 
Liseberg och Göteborgs Stadsteater. 
 
Med regionen som huvudman så skulle sannolikt verksamheten kunna organiseras som ett eget 
självständigt bolag utan att ingå i en koncern. 
 
Några av fördelarna med att utgöra självständigt bolag är att:  

–  verksamhetens uppdrag, mål och syfte tydliggörs 
–  verksamheten förankras politiskt med en egen styrelse där alla medlemmar, på politiska  
eller opolitiska mandat enligt aktiebolagslagen ska värna och verka för bolagets bästa 
–  verksamheten blir en egen organisatorisk enhet, med sammanhållet ansvar för både det 
konstnärliga uppdraget, som personal och ekonomi  

 
Några nackdelar med att utgöra självständigt bolag är att: 

–  organisationen måste själv ha alla de resurser som krävs för att driva bolaget 
–  bolaget blir jämförelsevis litet 

 
När det gäller det andra alternativet att överföra gästspelsverksamheten till en redan befintlig 
organisation, så finns även där några uppenbara för- och nackdelar: 
 
Några fördelar med att tillhöra en annan verksamhet/befintligt bolag är att: 

–  verksamheten kan ingå som en del av en professionell aktör inom scenkonsten 
–  långsiktigt kan samverkansfördelar och synergier uppstå 
–  vissa samordningsvinster kan uppnås, främst inom ekonomi och personal  

 
Några nackdelar med att tillhöra en annan verksamhet/bolag är att:  

–  verksamhetens uppdrag och självständighet kan begränsas och mandatet bli otydlig 
–  verksamheten kan komma att urholkas på resurser av den nya huvudorganisationen 
–  tydligheten i uppdrag och mål kan riskera att suddas ut 

 
I följande kapitel redogör jag för mitt förslag gällande framtida organisering. 
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Slutsatser 
 
Jag konstaterar utifrån uppdraget som extern utredare att verksamheten på Stora Teatern utfört  
sitt uppdrag i enlighet med de riktlinjer som verksamheten haft och att verksamheten som den ser  
ut idag är väldigt värdefull för Göteborg som kulturstad, men att den borde få ännu bättre 
förutsättningar för att nå sin fulla potential. 
 
Här nedan redogör jag för platsens och programutbudets unicitet, vilka utvecklingsmöjligheter jag  
ser liksom hur huvudmannaskapet bör se ut framöver.  
 
 
– En unik plats. Och en unik verksamhet 
 
Ur ett medborgarperspektiv har både huset och verksamheten ett sådant unikt kulturvärde att 
Göteborgs Stad måste värna och ha kvar ansvaret.  
 
Stora Teatern bör fortsatt ägas och drivas av staden med publik konst- och kulturinriktning för att 
säkerställa att så många som möjligt får tillgång till den unika byggnaden med en 160-årig rik 
historia på en paradplats mitt i staden. 
 
Verksamheten är också unik i en nationell kontext – ingen annan stad i Sverige kan uppvisa en 
gästspelsscen med liknande omfattande verksamhet. Stora Teatern är fullt jämförbar med 
kulturarenor i några av de stora kulturstäderna på kontinenten. 
 
Sett ur ett helårsperspektiv bidrar Stora Teaterns verksamhet till stadens mål att bli en ledande 
evenemangsstad 2030.  
 
Så här efter några års verksamhet kan man konstatera att det var ett framsynt politiskt beslut att 
säkra att verksamheten återgick i offentlig drift från och med 2012. Verksamheten visar en klar och 
tydlig kvalitetsmässig utveckling där teatern har börjat hitta sin form och sin identitet. 
 
Det breda utbudet, som många påtalar är Stora Teaterns styrka, är brett i sin omfamning av att 
presentera programverksamhet från hela scenkonstområdet. Däremot kan inte programpunkterna 
sägas vara ”breda” i den bemärkelsen att de har en egen kommersiell bärighet, utan min 
uppfattning är att utbudet är motiverat ur ett konst- och kulturpolitiskt uppdrag. Stora Teatern 
kompletterar på ett spännande sätt en annan gästspelsscen i Göteborg, nämligen den privatägda 
Lorensbergsteaterns utbud av högklassig underhållning. 
 
Salongens begränsade antal platser, den konstnärliga profilen och det kulturpolitiska uppdraget, 
kräver att verksamheten får ett verksamhetsbidrag för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Att driva 
scenen med enbart egenintäkter är inte möjligt och de nuvarande kraven på egenintäkter är så högt 
ställda att det begränsar verksamhetens möjligheter att utvecklas. 
 
Jag ser en stark fördel av att teatern är huvudscen och hemmahamn för Göteborgs dans- och 
teaterfestival och platsen för Kulturpunkten.  
 
Listan på de många för staden och regionen viktiga samarbetsparter – däribland Göteborg Film 
Festival, Gothenburg Culture Festival, Vara konserthus och Bohuslän Big Band, bara för att nämna 
en handfull – visar också på Stora Teaterns betydelse som kulturaktör. Bland de riktigt unika 
programpunkterna i repertoaren framträder den väldigt medvetna satsningen på nycirkus. Min 
bedömning är att den är extra kulturpolitiskt motiverad, inte minst ur ett publikutvecklings-
perspektiv, men också för att det konstnärligt i högsta grad är en konstgenre som är i en väldigt 
stark utvecklingsfas. Där kan jag se att regionen borde ha ett fortsatt incitament.  
 
Trots en sällsynt hög egenfinansieringsgrad – över 40% – inom offentligstyrd kulturverksamhet  
med höga ambitioner att vara ”Nordens ledande gästspelsscen” har man lyckats göra en 
välbalanserad avvägning i repertoarläggningen.  
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Idén var att Stora Teatern skulle ge ökad tillgång till ett brett, kvalitativt scenkonstutbud.  
Min bedömning är att utifrån uppdrag och förutsättningar är verksamheten vid Stora Teatern  
väl motiverad ur ett medborgarperspektiv. 
 
Göteborgs Stad har all anledning att vara stolt över att kunna uppvisa Stora Teatern som  
en kommunalt driven verksamhet.  
 
Som en respondent uttryckte det: ”Den finns i vår historia, ligger fint, ska användas till  
det den är byggd för.” 
 
 
– Det finns utvecklingsmöjligheter  
 
Huset och verksamheten är i högsta grad väl fungerande. Men det finns också utvecklings-
möjligheter. Teatern borde kunna öppnas upp mer på alla sätt– både mot publiken och fria utövare.  
 
Mer verksamhet i hela huset. Både Stora scenen och de två andra publika utrymmena, Kristallfoajén 
och Stora baletten skulle kunna nyttjas i mycket högre grad. Inte minst Stora baletten borde fungera 
väldigt bra för till exempel barnteater och många dansproduktioner.  
 
För att lyckas med det krävs en tydlig investering i huset från ägaren. Bristfällig ljudisolering i huset 
gör att parallella arrangemang i olika lokaler i huset inte är möjlig samtidigt på grund av 
överhörning. Salongen skulle behöva byggas om för att öka antalet sittplatser och därmed förbättra 
intäktsmöjligheterna.  
 
De två mindre utrymmena – Kristallfoajén och Stora baletten – har med sina respektive väldigt 
speciella och attraktiva utformningar stora möjligheter att vara väldigt intressanta 
arrangemangsplatser. Den stora utmaningen och kostnaden ligger i att öka den publika accessen  
och tillgängligheten till Stora baletten på våning två som skulle kräva stora ombyggnationer.  
 
Entrén, och därmed det första intrycket av Stora Teatern, är mörk och trång. En utbyggd entré – 
gärna i glas á la Louvren i Paris med storstilad förebild – och en aktiv ljussättning och gestaltning av 
foajén – utan gallergrindar – skulle bidra till en välkomnande känsla.  
 
Placeringen av Kulturpunkten i foajén och biljettkassan är helt logisk och verkningsfull, men kan 
inte uppfattas fungera som ”en manifestation för det fria kulturlivet”, som det en gång salufördes 
som. Där finns stora förbättringsmöjligheter gällande utformning av information och 
marknadsföringsinsatser.  
 
Samarbete med det fria kulturlivet, är ett annat stort utvecklingsområde. Över huvud taget finns  
som konstaterat möjlighet att förbättra och utveckla samarbetet och samverkan med de fria scen- 
konstaktörerna i Göteborg. Jag uppfattar inte Stora scenen som den mest optimala spelplatsen  
för många – den är för stor och sammeten och guldet i salongen är inte alltid rätt sammanhang för 
en produktion.  
 
Enligt mitt förmenande har ovan nämnda Stora baletten goda förutsättningar att bli en spännande 
plats med tydlig experimentprofil där flera av de fria scenkonstaktörernas produktioner skulle 
kunna visas för en publik. 
 
Finansieringen och därmed Stora Teaterns förutsättningar är förstås en nyckelfråga och därmed 
kanske den riktigt stora frågan. Det höga intäktskravet gör att teatern har svårt att både fylla  
hela huset med intressant nationell och internationell scenkonst och tillgodose behovet från det 
lokala kulturlivet.  
 
Idag arbetar Stora Teatern med en intressant modell med tre olika arrangemangsmodeller: egna 
arrangemang där teatern står för kostnaderna, rena uthyrningar där en extern arrangör betalar enligt 
en tariff och en variant där de fria scenkonstaktörerna i Göteborg har möjlighet att få av 
kulturförvaltningen ekonomiskt stöd för en subventionerad hyra.  
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Hyressubventionssystemet är en viktig kulturpolitisk insats, som de senaste åren har börjat nyttjas 
alltmer. Men förra året var det ändock endast vid 12 tillfällen som en kulturaktör kunde presentera 
ett program på Stora Teatern med subvention. Kulturförvaltningen bör möjliggöra för att flera 
sådana arrangemang kommer till stånd. 
 
Helt klart är att Stora Teatern inte blev det nya Pustervik – det blev något annat, och inte svaret på 
stora delar av det fria scenkonstområdets behov och önskemål. Det återstår för staden att fortsätta 
utforska möjligheterna för bättre produktions- och presentationsvillkor. 
 
Jag ser också möjlighet att kommunikationsmässigt förstärka bilden av ett kurerat, noga utvalt 
program ur ett konstnärligt intressant perspektiv, genom att man släpper information om kommande 
säsong mer storstilat och med större emfas. Många andra stora kulturaktörer gör större 
programsläpp och lyckas få god mediabevakning och skapa känslan av lust och nyfikenhet, som 
bidrar till ökat intresse hos publiken. 
 
 
– Organisation framöver  
 
Att det ska vara en offentligfinansierad kulturverksamhet i Stora Teatern även framöver, anser jag 
vara givet. Byggnaden och verksamheten är för värdefull för Göteborgs Stad och dess invånare och 
besökare för att någon annan ska ta det ansvaret. 
 
Jag kan inte se att en kommersiell aktör bör ta över – och enligt en samlad bedömning inte heller 
skulle vara intresserad – på grund av kulturminnesmärkning, hyresnivå och begränsade 
biljettintäktsmöjlighet med för få sittplatser, åtminstone inte med ett varierat och kulturpolitiskt 
motiverat programutbud som grund. Det torde vara svårt att hitta en kommersiell aktör som vill 
lägga ett program som varje år genererar flera miljoner i underskott.  
 
Det är också viktigt att påpeka att om Stora Teatern skulle drivas av en kommersiell aktör med en 
verksamhet driven på affärsmässiga grunder med privatteater, shower, restaurang, bar och 
klubbverksamhet, så skulle en sådan verksamhet, till skillnad från den nuvarande 
gästspelsverksamheten på Stora Teatern, utsätta andra privata aktörer för allvarlig konkurrens och 
starkt påverka till exempel Lorensbergsteatern och Pustervik.  
 
Om man inte skulle presentera ett scenkonstprogram så är alternativanvändningen mycket oklar.  
Jag kan inte se att till exempel en kommersiell konferensaktör är aktuell – byggnaden är för 
värdefull för att inte låta det fortsätta vara en offentlig, öppen plats för kultur.  
 
Mitt förslag är däremot att verksamheten inte längre drivs inom Göteborgs Stads kulturförvaltning. 
Stora Teaterns verksamhet behöver en långsiktig, uthållig ägare, som kan hantera alla de olika 
aspekter som en stor arrangör av ett scenkonstutbud har att arbeta med.  
 
Jag anser att för verksamhetens bästa bör den ingå i en redan befintlig teaterproducerande 
verksamhet, som helägs av en Göteborgs Stad, nämligen Göteborgs Stadsteater AB.  
 
Stadsteatern ingår i den del av koncernen som heter Turism, kultur och evenemang, med – förutom 
Stadsteatern – också Göteborg & Co, AB, Got Event AB, och Liseberg. För bolagen inom staden har 
kommunfullmäktige i Göteborg det yttersta ägaransvaret och utser styrelse och beslutar om 
ägardirektiv. 
 
Stora Teatern borde enligt mig bli en självständig del inom Stadsteatern med en teaterchef med 
ansvar för konstnärligt innehåll, budget och personal. 
 
Göteborgs Stadsteater skulle därmed få en helt ny verksamhet med gästspelsuppdrag, vid sidan av 
de egenproducerande scenerna vid Götaplatsen och Backateatern. Här kan också finnas möjliga 
synergieffekter som ett kommande arbete får ta sig an när man mer specifikt tittar på hur  
en överföring av uppdrag och resurser kan ske och hur en framtida organisation kan utformas.  
 
Att driva en gästspelsverksamhet med komplex ekonomi och olika affärsavtal med en mängd 
externa parter skiljer sig mot hanteringen av den övriga förvaltningsverksamheten.  
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I och med förslaget att bolagisera verksamheten hamnar Stora Teatern i ett renodlat 
scenkonstsammanhang, där de verksamhetsspecifika förutsättningarna gällande till exempel 
hantering av budget, hantering av ekonomiskt resultat och anställningsförfaranden blir mer 
ändamålsenliga och därmed främjar verksamheten. Bolagsformen skulle bidra till större och för 
verksamheten mer ändamålsenlig självständighet, oberoende och flexibilitet. 
 
Utöver uppdraget att presentera ett högkvalitativt, varierat scenkonstprogram med gästande aktörer, 
rekommenderar jag också att Stora Teatern får ett tydligt definierat uppdrag att verka som aktiv 
samarbetspart med för staden viktiga aktörer, däribland Göteborgs dans- och teaterfestival, Göteborg 
Film Festival och Gothenburg Culture Festival.  
 
För att huset och verksamheten ska nå sin fulla potential krävs en huvudman som har ambitioner 
och resurser och ser till långsiktigheten och kontinuiteten. Min förhoppning är att Göteborgs 
Stadshus AB kan vara den huvudmannen, genom att verksamheten överförs och blir en självständig 
del av Göteborgs Stadsteater AB. 
 
Jag vill också här beröra en annan tänkbar offentlig huvudman, nämligen Västra Götalandsregionen, 
som idag är huvudman för Göteborgs Symfoniker och GöteborgsOperan. Att regionen skulle ta sig 
an huvudansvaret för verksamheten på Stora Teatern, som i grunden är så platsspecifik till 
byggnaden, så genrebred och så centralt placerad mitt i centrum av Göteborg ter sig inte naturligt. 
Däremot är en symfoniorkester och en fullskalig operaverksamheter av annan regional betydelse 
enligt mitt förmenande, än ett gästspelshus.  
 
Västra Götalandsregionen bör däremot samverka med Stora Teatern kring att säkerställa att vissa 
särskilt attraktiva gästspel från Stora Teatern har möjlighet att turnera i regionen. Jag kan också se 
ett särskilt regionalt kulturpolitiskt intresse kring nycirkussatsningen och även att utveckla 
Kulturpunkten till att angå regionala kulturaktörer.  
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Förslag   
 
– Stora Teatern med tillhörande budget bör uppgå inom Göteborgs Stadsteater AB 
 
Avser drift av huset och gästspelsverksamheten. Rent organisatoriskt bör även Göteborgs dans- och 
teaterfestival framöver produceras inom ramen för Göteborgs Stadsteater AB. Vidare utredning av 
förutsättningarna för och konsekvenserna av detta bör ske. 
 
 
– Västra Götalandsregionen bör samarbeta med Stora Teatern kring ett antal regionala 
uppdrag 
 
Angelägna samverkansområden torde avse regionala turnéslingor av nycirkus och andra större 
gästande produktioner, att Stora Teatern blir en regional nod avseende nycirkus och att 
Kulturpunkten får en regional roll som kommer regionens kulturaktörer och invånare tillgodo. 
Diskussion bör inledas mellan kulturförvaltningen, Göteborgs Stadsteater AB och Västra 
Götalandsregionen kring Stora Teaterns samarbete med och uppdrag för Västra Götalandsregionen.  
 
 
– Förbättrade förutsättningar för Göteborgs fria scenkonstaktörer 
 
Frågor att titta på specifikt är bland annat de fria aktörernas produktionsmöjligheter, 
marknadsföring och speltillfällen, men också att öka medel för hyressubvention som möjliggör fler 
speltillfällen på Stora Teatern. Kulturförvaltningen bör verka för att inventera behov och förbättra 
förutsättningarna för Göteborgs fria scenkonstaktörer. 
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Bilaga:   
Stora Teaterns uppdrag 
 
Enligt beslut av kulturnämnden 2013: 
 
Övergripande inriktning för Stora Teatern: Inom ramen för sin verksamhet ska kulturförvaltningen 
driva Stora Teatern med målet att teatern ska bli en ledande gästspelsscen. 
 
Det är nu av strategisk betydelse att fylla huset med ett angeläget innehåll, där nyskapande 
föreställningar kan brytas mot produktioner som knyter an till husets historia, så att teatern blir en 
inkluderande mötesplats. 
 
Stora Teatern ska vara en arena som gör skillnad för scenkonsten i Göteborg genom att presentera 
såväl svenska som internationella gästspel. Stora Teatern ska också vara en resurs för stadens och 
regionens fria scenkonstliv. 
 
Programverksamheten vid Stora Teatern ska bidra till att öka tillgängligheten till scenkonst och ge 
plats för samtida och gränsöverskridande program. Men basen för dessa är bredare föreställningar, 
som regelbundet kan fylla den stora salongen med mer sammansatta publikgrupper. Alla med 
intresse för scenkonst ska ha anledning att besöka Stora Teatern. 
 
Programmet ska vara rikt och varierat, innehålla både spets och bredd. Hög kvalitet ska förenas 
med en kvantitet i antal föreställningar och besök, jämförbar med andra liknande scener. 
Föreställningar för barn och unga ska ha en särskild plats i programmet. 
 
Stora Teatern ska aktivt verka för att öka tillgängligheten ur flera perspektiv; rikta sig  
till flera olika grupper, skapa sammanhang och fördjupning och medvetet arbeta med såväl 
interkulturella frågor som genus. 
 
Stora Teatern ska samarbeta med andra aktörer. Samarbeten och uthyrningar öppnar teatern för 
olika grupper och bidrar till att teatern blir ett levande hus. 
 
Stora Teaterns grundfinansiering ska utgöras av ett kommunalt bidrag, men teatern förväntas 
successivt öka sina egenintäkter genom bland annat uthyrningar. 
 
Stora Teatern ska vara en markör för Göteborg som en levande kultur- och turiststad och bidra  
till att scenkonsten och kulturen stärker stadens attraktionskraft. 
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Bilaga:  	
Repertoar på Stora Teatern 2013 – 2018 
 
Följande sammanställning över genomförda aktiviteter och föreställningar under åren 2013-2018 
har sammanställts under våren 2019 för innevarande utredning av Stora Teatern. Syftet är främst att 
ge en överblick över alla de artister, föreställningar, konserter, samtal och evenemang, som 
presenterats, samt ett försök att mer fullständigt dokumentera det totala antalet aktiviteter på Stora 
Teatern under de här åren.  
  
Siffrorna som anges ska inte uppfattas som nyckeltal och är heller inte identiska med de nyckeltal 
som genom åren inrapporterats till kulturnämnden. Definitionen för nyckeltalet ”föreställningar” 
har i förvaltningens uppföljningsrapporter inte innefattat arrangemang såsom events, konferenser, 
workshops med mera. 
  
Sammanställningen visar genomgående att samma antal eller fler aktiviteter genomförts jämfört med 
de inrapporterade nyckeltalen. Detta har flera olika förklaringar, dels definitionen ovan, dels att 
riktlinjer för vad som ska rapporteras från kulturförvaltningen har ändrats genom åren, men också 
att olika bedömningar gjorts år från år om vad som är aktuellt att rapportera. 
  
Efter omorganisationen 2017 så har inte antal föreställningar för verksamheterna i sektorn 
inrapporterats separat för Stora Teatern, därför är nyckeltalen för Stora Teatern under 2017 och 
2018 identiska med det antal som finns i den här repertoarsammanställningen. 
 
Repertoar 2013  

Summering 2013 Antal Kommentar 

Totalt antal arrangemang  321 inkl120 spökvandringar 

Antal arrangemang i egen regi 217 inkl 120 spökvandringar 

Totalt antal arrangemang, exkl. spökvandringar 201   

Totalt antal  arrangemang i egen regi, exkl. spökvandringar 97   

Antal uthyrningar 104   

varav hyressubventioner 17   

varav filmfestivalen 0   

varav övriga uthyrningar 87   

      

Cirkusskolor 0   

Sommarklubben Backstage 0   

    

Antal arrangemang i egen regi fördelat per genre  Antal Kommentar 

Nycirkus 27   

Teater 20   

Dans 10   

Musik 18   

Samtal 11   

Barn och unga 1   

Humor 6   

Konferens och event 1   

Övriga arrangemang 123 inkl 120 spökvandringar 
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Antal arrangemang fördelat per scen Antal Kommentar 

Stora scen 118   

Gradängscen 7   

Kristallen 43   

Stora baletten 11   

Biskopsgården 0   

Övriga scener och  lokaler 142   

 

Produktion Kompani Eget/uthyrning Genren Scen  
Antal 

fst 
Utställning hårdrock Gothenburg Sound Uthyrning Konferens/event Klubben 1 
Helkväll med Jonas Gardell Jonas Gardell Uthyrning Teater Stora scen 1 
Helkväll med Jill Johnsson Jill Johnsson Uthyrning Teater Stora scen 1 
Helkväll med Lena Ph Lena Ph  Uthyrning Teater Stora scen 1 
Göteborgs Filmfestival GIFF Uthyrning Filmvisning Stora scen 9 

Dragon Awards och afterparty GIFF Uthyrning Gala Stora scen 1 
Spinn Repeterar Spinn Uthyrning Dans Stora baletten 2 
Doc Lounge-Wonder woman Doc Lounge Uthyrning Filmvisning Kristallen 1 
The Embassy support Amina Hocine The Embassy  Eget  Musik Stora scen 1 
Kristallklart Stora Teatern Eget Humor Kristallen 1 
Kizombakväll Xalino Eget Klubb Kristallen 1 
Doc Lounge - The human scale Doc Lounge Uthyrning Filmvisning Kristallen 1 
Gruppen goes onda kvinnor Gruppen  Hyressubvention Teater Klubben 6 
Klubb Bonanza Klubb Bonanza Uthyrning Klubb Klubben 1 
Bokrealese Atlas förlag Atlas förlag Uthyrning Konferens/event Kristallen 1 
Konst som motstånd - Vanja Hermele Vajna Hermele Eget Samtal Kristallen 1 
Cirkus Cirkör: Knitting Peace Cirkus Cirkör Eget Nycirkus Stora scen 13 
Bubbelpop - klubben United Skillz Uthyrning Klubb Klubben 1 
Samtal Catarina Bergil & Ardalan Esmail  Eget Samtal Kristallen 1 
Doc Lounge - China Heavyweight Doc Lounge Uthyrning Filmvisning Kristallen 1 
Tankeverket Tankeverket  Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Wellneskväll  Wellness gym  Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Lärarträff   Eget Konferens/event Kristallen 1 
Kizombakväll Xalino Eget Klubb Kristallen 1 
Boksläpp Medicinhistoriska museet Medicinhistoriska Museet Uthyrning Konferens/event kristallen 1 
Doc Lounge - Village at the end of … Doc Lounge Uthyrning Filmvisning kristallen 1 

Vanessa// Look Mummy I am Dancing Dans- och teaterfestivalen Eget Teater Stora scen 2 
Satellit festival  Satellit Uthyrning Konferens/event Stora scen 3 
Vid Tigris utlopp Re:Orient Eget Musik Stora scen 1 
Erik Kaiel: No man is an island Erik Kaiel  Eget Dans Stora scen 1 
Kristallklart  Stora Teatern Eget  Humor Kristallen 1 
Litteraturfestival  Textival Hyressubvention Konferens/event Kristallen 1 

Taxi Sister Doc Lounge Uthyrning Filmvisning Kristallen 1 
Soul Kitchen  Soul Kitchen Uthyrning Klubb Klubben 1 
Danstävling Ungdomssatsningen Övrigt Dans Stora scen 1 
Welcome to Järbo State Doc Lounge Uthyrning Filmvisning Kristallen 1 
Morgan Alling  Morgan Alling Uthyrning Humor Stora scen 2 
Stefan Sundström  Stefan Sundström Uthyrning Musik Stora scen 1 
Mattias Alkbergs begravning  Mattias Alkberg Eget Musik Stora scen 1 
Cirque Invisible//Victoria Chaplin Cirque Invisible Eget Nycirkus Stora scen 5 
Susanna Leinonen Comp.//Blinded Mind Susanna Leinonen Company Eget Dans Stora scen 1 
Jag ringer mina bröder Malmö Stadsteater/Riksteat. Eget Teater Stora scen 1 
Kristallklart Ståuppklubb  Stora Teatern Eget Hhumor Kristallen 1 
Morsor och farsor // Avart Dans  Morsor och farsor  Uthyrning Dans Stora scen 2 
Mikael Wiehe Mikael Wiehe Uthyrning Musik Stora scen 1 
Tidskriftsfestival// Bonanza Tidskriftsfestival Hyressubvention Konferens/event Kristallen 1 
New Tide Orquestra New Tide Orquestra Eget Musik Stora scen 1 
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Konst som motstånd  Tecknare för Dawit Eget Samtal Kristallen 1 
Doc Lounge avslutning  Doc Lounge Uthyrning Filmvisning Kristallen 1 
Fuck cancer  Ung Cancer Uthyrning Klubb Klubben 1 
Discoteka Yugostyle Discoteka Yugos Uthyrning Klubb Klubben 1 
Xenia - releasespelning Xenia - release Eget Musik Kristallen 1 
Sivert Hoyem Sivert Hoyem  Uthyrning Musik Stora scen 1 
TFDA Showcase vt 2013 kl18 TFDA Hyressubvention Dans Stora scen 2 
Maria Lundqvist // Min bror & jag Maria Lundqvist  Uthyrning Teater Stora scen 1 
R Stevie Moore ( R Stevie Moore (US) Eget Musik Klubben 1 
Little Annie & Baby Dee Little Annie & Baby Dee Eget Musik Stora scen 1 
Svenska Balettskolan Svenska Balettskolan Uthyrning Dans Stora scen 1 

Sofi Oksanen Sofi Oksanen  Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Flatlobbyn Pride   Eget Teater Stora scen 1 
Teheran mon amour Teheran mon amour Eget Teater Stora scen 1 
Isabel Sörling Farvel Isabel Sörling  Övrigt Övrigt Kristallen 1 
Pride Company Pride Company Eget Humor Stora scen 1 
Bohuslän Big Band med Ale Möller BBB med Ale Möller Eget Musik Stora scen 1 
K-X-P K-X-P Uthyrning Klubb Klubben 1 
Anoushka Shankar Anoushka Shankar Eget Musik Stora scen 1 
Clandestino sommar Clandestino sommar Uthyrning Musik Klubben 1 
Tankeverket  Tankeverket  Uthyrning Konferens/event  Stora scen 1 
Spöken på Stora Teatern Comedy Art Theatre Eget Vandringsteater Hela huset 120 
John Mayall John Mayall Uthyrning Musik Stora scen 1 
Plattform X Twisted Feet Eget Dans Stora scen 1 
Sweden dance delight Sweden Dance Delight uthyrning Dans Stora scen 1 
Klubb Krokodil Klubb Krokodil Uthyrning Klubb Klubben 1 
Litteratur på Kulturkalaset Litteratur på K Eget Samtal Kristallen 1 
Friskolor konferens Friskolor  Uthyrning Konferens Stora scen 1 
Lunchbeat Lunchbeat Eget Dans Kristallen 1 
Transectión  Somos Dance Company Hyressubvention Dans Stora scen 1 

Workshop Somos Somos Dance Company Eget Dans Stora Baletten 1 
Cirque Invisible Cirque Invisible Eget Nycirkus Stora scen 3 
Jens Lekman Jens Lekman Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konstbiennalen fest GIBCA Uthyrning Event Klubben 1 
Konstbiennalen samtal GIBCA Uthyrning Samtal Kristallen 1 
Konstbiennalen utställning GIBCA Uthyrning Utställning Hela huset 1 
Gruppen och Herrarna Gruppen Eget Teater Stora scen 3 
FFF//Samtal Gruppen Gruppen Eget Samtal Kristallen 1 
MusikCentrumVäst utbudsdag MCV Hyressubvention Musik/konferens Hela huset 1 
FFF//Tango i Kristallen Göteborgs tangokollektiv Eget Dans  Kristallen 2 
Svenska popkören Svenska popkören Hyressubvention Musik Stora scen 1 
FFF//Tankeverket Homo Patologicus Tankeverket Eget Samtal Kristallen 1 
Xenia Kriisin+support Xenia Kriisin Eget Musik Stora scen 1 
Xenia Kriisin efterhäng Xenia Kriisin Eget Klubb Kristallen 1 
Gustafsson & Schyffert Gustafsson & Schyffert Uthyrning Show Stora scen 2 
Doc Lounge filmvisning Doc Lounge Uthyrning Film Kristallen 7 
Is the body the media of dance? Vanilton Lakka Eget Dans Gradängscen 1 
Is the body media of dance workshop Vanilton Lakka Eget Workshop Stora baletten 1 
Lloyd Cole Lloyd Cole Eget Musik Stora scen 1 
Books & Dreams Books & Dreams Uthyrning Event Stora scen 1 
Bartolomeo Carrasco Dance Eget Dans Stora scen 1 
Kulturskolan/teater Kulturskolan Eget Workshop  Stora baletten 7 

M2 Compagnie Ea Eo Eget Nycirkus Stora scen 1 
HiQ HiQ Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Kristallklart Ann Westin m.fl Eget Humor Kristallen 2 
Bohuslän Big Band Bohuslän Big Band Eget Musik Stora scen 1 

After Work Fado film Doc Lounge Uthyrning Övrigt Kristallen 1 
Ana Moura Ana Moura Eget Musik Stora scen 1 
Turkiska föreningen Gbg/Nilgun Belgun Nilgun Belgun Hyressubvention Humor Stora scen 1 



	 40	

Göteborgs Teaterförenineg Villa+talet Hyressubvention Teater Stora scen 1 
Svenska Balettskolan Svenska Balettskolan Uthyrning Dans Stora scen 1 
Tyst teater/ ljuset i sprickan Riksteatern/ Tyst Teater Eget Teater Stora scen 1 
Vita Kränkta män Lo Kauppi Eget Teater Gradängscen 1 
FFF//Samtal Vita Kränkta män Maria Sveland, Lo Kauppi Eget Samtal Gradängscen 1 
Muko Festival Muko Hyressubvention Musik Hela huset 1 
Syster Sol Syster Sol Uthyrning Musik Klubben 1 

Sam Lee Sam Lee Eget Musik Stora scen 1 
Konst som motstånd  Khaled Harara Eget Samtal Kristallen 1 
Taksim Trio Taksim Trio Eget Musik Stora scen 1 
Mozarts Requiem Se Lest Eget Musik Stora scen 1 
Kaos-Alexandra P Alexandra Pascalidou Eget Samtal Kristallen 1 

Miriam Bryant Miriam Bryant Uthyrning Musik Stora scen 1 

Groznyj Groznyj Uthyrning Musik Stora scen 1 
Diktatorn Boulevardteatern Eget Barn/unga Gradängscen 1 
Den största av de största Dramalabbet Eget Teater Gradängscen 1 
FFF//Samtal Den största av de största Dramalabbet Eget Samtal   1 
Emil Jensen Emil Jensen Uthyrning Musik Stora scen 1 
La Curva Israel Galván Eget Dans Stora scen 1 
The boy with tape on his face Sam Wills Uthyrning Humor Stora scen 1 
Glasvegas Glasvegas Uthyrning Musik Stora scen 1 
Timber Cirque Alfonse Eget Nycirkus Stora scen 3 
Stefan Sundström Stefan Sundström Uthyrning Musik Stora scen 1 
Primater med topplån Anders och Måns Uthyrning Humor Stora scen 3 
la Traviata Malmö Opera Pocketopera Eget Musik Gradängscen 1 
Kulturdebatt - vem riskerar vad politiker, scenkonstnärer m.fl Eget Samtal Stora scen 1 
Världens lyckligaste kycklingar Teateretablissemanget Eget Teater Gradängscen 1 
Kulturskolans jul Kulturskolan Uthyrning Musik Stora scen 1 
Panda de panda Panda de panda Uthyrning Musik Klubben 1 
Twisted Feet Showcase Twisted Feet Uthyrning Dans Stora scen 2 
Den förste turisten i Europa Mattias Enn Uthyrning Musik Stora scen 1 
Capas Circo Eia Eget Nycirkus Stora scen 2 
Julkonsert Rytmus kulturskola Uthyrning Musik Stora scen 2 
El Sistema Vinterkonsert El Sistema Eget Musik Stora scen 1 
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Repertoar 2014 
Summering 2014 Antal Kommentar 

Totalt antal arrangemang  277 
inklusive cirkusskolor och sommarklubben 
Backstage  

Antal arrangemang i egen regi 172 inklusive Cirkusskolor 

Totalt antal arrangemang, exkl. cirkusskolor och Backstage 207   
Totalt antal  arrangemang i egen regi, exkl. cirkusskolor och 
Backstage 102   

Antal uthyrningar 95   

varav hyressubventioner 20   

varav filmfestivalen 11 antal dagar, visningar ca 30 st 

varav övriga uthyrningar 64   

      

Cirkusskolor 60   

Sommarklubben Backstage 10   

    

Antal arrangemang i egen regi fördelat per genre  Antal Kommentar 

Nycirkus 25   

Teater 23   

Dans 7   

Musik 10   

Samtal 17   

Barn och unga 11   

Humor 5   

Konferens och event 3   

Övriga arrangemang 71 varav 60 cirkusskolor 

    

Antal arrangemang fördelat per scen Antal Kommentar 

Stora scen 155   

Gradängscen 15   

Kristallen 13   

Stora baletten 79 varav 60 cirkusskolor 

Biskopsgården 0   

Övriga scener och  lokaler 15   

 

Produktion Kompani Eget/uthyrning Genren Scen 
Antal 

fst 
Kulturskolan/teater Kulturskolan Eget Barn Stora balett 4 
Pojkarna Riksteatern/Tyst Teater Eget Barn/unga Gradängscen 2 
Göteborg Film Festival GIFF Uthyrning Film Stora scen 11 
Operation Värdegrund Ann Petrén/Johan Rabaeus Eget Teater Stora scen 1 
FFF//Eftersamtal Operation Värdegrund Eget Samtal Stora scen 1 
Jonathan Johansson & Johan Eckeborn Johansson & Eckeborn Uthyrning Musik Stora scen 1 
Genesis project with X-Dream Genesis Uthyrning Musik Klubben 1 
Spiri Spiri Hyressubvention Musik Kristallen 1 
Thomas di Leva Thomas di Leva Uthyrning Musik Stora scen 1 
Våroffer Jeanette Langert Eget Dans Stora scen 1 
FFF//Nyfiken på Jeanette Langert Eget Samtal Stora scen 1 
Emil jensen Emil Jensen Uthyrning Musik Stora scen 1 
När vinterns stjärnor lyser här Riksteatern/Tyst Teater Eget Teater Stora scen 1 
Sound of love Rumi Uthyrning Dans/musik Stora scen 1 
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Faktumgalan Faktum Uthyrning Gala Stora scen 1 
Mannen utan riktning Moomsteatern Eget Teater Stora scen 1 
Gruppen och Herrarna Gruppen Eget Teater Stora scen 2 
FFF//Samtal Gruppen Gruppen Eget Samtal Kristallen 1 
Siri Complete Crew Eget Dans Stora scen 1 
FFF//Nyfiken på Siri  Eget Samtal Stora scen 1 

Angelique Kidjo Angelique Kidjo Eget Dans Stora scen 1 
Traces Seven Fingers Eget Nycirkus Stora scen 3 
FFF//Cirkusbar   Eget Samtal Kristallen 
Workshop Vitt rum med röda flätor  Månteatern Eget Workshop Stora balett 1 
Konst som motstånd: Anna Odell Anna Odell Eget Samtal Kristallen 1 
Les Femmes s'en melent Anna Hansén Hyressubvention Musik Klubben 2 
En negers uppväxt Marika Carlsson Uthyrning Humor Stora scen 1 
Vitt rum med röda flätor Månteatern Eget Barn och unga Gradängscen 2 
Kärlekens pris/HBTQ-utbildning för poliser Tasso Stafilidis Eget Teater Stora scen 1 
Soul Kitchen Soul Kitchen Uthyrning Klubb Klubben 2 
Jupiter & Okwess International Jupiter & Okwess Internat. eget musik Stora scen 1 
Djävla nuläge Counterforce Produktion Eget Teater Gradängscen 2 
FFF//Eftersamtal Djävla nuläge Eget Samtal  Gradängscen 1 
Knitting Peace Cirkus Cirkör Eget Nycirkus Stora scen 5 
Geigerfestival Geigerfestival Hyressubvention Musik Klubben 1 
Radikal Vänskap Potato potato Eget Teater Stora scen 1 
FFF//Eftersamtal Radikal vänskap Eget Samtal Stora scen 1 

Romadagen 
Marinkovic, Svarta safirer, 
Rona Hartner & DJ Tagada Eget Musik Klubben 1 

Hela stadens Vänstay El Sistema Eget Konferens/event Hela huset 3 
Bassekou Kouate Bassekou Kouate Eget Musik Klubben 1 
Nina Ramsby & Martin Hederos Ramsby & Hederos Eget Musik Stora scen 1 
SVT Helkväll Lisa Nilsson SVT Uthyrning Musik Stora scen 1 
SVT Helkväll Tomas Ledin SVT Uthyrning Musik Stora scen 1 
Cabaret Malmö Opera Eget Musikal Stora scen 1 
Caravan of Life Re:Orient Eget Musik Stora scen 1 
Konst som motstånd: Operasexism Konst som motstånd Eget Samtal Kristallen 1 
95% totalt jävla mörker Teater 23 Eget Barn och unga Gradängscem 2 
Racklass Mattias Lagnander Uthyrning Musik Klubb 1 
TFDA Showcase Twisted Feet Uthyrning Dans Stora scen 2 
Edda Magnasson Edda Magnasson Uthyrning Musik Stora scen 1 
The Bridge The Bridge Uthyrning Musik Klubben 3 
Skippin Through the graveyard Bastardproduktion Eget Dans Gradängscen 1 
Into the woods HSM Eget Musikal Stora scen 2 
Natur & Kultur konferens Natur & Kultur Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
The Party/Kretakör Dans- och teaterfestivalen Uthyrning Teater Stora scen 2 
H an Incident/Kris Verdonck & a two dogs 
com Dans- och teaterfestivalen Uthyrning Teater Stora scen 1 
Annie Kulturskolan Göteborg Uthyrning Musikal Stora scen 4 
Janne min vän/Skärholmen West Pride Eget Barn och unga Stora scen 2 
Såpan goes maraton/Kalitetsteatern West Pride Eget Musikal Stora scen 1 
Zoo-kannibalsyndromet/Teateretablissem. West Pride Eget Teater Stora scen 1 
Moa Svan med gäster West Pride Eget Humor Stora scen 1 
Best of Broadway Dansforum Uthyrning Dans Stora scen 3 
Konferens HSB HSB Uthyrning Konferens/event Hela huset 1 
Crazy sexy cool Music 4 Development Uthyrning Klubb Klubben 4 
Carmina Burana Hemvärnets musikkår Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konferens Broccoli Broccoli Uthyrning Konferens/event Klubben 1 
Solala Solala Uthyrning Musik Stora scen 1 
Michael Jackson birthday Celebration party Soul Kitchen Uthyrning Klubb Klubben 1 
Frisläpp Teatercentrum Hyressubvention Teater Stora scen 1 
Genesis Genesis Uthyrning Klubb Klubben 1 
Underart Cirkus Cirkör Eget Nycirkus Stora scen 13 
Konst som motstånd Ruben Östlund Eget Samtal Kristallen 1 
MCV utbudsdag MusikCentrum Väst Hyressubvention Konferens/event Hela huset 1 
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Klubb Frekvens Klubb Frekvens Eget Klubb Klubben 1 
Ingen fattar utom vi Riksteatern/Tyst Teater Eget Barn och unga Gradängscen 2 
En kväll för världens barn SR Göteborg Uthyrning Musik Kristallen 1 
Japanska trädgårdar Virpi Pahkinen Eget Dans Stora scen 1 
FFF//Nyfiken på Virpi Pahkinen Pahkinen, Eva Persson Eget Samtal Stora scen 1 
Tango i Kristallen Göteborgs Tangokollektiv Eget Klubb Kristallen 1 
FFF//Minnets spelplats - afternoon tea med 
Gunilla Palmstierna-Weiss 

Gunilla Palmstierna-Weiss, 
Tomas Forser Eget Samtal Kristallen 1 

Sufflören Dramaten Eget Teater Stora scen 2 
Linda Skogholm Linda Skogholm Uthyrning Musik Kristallen 1 
Konst som motstånd Freedom Theatre Eget Samtal Kristallen 1 
Glitch Johan Wellton Eget Nycirkus Stora scen 1 
FFF//Nyfiken på Johan Wellton Eget Samtal Stora scen 1 
Sophie Zelmani Sophie Zelmani Eget Musik Stora scen 1 
Till häst genom Västerbotten Klungan Eget Humor Stora scen 4 
FFF//Eftersnack Klungan Eget Samtal Stora scen 1 
Ja Malahusa Spektrum Event Uthyrning Musikal Stora scen 1 
Min mammas dotter Maria Nohra Eget Teater Gradängscen 1 
Vårt förakt för svaghet Teater Skärholmen Eget Teater Stora balett 7 
Närhälsan Närhälsan Uthyrning Konferens/event Klubben 1 
That's Wonderful That's Wonderful Uthyrning Konferens/event Klubben 1 
Backstage SPG Uthyrning Klubb Klubben 1 
Ett ljus i mörkret SAMS Uthyrning Musik Stora scen 1 
Seun Kuti Seun Kuti Eget Musik Stora scen 1 
New Tide Orquesta New Tide Orquesta Eget Musik Stora scen 1 
Freak Kitchen Freak Kitchen Uthyrning Musik Klubben 1 
Mozarts Requiem Se Lest Eget Musik Stora scen 1 
En förlorad generation Dramaten Eget Teater Stora scen 1 
FFF//Eftersamtal En förlorad generation Eget Samtal Stora scen 1 
Al Pitcher Al Pitcher Uthyrning Humor Stora scen 1 
Cities Linda Stenback Uthyrning Klubb Klubben 1 
Bohuslän Big Band Bohuslän Big Band Eget Musik Stora scen 1 
Cie 111 Plan B Eget Nycirkus Stora scen 3 
Natten den 28 februari Riksteatern Eget Barn och unga Gradängscen 1 
FFF//Eftersamtal Natten den 28 februari Eget Samtal Gradängscen 1 
Dödspatrullen Dramaten Eget Teater Stora scen 2 
Svenska Popkören Svenska Popkören Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Kyle Abraham Pavement Eget Dans Stora scen 1 
Lunchbeat Lunchbeat Eget Dans Kristallen 1 
Thomas Andersson Wij Thomas Andersson Wij Uthyrning Musik Stora scen 1 
Adolphson & Falk Adolphson & Falk Uthyrning Musik Stora scen 1 
Sofia Karlsson Sofia Karlsson Uthyrning Musik Stora scen 1 
Livet, döden och meningen med allt Ann Heberlein Uthyrning Samtal Stora scen 1 
Bröderna Marx De dövas förening Hyressubvention Teater Stora scen 1 
Eldkvarn Eldkvarn Uthyrning Musik Stora scen 1 
TFDA Showcase Twisted Feet Uthyrning Dans Stora scen 2 
Konst som motstånd Stina Oscarson Eget Samtal Kristallen 1 
SCP Julfest SCP Uthyrning Konferens/event Klubben 1 
Sarah Dawn Finer Sarah Dawn Finer Uthyrning Musik Stora scen 1 
Cities Linda Stenback Uthyrning Klubb Klubben 1 
Floydian Waves P-Floyd Uthyrning Musik Stora scen 1 
Rytmus  Rytmus musikergymnasium Uthyrning Musik Stora scen 2 
Älskaren Teater Play Hyressubvention Teater Stora balett 7 
Midvintertid Maria Möller Uthyrning Musik Stora scen 1 
Arrietty-lånaren Big Wind Hyressubvention Teater Stora scen 5 
En liten berättelse Turkiska föreningen Uthyrning Teater Stora scen 1 
Cirkusskola, 6 kurser x 10 tillfällen  Samarb. med Cirkus Cirkör Eget Kurs Stora balett 60 
Sommarklubb, Backstage Stureplansgruppen Klubb Klubben 10 
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Repertoar 2015  
Summering 2015 Antal Kommentar 

Totalt antal arrangemang  445 
inklusive cirkusskolor och sommarklubben 
Backstage 

Antal arrangemang i egen regi 293 inklusive cirkusskolor 

Totalt antal arrangemang, exkl. cirkusskolor och Backstage 226   
Totalt antal  arrangemang i egen regi, exkl. cirkusskolor och 
Backstage 74   

Antal uthyrningar 161   

varav hyressubventioner 24   

varav filmfestivalen 9 antal dagar, visningar 33 st 

varav övriga uthyrningar 128   

      

Cirkusskolor 192   

Sommarklubben Backstage 27   

    

Antal arrangemang i egen regi fördelat per genre  Antal Kommentar 

Nycirkus 14   

Teater 18   

Dans 15   

Musik 15   

Samtal 13   

Barn och unga 11   

Humor 3   

Konferens och event 0   

Övriga arrangemang 204 varav 192 cirkusskolor 

    

Antal arrangemang fördelat per scen Antal Kommentar 

Stora scen 152   

Gradängscen 25   

Kristallen 30   

Stora baletten 200 varav 192 cirkusskolor 

Biskopsgården 0   

Övriga scener och  lokaler 38   

 

Produktion Kompani Eget/uthyrning Genren Scen 
Antal 

fst 
SPG - Modevisning   Uthyrning  Event Klubben  
GIFF 23-31 jan (338 platser) (33 visningar) Uthyrning Filmvisning Stora scen 9 
Konst som motstånd Athena Farrokhzad Eget Samtal Stora scen 1 
Svarta Hål  Charlotte Engelkes Eget Musikal Stora scen 1 

FFF//Eftersamtal om svarta hål, 
performancekonst & små partiklar 

Charlotte Engelkes, Håkan 
Sigurdsson, Mikaela Blomqvist Eget Samtal Kristallen 1 

Name of the next song  Örjan Andersson Eget Dans Stora scen 1 

FFF//Nyfiken på Örjan Andersson 
Andersson, Lis Svenningsson 
Hellström Eget Samtal Stora scen 1 

Las Migas Flamenco Eget Musik Stora scen 1 
Popmusik rimmar på Politik Hello Saferide Eget Musik Stora scen 1 
Bruno K Öijer Bruno K Öijer Uthyrning Poesi Stora scen 1 
Faråker & Bräkne Hoby Faråker & Bräkne Hoby uthyrning musik Stora scen 1 
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Ikväll är vi kungar Petter, Ison & Fille mfl Uthyrning Musik Klubb 1 
The New York Connection  The New York Connection  Eget Musik Stora scen 1 
Joan Armatrading: Me, Myself, I Joan Armatrading Uthyrning Musik Stora scen 1 
Kulismöte+lärarträff   Eget Event Kristallen 1 
Konf Wow By Rewir   Uthyrning Konferens Kristallen 1 

Kinesisk Nyårsfest   Uthyrning Event Stora scen 1 
Faktumgalan 2015  Uthyrning Gala Stora scen 1 
Genesis Genesis Uthyrning Musik Klubb 1 
HOLD Erik Linghede Eget Dans Gradängscen 1 
Får man göra slut med sitt syskon Bröderna Luuk Eget Teater Stora scen 2 
Tre under tallen Riksteatern Eget Barn/unga Gradängscen 4 
Fatoumata Diawara Fatoumata Diawara Eget Musik Stora scen 1 
A Simple space 3x400 Gravity & other myths Eget Cirkusskola Stora scen 3 
Oum  Re:Orient Eget Barn/unga Gradängscen 3 
Sofa® Kenneth Kvarnström Eget Dans Gradängscen 1 
Lisa Ajax Lisa Ajax Uthyrning Musik Stora scen 1 
Edda Magnason Edda Magnason Uthyrning Musik Stora scen 1 
Trans[e]ición  SOMOS Hyressubvention Dans Stora scen 2 
Brott mot Jantelagen Kodjo Akolor Uthyrning Humor Stora scen 1 
Ebbot Lundberg Lundberg, The Indigo Children Uthyrning Musik Stora scen 1 
Anna Järvinen Anna Järvinen Uthyrning Musik Stora scen 1 

Alla har RÅD -Att göra en klassresa… Yvonne Skattberg Uthyrning Humor Stora scen 1 
Bangaren  Evin Ahmad Eget Teater Gradängscen 1 
FFF//Don´t touch my hair Salem Yohannes Eget Samtal Gradängscen 1 
Konst som motstånd  Revolution Poetry Eget FFF Klubben 1 
Best of Sweden Pascalidou, Unge mfl Eget Musik Stora scen 1 
Oktobre  Oktobre Eget Nycirkus Stora scen 4 
Popmusik rimmar på politik Lili & Susie Eget Musik Stora scen 1 
Jan Lundgren Trio, Bengt-Arne Wallin & 
Bohuslän Big Band 

Jan Lundgren Trio, Bengt-Arne 
Wallin & Bohuslän Big Band Eget Musik Stora scen 1 

Vår klass Teater Galeasen Eget Teater Stora scen 2 
FFF//Intro till Vår klass Persak Eget Samtal Kristallen 1 

FFF//Efterhäng Vår klass 
Max Wulfsson, Judiska 
församlingen Eget Samtal Kristallen 1 

Joel Alme Joel Alme Uthyrning Musik Stora scen 1 
Roses for Anne Theresa Riksteatern Hyressubvention Musik/dans Stora scen 1 
I min värld  Embla Hyressubvention Barn/unga Gradängscen 3 
Pärlor från Storans Storhetstid Gothenburg Symphonic Band Uthyrning Musik Stora scen 1 
Minnenas resa  Milda Makter Uthyrning Musik Stora scen 2 

Fragment Art of Spectra Hyressubvention Dans Gradängscen 1 
Neverstore Neverstore Uthyrning Musik Klubben 1 
Green Cross   Uthyrning Möte Kristallen 1 
Al Pitcher Al Pitcher Uthyrning Musik Stora scen 1 
Cirkusföreläsning   Uthyrning Föreläsning Kristallen 1 
Ensam på scen Tomas Andersson Wij  Uthyrning Musik Stora scen 1 
Chalmersspexet BOB   Uthyrning Humor Stora scen 1 
Hahaha Okidok Eget Cirkus Stora scen 1 
Arabic spring - en helkväll med film, 
samtal, sång & konsert Kristina Issa mfl Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Daniel Norgren Daniel Norgren Uthyrning Musik Stora scen 1 
A part two Gustaf Lejelind Hyressubvention Opera Kristallen 4 
Föreläsning och föreställning  Tasso Stafolidis Uthyrning Event Stora scen 2 
Relevent   Uthyrning Event Stora scen 1 
TFDA Showcase Twisted Feet Dance Academy Uthyrning Dans Stora scen 2 
FFF//Women on walls    Eget Filmvisning Kristallen 1 
Solala Solala Uthyrning Musik Stora scen 1 



	 46	

Dansforum, Performing Arts School Avgångstudenter Uthyrning Dans Stora scen 5 

Talarförmedlingen  Uthyrning Föreläsning Stora scen 1 
Nöjesguiden   Uthyrning Event Kristallen 1 
Statens Konstråd  Uthyrning Event Kristallen 1 
Konst som motstånd  Elisabeth Olsson Wallin Eget Samtal Kristallen 1 
Zebrafinken Carlos Francisco Romero Eget Teater Stora baletten 2 
Dyke Hard   Eget Filmvisning Klubben 1 
Vårdförbundet Senior  Uthyrning Filmvisning Kristallen 1 
El Sistema  El Sistema Uthyrning Musik Kristall/Baletten 1 
Augustifamiljen Augustifamiljen Eget Musik Utescenen 1 
Nätverksträff inför Kultur 2016 Uthyrning Event Kristallen 1 
GAGA People workshop ILDance Eget Dans Kristallen 2 
Pianofestivalen   Uthyrning Musik Hela huset 1 
Lärarträff  Eget Event Kristallen 1 
 På Väg Studenter från HSM Eget Barn/unga Stora scen 1 
Cæcilie Norby & Lars Danielsson Norby, Danielsson  Eget Musik Stora scen 1 
Cuisine & Confessions  7 Fingers  Eget Nycirkus Stora scen 3 

FFF//Den stora måndagen Ylva Habel, Etzia Eget 
Föreläsn., 
musik Kristallen 1 

5 degrees genrep Twisted Feet Eget Dans Stora scen 1 
5 degrees Twisted Feet Eget Dans Stora scen 4 
5 degrees skolföreställning Twisted Feet Eget Barn/unga Stora scen 1 
Konst som motstånd  Mattias Alkberg Eget Samtal Stora scen 1 
Fastighetskontoret 100 år Uthyrning Konferens Stora scen 1 
Frisläpp Flera frigrupper Uthyrning Teater Stora scen 1 
Anna Blombergs värld Anna Blomberg Uthyrning Humor Stora scen 1 
Xenia Krisiin Xenia Krisiin Hyressubvention Musik Stora scen 1 

MCV utbudsdag 
Loveflowers, Blue Ejder, 
Magdalena Strandell band Hyressubvention Musik Stora baletten 1 

Cabaret Medjuigre  Zijah A Sokolovic Uthyrning Teater Stora scen 1 
Nobody Likes a Pixelated Squid  Tentacle Tribe Eget Dans Gradängscen 1 
Popmusik rimmar på politik  Linnea Henriksson mfl. Eget Musik Stora scen 1 
Till häst genom Västerbotten Klungan Eget Teater Stora scen 2 
Carminho Carminho Eget Musik Stora scen 1 
Paret  Dramalabbet Eget Teater Gradängscen 1 

FFF//Eftersamtal Paret 
Anna Lena Ståhl, Gabrielle 
Högstadius Eget Samtal Stora scen 1 

Möta hösten tillsammans Anna Vnuk  Eget Teater Stora scen 1 

FFF//Nyfiken på Anna Vnuk 
Anna Vnuk, Lis Hellström 
Sveningson Eget Samtal Stora scen 1 

Extrêmités  Cirque Inextremiste Eget Cirkus Stora scen 2 

FFF//Den stora måndagen Shahram Khosravi, Kristina Issa Eget 
Föreläsn., 
musik Kristallen 1 

Livet, döden & meningen med allt  Ann Heberlein Uthyrning Föreläsning Stora scen 1 
Minnenas resa  Milda Makter Uthyrning Musik Stora scen 4 
Bengt Erik Olssons absolutely sista 
konsert  David Sperling Bolander Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Genesis: Selling England by the pound The Musical Box Uthyrning Musik Stora scen 1 
Driving us crazy - Internationell Filmfestival  Uthyrning Filmvisning Stora scen 3 
Din hand har gjort allt detta SKAPET Hyressubvention Teater Stora baletten 3 
Brel möter Piaf Christopher Wollter, Åsa Fång Uthyrning Musik Stora scen 2 
Nöjesföreningen Handels Uthyrning Klubb Klubben 1 
Den skenande (h)jorden   CeLin-kören uthyrning Musik Stora scen 1 
Lunchbeat  Uthyrning Musik Kristallen 1 
SPG Event   Uthyrning Klubb Klubben  1 
 Amanda-Senegal! Aller-Retour! 
Amanda-Senegal Sångensemblen Amanda Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Nääämen it´s Al Pitcher  Al Pitcher Uthyrning Humor Stora scen 1 
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Rocking Night Show  Brolle Uthyrning Musik Stora scen 1 
Kalle Haglund...och den stora skogen Kalle Haglund Eget Teater Kristallen 2 
Salif Keita Salif Keita Eget Musik Stora scen 1 

Sinatra 100 Years 
Bohuslän Big Band & Erik 
Gullbransson Eget Musik Stora scen 1 

Monster Teater 23 Eget Teater Gradängscen 2 
Funktionell dumhet Malmö Dockteater Eget Teater Gradängscen 2 
FFF//Kritiker (Efter)samtal Funktionell 
dumhet 

Margareta Sörensson, 
Alexandre Valencia Rodallec Eget Samtal Gradängscen 1 

Rickard Söderberg Rickard Söderberg Eget Musik Stora scen 1 
Skärvor  Carl-Einar Häckner Eget Humor Stora scen 3 
Konst som motstånd   Ramy Essam/ Khaled Harara Eget Samtal Kristallen 1 
a Dance Tribute to Ping Pong  Jo Strömgren kompani Eget Dans Stora scen 1 
Popmusik rimmar på politik  Sofia Jannok Eget Musik Stora scen 1 
Don Quijote - killar säljer Moment:Teater  Eget Teater Gradängscen 1 
Morgondagen kan vara försent  Yarinlara Gec Kalmadan Uthyrning Teater Stora scen 1 

RATATOUILLE  
Markatta & Adama Cissokho 
med band Hyressubvention Barn/unga Stora scen 2 

Sanne, Mats & Benneth 
Salomonsen, Ronander & 
Fagerlund Uthyrning Musik Stora scen 1 
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Repertoar 2016 
Summering 2016 Antal Kommentar 

Totalt antal arrangemang  561 
inklusive cirkusskolor och sommarklubben 
Backstage 

Antal arrangemang i egen regi 437 
inklusive cirkusskolor och Dans- och 
teaterfestivalen 

Totalt antal arrangemang, exkl. cirkusskolor och Backstage 217   
Totalt antal  arrangemang i egen regi, exkl. cirkusskolor och 
Backstage 93   

Antal uthyrningar 104   

varav hyressubventioner 10   

varav filmfestivalen 11 antal dagar, visningar 33 st 

varav övriga uthyrningar 83   

      

Cirkusskolor 319   

Sommarklubben Backstage 25   

    

Antal arrangemang i egen regi fördelat per genre  Antal Kommentar 

Nycirkus 25   

Teater 32   

Dans 17   

Musik 12   

Samtal 18   

Barn och unga 9   

Humor 2   

Konferens och event 1   

Övriga arrangemang 321 varav 319 cirkusskolor 

    

Antal arrangemang fördelat per scen Antal Kommentar 

Stora scen 165   

Gradängscen 14   

Kristallen 28   

Stora baletten 266   

Biskopsgården 36   

Övriga scener och  lokaler 52   

 

Produktion Kompani Eget/uthyrning Genren Scen 
Antal 

fst 
Vem stal tiden II Konferens  Uthyrning Konferens/event Stora scen 2 
Till häst genom Västerbotten Klungan Eget Teater Stora scen 2 
Tango i Kristallen   Eget Klubb Kristallen 1 
Five Degrees  Twisted Feet  Eget Dans Stora scen 4 
Lunchbeat Lunchbeat Eget Dans Kristallen 5 
Göteborg Film Festival Göteborg Film Festival Uthyrning Filmvisning Stora scen 11 

För allas trevnad 
Åsa Gustafsson, Tove Wirén, Nina 
Haber  Eget Liten Teater Stora baletten 8 

FFF//Eftersamtal För Allas Trevnad 
– om feministiska strategier 

Kakan Hermansson, Nina Haber, 
Evin Ahmad, Amie Bramme Sey Eget Samtal  Stora baletten 1 

Astro 1.0 Chrstina Tingskog Eget Barn och unga Gradängscen 1 

Tribute to the last Waltz 
Last Waltz Tribute band samt gäster 
Nina Persson, Mats Ronander, osv.  Uthyrning Musik Stora scen 2 
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It's my drug it's my religion tour Billie the vision Uthyrning Musik Stora scen 1 

Water on mars 
Tony Pezzo, Wes Peden, Patrik 
Elmnert Eget Nycirkus Stora scen 2 

FFF//Intro En druva i solen Josette Bushell-Mingo, Riksteatern Eget Samtal Kristallen 1 
En druva i solen Riksteatern Eget Teater Stora scen 1 
Faktumgalan Faktumgalan Uthyrning Gala Stora scen 1 
Troligi Jonathan Johansson Uthyrning Musik Stora scen 2 
Konsert Titiyo Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konsert Tomas Anderson Wij Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konsert Nöjesföreningen Uthyrning Klubb Klubben 1 
En komisk depression Nour el Refai Eget Humor Stora scen 1 
3x3 Kvarnström/Leijnonen Eget Dans Stora scen 1 
Bob Hund + Dolores Hze  Bob Hund Uthyrning Musik Klubben 3 
Scener ur ett äktenskap  Anna Lyons & Mattias Redbo Eget Teater Stora scen 1 
FFF//Samtal efter föreställningen: 
Att gestalta kön 

Lisa Lindén, Franciska Löfgren, 
Anne Södergren, Anna Berg Eget Samtal Stora scen 1 

Konsert Cajsa-Stina Åkerström Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konsert  Melissa Horn Uthyrning Musik Stora scen 4 
Doktor Glas Torsten Flink Uthyrning Musik Stora scen 1 
Och ge oss skuggorna Dramaten Eget Teater Stora scen 2 
Det var en gång en drama Ung scen Öst Eget Barn och unga Gradängscen 2 
Konsert Joel Alme Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konsert Molnet Uthyrning Klubb Klubben 1 
Konsert Slowgold Uthyrning Musik Stora scen 1 
Iranskt nyårsfirande  Nourouz Eget Musik Stora scen 1 

I ur och skur Milda Makter Uthyrning Musik Stora scen 2 
Improvision song content Göteborgs improvisationsteater Hyressubvention Teater Stora scen 1 
Den e vi Teater Fryshuset Eget Teater Stora scen 1 
Limits Cirkus Cirkör  Eget Nycirkus Stora SCen 8 
FFF//From fear to action - Intro 
Limits Fotograf Kai Wiedenhöfer Eget Samtal Kristallen 1 
FFF//From fear to action - Intro 
Limits 

Matilda Brinck-Larsen, Sandarna 
Lag C Eget Samtal Kristallen 1 

FFF//From fear to action - Intro 
Limits 

Mini Neufeld, Lighthouse Refugee 
Relief Eget Samtal Kristallen 1 

FFF//From fear to action - Intro 
Limits Hanna Wekell, Refugee Phones Eget Samtal Kristallen 1 
FFF//From fear to action - Intro 
Limits Linn Holm, Clowner utan gränser Eget Samtal Kristallen 1 
FFF//From fear to action - Intro 
Limits 

Mikael Hinnersson, 
Sjöräddningssällskapet i Göteborg Eget Samtal Kristallen 1 

HiQ  Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Männen med rosa triangel Mattias Brunn  Eget Teater Gradängscen 2 
Männen med rosa triangel Mattias Brunn  Eget Barn och unga Gradängscen 1 
FFF//Eftersamtal Männen med rosa 
triangel 

Mattias Brunn, Tiina Rosenberg, 
Tanya Charif, Tasso Stafilidis Eget Samtal Gradängscen 1 

Konsert Miriam Bryant Uthyrning Musik Stora scen 1 
De Flamencas Marco Flores Eget Dans Stora scen 1 
Konferens Adecco Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Konsert  Mahala Rai banda Eget Musik Stora scen 1 
I'm not a terrorist but I've played 
one on TV Maz Jobrani Eget Humor Stora scen 1 
De tre tenorerna Gothernburg Symphonic Band Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konsert  Miriam Bryant Uthyrning Musik Stora scen 1 
Rum 4, avd 81  Kristian Antilla  Uthyrning Musik Stora scen 1 

Capilotractées 
Sanja Kosonen, Elice Abonce 
Muhonen Eget Nycirkus Stora scen 2 

Fortfarande skeptisk Stefan Sauk Uthyrning Teater Stora scen   
X Unga Klara Eget Teater Stora scen 4 
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Concert tour 2016 Solala Uthyrning Musik Stora scen 2 
Konferens SLK konferens Uthyrning Konferens/event Kristallen 1 
spex Chalmersspexet BOB Uthyrning Stor Teater Stora scen 1 
Brel möter Piaf//Gbg teaterf. Christopher Wollter och Åsa Fång  Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konsert Nicole Sabouné Uthyrning Musik Stora scen 1 
TFDA Showcase Twisted Feet  Uthyrning Dans Stora scen 2 
Live in Rio  New Tide Orquesta Uthyrning Musik Kristallen 1 
Lärarträff  Eget Konferens/event Kristallen 1 
Bokmässan pressrelease Bokmässan Uthyrning Konferens/event Kristallen 1 

Det här är min historia 
Kulturhuset Stadsteatern 
Skärholmen Eget Teater Stora balett 1 

Flytta på er Aleksa Lundberg Eget Teater Stora balett 1 
Backstage  Backstage Klubb Klubben ? 

The toad who knew 
Compagnie du Hanneton James 
Thierree GDTF Nycirkus Stora scen 2 

Kultur i Väst- Göteborgs Kulturkalas Uthyrning Konferens/event Stora scen 4 
Twisted Feet and community X Twisted Feet  GDTF Dans Stora scen 1 
Dear Jack Laurie Anderson GDTF Musik Stora scen 1 
Speak low if you speak love  Ultima Vez GDTF Dans Stora scen 1 
Suicidprevention väst  Uthyrning Konferens/event Kristallen 1 
Reflections of a decade  World Dance Company Hyressubvention Dans Stora scen 1 
Limits Cirkus Cirkör  Eget Nycirkus Stora scen 7 
FFF//From fear to action - Intro 
Limits 

Mini Neufeld, Lighthouse Refugee 
Relief Eget Samtal Kristallen 1 

FFF//From fear to action - Intro 
Limits Linn Holm, Clowner utan gränser Eget Samtal Kristallen 1 
FFF//From fear to action - Intro 
Limits 

Mikael Hinnersson, 
Sjöräddningssällskapet i Göteborg Eget Samtal Kristallen 1 

MCV Utbudsdag Musikcentrum Väst Hyressubvention Konferens/event Hela huset 1 
Sida vid sida Linda Wardal produktion  Hyressubvention Dans Stora scen 1 
Konst som motstånd Tilde Björfors Eget Samtal Kristallen 1 

Afectos 
Rocio Molina & Rosario La 
Tremendita Eget Dans Stora scen 1 

FFF//Efterhäng Afectos Flamencokväll Eget Dans Kristallen 1 
Författarkväll Books & Dreams Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
En hyllning till Ted Gärdestad Rockn roll Machine Uthyrning Musik Stora scen 1 

 Hasse & Tage 
Bohuslän Big Band m Svante 
Thuresson & Anna Sise Eget Musik Stora scen 1 

Det här är min historia Fredrik Apollo Asplund  Eget Barn och unga Gradängscen 1 
Det här är min historia Fredrik Apollo Asplund  Eget Barn och unga Gradängscen 1 
Ett hus som heter världen Göteborgs alternativa orkester Hyressubvention Musik Stora scen 1 

Dinosauria Turteatern Eget Barn och unga Stora balett 2 
Hedda Gabler Dramaten Eget Teater Stora scen 2 
FFF//Nyfiken på Anna Pettersson 
(eftersamtal Hedda Gabler) 

Anna Pettersson, Lis Hellstöm 
Sveningson Eget Samtal Kristallen 1 

The Kardashians made me do it Shazia Mirza Eget Musik Stora scen 1 
Bütün Çilginlar Sever Beni Firat, Serçeler, Yosunlu Uthyrning Musik Stora scen 1 
Förslag till framtiden Teater 23 Eget Barn/unga Gradängscen 1 
Gråter stora killar Tyst Teater / Riksteatern Eget Teater Stora scen 1 
Konsert Elegant Machinery Uthyrning Musik Stora scen 1 
40-årsjubileum Snowstorm Uthyrning Musik Stora scen 1 
Mareld Svenska Balettskolan Uthyrning Dans Stora scen 1 
Konsert Be Bop A Luba Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konsert John Holm Uthyrning Musik Stora scen 1 
Festival Gas-festivalen Uthyrning Musik Klubben 1 
Konsert Tonbruket Eget Musik Stora scen 1 
Konsert Machine de Cirque Eget Nycirkus Stora scen 2 
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Konsert Hindi Zahra Eget Musik Stora scen 1 
FFF//förakt t Kalle Haglund Ola Normelli Eget Poesi Gradängscen 1 
Med ockulta föreställningar Kalle Haglund  Eget Teater Gradängscen 1 
Amanda World  Amandakören, feat. Sanba Zao Hyressubvention Musik Stora scen 1 
FFF//Intro Tjärdalen/Sara Lidman Birgitta Holm Eget Samtal Kristallen 1 
Tjärdalen Riksteatern Eget Teater Stora scen 1 
Konsert Anders F Rönnblom Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konsert Amira Medunjanin Hyressubvention Musik Stora scen 1 
RÖST Stadsmissionen och Saga Björklund Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Konst som motstånd Silvana Imam Eget Samtal Stora scen 1 
KULF Kultursamordnarna  Uthyrning Konferens/event Kristallen 1 
Konsert Tingsek Uthyrning Musik Stora scen 1 
A special evening with  Kristofer Åström Uthyrning Musik Stora scen 1 
En kväll med Kebnekajse  Kebnekajse Uthyrning Musik Stora scen 1 

Blues Detour 
Ale Möller, Eric Bibb och Knut 
Reiersrud Eget Musik Stora scen 1 

Konferens Shadowland Uthyrning Konferens/event Hela huset 1 
Konferens  GIS Väst Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Konsert Amadou & Miriam Eget Musik Stora scen 1 
Konsert Toni Holgersson Uthyrning Musik Stora scen 1 
Gala Scenkonstgalan Hyressubvention Gala Stora scen 1 
Konsert Tensta Gospel Choir Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konsert  Soleld Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Konferens  Studiefrämjandet Uthyrning Konferens/event Kristallen 1 
Konst som motstånd Mikael Wiehe Eget Samtal Kristallen 1 
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Repertoar 2017  
Summering 2017 Antal Kommentar 

Totalt antal arrangemang  598 
inklusive cirkusskolor och sommarklubben 
Backstage 

Antal arrangemang i egen regi 471 inklusive cirkusskolor  

Totalt antal arrangemang, exkl. cirkusskolor och Backstage 212   
Totalt antal  arrangemang i egen regi, exkl. cirkusskolor och 
Backstage 85   

Antal uthyrningar 107   

varav hyressubventioner 13   

varav filmfestivalen 11 antal dagar, visningar cirka 30 stycken 

varav övriga uthyrningar 83   

      

Cirkusskolor 366   

Sommarklubben Backstage 20   

    

Antal arrangemang i egen regi fördelat per genre  Antal Kommentar 

Nycirkus 18   

Teater 26   

Dans 6   

Musik 17   

Samtal 20   

Barn och unga 12   

Humor 5   

Konferens och event 0   

Övriga arrangemang 367   

    

Antal arrangemang fördelat per scen Antal Kommentar 

Stora scen 168   

Gradängscen 21   

Kristallen 17   

Stora baletten 270   

Biskopsgården 102   

Övriga scener och  lokaler 20   

 

Produktion Kompani Eget/uthyrning Genren Scen 
Antal 

fst 
Circopolis Cirque Éloize Eget Nycirkus Stora scen 2 
Gustav Lundgren Trio Gustav Lundgren Trio Eget Musik Stora scen 1 

Historier från en väg 30 år 
Kajsa & Malena + United Stage och 
Frihamnen Event Uthyrning Musik Stora scen 1 

Hela Familjen Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen Eget Barn/unga Stora scen 2 
Göteborgs Film Festival Göteborgs Film Festival Uthyrning Filmvisning Stora scen 11 
Fjällets Siare Västanå Teater Eget Teater Gradängscen 1 
Chotto Desch Akram Khan Eget Dans Stora scen 1 
En komisk depression Nour El Refai + Blixten & Co/Riksteatern Uthyrning Humor Stora scen 9 

Tillsammans - 183 år på scen 
Barbro Svensson/Siw Malmqvist/ Anne-
Louise Hansson + TMK Nöje Uthyrning Musik Stora scen 1 

Helan och Halvan Teater Giljotin Eget Liten Teater Gradängscen 1 
Mormor, jag vet att du är i himlen … William Spetz + Frihamnen Event Uthyrning Humor Stora scen 3 
Konst som motstånd  Suzanne Osten Eget Samtal Stora scen 1 
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Faktumgalan 2017 Tidningen Faktum Uthyrning Gala Stora scen 1 

Infuence Phare Ponleu Selpak Eget 
Nycirkus, 
Barn/unga Stora scen 3 

Mother Tougne On Tour Rebekka Karijord Eget Musik Stora scen 1 
Paralysie Générale Redux Dramaten Eget Teater Gradängscen 2 
Nisse Hellberg: Vägen västerut United Stage och Frihamnen Event Uthyrning Musik Stora scen 1 
Tinariwen Tinariwen Eget Musik Stora scen 1 
Kvinnor och barn Frida Hyvönen Uthyrning Musik Stora scen 1 
Paperplanes Mari Carrasco Eget Dans Stora scen 1 
Britney Turteatern Eget Teater Stora scen 1 
FFF//Britney-mingel och karaokekväll  Klubbägaren och Studio Kalejdo Eget Klubb Kristallen 1 
Tomas Andersson Wij Andersson Wij + Frihamnen Event Uthyrning Musik Stora scen 1 
Ett kunskapslyft Mammas Nya Kille Eget Humor Stora scen 4 

Forever Alone Unga Klara Eget Barn/unga Gradängscen 2 
Ale Möller Band Ale Möller Band Eget Musik Stora scen 1 
Från Broadway till Duvemåla Baycroft Uthyrning Musik Stora scen 1 
The Best of Parni Valjak + SPEKTRUM Live Uthyrning Musik Stora scen 1 
Bohuslän Big Band Nils Landgren & Vince Mendoza Eget Musik Stora scen 1 
Transaktion Folkteatern Gävleborg Eget Teater Gradängscen 1 
FFF// Eftersamtal (Transaktion) om 
manlig prostitution 

Björn Elgerd, Samuel Astor, Annelie De 
Cabo Y Moreda, Nicklas Dennermalm Eget Samtal Gradängscen 1 

Konst som motstånd  Lo Kauppi Eget Samtal Kristallen 1 
Norouz Norouz Eget Musik Stora scen 1 
Pernilla Andersson: På turné 2017 United Stage & Frihamnen Event Uthyrning Musik Stora scen 1 
Cristina Branco Cristina Branco Eget Musik Stora scen 1 
Brott mot Jantelagen 1.5 Kodjo Akolor Eget Humor Stora scen 1 
Improvision Song Contest GBG Impro Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Vi som bär världen Adas Musikaliska Teater Hyressubvention Teater Gradängscen 1 
För mycket av allt Sanna Bråding + Lifeline Uthyrning Humor Stora scen 1 
New Music Live Motoboy + Frihamnen Event, Blixten Co Uthyrning Musik Stora scen 1 
Sånger från 1979-2017 Plura + Frihamnen Event, Blixten Co Uthyrning Musik Stora scen 1 
Jubileumsturnén: Den stora smällen Torsson, United Stage, Frihamnen Event Uthyrning Musik Stora scen 1 
Kristina Lugn & Sarah Riedel United Stage & Frihamnen Event Uthyrning Musik Stora scen 1 
Omar Souleyman Omar Souleyman + Frihamnen Event Uthyrning Musik Stora scen 1 
FFF//Introduktion till Svetlana 
Aleksijevitj (Modern)  Kajsa Öberg Lindsten, Marit Kapla Eget Samtal Kristallen 1 
Modern Konstkollektivet Snö Hyressubvention Teater Gradängscen 2 
FFF//Eftersamtal om skuld, ansvar och 
försoning (Modern) Per Magnus Johansson, Marit Kapla Eget Samtal Gradängscen 1 
När vi lyser för varandra Kollaborativet Eget Barn/unga Stora balett 3 
Sophie Zelmani Sophie Zelmani Eget Musik Stora scen 1 
Cijena Srece Emir Hadzihafizbergovic, Suplja Prod.  Uthyrning Teater Stora scen 1 

Kality Riksteatern Eget Teater Stora scen 1 
Dödsdansen Maximteatern Eget Teater Stora scen 5 
Första musikalen Babblarna + TMK Nöje Uthyrning Barn/unga Stora scen 3 
Laberintica Marco Flores Eget Dans Stora scen 1 
Ossler Ossler + Frihamnen Event, Headstomp Uthyrning Musik Stora scen 1 
Selda Bagcan Selda Bagcan Eget Musik Stora scen 1 
What Will Have Been Circa Eget Nycirkus Stora scen 2 
Kärleken!! Svenska Popkören Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Media Mecca konferens GBG Media Day Uthyrning Konferens/Event Stora scen 1 
Satyagraha Folkoperan, Cirkus Cirkör Eget Nycirkus Stora scen 3 
VOFF Inspirationsdag VOFF  Uthyrning Konferens/Event Stora scen 1 
Feber-turnén Solala Music & Productions HB Uthyrning Musik Stora scen 2 
Revolution Artistique Uthyrning Dans Stora scen 1 
TFDA Showcase VT 2017 Twisted Feet Dance Academy Uthyrning Dans Stora scen 3 
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Nina Persson & Martin Hederos Kulturbolaget KB West Uthyrning Musik Stora scen 1 
Dödsdansen Maximteatern Eget Teater Stora scen 3 
Tango i Kristallen Göteborgs Tangokollektiv Hyressubvention Klubb Kristallen 1 
Bög i Folkhemmet Arne Nilsson Eget Samtal Kristallen 1 
Missionären Malin Hellkvist Sellén Eget Teater Stora Balett 1 
Drömmaren Christopher Lehmann Eget Teater Stora Balett 1 
Författarcentrum Väst Författarcentrum Väst + Litteraturhuset Eget Samtal Kristallen 1 
Tjära Människa Musikteater Wao Eget Musik Kristallen 1 
Ord & Bild spelar in podd Ord & Bild  Eget Samtal Kristallen 1 
H(j)ärnkoll Jakob Wenzer Eget Samtal Kristallen 1 
Göteborgs Pianofestival Mattias Nilsson Eget Samtal, Musik Kristallen 1 
Get Down to Earth Brötz Eget Musik Kristallen 1 
Vilken Kulturnatta typ är du Scenkonstguiden Eget Samtal Foajén 1 
Textival Textival + Hirmoi Ito Eget Samtal Kristallen 1 
Kultur i Väst Kultur i Väst Uthyrning Konferens/event Kristallen 1 
Llego La Rumba Llego La Rumba + Ivana Uzelac Uthyrning Dans Kristallen 1 
Slowgold Slowgold Eget Musik Stora scen 1 
BBB med Maria Lundqvist Bohuslän Big Band Eget Musik Stora scen 1 
Fauna Fauna Eget Nycirkus Stora scen 2 
Främlingsleguanen Teater Brunnsgatan 4 Eget Teater Gradängscen 1 
FFF//Eftersamtal Främlingsleguanen Martina Montelius, Johan Hilton Eget Samtal Gradängscen 1 
Möt Radiokorrespondenterna SR + Riksteatern Eget Samtal Stora scen 1 
Min Mamma Charlotte Engelkes Eget Teater Stora scen 1 
Bernardas Hus Riksteatern + Tyst Teater Eget Teater Stora scen 1 
Who are U Art of Spectra + Peter Svenzon Hyressubvention Dans Stora scen 1 

MCV Musikcentrum Väst Hyressubvention Musik 
Kristallen + 
Stora Balett 1 

And then… och sen Claire Parsons Co Eget Barn/unga Gradäng 1 
Konst som motstånd  Marianne Lindberg De Geer Eget Samtal Stora scen 1 
Stretarna Mölndals Teaterglädje Hyressubvention Teater Stora scen 1 

Balkanspionen i Sarajevo 
Nationalteatern i Sarajevo + Spektrum 
riksteaterförening Uthyrning Teater Stora scen 1 

Books & Dreams - författarkväll Books & Dreams  Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Thriller Night on Tour Stage Dreams Productions Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konst som motstånd Sara Granér Eget Samtal Stora scen 1 
Etsningar Teresia Björk Hyressubvention Dans Stora Balett 1 
I am Somebody Sirqus Alfon Eget Nycirkus Stora scen 3 
Shahin Najafi Shahin Najafi Eget Musik Stora scen 1 
Med ögon känsliga för grönt Frihamnen Event Uthyrning Musik Stora scen 1 
Alae Andersson Dance Eget Dans Stora scen 1 
Pacaya Records Festival Pacaya Records Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Encyclopédie de la Parole Suite N°3 
Europé Joris Lacoste & Pierre-Yves Macé Eget Teater Stora scen 1 
FFF//Nyfiken på Joris Lacoste Joris Lacoste, Catharina Bergil Eget Samtal Kristallen 1 
Diagnoserna i mitt liv Olof Wretling +  Blixten & Co Uthyrning Humor Stora scen 2 
The Best of Hari Mata Hari + Spektrum Live Uthyrning Musik Stora scen 1 
Hang Massive Hang Music Uthyrning Musik Stora scen 1 

Ankomsten Teateri Eget 
Teater, 
Barn/unga Gradängscen 2 

Saint Etienne Saint Etienne + Kulturbolaget KB West Uthyrning Musik Stora scen 1 
Jonathan Johansson Jonathan Johansson + Luger Uthyrning Musik Stora scen 1 
Shirley Valentine Maximteatern Eget Teater Stora scen 4 
Skvalpet Malmö Dockteater Eget Teater Gradängscen 1 
Tony Allen Tony Allen Eget Musik Stora scen 1 
Amanda World Sångensemblen Amanda  Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Litet Stort Gammalt Nytt Mjukt… Magnus Tingsek & Oscar Johansson Uthyrning Musik Stora scen 1 
Ulf Stureson Frihamnen Event Uthyrning Musik Stora scen 1 
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Jurassic Park Bataljonen Hyressubvention Teater Stora scen 1 
Hardly Ever Francesco Scavetta/Wee Eget Dans Gradängscen 1 
Taksim Trio Taksim Trio Eget Musik Stora scen 1 
Under - Om människa mot väder Cirkus Cirkör Eget Nycirkus Stora scen 4 
Konst som Motstånd Erik Lundin Eget Samtal Stora scen 1 
Brev till en ängel Unga Klara Eget Barn/unga Gradängscen 2 
Louise Hoffsten Frihamnen Event & Headstomp Uthyrning Musik Stora scen 1 
Turistrådsdagen Turistrådet VästSverige Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Tales from a Blues Brother Eric Bibb + Frihamnen Event Uthyrning Musik Stora scen 1 
En berättelse från bortglömda staden Mostar Sevdah Reunion + Spektrum Live Uthyrning Musik Stora scen 1 
On Tour Arméns Musikkår Uthyrning Musik Stora scen 1 
Solo in Concert Jens Lekman + Kulturbolaget - KB West Uthyrning Musik Stora scen 1 
Anders & Måns Frihamnen Event & United Stage Uthyrning Humor Stora scen 3 
FFF//Intro med Mattias Andersson Andersson, Lis Hellström Sveningson Eget Samtal Kristallen 1 
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Repertoar 2018  
Summering 2018 Antal Kommentar 

Totalt antal arrangemang  555 inklusive cirkusskolor 

Antal arrangemang i egen regi 459 
inklusive cirkusskolor och Dans- och 
teaterfestivalen 

Totalt antal arrangemang, exklusive cirkusskolor 201   

Totalt antal  arrangemang i egen regi, exklusive cirkusskolor 105   

Antal uthyrningar 96   

varav hyressubventioner 12   

varav filmfestivalen 11 antal dagar, visningar ca 30 stycken 

varav övriga uthyrningar 73   

      

Cirkusskolor 354   

Sommarklubben Backstage 0   

 
    

Antal arrangemang i egen regi fördelat per genre  Antal Kommentar 

Nycirkus 21   

Teater 16   

Dans 7   

Musik 21   

Samtal 16   

Barn och unga 11   

Humor 4   

Konferens och event 6   

Övriga arrangemang 357   

    

Antal arrangemang fördelat per scen Antal Kommentar 

Stora scen 159   

Gradängscen 18   

Kristallen 21   

Stora baletten 267   

Biskopsgården 36   

Övriga scener och  lokaler 54   

 
Produktion Kompani Eget/uthyrning Genren Scen Antal fst 
KIN Barely Methodical Troupe Eget Nycirkus Stora scen 2 
Stenastiftelsen  Uthyrning Konferens/event Kristallen 1 
Svenska Standup-galan Oslipat och Stora Teatern Eget Humor Stora scen 1 
Inferno Strindbergs Intima Teater Eget Barn/unga Gradängscen 2 
Frukostmöte Kultur i Väst, Teatercentrum mfl Eget Konferens/event Kristallen 1 
Göteborg Film Festival  Uthyrning Filmvisning Stora scen 11 
FFF//Intro Det rasar, om Sofie Calles Cecilia Gelin Eget Samtal Kristallen 1 
Det rasar Dramalabbet Eget Teater Gradängscen 1 
Magnus Carlson   Eget Musik Stora scen 2 

Looptook Feat. Maja och Cirkus Cirkör Eget Musik Stora scen 1 
Fadren Dramaten, Strindbergs Intima Teater Eget Teater Stora scen 1 
Konst som motstånd //Vera Zavala       America Vera Zavala  Samtal Kristallen 1 
Gemensamma hjärtslag Riksteatern Hyressubvention Teater Stora scen 1 
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Ana Moura  Eget Musik Stora scen 1 
SeLest, Martin Hederos och Amanda Andréas Eget Musik Stora scen 1 
Scenkonstgalan Scenkonstguiden Hyressubvention Gala Stora scen 1 
En hyllning till Ella Fitzgerald Sinne Eeg & Bohuslän Big Band Eget Musik Stora scen 1 
Sjätte kontinenten Teater Sagohuset Eget Barn/unga Stora scen 1 
Survival Kit & Potatis Charlotta Öfverholm/Mats Ek Eget Dans Stora scen 1 
Workshop Age on Stage Eget Konferens/event Stora balett 1 
Anders & Måns   Uthyrning Humor Stora scen 3 
De redan frälsta Familjen Kaos/Riksteatern Eget Teater Stora scen 4 
Musikalpärlor Gothenburg Symphonic Band Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konst som motstånd//Witt Brattström  Eget Samtal Kristallen 1 

Le Cirque Invisible 
Victoria Chaplin & Jean-Baptiste 
Thierrée Eget Nycirkus Stora scen 3 

Franska Trion  Uthyrning Musik Stora scen 1 
Brinner upp i natten Solala & Bohuslän Big Band Eget Musik Stora scen 2 
Images Antoniette Gomis Eget Dans Stora scen 1 
FFF//Efterhäng med vouging  Alyssa Chloé /The Art of Vogue Eget Dans Kristallen 1 

SEMST 
SEMST Demokrati - en populistisk 
stand-up Uthyrning Humor Stora scen 1 

Noruz Darya Dadvar Riksteatern Eget Musik Stora scen 1 
Petter #kulpåvägen Blixten & Co UThyrning Musik Stora scen 1 
Tales from a blues brother Eric Bibb Uthyrning Musik Stora scen 1 
Fifty Fifty Järnstudion Hyressubvention Teater Stora scen 1 
Steget   Hyressub Musik Stora scen 1 
Improvision song contest 2018  GBG IMPRO Hyressub Musik Stora scen 1 
Samfundet Teaterrepubliken Eget Teater Gradängscen 1 
Catch me Flip Fabric Eget Nycirkus Stora scen 3 
FFF//Samtal med Helena von Zweigbergk Eget Samtal Kristallen 1 
Fulet Teater 23 Eget Barn och unga Gradängscen 4 
Brel möter Piaf Christopher Wollter & Åsa Fång Uthyrning Musik Stora scen 1 
Academic Works  Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Ebbot Lundberg & Indigo children Uthyrning Musik Stora scen 1 
Progglådan  Uthyrning Musik Stora scen 1 
Anna Ternheim   Uthyrning Musik Stora scen 1 

SEMST 
SEMST Demokrati - en populistisk 
stand-up Uthyrning Humor Stora scen 1 

Jennie Abrahamsson + support Sean Christopher Uthyrning Musik Stora scen 1 
1 musikalisk upplevelse Ken Ring Uthyrning Musik Stora scen 1 
Rödluvan Moment:Teater Eget Teater Gradängscen 1 

FFF//Eftersamtal Rödluvan 

Nina Haber, Segal Hassan 
Mohamed, Katarina Björkegren, 
Rebecca Bohlin Eget Samtal Gradängscen 1 

Parismiddagen  Tyst Teater Hyressubvention Teater Stora scen 1 
Ansvaret Haga Lycke Produktion Hyressubvention Teater Stora scen 1 
Gbg Media Day   Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Hästpojken  Uthyrning Musik Stora scen 1 
9 Cas Public Eget Dans Stora scen 1 
Kunskap=Kraft Artistique Uthyrning Dans Stora scen 1 
Artilleriet Bokrelease   Uthyrning Konferens/event Kristallen 1 
VOFF Inspirationsdag  Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Twisted Feet Dance Academy TFDA Showcase VT2018 Uthyrning Dans Stora scen 1 
Mindfuckness - en föreläsning om att 
tänka annorlunda Pontus Ströbaek och Christian Wass Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Ola Salo och Augustifamiljen Eget Musik Stora scen 2 
White Guide   Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Transutredningen Ulrika Westerlund Hyressub Konferens/event Kristallen 1 
ABBA/Stevie Wonder-konsert LM Engströms gymnasium och BBB Uthyrning Musik Stora scen 1 
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Business region   Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Min ort Stadsdelsförvaltn. Västra Hisingen Uthyrning Filmvisning Stora scen 1 
Audi/Nine Yard   Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Altran konferens   Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Lesbisk frukost Europride/Stolt scenkonst Europride Samtal Kristallen 1 
Snoppen blöder Tvillingskapet och Kvalitetsteatern Europride Teater Stora Balett 1 
Hetero Regionteatern Blekinge Kronoberg Europride Teater Stora Balett 1 
Il n´est pas encore minuit II Compagnie XY GDTF Nycirkus Stora scen 2 
 X Tract  Twisted Feet GDTF Dans Stora scen 1 
Gustavia Mathilde Monnier & La Ribot GDTF Dans Stora scen 1 
Publiken i fokus    GDTF Konferens/event Stora scen 2 
Dream Mandé-Djata Rokia Traoré GDTF Musik Stora scen 1 
Avslutningsfest   GDTF Klubb Klubb 1 

Gråtande händer Teater Manu Uthyrning Teater Stora scen 1 
Tror du att du kan förändra världen 
utan att anstränga dig? Stina Oscarson, Slowgold Eget Samtal Stora scen 1 
Uno Svenningsson  Uthyrning Musik Stora scen 1 
Dan Hylander och Raj Montana Band Uthyrning Musik Stora scen 1 
Plays Blue Note Bohuslän Big Band Eget Musik Stora scen 1 
Utbudsdag Musikcentrum Väst Uthyrning Konferens/event Kristallen 1 
Utan personligt ansvar Teaterbrunnsgatan 4 Eget Teater Stora scen 1 
Inferno - mellan tre och fem Strindbergs Intima Teater Eget Teater Gradängscen 1 
Konst som motstånd/Gabriella Pichler  Eget Samtal Kristallen 1 
Göteborgs Universitet 50 år Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Hot Brown Honey Riksteatern Eget Teater Stora scen 1 
Sinfonia Intercontinental Hyressubvention Musik Stora scen 1 
Biet i huvudet Riksteatern Eget Barn och unga Gradängscen 4 
Möt Radiokorrespondenterrna Sveriges Radio/Riksteatern Eget Samtal Stora scen 1 
Queen Zenobia Kristina Issa Hyressubvention Musik Stora scen 1 
A Genesie Extravaganza The Musical Box Uthyrning Musik Stora scen 1 
Resande folkets högtidsdag Eget Konferens/event Kristallen 1 
Olof Wretling   Uthyrning Humor Stora scen 1 
Från West End till Göteborg Tenori med gäster Uthyrning Musik Stora scen 1 
Några av oss Riksteatern Eget Teater Gradängscen 1 
Soul Night  Uthyrning Musik Stora scen 1 
1900 Christian Gabel Uthyrning Musik Stora scen 2 
FLA.CO.MEN Israel Galván Eget Dans Stora scen 1 
Business Region   Uthyrning Konferens/event Stora scen 1 
Ryssen kommer Keyyo Eget Humor Stora scen 1 
Tobbe Trollkarl   Ythyrning Humor Stora scen 1 
Trött - en stand-up Nisse Hallberg Uthyrning Musik Stora scen 1 

Tonbruket   Uthyrning Musik Stora scen 1 
Workshop med Andrew McIntyre Kultur i väst Eget Konferens/event Kristallen 1 
Slick Sofia Södergård Eget Dans Gradängscen 1 
Epifónima Cirkus Cirkör Eget Nycirkus Stora scen 9 
FFF//Rörelsen - Intro Epifónima Lisa Lindén Eget Samtal  Kristallen 1 
FFF//Rörelsen - Intro Epifónima Maria Melkersson, Rosenlundsstödet Eget Samtal  Kristallen 1 

FFF//Rörelsen - Intro Epifónima 
Katarina Björkgren, 
Jämställdsmyndigheten Eget Samtal  Kristallen 1 

FFF//Rörelsen - Intro Epifónima 
Sahar Armandi, Amal Ahlin, Terra 
Fem Eget Samtal  Kristallen 1 

FFF//Rörelsen - Intro Epifónima Cecilia Hellberg, Kvinna till Kvinna Eget Samtal  Kristallen 1 
Tigern & Svanen Niki & The Dove Eget Musik Stora scen 1 
Fatoumata Diawara    Eget Musik Stora scen 1 
Kristofer Åström  Uthyrning Musik Stora scen 1 
En gemensam galning Emil Jensen Uthyrning Musik Stora scen 3 
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Kroppkaka  Ika Nord Eget Teater Gradängscen 1 
Good Harvest   Eget Musik Stora scen 1 
Carl-Johan Vallgren  Uthyrning Musik Stora scen 1 
A Decade Moto Boy Uthyrning Musik Stora scen 1 
Union Carbide  Uthyrning Musik Stora scen 1 
L I V E! For one night only Ida Redig Uthyrning Musik Stora scen 1 
Konst som motstånd/ Pussy Riot, Maria Aljochina  Eget Samtal Stora scen 1 

Träd av ljus  
BBB med Anders Jormin, Lena 
Willemark, Karin Nakagawa Eget Musik Stora scen 1 

Moneybrother - akustisk trio Uthyrning Musik Stora scen 1 

Chris Kläfford   Uthyrning Musik Stora scen 1 
Kassia Klein  Uthyrning Musik Stora scen 1 
Alla är sämst Mattias Alkberg Uthyrning Musik Stora scen 1 
Trajosko Drom En oförglömlig historia Hyressubvention Teater Stora scen 1 

Trött - en stand-up Nisse Hallberg Uthyrning Musik Stora scen 1 
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Bilaga:  
Ekonomiskt utfall 2013 – 2018  
 
Intäkter och kostnader för åren 2013 – 2018, fördelat på Stora Teaterns gästspelsverksamhet, 
Göteborgs dans- och teaterfestival (GDTF) från och med 2015 och Kulturpunkten (KP).  
 
Inhämtat utfall från olika resultatenheter inom kulturförvaltningens sektor Fri Konst  
och Kultur, för att återskapa en bedömd jämförbar bild mellan de aktuella åren.  
Uppgifterna utgör förvaltningens bedömning 2019-08-28.  
 
Utfall 2013 
 

Intäkter 
Stora 

Teatern KP Totalt 
Biljettintäkt samt serviceavgift 3 695 0 3 695 
Uthyrningsintäkt samt omsättningshyra 4 881 0 4 881 
Externa bidrag 486 0 486 
Summa intäkter 9 062 0 9 062 

Kostnader 
Stora 

Teatern KP Totalt 
Personal 10 143 715 10 585 
Lokalkostnader (hyra, VA, el, värme, städ) 5 444 250 5 694 
Förbrukningsmaterial och reparation 846 3 849 
Köp av tjänst (gage, tekniker, konsulttjänster, it-system) 7 468 16 7 484 
Annonsering och marknadsföring 1 253 10 1 263 
Övriga verksamhetskostnader (hotell, transport, resor, 
representation, leasing) 2 518 3 2 511 
Summa verksamhetens kostnader 27 672 997 28 669 
Summa nämndbidrag 18 787 1 000 19 787 

Resultat 177 3 180 
 
Utfall 2014 
 

Intäkter 
Stora 

Teatern KP Totalt 
Biljettintäkt samt serviceavgift 3 993 0 3 993 
Uthyrningsintäkt samt omsättningshyra 3 999 0 3 999 
Externa bidrag 1 645 0 1 645 
Summa intäkter 9 637 0 9 637 

Kostnader 
Stora 

Teatern KP Totalt 
Personal 9 875 846 10 721 
Lokalkostnader (hyra, VA, el, värme, städ) 5 614 408 6 022 
Förbrukningsmaterial och reparation 668 0 668 
Köp av tjänst (gage, tekniker, konsulttjänster, it-system) 8 302 260 8 562 
Annonsering och marknadsföring 1 901 0 1 901 
Övriga verksamhetskostnader (hotell, transport, resor, 
representation, leasing) 2 049 99 2 148 
Summa verksamhetens kostnader 28 409 1 613 30 022 
Summa nämndbidrag 19 879 1 000 20 879 

Resultat 1 107 -613 494 
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Utfall 2015 
 

Intäkter 
Stora 

Teatern GDTF KP Totalt 
Biljettintäkt samt serviceavgift 3 853 0 3 3 856 
Uthyrningsintäkt samt omsättningshyra 6 174 45 0 6 219 
Externa bidrag 350 678 0 1 028 
Summa intäkter 10 377 723 3 11 103 

Kostnader 
Stora 

Teatern GDTF KP Totalt 
Personal 10 763 1 258 898 12 919 
Lokalkostnader (hyra, VA, el, värme, städ) 5 829 126 400 6 355 
Förbrukningsmaterial och reparation 918 13 0 931 
Köp av tjänst (gage, tekniker, konsulttjänster, it-system) 8 066 840 94 9 000 
Annonsering och marknadsföring 2 433 0 0 2 433 
Övriga verksamhetskostnader (hotell, transport, resor, 
representation, leasing) 2 789 336 73 3 198 
Summa verksamhetens kostnader 30 798 2 573 1 465 34 836 
Summa nämndbidrag 20 403 1 850 1 000 23 253 

Resultat -18 0 -462 -480 

 
Utfall 2016 
 

Intäkter 
Stora 

Teatern GDTF KP Totalt 
Biljettintäkt samt serviceavgift 5 319 1 310 158 6 787 
Uthyrningsintäkt samt omsättningshyra 6 278 381 0 6 659 
Externa bidrag 613 5 174 0 5 787 
Summa intäkter 12 210 6 865 158 19 233 

Kostnader 
Stora 

Teatern GDTF KP Totalt 
Personal 10 017 2 149 879 13 045 
Lokalkostnader (hyra, VA, el, värme, städ) 5 836 81 300 6 217 
Förbrukningsmaterial och reparation 830 117 0 947 
Köp av tjänst (gage, tekniker, konsulttjänster, it-system) 8 839 4 890 167 13 896 
Annonsering och marknadsföring 2 845 974 0 3 819 
Övriga verksamhetskostnader (hotell, transport, resor, 
representation, leasing) 3 340 2 633 27 6 000 
Summa verksamhetens kostnader 31 707 10 844 1 373 43 924 
Summa nämndbidrag 19 467 3 980 1 080 24 527 

Resultat -30 1 -135 -167 

 



	 62	

Utfall 2017 
 

Intäkter 
Stora 

Teatern GDTF KP Totalt 
Biljettintäkt samt serviceavgift 6 867 0 131 6 998 
Uthyrningsintäkt samt omsättningshyra 5 878 0 0 5 878 
Externa bidrag 1 267 1 054 0 2 321 
Summa intäkter 14 012 1 054 131 15 197 

Kostnader 
Stora 

Teatern GDTF KP Totalt 
Personal 11 624 1 496 763 13 883 
Lokalkostnader (hyra, VA, el, värme, städ) 6 034 0 236 6 270 
Förbrukningsmaterial och reparation 576 51 0 627 
Köp av tjänst (gage, tekniker, konsulttjänster, it-system) 10 001 861 113 10 975 
Annonsering och marknadsföring 2 375 87 0 2 462 
Övriga verksamhetskostnader (hotell, transport, resor, 
representation, leasing) 2 989 470 27 3 486 
Summa verksamhetens kostnader 33 599 2 965 1 139 37 703 
Summa nämndbidrag 19 719 1 908 1 095 22 722 

Resultat 131 -3 87 215 

 
Utfall 2018 
 

Intäkter 

Stora 
Teatern 
gästspel GDTF KP Totalt 

Biljettintäkt samt serviceavgift 6 845 1 551 131 8 527 
Uthyrningsintäkt samt omsättningshyra 5 501 0 0 5 501 
Externa bidrag 698 5 763 0 6 461 
Summa intäkter 13 044 7 314 131 20 489 

Kostnader 

Stora 
Teatern 
gästspel GDTF KP Totalt 

Personal 6 574 1 992 603 9 169 
Köp av tjänst (gage, tekniker, konsulttjänster) 8 652 4 360 35 13 047 
Övriga verksamhetskostnader (hotell, transport, resor, 
representation) 2 092 3 291   5 383 
Summa direkta verksamhetskostnader 17 318 9 643 638 27 599 
Personalkostnad OH-stödfunktioner samt ledning 3 221 690 117 4 028 
Lokalkostnader (hyra, VA, el, värme, städ) 6 228 13 300 6 541 
Förbrukningsmaterial och reparation 540 0 0 540 
Annonsering och marknadsföring 1 700 1 035 41 2 776 
Extra satsning marknadsföring (omfördelning inom KF 
ram) 973 0 0 973 
Leasingkostnader för investeringar 1 371 0 0 1 371 
Kostnad för stadens gemensamma IT-system,telefoni 881 0 0 881 
Summa kostnader inhämtade från sektorsgemensamma 
enheter 14 914 1 738 458 17 110 
Summa verksamhetskostnader totalt 32 232 11 381 1 096 44 709 

Summa verksamhetskostnader exklusive egenintäkter 19 188 4 067 965 24 220 
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Bilaga: Medverkande  
 

Zerjon Abebe   Twisted Feet   

Joakim Albrektson Göteborgs stad, kulturförvaltningen 

Jonas Anderson  seniorrådgivare  

Sofia Assarsson  musiker 

Staffan Becker  Vara Konserthus  

Helena Östblom Berg Musikcentrum Väst 

Catharina Bergil  Högskolan för scen och musik 

Mikael Brännvall  Svensk Scenkonst 

Annika Cardell   2Entertain   

Per Carlsson  Frihamnen Event 

Sture Carlsson  Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm 

Susanna Fredén  Masthuggsteatern   

Martin Hansson  Stora Teatern 

Katti Hoflin  Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur 

Eira Högforsen  Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur 

David Karlsson  Nätverkstan    

Johan ”Red Top” Larsson Pustervik    

Lotta Lekvall  Folkteatern   

Marcus Lilliecrona Teatercentrum Väst 

Malin Lundström  Liseberg AB 

Sten Löfman  musiker 

Matilda Magnusson Big Wind 

Cecilia Malmström Olsson Danscentrum Väst 

Anna Rosengren  Göteborgs Stad, kulturförvaltningen 

Dag Rosenqvist  Producentbyrån   

Staffan Rydén                    Tidigare Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur 

Moa Matilda Sahlin koreograf 

Mia Samuelsson  Göteborg 2021   

Björn Sandmark  Göteborgs Stadsteater   

Fredrik Sandsten  Göteborg & Co   

Tasso Stafilidis  Gothenburg Culture Festival, West Pride 

Lis Hellström Sveningson kulturskribent, kritiker   

Marian Söderholm  Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur 

Jonna Uhlin  Göteborgs Stad, kulturförvaltningen 

Pernilla Wagnborg Lorensbergsteatern   

Mirja Wester  Göteborg Film Festival 

 

Därutöver ytterligare medarbetare vid Stora Teatern och Göteborgs Stads kulturförvaltning
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Bilaga:  

Sammanfattning  
 
Bakgrunden till denna rapport är att Göteborgs Stads kulturnämnd beslutade att tillsätta en 
oberoende utredning för att utvärdera Stora Teaterns verksamhet från hösten 2013 fram till idag 
och svara på om verksamheten bedrivits i enlighet med riktlinjerna, om vilken roll verksamheten 
spelar för scenkonsten i Göteborg och regionen och om det är möjligt att driva verksamheten vidare 
i andra former.  
 
På Stora Teatern presenteras sedan 2012 svenska och internationella gästspel inom scenkonst, inte 
minst nycirkus, i regi av kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Man har cirka 200 arrangemang per 
år, hälften i eget arrangemang och hälften i form uthyrningar. I uppdraget anges att utbudet ska vara 
brett med program från hela scenkonstområdet, med särskilt fokus på barn och unga. Det är klart 
uttalat att man ska samarbeta med många aktörer – däribland det fria kulturlivet – och generera 
egenintäkter. 
 
Bredden i programverksamheten är stor, från nyskapande föreställningar och mer traditionella, 
gästspel av framstående internationella kompanier och stora svenska institutioner, men också av fria 
teatergrupper och aktörer från det lokala fria kulturlivet. Man erbjuder verksamhet för och med 
barn och unga och samverkar både med stadens och regionens kulturinstitutioner. När det gäller 
samarbete med stadens fria scenkonstlivet görs det bland annat tack vare kulturförvaltningens 
hyressubventionssystem, men också marknadsförings- och biljettförsäljningstjänsten Kulturpunkten. 
 
Gällande ekonomin kan påtalas att verksamheten har driva upp egenintäkterna till mycket höga 
nivåer. I utredningen anges för- och nackdelar med att driva verksamheten fortsatt i förvaltnings-
form eller om andra former är att föredra. 
 
I utredningen konstatera satt kulturförvaltningen har utfört sitt uppdrag i enlighet med de riktlinjer 
som verksamheten haft. Verksamheten som den ser ut idag är väldigt värdefull för Göteborg som 
kulturstad liksom att huset nyttjas till publik kulturverksamhet. Trots en sällsynt hög egen-
finansieringsgrad – över 40% –har man lyckats göra en välbalanserad avvägning i repertoar-
läggningen. Ur ett medborgarperspektiv har både huset och verksamheten ett sådant unikt 
kulturvärde – även i en nationell kontext – att Göteborgs Stad måste värna och ha kvar ansvaret. 
Staden har all anledning att vara stolt över att kunna uppvisa Stora Teatern som en kommunalt 
driven verksamhet. Byggnaden och verksamheten är för värdefull för staden, dess invånare och 
besökare för att någon annan aktör ska ta det ansvaret. 
 
Den kulturminnesskyddade byggnaden, salongens begränsade antal platser, den konstnärliga 
profilen och det kulturpolitiska uppdraget, kräver att verksamheten får ett verksamhetsbidrag för att 
kunna fullgöra sitt uppdrag. Att driva scenen med enbart egenintäkter är inte möjligt. Det höga 
intäktskravet gör att teatern har svårt att både fylla hela huset med intressant nationell och 
internationell scenkonst och tillgodose behovet från det lokala kulturlivet. En kommersiell aktör 
med en verksamhet driven på affärsmässiga grunder skulle också bli en stark konkurrent med 
befintliga privata aktörer.  
 
Däremot bör  den enligt utredningen inte längre drivas inom kulturförvaltningen. För 
verksamhetens bästa bör den ingå i en redan befintlig teaterproducerande verksamhet, nämligen 
Göteborgs Stadsteater AB, där Stora Teatern borde bli en självständig del. Göteborgs Stadsteater 
skulle därmed få en helt ny verksamhet med gästspelsuppdrag, vid sidan av de egenproducerande 
scenerna vid Götaplatsen och Backateatern. Bolagsformen skulle bidra till mer ändamålsenlig 
självständighet, oberoende och flexibilitet.  
 
I rapporten föreslås också att Västra Götalandsregionen bör samverka kring att vissa särskilt 
attraktiva gästspel från Stora Teatern har möjlighet att turnera i regionen. Regionen bör också ha ett 
intresse av att utveckla både nycirkussatsningen och Kulturpunkten till att angå regionala aktörer. 
Vidare bör kulturförvaltningen verka för att förbättra förutsättningarna för Göteborgs fria 
scenkonstaktörer. 
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