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Abstract  

This bachelor thesis is based on how the two cultural institutions in Sweden have been working on 

increasing physical accessibility. Based on the three objectives specified by the Swedish Kulturrådet 

(Swedish Arts Council). These points are 1.forming a workplace strategy, 2.Work to remove simple 

obstacles in buildings and 3.Improved Web access in regard to the accessibility for physically disabled. 

The work regarding the accessibility goals is set on the time frame 2011-2016. The institutions studied 

in this paper are Wermland Opera and Västanå Teater and how the two institutions have worked to 

implement the three objectives and how the discussion about the accessibility within the two theaters has 

been organized. 

The method of information gathering in this paper has been interviews with representatives from the two 

theaters. The interviewees all have different roles within the institutions, both musicians, marketers and 

administrative personnel have been interviewed.  And the analysis in the paper is based on discourse 

analysis and discourse theory, this to show how the two institutions create and maintain the discourses 

surrounding accessibility in institutions buildings. 

The results of the paper have shown that both institutions have made a considerable effort in 

implementing the goals set by the Kulturrådet. In comparison between the two institutions Wermland 

Opera has a much more active discussion in regard to accessibility and the work that they can do. Both 

in their theater productions and in the buildings they work within. Västanå Teater has a much more “day 

to day” way of handling the work with accessibility in regarding to both the personnel and the buildings 

they work in.   

Keywords: availability, theater, discourse, disability, Värmland theater audience  
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1. Inledning  

1.1 Ämnesval 

Vad är det som ingår i en kulturinstitutions verksamhet? Frågan kan tyckas ha ett enkelt och omedelbart 

svar: skapa upplevelser och arbeta för att ge människor möjligheten att ta del av och eller verka inom 

diverse olika kulturarrangemang. Vare sig det då är upplevelsen av ett museums utställning, ett bokevent 

på ett bibliotek eller en musikteater på en lokal teaterscen. Frågan är om det verkligen är allt? I dagens 

svenska kulturklimat finns det en rad andra faktorer och frågor som kulturverksamheter måste vara 

medvetna om, ta ställning till och genomföra för att fortsätta kunna verka inom sitt område. Jag har 

under hela min studietid ofta intresserat mig för de mer oväntade frågorna som rör kulturverksamheter 

och deras arbete. Hur verksamheter arbetar med frågor som kanske vid första anblick inte förknippas 

med "kultur", i traditionell estetisk betydelse. Där är frågan om tillgänglighet just en sådan. Den 

kulturverksamheten som idag inte är tillgänglig kommer att möta en rad problem som hindrar och rent ut 

kanske omöjliggör deras fortsatta existens. Speciellt om verksamheter erhåller statligt stöd, då ett arbete 

och handlingsplan för tillgänglighet sedan 2013 är ett måste för att få bidragsstöd till verksamheten. Mer 

om detta nedan under bakgrund.  Hur diskuteras då verksamheterna frågor om tillgänglighet? Det jag har 

intresserat mig för här och kommer att presentera två teaterverksamheters samtal kring tillgänglighet 

med fokus på tillgängligheten i förhållande till fysiskt funktionsnedsatta. Dessa två verksamheter är Nya 

Västanå Teater, vars lokaler är belägna i Sunne och Wermland Opera, vars lokaler är belägna i Karlstad. 

Jag har valt att i denna uppsats analysera samtalet om fysisk tillgänglighet verksamheterna för att 

försöka komma fram till hur detta ofta ouppmärksammade ämnet arbetas med inom de två ovan nämnda 

teaterverksamheterna. 

1.2 Tidigare forskning  

Forskningen kring personer med funktionsnedsättningar och deras plats, roll och övriga förutsättningar 

inom samhället är ett omfattande område och det har internationellt sett skrivits mycket inom detta 

område. Om man ser till forskningsläget idag är mängden forskning bedriven om just relationen mellan 

kultur och funktionsnedsättning inte påfallande stort. Den forskningen som har bedrivits har fokuserat på 

aspekter av psykisk funktionsnedsättning, en aspekt som av begränsat värde för denna uppsats. Dock har 

kombinationen av ämnen kultur, funktionsnedsättningar och teater tagits upp i artiklar av Jens Inelands, i 

Disability, culture and normative environments där han talar om vikten av att funktionsnedsatta personer 

inte utestängs från kulturverksamheter, utan ges möjligheterna att uttrycka sig kreativt inom teater. 

Samtidigt som teatern håller en väldigt strikt policy för vilka som får delta, för att kunna kontrollera 

bilden av verksamheten utåt. Den andra artikeln har skrivits i ett samarbete mellan Jens Inelands och 

Lennart Sauer. I Institutional Environments and Sub-Cultural Belonging: Theatre and Intellectual 

Disabilities, diskuterar författarna vikten av bildandet av en egen identitet samt vikten av en 

grupptillhörighet. Det finns mycket skrivit om fysisk tillgänglighet i allmänna miljöer, dock har de som 
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skrivits ofta fokuserat på miljöer som bibliotek eller köpcentrum. Det som finns skrivet är först och 

främst skrivet inom andra vetenskapsområden som exempelvis vårdvetenskap. Det finns ett större fokus 

på studier av psykiskt funktionsnedsattas deltagande av kultur snarare än på den fysiska aspekten och än 

mindre på hur specifika institutioner arbetat med delar så som tillgänglighet.     

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med hjälp av diskursteori analysera och belysa hur två värmländska teaterverksamheter har 

tolkat, arbetat och implementerat Kulturrådets tillgänglighetsmål för fysiskt funktionsnedsatta.  Dessa 

mål kommer att presenteras vidare nedan under kapitel 2 bakgrund. Till syfte följer fyra frågeställningar. 

Dessa frågeställningar är som följer: 

 Hur tolkar teatrarna Statens Kulturråds målsättningar om ökad tillgänglighet?  

 Hur har de resonerat kring frågor om tillgänglighet som rör fysiskt funktionsnedsatta (ex blinda, 

döva, rullstolsburna) inom sin verksamhet?  

 Hur har teatrarna praktiskt gått tillväga med att uppfylla målen?     

 Kan man finna skillnader i hur teatrarna har implementerat målen utifrån institutionernas olika 

förutsättningar?  

1.4 Teori  

Den teori och metod som används inom denna uppsats baseras på diskursteori och diskursanalys som 

den presenteras av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips i Diskursanalys som teori och 

metod. Inom diskursanalysen är teori och metod ett, de separeras inte utan ses som en helhet.  

Diskursteorin sätter sitt fokus på hur gruppers deltagare genom text och tal etablerar sina grupper inom 

diskurser. Hur de förhåller sig till sig själva och hur de förhåller sig till andra. 

Det jag i denna uppsats definierar som en diskurs är hur ett samtal är konstruerat inom ett visst område 

och hur det förs mellan aktörer inom området liksom den rådande uppfattning dessa aktörer har skapat 

om vad som ryms inom området och hur det på bästa sätt förs fram. När det sedan ställs emot en annan 

möjlig diskurs som relaterar till ämnet, antingen via en förändring inom gruppen eller under påverkan 

utifrån uppstår diskursen men även kampen för att bestämma vad diskursen ska innehålla och hur detta 

ska komma till uttryck. 

De begrepp inom diskursteori som används för denna uppsats är nodalpunkt, flytande signifikant och 

ekvivalenskedja. Nodalpunkter är tecken eller ord som andra tecken organiseras kring och de får sin 

betydelse av vilka tecken som kopplas till vilka tecken. De tecken som kopplas ihop bildar kedjor, 

ekvivalenskedjor, som definierar nodalpunktens betydelse. Tecken i dessa kedjor som inte har ett 

bestämt innehåll kallas flytande signifikanter och ett i etableringen av diskurs är att fixera dessas 

betydelse.  Ett exempel på en nodalpunkt är "tillgänglighet". Det är begrepp som kan få olika betydelser 
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beroende på sin kontext, på vilket eller vilka tecken eller ord som omger det. När begreppet 

”tillgänglighet” sedan länkas till andra ord eller tecken som "kontrastmarkering", "handikapparkering" 

och "syntolkning" fixeras dessa teckens betydelse genom deras förhållande till "tillgänglighet"  

1.5 Avgränsningar 

De två kulturinstitutioner som uppsatsen fokuserar på är Wermland Opera som ligger i Karlstads 

kommun och Västanå Teater som ligger i Sunne kommun. Valet av dessa två verksamheter beror på att 

de båda är nationellt och internationellt erkända teater- och musikverksamheter. Verksamheterna står 

även som motpoler mot varandra. Wermland Opera har länge varit en av Värmlands centrala opera- och 

teaterscener och en kulturinstitution med stark närvaro i länet. Huset som verksamheten arbetar i är en 

byggnad med anor tillbaka till sekelskiftet 1800-1900. Wermland Opera har arbetat i Karlstads 

Teaterhus sedan 1970-talet. Västanå Teater har varit en teater som har haft många olika spelplatser 

genom historien och var länge en fri teatergrupp innan de fick fast bostad i Berättarladan i slutet av 

1990-talet.  

Uppsatsen analyserar hur verksamheterna samtalar om och förhåller sig till tillgängligheten för personer 

med fysiska funktionshinder inom sina verksamheter utifrån de kulturpolitiska och handikappolitiska 

målsättningarna som har presenterats av regeringen och Statens Kulturråd. Avgränsningen till enbart 

fysisk funktionsnedsättning är gjord för att ge uppsatsen en tydlighet och även specificera exakt vad 

uppsatsen analyserar hos verksamheterna. Med fysiskt funktionshindrade personer menar jag personer 

som är blinda, döva, blinddöva, rullstolsburna eller på annat sätt fått sin fysiska funktion nedsatt medfött 

eller på grund av andra omständigheter som uppkommit i livet. Det görs även ett val i uppsatsen att ta 

med allergiker i definitionen av funktionsnedsättning. Det görs här av anledningen att verksamheterna är 

publika lokaler måste ha i åtanke. Samt eftersom detta var något som kom upp under intervjuerna med 

respondenterna.   

Materialet som uppsatsen är baserat på är åtta halvstrukturerade intervjuer gjorda på Wermland Opera 

och Västanå Teater under fyra stycken intervjutillfällen på respektive verksamhet.
1
 Från Wermland 

Opera intervjuades fastighetsansvarig Hans Wallstav, marknadschef Pernilla Bergland Eduard och 

personalassistent Ulrika Nilsson, alla tre intervjuades den 23/3 men i tre separata omgångar på 

Wermland Opera. Musikern Fredrik Andersson, intervjuades den 16/4 i musikernas samlingsrum på 

Wermland Opera. Ifrån Västanå Teater intervjuades scenograf Bo Jonzon, inspicient Lennart 

Nordenborg och snickaren Mårten Nilsson. Dessa intervjuades samtidigt den 25/3 i verksamhetens 

fikarum utanför Berättarladan. Dessutom intervjuades musikern Sophia Stinnerbom, den 26/3, 

kostymör/administrativtansvarig Inger Hallström Stinnerbom den 31/3 och skådespelaren Hanna Kulle 

                                                           
1
 Under intervjuen med Bo Jonzon på Västanå Teater satt även inspicienten Lennart Nordenborg och snickare Mårten Nilsson med under 

samtalet. Detta var inte inplanerat och Bo Jonzon var den primära källan under intervjuen därför väljer jag att se antalet intervjutillfällen 
snarare än antalet personer. 
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den 1/4. Dessa tre intervjuades alla i verksamhetens lokaler på Brårud. Valet av halvstrukturerade 

intervjuer gjorde jag för att få en uppfattning om verksamhetens interna samtal men även med utrymme 

för följdfrågor baserade på de intervjuades olika roller inom verksamheten och deras egen 

ämneskunskap. Utöver intervjuerna bygger uppsatsen på handlingsplaner för hur arbetet med 

tillgänglighet ska se ut inom verksamheten och material från Statens Kulturråd som anknyter till arbetet 

med ett tillgängligt kulturliv. Sedan har jag använt Värmlands Kulturplan för 2013-2015 eftersom det 

även där finns beskrivet hur arbetet med tillgängligheten för kulturverksamheterna bör se ut i Värmland.        

1.6 Disposition  

Jag har valt att disponera min uppsats i 4 kapitel. 

Kapitel 2- Bakgrund. Här går jag igenom bakgrunden till mitt valda ämnesområde och verksamheterna 

som uppsatsen utgår ifrån. Detta för att lägga en grund för analysen. Kapitel 3- Analys. I den delen 

presenterar och redovisar jag analysen baserat på mina fyra frågeställningar. Kapitel 4- Avslutade 

sammanfattning. Här presenterar och reflekterar jag över mina resultat ifrån analysen. Drar mina 

slutsatser i förhållande till analysen, samt redogör för avslutade diskussion och slutsats.  
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2. Bakgrund 

2.1 Kulturpolitiken och tillgängligheten 

Handikappolitiken har varit ett perspektiv i den svenska kulturpolitiken åtminstone sedan den kultur 

propositionen 1974. En av propositionens centrala punkter var att kulturpolitiken skulle "i ökad 

utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov"
2
 och till de "eftersatta" 

räknades handikappade, utan distinktion mellan typer av handikapp. Den kulturpolitiska propositionen 

från 1974 följdes av en handikappanknyten utredning vid namn Kultur åt alla (1976). Utredningen ansåg 

inte att de fanns någon anledning att ytterligare precisera hur arbetet skulle fortlöpa, utan att 1974 års 

beslut skulle vara ledande för hur arbetet med tillgänglighet för handikappade skulle fortsätta. Det skulle 

inte skiljas mellan grupper utan samhällets medvetenhet skulle ökas och tillgängligheten skulle vara 

övergripande och passa alla grupper av funktionsnedsatta personer. 

Under 1990-talet konkretiserades arbetet med tillgänglighet mer genom publikationen 

Funktionshindrades tillgång till kultur (1998). Denna presenterade funktionsnedsattas kulturvanor och i 

förlängningen skulle detta leda till en övergripande beskrivning hur funktionsnedsattas närvaro i 

kulturlivet kunde förbättras. Inom Funktionshindrades tillgång till kultur lades det fram att alla offentligt 

stödda kulturverksamheter skulle vara tillgängliga för alla.
3
 

I den senaste kulturpropositionen ifrån 2009 Tid för kultur beskrivs det att den svenska regeringen i 

slutet av 2008 antog FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta 

betyder att funktionsnedsattas tillgång till nödvändig information ska förbättras genom bl.a. 

digitalisering. Samt förbättrandet av miljöer och lokaler där funktionsnedsatta personer kan tänkas 

behöva röra sig och ha tillgång till. Med beslutet om FN-konventionen fick tillgängligheten för 

funktionsnedsatta ännu mer konkreta direktiv och detta blev en allt viktigare del av modern svensk 

kulturpolitik. 

2.2 Strategi för kulturområdet  

I juni 2011 beslutade den dåvarande regeringen om en strategi för handikappolitiken inom 

kulturområdet. Strategin omfattade bland annat följande tre inriktningsmål: 

 Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och idrottslivet ska 

förbättras.  

 Funktionshindersperspektivet ska vara integrerat i den ordinarie bidragsgivningen. 

                                                           
2
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Kungl-Majts-proposition-anga_FX0328/?html=true(s 

295)  
3
http://www.kulturradet.se/Documents/Verksamhet/Tillganglighet/Redovisning_av_sektorsansvar_handikappolitik_bilaga%201.pdf (s 7-

8) 
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 Medietjänster och film ska i högre utsträckning utformas på ett sätt som gör dem tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning. 

Statens myndigheter har ansvaret för att strategin genomförs inom deras respektive myndighetsområde. 

Genom Förordning (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd
4
 har Kulturrådet det samlade 

ansvar för att strategin implementeras inom myndighetens ansvarsområde under den satta tidsramen 

2011-2016.  

Det innebär bl.a. ett ansvar för att målsättningarna förmedlas och att ett arbete för att genomföra dem 

startar ute på de berörda kulturinstitutionerna. För genomförandet fastställde Kulturrådet tre delmål: 

 Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet 

senast 2013. 

 Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder senast 

2016. 

 Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag ska ha webbplatser och e-tjänster som är 

tillgänglighetsanpassade senast 2016.
 5

 

Med handlingsplan menar Kulturrådet en detaljerad plan för arbetet med tillgänglighet inom 

verksamheterna. Handlingsplanen ska vara en guide för verksamhetens tillvägagångssätt för arbetet med 

en ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. Kulturrådet tillhandahåller även verksamheterna en tydlig 

checklista för hur arbetet ska se ut. 

Med enkelt avhjälpa hinder menar Kulturrådet hinder inom verksamheternas rum som är enkla att lösa 

utan större ombyggnationer eller liknande. t.ex. höga trösklar, trappor som saknar kontrastmarkering 

eller ytor med dålig belysning där publik rör sig. 

Inom arbetet med tillgängliggörandet av webben avser Kulturrådet att verksamheterna webbsidor bör 

innehålla möjligheten att förenkla texten på sidan, få texten uppläst och att information om 

verksamheten ska vara tillgänglig i en rad olika format, exempelvis i teckenspråk. Dessutom ska 

webbsidan följa den internationella standarden för webbsidor.
 6

 

De ovan nämnda delmålen ska under den angivna tidsperioden kontinuerligt arbetas och avhandlas inom 

de berörda parternas verksamhet. Kulturrådet ska löpande under åren 2012-2016 den 15 mars 

sammanställa och redovisa till regeringen hur arbetet med funktionshinderspolitiken inom området har 

fortlöpt. Dessa rapporter görs tillgängliga på Kulturrådets webbsida under namnet Kultur för alla- inget 

                                                           
4
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071186-med-ins_sfs-2007-

1186/?bet=2007:1186 
5
 http://www.kulturradet.se/Documents/Verksamhet/Tillganglighet/mal_handlingsplan.pdf 

6
 standarden är satt av Statens Kulturråd och är WCAG 2.0 AA http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/WCAG20-sv-20121023/ 
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hinder. Slutrapporten ska presenteras senast den 15 mars 2016 och innehålla en sammanställning och 

bedömning av arbetet i förhållande till Kulturrådets presenterade delmål.  

2.3 Samverkansmodellen 

Kultursamverkansmodellen etablerades 2011. Modellen är ett instrument för fördelningen av det statliga 

bidraget till den regionala kulturverksamheten. I modellen ingår att varje region ska arbeta fram en 

treårig kulturplan, som ska fastställas på central politisk nivå i regionen. Planen ska arbetas fram i 

samspel mellan regionerna, berörda kommuner, det civila samhället och kulturskaparna. Kulturplanen 

ligger till grund för Kulturrådets beslut om fördelning av statens bidrag till regional kulturverksamhet 

men även bli ett instrument för utveckling inom regionens kulturverksamheter. Denna modell gör att det 

kan göras specifika prioriteringar på olika kulturverksamheter och detta ökar möjligheten för ett 

betydligt mer omväxlande kulturklimat i regionen.   

Arbetet med tillgänglighet sker bland annat inom ramarna för samverkansmodellen. Kulturrådet ska i 

samarbete med regionerna och de kulturinstitutioner inom regionerna som får del av stadsbidraget arbeta 

fram planer för de ska gå tillväga för att se till att tillgängligheten finns med på ett acceptabelt sätt inom 

deras verksamheter. Alla regioner ska ha tillgänglighetsperspektivet representerat i sina respektive 

kulturplaner och där bör det framgå hur regionerna arbetar med dessa frågor inom ramen för 

samverkansmodellen. Den beskrivningen av tillgänglighetsarbetet som finns i Region Värmlands 

nuvarande kulturplan ligger i linje med de övergripande målsättningarna kring funktionsnedsättning och 

tillgänglighet som Statens Kulturråd har presenterat. Inom samverkansmodellen ska Region Värmland se 

till att de kulturverksamheter inom regionen som är beviljade statsbidrag lever upp till regeringens 

ställda mål som anknyter till tillgängligheten för funktionsnedsatta personer
7
. Dessutom är det i Region 

Värmlands kulturplan att de måste vara implementerade hos bidragsgivna verksamheter. Bland annat tar 

Värmlands kulturplan upp arbetet med ökad webbtillgänglighet och arbetet med enkelt avhjälpa hinder.    

De två verksamheter som fokuseras i denna uppsats, Wermland Opera och Västanå Teater, omfattas av 

samverkansmodellen. I Värmlands Kulturplan finns det specificerat vad som ska arbetas med och eller 

utvecklas inom respektive verksamhet. Wermland Opera ska föra en kontinuerlig dialog med Region 

Värmland och Karlstad kommun så att verksamheten kan behålla sin konstnärliga kvalitet och samtidigt 

utveckla sin roll inom regionen, bl.a. med ett arbete för att förbättra verksamhetens regionala 

musikuppdrag.
8
 Västanå Teater ska ha en kontinuerlig dialog med Region Värmland och Sunne kommun 

för att möjliggöra att verksamheten kan behålla sin konstnärliga kvalitet och samtidigt stärka sin roll 

som regionteater.
9
 

 

                                                           
7
Värmlands kulturplan 2013-2015 s 17 

8
 Värmlands Kulturplan 2013-2015 s 24 

9
 Värmlands Kulturplan 2013-2015 s 26 
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2.4 Wermland Opera 

Wermland Opera grundades 1975 under namnet MusikTeatern i Värmland och verksamhetens 

huvudbyggnad är Karlstads Teaterhus, den stora operascenen som är belägen på Klara i centrala 

Karlstad. Teaterhuset byggdes 1893 och har idag stämplats som kulturminnesmärkt. Genom åren har 

byggnaden renoverats och fått tillbyggnader. Några tillfällen är 1988 då scenen och personalutrymmen 

byggdes om och den senaste påbyggnaden är ifrån 2010. 

Bildandet av MusikTeatern i Värmland innebar en ny period för Karlstads Teaterhus. Teatern drivs idag 

av en stiftelse som heter Värmlands Teater- och Musikstiftelse som har Värmlands läns landsting och 

Karlstads kommun som stiftare. Byggnaden ägs av Karlstads kommun med Wermland Opera som 

hyresgäst. Utöver Karlstads Teaterhus så verksamheten lokalen Spinneriet, eller Lilla Scenen som den 

också kallas. Där finns idag kostymverkstaden, repetitionslokaler och administrationen. Dessutom har 

Wermland Opera samarbete med konferens- och kulturanläggningen CCC i Karlstad. Där huserar idag 

Wermland Operas 34- manna-orkester. Wermland Opera har idag cirka 70 fastanställda. Till det kommer 

frilansande musiker och skådespelare. Verksamheten har en styrelse på sju medlemmar vars ordförande 

är Philip Johnsson(S). Huvudman är Region Värmland och denna är även en av verksamhetens tre 

finansiärer. Wermland Opera får idag ekonomiska bidrag från statlig, regional och kommunal nivå. På 

statlig nivå ligger bidraget från Statens Kulturråd på 35 miljoner. På regional nivå är bidraget från 

Region Värmland på 20 miljoner. Från Karlstad kommun ligger det på 13 miljoner.
10

 Under 2013 

spelade verksamheten sina uppsättningar 221 gånger och föreställningarna besökte sammanlagt av 65 

144 personer.
11

  Wermland Opera är ett starkt namn inom både värmländsk och svensk kultur. De har ett 

historiskt arv att bevara och förvalta i och med deras närvaro i Karlstads Teaterhus. Samtidigt som de 

arbetar både för att bevara sin egen musikteater-estetik och att utveckla sin operakonst. Detta innebär att 

för att behålla sin roll som en av de största mottagarna av offentligt kulturbidrag i Värmland, måste deras 

arbete, både praktiskt och konstnärligt, kontinuerligt leva upp till målsättningar och påbud från de 

bidragsgivande myndigheterna.        

2.5 Västanå Teater 

Västanå Teater är en ideell förening men har Region Värmland som huvudman. 2009 beslutade den 

dåvarande Regeringen att verksamheten skulle bli regionteater. Västanå Teaters historia går tillbaka till 

1972 då grundades verksamheten som en fri dockteatergrupp vid namn Sprattelgubbarna. Denna grupp 

etablerades i Karlstad. Denna grupp som med tiden skulle bli Västanå Teater erhöll 1976 för första 

gången ett kultur- och landstingsbidrag. Namnet Västanå Teater togs år 1983 och kommer ifrån en av 

deras tidigare teaterlokaler, Västanå gamla skolhus. Teatern fick sin moderna form 1990 när bland annat 

den nuvarande teaterchefen, styrelsemedlemmen och regissören Leif Stinnerbom kopplades till teatern. 
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1999 fick teatergruppen fast bostad i en ombyggd lada belägen strax utanför Sunne i Värmland, idag 

kallad Berättarladan. Det är där Västanå Teater spelar sina sommaruppsättningar. Man har utöver detta 

sina repetitionslokaler, en mindre scen samt administrativa lokaler på det gamla industriområdet Brårud i 

Sunne. Verksamheten har idag 10 fast anställda personer, men verksamheten har många återkommande 

skådespelare och under perioden maj-juni växer verksamheten till cirka 40 anställda. Det är under denna 

period som teatern arbetar inför och med sommarföreställningen. Berättarladan besöks under sommaren 

vanligtvis av mellan 1500-2500 personer, antalet föreställningar som ges kan dock variera från sommar 

till sommar. Under Västanå Teaters höst- och vårturné ger spelas mellan 70 och 100 föreställningar per 

år, antingen som resande föreställning eller med teaterns mongoliska nomadtält, en så kallad Yurta. 

Verksamhetens styrelse har sju stycken medlemmar med Rolf Alsing som ordförande. Västanå Teater är 

beviljade bidrag från statlig, regional och kommunal nivå. Från Statens Kulturråd var bidraget 3,2 milj, 

från Region Värmland var bidraget 3,4 milj och från Sunne kommun var bidraget 0,5 milj
12

. Västanå 

Teater håller idag på att arbeta för att utöka sin verksamhet med bl.a. en ombyggnation och 

centralisering av all verksamhet till Berättarladan. Verksamheten har genom sin historia gått från att vara 

en mindre teatergrupp med fria tyglar till att idag ha etablerat sig som en av Värmlands mest särpräglade 

teaterscener, mycket genom sin estetik. Estetiken är baserad i en folklig berättartradition, Inger 

Hallström Stinnerboms kostymdesigner och den speciella scenografin som Berättarladan erbjuder. Detta 

medför dock att teatern mer och mer hamnar i situationer där deras verksamhet granskas och de måste 

genomföra det som Kulturrådet och Regionen kräver att bidragsgivna kulturverksamheter genomför.   
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3. Analys 

Hur arbetar Wermland Opera och Västanå Teater med tillgänglighet i förhållande till målen som Statens 

Kulturrådet har satt inom tidsperioden 2011-2016? Denna fråga är grunden för analysen som är indelad i 

fyra teman som följer uppsatsens frågeställningar. I sista delen av analysen kommer jag att lyfta fram 

den diskussion som förs om tillgänglighet inom Wermland Opera, Västanå Teater och Statens Kulturråd. 

3.1. Kulturrådets målsättningar 

3.1.1 Handlingsplan 

Kunskapen om innehållet i och bekantskapen med dokumenten om Kulturrådet beslut från 2011 om 

utökat arbete med tillgänglighet för funktionsnedsatta var kunskapen blandad hos respondenterna. Hos 

Wermland Opera vara samtliga respondenter som arbetade inom ett mer administrativt område bekanta 

med dessa dokument. Hans Wallstav (fastighetsansvarig), Ulrika Nilsson (personalassisten) och Pernilla 

Bergland Eduard (marknadschef) alla hade kunskap om Kulturrådets målsättningar. Av respondenterna 

ifrån Wermland Opera var det bara Fredrik Andersson(musiker) som inte bekant med själva dokumentet, 

däremot hade han en uppfattning om samtalet kring tillgänglighet: 

De dokumenten känner jag inte till. Jag var ganska ny då kan man säga men jag vet att det blev mycket 

frågor om tillgänglighet när jag började, vi byggde ju om teater här bland annat. Och då var det en viktig 

fråga.
13

     

På Västanå Teater var endast Bo Jonzon (scenograf) bekant med Kulturrådets målsättningar och 

dokument. Detta eftersom han är ansvarig för det praktiska arbetet med uppdaterandet av 

tillgängligheten inom verksamheten. De övriga respondenterna inom Västanå Teater- Inger Hallström 

Stinnerbom (kostymör/administrativt ansvarig), Sophia Stinnerbom (musiker) och Hanna Kulle 

(skådespelare)- hade begränsad bekantskap med dokumenten och målsättningarna. Samtidigt uppfattade 

alla att det fanns ett samtal inom verksamheten om ett kontinuerligt tillgänglighetsarbete. Inger 

Hallström Stinnerbom beskrev det som följande:  

Jag kan inte påminna mig att jag har läst dem, men däremot har vi väl pratat om tillgänglighet vid olika 

tillfällen här och försökt att förbättra läget allt eftersom. Med hörslingor och med handikappingång. Och 

även här på våra replokaler är det ju bytt port till exempel så att det går att öppna för alla. 

Handikapptoaletter och sådant det har vi ju haft länge. Men en riktigt samlad diskussion om det här på 

teatern, det tror jag inte vi hade.
14

 

När det kommer till arbetet med målsättningarna så har båda verksamheterna bedrivit det arbete som 

målsättningarna kräver av dem. Strukturerande av en handlingsplan som första åtgärd i och med att den 

tidsperiod som arbetet ska utföras inom går nu in mot sitt sista år. I arbetet med framtagandet av den 
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handlingsplan som ska ligga till grund för Wermland Operas tillgänglighetsutveckling har tre av mina 

respondenter till viss del deltagit. Hans Wallstav, Ulrika Nilsson och Pernilla Bergland Eduard delar alla 

på tillgänglighetsansvaret inom ramarna för handlingsplanen och har alla specifika områden som de 

arbetar med. Dessa områden finns förklarade och beskrivna i handlingsplanen. Handlingsplanen lägger 

fast hur arbetet med ökad tillgänglighet ska fungera konkret för Wermland Operas verksamhet, bl.a. med 

arbetet för att förbättra personalens förståelse för funktionsnedsattas situation, var sig de då gäller behov 

av rullstolsplats, om personen är allergisk eller liknande problem som kan påverka personens besök. 

Man har bl.a. genomfört personaldagar med föreläsningar av funktionsnedsatta personer för att öka 

personalens kunskap. Handlingsplanen inkluderar också arbetet med tillgängligheten och med 

arbetsmiljöpolicyn för att på så sätt integrera det i det systematiska miljöarbetet. Handlingsplanen går 

också igenom hur två av lokalerna som de arbetar i, Teaterhuset och scenen vid Spinneriet eller den lilla 

scenen, har blivit ytterligare tillgänglighetsanpassade.  

När det kommer till framtagandet av handlingsplanen för Västanå Teater så är det bara Bo Jonzon som 

har arbetat med planen för hur teatern ska utforma sitt tillgänglighetsarbete baserat på Kulturrådets 

målsättningar. Anledningen till att arbetet föll på en person inom Västanå Teater och inte fördelas på fler 

personer var enligt Inger Hallström Stinnerbom att det inte fanns någon annan med den nödvändiga 

kunskapen inom verksamheten
15

. I handlingsplanen sägs att den tekniska producenten ska svara för 

arbetet men att denna ska samarbeta med övrig personal på teatern. Planen går också igenom hur arbetet 

ska genomföras inom de tre olika lokaler som teatern använder och hur tillgängliga dessa lokaler är. De 

tre lokalerna är den stora Berättarladan, den mindre lokalen på Brårud samt Yurtan, det mongoliska 

nomadtältet.     

3.1.2 Enkelt avhjälpta hinder 

För Wermland Opera blir arbetet med enkelt avhjälpta hinder inte . Huvudbyggnaden är Karlstads 

Teaterhus där igenom är byggnaden skyddad som kulturminnesmärke och inne i Teaterhuset får inga 

stora förändringar göras inom byggnadens struktur. Arbetet handlar om mindre hinder som är enkelt 

avhjälpta och som samtidigt kan göra stor skillnad för hur byggnadens tillgänglighet upplevs utav 

besökare. Arbetet med detta inom Wermland Operas ramar är baserade på checklistan som skapats för 

att hantera inventeringsarbetet av lokalerna. Vad som är gjort och det som finns kvar att göra. Trots de 

begränsade möjligheterna i och med byggnadens status som kulturminnesmärkt försöker Wermland 

Opera genomföra och uppfylla målen på bästa sätt. Ett sätt som de löst detta är påbyggnader av bland 

annat handikappanpassade hissar på sidorna av byggnaden. Dock påverkar statusen fortfarande deras 

arbete med uppfyllandet av målsättningarna. De är bundna till de lokaler de har och de regler som gäller 

för byggnaden gäller även för Wermland Opera. Fastighetsansvarige Hans Wallstav: "Alltså vi är ju 
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bundna till de lokaler vi har och de är ju svåra, de är ju gamla byggnader, kulturbyggnader som vi inte 

får ändra hur vi vill."
16

 

För Västanå Teater presenterar arbetet med enkelt avhjälpta hinder sina egna, unika problem för 

verksamheten. Deras stora scen är en ombyggd lada och inte en teaterscen från början. Mycket av den 

äldre arkitekturen är inte fullständigt anpassad för rollen som scen. Samt att konstruktionen av 

publikgradängen har blandat oregelbundna och otydliga nivåskillnader. Vissa av platserna i gradängen 

ligger på ett sätt som gör att de är begränsat upplysta. Västanå Teater skulle i mån av behov kunna ändra 

ladans grundstruktur men det är inget som har behövt ske, alla fall inte i samband med arbetet med de 

enkelt avhjälpa hindren. Dock så har Västanå Teater arbetat med att förbättra publikgradängen. Detta på 

grund av en olycka som skett 2013 då en dam skadade sig i gradängen. Damen klarade sig och kom 

senare med förslag till förbättringar i gradängen. Detta gjorde att det redan fanns det en medvetenhet om 

frågor som rörde förbättrandet av tillgängligheten inom verksamheten. Bo Jonzon säger:  

Alltså lycka i olyckan med den här damen var ju att vi fick ögonen på det här, att publik delen, gradäng 

delen. Vilket vi i och försäg redan visste redan förut, jag menar skådespelarna klagar på den. Den är ju 

väldigt micklig i och med att den är så konstigt indelad i sina trappsteg och fördjupningar. Det var väl inte 

så konstigt att ett friskt öga från en människa som har klivit snett där blev avgörande
17

. 

3.1.3 Webben 

Inskrivet i målsättningarna från Statens Kulturråd finns även att verksamheternas webbtillgänglighet ska 

förbättras. Detta presenteras både i Wermland Operas och Västanå Teaters handlingsplan. Där finns det 

skrivet hur webbsidan kan förbättras och uppdateras med de nödvändiga aspekterna av webb 

tillgänglighet som krävs av Kulturrådets målsättningar. Tilläggen som ska finnas är bl.a. förenklad text, 

talfunktion och alternativa format som punktskrift eller teckenspråk.  

Hos Wermland Opera är arbetet påbörjat och just nu ligger det förfrågningar kring kostnader och 

lösningar ute hos personer utanför verksamheten. Pernilla Bergland Eduard talar om hur arbetet har varit 

trögstartat på grund av bristande kunskap: 

[…]Vi har ingen person i huset som vi kan säga fixa till det här till utan det är externa faktorer som 

måste fixas då. Så just nu så har vi lagt ut prisförfrågan till olika personer och då är det även 

förslag på hur skulle, skulle du fixa det och då kan vi ju säga att vi gör det lite lätt för oss med att 

säga att nu har vi det här och det här och det här kravet på oss. Hur löser ni det? Men det är ju å 

andra sidan så, eftersom vi inte har kunskapen så måste vi nästan göra så
18

. 

I handlingsplanen är företaget Ninetech nämnt i samband med webbarbetet. Ninetech tog ursprungligen 

fram Wermland Operas hemsida och de kan vara ett alternativ att koppla in. Webben är den aspekten av 
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de från Kulturrådet satta målsättningarna som Wermland Opera ser som det största arbetet just nu och i 

deras mening är det ett omfattande arbete som väntar dem. Ulrika Nilsson beskriver det:  

Det allra mest akuta det är ju tillgängligheten på våran webb. Det ska ju vara färdigt under det här 

året så det är ju en jättestor utmaning. Det arbetet ser jag som jättestort, för det behöver man ju 

liksom testköra och verkligen ägna mycket tanke till hur man ska göra, där finns det ju också 

mycket dokument till hjälp som man har tagit fram och vad det är man ska göra bara per facto
19

.   

 

Arbetet med förbättrandet av webben hos Västanå Teater är ett arbete som ingen av mina respondenter 

på Västanå Teater själva varit aktiv i, Bo Jonzon var medveten om det förbättringsarbete som behövs på 

webbsidan men utöver det så var han inte mer insatt. Arbetet är lagt på den webbredaktören som arbetar 

åt dem. Västanå Teaters webbredaktör sitter dock inte i de administrativa lokalerna. Respondenten Inger 

Hallström Stinnerbom om den webbtekniska kunskapen: 

De kanske är något man borde ta tag i ja. Det har jag alldeles för lite kunskap om och jag vet inte 

om det är någon annan som har det heller så där behöver vi kanske i så fall rekrytera hjälp om vi 

ska göra någonting med det
20

.  

Västanå Teaters handlingsplan förklarar att arbetet ska ske i samarbetet mellan webbredaktörer och den 

grafiska formgivaren. Det är först och främst deras uppgift att arbeta med webbsidans 

tillgängliggörande.  

3.2 Engagemang och resonemang 

3.2.1 Verksamheternas engagemang 

Wermland Operas respondenter framhöll att inom verksamheten så borde arbetet och samtalet alla fall 

till en del röra alla inom verksamheten. Enligt respondenterna så finns det ett värde att alla inom 

verksamheten, till viss del engageras i samtalet om tillgängligheten, med personaldagar och 

informationstillfällen ägnade åt detta. Fast samtidigt så framhåller många av dem att det rent realistiskt 

kanske är mest praktiskt att de administrativtansvariga tar majoriteten av besluten, då dessa har den 

primära kunskapen om områden. Pernilla Bergland Eduard talar så här i avseendet kring engagemanget 

inom verksamheten:  

Det vore naturligtvis i den bästa av världar, bäst. För att jag tror att olika personer har olika 

lösningar på saker och ting. Men oftast så hamnar det hos en person och då blir det ju lite 

endimensionellt då kanske men alltså om det fanns möjlighet och det finns det ju kanske på en 

personaldag till exempel att man skulle kunna sitta och ta upp det i tvärgrupper. Att två 

orkestermusiker och en sångare och rekvisitör sitter och tänker "hur ska vi göra det här mer 
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tillgängligt eller hur ska jag göra mitt jobb mer tillgängligt?" för att så en rullstolsburen kan ser hur 

det ser ut nere i orkesterdiket.
21

 

Respondenten Ulrika Nilsson talar om att hon tycker att det inom verksamhetens anställda bör finnas en 

"baskunskap" kring tillgänglighet hos alla som arbetar inom verksamheten. Även om detta kanske var 

något som hon mer uppfattade som en grundläggande medmänsklighet som bör existera i samhället. Hon 

säger:  

[…]Jag tycker att det handlar om medmänsklighet, oavsett om man är på en arbetsplats eller om 

man är ute på stan. Eller ja, om man är privat eller på jobbet så tycker jag att man bör som 

medmänniska ha en viss baskunskap och intresse[…]
22

 

Respondenten Fredrik Andersson förklarade att det är mest rimligt att de som sitter i ledningsgrupperna 

har det övergripande ansvaret samtidigt som det är väldigt viktigt att förklara och grundlägga vad det är 

som gäller för de övrigt anställdas så att alla ska kunna hantera och bemöta alla som kan tänkas komma 

till Wermland Opera. Detta blir något som återknyter det som respondenten Ulrika Nilsson säger om 

kunskapen och engagemanget inom teatern:  

[…] och sen blir det ju mera specifikt att, som för mig, Hans och Pernilla som jobbar med webben, 

och alla våra värdar till exempel de måste ju veta och ha en mycket mer kunskap än vad kanske 

någon på kostym har.
23

 

Arbetet och kunskapen måste finnas inom verksamheten, men samtidigt är det enbart vissa positionen 

inom verksamheten som verkligen kan driva arbetet på grund av faktorer som praktisk kunskapsnivå och 

yrkesmässig roll inom verksamheten.  

Hos Västanå Teater så finns det ett överensstämmande om engagemanget inom verksamheten. Det är en 

fråga som bör röra alla som deltar i verksamheten men samtidig är det kanske inte realistiskt att personer 

från alla nivåer eller att personer som arbetar där under ett kortare projekt, är insatta inom området. 

Även om det finns skrivet i handlingsplanen att arbetet ska ske i samarbete mellan teknikansvarig och 

övriga personalen så är uppfattningen fortfarande övergripande att det är en teknisk och administrativ 

uppgift. Bo Jonzon uttryckte det på följande sätt angående engagemanget: "I den bästa av världar så bör 

alla ta del. Men till syvende om sist så hamnar det på mitt bord eftersom det är jag som har 

ansvarsåtagandena som sådana."
 24

     

Detta är inställningen till hur det rent praktiska arbetet med tillgängligheten bör fungerar. Att det 

löpande kommer att falla på den tekniskt ansvarige och även på de andra som arbetar inom den tekniska 

delen av verksamheten. Då detta arbete även involverar de administrativt ansvariga individerna, så som 
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Inger Hallström Stinnerbom, hon talar om hur verksamheten bör se till engagemanget med frågor som 

rör tillgängligheten. Hon talar om det på detta sätt: 

[…]det är ju såklart en lednings sak på ett vis eftersom det har att göra med prioriteringen av 

pengar i verksamheten och då kommer det ju upp på ledningsnivå. Men diskussionen kring 

lösningar och utförande och så kanske man måste lägga bredare. Jag är ju också kanske en sådan 

person att jag tycker att det är bra ju fler personer som får ha synpunkter på saker och ting. Rent 

allmänt sätt, för att man får fram mer idéer om fler personer får vara inblandade.
25

 

Hon fortsätter samtidigt med att gå över till det faktum att det är en komplicerad fråga kanske bäst 

lämpad till tekniskt insatt personal: 

Men det är ju klart, det är rätt mycket av detta som har med byggnationer och teknik att göra och 

då hamnar det ju oftast på en viss typ av kategori på teatern. Och hamnar det på bygg- och 

tekniskpersonal.
 26

  

Detta visar det komplicerade i arbetet med att vilja involvera så många som möjligt. Även om det skapar 

förutsättningar för ett varierande samtal om vad som kan användas i arbetet med tillgängligheten, 

samtidigt som det mest praktiska och konkreta arbetet som verksamheten utför är begränsad till de med 

den nödvändiga kunskapen. Det blir som mina respondenter inom Västanå Teater säger, något för de fast 

anställda att hantera först och främst. Sophia Stinnerbom talar att de bör informera skådespelare eller 

tillfällig personal om hur det fungerar inom verksamheten. Detta baserat på att Västanå Teater spelar på 

ett unikt sätt och på en unik scen genom dess scenografi och användandet av den dans och musik:  

Alltså jag tycker att det viktigaste när vi tar hit periodanställda är ju och uppdatera dem om vilken 

verksamhet vi har och det är ju såklart jätte, jätteviktigt att vi är tydliga med hur det fungerar här. 

Och en sådan arbetsplats som ladan för det är ju inte helt självklart, det är ju inte som vilken teater 

scen som helst. Den är ju väldigt speciell.
27

       

Sophia Stinnerbom lyfter att det just inte är så viktigt för periodanställda att sätta sig in djupt i 

verksamhetens dokument kring detta, att många av dem som arbetar under periodanställning är mer 

fokuserade på sitt eget arbete. Hon säger: ”[…]och då är det väl givet att alla inte har samma brinnande 

engagemang för att utveckla just det här men, för de kanske mer tänker på sin egen grej.”
28

 

Så arbetet och det riktigt djupgående engagemanget är mest lämpat åt de fastanställda, som är en stående 

del av verksamheten och därigenom får en tydligare förståelse för arbetet som görs och behövs göras 

inom ramarna för teatern.  
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3.2.2 Verksamheternas resonemang 

Resonemanget kring tillgängligheten inom Wermland Opera är överlag positivt och inställningen är 

genomgående att arbetet med tillgängliggörandet av verksamheten för allt fler människor är viktig. Detta 

baserat på att publiken, oavsett förutsättningar ska kunna ta del av det konstnärliga arbetet som 

Wermland Opera presenterar. Respondenten Fredrik Andersson talade om vikten av detta, han säger:  

Vår publik är ju de vi jobbar för, det är ju det viktigaste vi har de är ju vår publik. Alltså det måste 

ju vara… ju mer man lär sig dessutom, desto bättre är man för sin publik. Jag tror, alla som står på 

scen, för alla som spelar är det publiken som är nummer 1.
 29

 

En liknande inställning hittas i det Pernilla Bergland Eduard säger. Hon förklarar det som att det ibland 

kan finnas en risk att det glöms av att det är publiken de primärt verkar för och då ska det fungerar, både 

för deras egen skull och för publikens. Pernilla Bergland Eduard säger följande om verksamhetens 

inställning: 

[…]vi får aldrig glömma att vi inte finns för vår egen skull utan att vi faktiskt finns för publikens 

skull även om man väldigt gärna, narcissistiskt skulle vilja sitta och göra sin egen grej. Det är ju 

därför vi får pengar och göra detta, inte för att tillfredsställa oss själva utan vår publik och 

publiken består av alla människor.
30

 

Förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att ta del av verksamhetens centrala utbud är 

god. Även om de förbättringar som kan göras i förhållande till tillgängligheten med hinder och liknande, 

som tidigare konstaterat är praktiskt begränsat. Pernilla Bergland Eduard talade om den begränsade 

inställningen så här: "För liksom det har ju tagits upp på agendan på ett helt annat sätt annars så var det 

liksom samma slentrian, de var dem här tre sakerna vi gjorde. Ungefär så upplever jag det."
31

    

De tre sakerna som hon talar om är att synen på tillgänglighet har begränsats till syn, hörsel och 

rörelsehinder, i avseendet rullstolsburna och att det inom verksamheten behövdes en mer vidgad bild av 

vad funktionsnedsättningar kan innebära för olika individer i samhället. Samtidigt som det är mest 

praktiskt att just arbeta med dessa aspekter av tillgängligheten, dels på grund av de påbud från 

Kulturrådet och de tekniska lösningarna som går att använd sig av mer och mer. Då i form av 

uppdaterade hörslingor och textmaskiner. Verksamheten ser arbetet som svårt men nödvändigt och 

positivt. Något som även blivit viktigare är arbetet med att se till allergiska personers förutsättningar och 

hur produktionerna kan göras parfymfria. 

Västanå Teaters resonemang är grundat i ett "det löser sig" tänkande. Verksamheten ser inte arbetet med 

tillgängliggörandet som något stort problem utan mer något som sker löpande. Även webben som i dag 
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innebär det mest komplexa arbete för verksamheten, faller under detta. Arbetet med tillgängliggörandet 

av alla delar av teater för besökarna är ett som sker med en inställning att inget problem som 

uppkommer är något som inte går att lösa. Inspicienten Lennart Nordenborg säger följande:   

[…] vi har ju alltid försökt att underlätta liksom just för människor med funktionshinder på nått 

sätt så de ska vara lätt, men det är ju klart, det är ju ja det finns ju alltid sådan småsaker som man 

kan göra, förbättra.
32

 

I detta ligger just inställningen till tillgänglighet för publik som verksamheten har, att uppstår det 

problematik så blir det löst även om problematiken kanske inte var identifierad innan, utan uppstod i 

stunden eller har existerat men inte tagits hand om. Det tidigare exemplet med damen som skadade sig i 

publikgradängen 2013, är ett sådant fall som de var medvetna om problemet. Bo Jonzon tidigare citat 

igen: "Alltså lycka i olyckan med den här damen var ju att vi fick ögonen på det här, att publikdelen, 

gradängdelen. Vilket vi i och försäg redan visste redan förut, jag menar skådespelarna klagar på den."
33

 

Detta reddes ut utan problem och var inget allvarligt i längden för varken teatern eller damen. Detta 

ledde även till att problemet med gradängen blev löst i och med händelsen. Denna händelse resulterade i 

att det fanns ett tänkande kring avhjälpande av hinder hos Västanå Teater redan innan de formulerade 

handlingsplanen för verksamhetens arbete. Denna "det löser sig" tanke är genomgående men samtidigt 

finns det en väldigt tydlig inställning till att vara hjälpsam och finnas till hand för personer som behöver 

hjälp. Detta talar både Lennart Nordenborg och skådespelaren Hanna Kulle om. Detta är Lennart 

Nordenborg åsikt om bemötandet: "Sen är det ju faktiskt så också att även om tillgängligheten finns så är 

det ju mycket också bemötandet mot de som behöver det och de tycker jag att vi är bra på
34

."  

Följet av det som Hanna Kulle säger om inställningen och vikten av att skådespelare involveras i arbetet 

med tillgängligheten på teater eller alla fall sätts in hur verksamheten hanterar den personliga kontakten 

med publiken för att förbättra upplevelsen för besökare som kan tänkas vara exempelvis rullstolsburna. 

Hanna Kulle säger:  

För jag tror nämligen på det här att personlig service till de som behöver hjälp nere i salongen är 

väldigt bra. Det tycker jag är trevligt också. Att man kan säga ’jag hjälper dig’ och ’jag kommer ut 

i pausen och hjälper dig igen’ liksom.
35
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3.3 Praktiskt uppfyllande av målsättningar med ökad tillgänglighet 

3.3.1 Wermland Opera 

I och med att Wermland Opera genomförde en ombyggnation av Teaterhuset under 2010 så fanns det 

under arbetet med ombyggnationen en genomgående tanke med att tillgängligheten skulle vara en del av 

detta. Fastighetsansvarige Hans Wallstav säger: 

[…]där så diskuterade vi genom utifrån de målen som var ställda. Och i den ombyggnationen så 

långt det någonsin gick att få till då tillgänglighet här på teatern. Att lösa det på samma gång som 

man byggde om.
36

 

Med att tillgängligheten i byggnaden fanns med i ombyggnationen av Teaterhuset så kunde Wermland 

Opera till viss del underlätta mycket utav arbetet som skulle utföras i samband med kulturrådets påbud 

om förbättrad tillgänglighet och enkelt avhjälpa hinder. Alla fall så långt som husets grundkonstruktion 

och kulturminnesstatus tillät. Det var dock inte enbart på Wermland Opera som arbetet med 

tillgängligheten inom verksamhetens lokaler föll. Eftersom lokalerna som verksamheten arbetar med ägs 

av kommunen och på så sätt gällde det även för kommunen att se till att lokalerna var helt 

tillgänglighetsanpassade. Hans Wallstav igen: 

För kommunen har ju också krav på sig som fastighetsägare, att alla tillgänglighetsbitar ska 

fungera. Så de var ju inte så mycket som vi behövde kämpa för så det löste sig själv mycket. Sen 

är det ju små bitar som är mera verksamhetsanpassade och tillhör verksamheten som vi då har 

jobbat med checklister för att försöka beta av och sen sätta prioriteringar efter ekonomin vad vi sak 

ta.
37

  

Inom det arbetet med lokalerna och uppfyllandet av de checklistor som Hans Wallstav nämner så har 

verksamheten sett till att byggnaden är uppdaterad och listorna aktivt arbetas med.
38

 Verksamheten har 

löpande fått förbättra och förenkla delar av lokalerna för bl.a. material frakt mellan lokalerna. Dessa 

förbättringar handlade bland annat om att få bort trösklar vid frakt av rekvisita. Dessa enkla redan 

genomförda förbättringar fick arbetet med de enkla hindren att gå smidigare. Detta resulterar, menar 

Ullrika Nilsson, att verksamheten ett tänkande kring tillgängliggörande av lokalerna även om de i de 

fallen bara rört dem själv. Ulrika Nilsson säger som följande: 

[…]det här med tillgänglighet har ju alltid funnits hos oss i och med att vi är publika och sen så 

blir det också i och med att vi transporterar ju våra grejor hela tiden mellan Spinneriet och här. Så 

att även om du inte har en funktionsnedsättning såg blir det att du vill få bort allt vad trösklar och 

sådant heter. Och att du måste lätt kunna få upp dörrar och sådan saker för att vi själva 
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transporterar grejor så himla mycket, så jag tror att mycket ibland bli avhjälpt utan att vi tänker på 

att det här har andra också en användning för.
 39

 

Verksamheten driver just nu ett arbete för en ombyggnation av Teaterhusets biljettlucka. Som är 

föråldrad och har en begränsad tillgänglighet både för de anställda och för besökarna. Ombyggnaden av 

detta är nu ett projekt som planeras men arbetet ligger ännu på ett planeringsstadium då de ekonomiska 

aspekterna av en ombyggnation av detta slaget inuti själva huset måste sättas in i den ekonomiska planen 

hos Karlstads kommun. Hans Wallstav: "Så man måste lösa den biten också så ta med sig ett större paket 

som ska in i kommunens budget för det är där kostnaden kommer att tas.”
40

 

Han förklarade dock att ombyggnationen inte kommer att orsaka våld på husets interna struktur och 

därför är praktiskt genomförbart och nödvändig för att verksamheten i huset ska kunna fortgå.  

Utöver det tekniska arbetet med hemsidan så tillhandahåller verksamheten som tidigare nämnt tekniska 

lösningar för funktionsnedsatta. Då i avseende möjligheterna att få uppsättningarna syntolkade i 

Teaterhuset och ett system av hörslingor existerar i båda lokalerna som verksamheten arbetar i, 

Teaterhuset och Spinneriet. Möjligheten att få texttolkning till uppsättningarna är något som de har haft i 

samband med uppsättningar av utländska operetter på italienska eller tyska. Men apparaterna för detta är 

krångliga och passar inte estetiskt in i byggnaden. Därför hoppas verksamheten på en att det ska komma 

förbättrade tekniska lösningar i detta område framöver. Inom syntolkningen har de först och främst lånat 

in anläggningen till detta från Kristinehamn i och med att deras egna anläggning inte fungerar. Hans 

Wallstav förklarar: 

[…]vi har haft en men den har "gått ur tiden" som man säger. så de senaste gångerna har vi lånat 

ifrån Kristinehamn, som har köpt en helt, helt ny digital utrustning. Och den provade vi sist för 

några veckor sen här och det fungerade väldigt bra. Så ett tag till kommer vi nog att fortsätta 

samarbeta med Kristinehamn där och låna den utrustningen. Men i framtiden så hoppas vi väl att 

vi kommer köpa en egen.
41

 

Detta om införskaffandet av ett nytt system behöver inte nödvändigtvis vara ett som enbart är Wermland 

Operas egna. Ulrika Nilsson talar om att hon skulle kunna önska se att scener samarbetade med 

införskaffandet av den här sortens apparater. Ulrika Nilsson säger så här om arbetet med att införskaffa 

ett nytt syntolkningssystem: 

Alltså jag tycker att det är så dumt att varje institution ska stå med egna, så stora resurser. Då 

tycker jag det är bättre att har ett bra samarbete. Som att alla i Värmland och gärna att man kanske 

arbetar tillsammans med kanske Örebro länsteater till exempel, de ligger inte alls långt härifrån.
42
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Ulrika Nilsson nämner att hon gärna ser ett större samarbete kring maskiner av den typen och hon tycker 

att det kanske är onödigt att alla investerar i egna maskiner om man kan få till ett samarbete mellan 

verksamheterna. Det har arbetats mycket kring uppdaterandet av handikappsplatserna som finns i och 

utanför Wermland Operas Teaterhus. Idag har huset15 platser avsatta för främst rullstolsburna besökare. 

Antalet avsatta handikappsplatser inom verksamheten har det samtalats om och det har från kommunen 

kommit förslag om ytterligare avsatta platser men i och med att verksamheten hittills aldrig har haft 

behov av mer än 17handikappsplatser på en och samma gång så ansågs det inte relevant.
43

 Risken för att 

gång efter gång ha tomma platser inte är praktiskt och ekonomiskt gångbart.
44

 Utanför byggnaden har de 

fått klagomål på bristen på handikappsparkeringsplatser. Något som den stora delen äldre av Wermland 

Operas publik saknar i och med att detta kan försvåra hur de tar sig till operan. I dagsläget finns det i 

anknytning till Teaterhuset 2 specifikt avsatta handikappsparkeringsplatser.          

3.3.2 Västanå Teater 

För Västanå Teater har arbetet med tillgängliggörandet av verksamhetens lokaler kommit till att se över 

så de tre centrala lokalerna är uppdaterade och att framkomligheten är god för alla besökare, oavsett om 

personen är funktionsnedsatt eller inte. Inom ramarna för hur de arbetar kommer det tidigare nämnda 

"det löser sig" tänket tillbaka. Uppfattningen är denna, att de flesta problem som kan uppstå kommer 

hanteras av verksamheten när och om de uppstår. Bo Jonzon säger följande: 

[…]vi har ju till och med lyckats att ordna rullstolsplatser även om de inte varit föranmälda. Och 

det är väl ett gott betyg för trots allt är ju, i det här tänket ligger det ju att detta inte är ett problem. 

Det ju helt enkelt något som är naturligt så att de är ju självklart.45 

När det kommer till de tekniska lösningarna så finns det hos Västanå Teater en hörslinga i Berättarladan. 

Syntolkning och textmaskiner är inget som verksamheten idag har men skulle behovet uppkomma så är 

det enligt dem inte omöjlighet att de tar in externa apparater för detta syfte. Det blir en kostnadsfråga 

och här framlyfts möjligheterna om ett samarbete med Wermland Opera om maskiner. För att underlätta 

kostnaderna för båda verksamheter. Bo Jonzon igen:  

För det är ju någonting som, ja det är ju en investering om vi skulle köpa en själv. Men om det 

skulle gå och få till ett samarbete med andra institutioner och de är väl närmast Wermland Opera 

som vi har pratat på.
46

 

Bo Jonzon berättar även om ett tillfälle under ett sammandrag med Region Värmland kring arbetet med 

tillgänglighet, där han och Hans Wallstav samtalade om ett sådant samarbete om den här typen av 

hjälpmedel för att öka verksamheternas tillgänglighet. Det har enligt Lennart Nordenborg enbart använts 

textmaskin vid ett tillfälle i Berättarladan och detta var på specifik begäran. Han förklarar: 
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Vi har använt det en gång. Här i Ladan, jag tror att de då var hörselskadades riksförbund. Då de hade ett 

årsmöte eller liknande på något av hotellen. Och då hade beställt ett antal, om det var 100 medlemmar 

som var här och då hade vi tagit hit en sådan skärm då och det fungerade jättebra.47 

I Berättarladan är handikapplatserna placerade framför scen i närheten av den handikappsanpassade 

ingången och den stora entredörren. Dessutom finns det ett asfalterat område utanför Berättarladan för 

att enkelt kunna lämna av besökare som färdas i rullstol. Det finns i dagsläget inga avsatta 

parkeringsplatser för funktionsnedsatta men detta är något som de inte ser som omöjligt för 

verksamheten. Det finns goda möjligheter att avsätta personalparkeringsplatser till detta i anslutning till 

Berättarladan. 

3.4 Verksamheternas skillnader 

I och med att både Wermland Opera och Västanå Teater ska ha uppfyllt de ovan nämnda målen inom 

tidsramen 2011-2016 så handlar skillnaderna mellan dem mycket om hur de strukturerar upp arbetet 

kring tillgängligheten inom respektive verksamhet. Wermland Opera sätter in tillgängligheten i det 

arbetet som Ulrika Nilsson som personalassistent utför, att systematiskt se över hur arbete med detta går 

till och sedan att lägga till det i det systematiska miljöarbetet som sker inom verksamheten. Detta 

kombinerat med framarbetande av en struktur för hur arbetet med tillgängligheten inom verksamheten 

ska gå till. Med kontrollrundor och utvärdering av lokaler i samarbete med Handikappförbund. 

Skillnaden mot hur Västanå Teater hanterar detta ligger i att de ännu inte har systematiserat sitt arbete 

till en lika hög grad som Wermland Opera, de har inte heller avsatt att införa en ny yrkesroll inom 

verksamheten utan valt att låta den redan insatta Bo Jonzon ansvara kring detta arbete i och med rollen 

som teknisk producent och scenograf. Det finns även skillnader rent praktiskt inom verksamheterna 

baserad på deras lokaler. Där båda presenterar unika utmaningar för verksamheterna. Wermland Opera 

med husets status som kulturminnesmärkt och Västanå Teater med sin lada, grundläggande konstruktion 

gör den till en annorlunda typ av teaterlokal. En skillnad som visar på hur uppfattningen om hur man 

tacklar vissa problem inom området tillgänglighet och tillgängliggörandet av det som teatern producerar.  

En av dessa skillnader är det tidigare nämnda arbetet med att tillgängliggöra verksamheten för allergiker. 

Hur verksamheterna har valt att förhålla sig till frågan om just allergikers upplevelse av teatern och 

möjligheterna att sätta upp parfymfria uppsättningar. Wermland Opera har i detta avseende bedrivit ett 

omfattande arbete för att undersöka möjligheten att kunna sätta upp en föreställning av detta slag. De har 

bedrivit ett arbete för att se om detta är möjligt att genomföra en föreställning anpassa för allergiker. Det 

blir en del i arbete för att möjliggöra att så många som möjligt kan ta del av det som verksamheten 

presenterar. Ulrika Nilsson säger: "[…]och även att det planeras att man ska ha en allergiföreställning 
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till exempel för om man är känslig emot olika dofter och så. Att man försöker tillgodose den 

målgruppen."
48

  

Dock presenterade detta problem för verksamheten i förhållandet till hur man sätter upp en sådan 

föreställning. Pernilla Bergland Eduard: 

Pratar du med en och en så tycker ju alla att alla ska ha möjlighet att komma hit och se allting vi gör och 

uppleva det på ett eller annat sätt. Men samtidigt så är det ju också, de är konstnärer vi pratar om som inte 

vill bli hämmade i sitt uttryck utan de vill ha möjlighet och, så man inte säger att ’Ja men du vet att nu 

kommer det allergiska människor till föreställningen så nu får ni inte använda sprej’ ’Nehej men då blir 

inte håret så snyggt som det skulle’[…]
49

 

Detta arbete har inte mynnat ut i någonting ännu, i och med att förutsättningarna för att genomföra en 

allergifri föreställning är väldigt specifika och det beror även på vilken typ av föreställning som 

Wermland Opera ger för tillfället. Pernilla Bergland Eduard förklarar att de fortfarande ser detta som 

genomförbart, men det kan krävas lång framförhållning och ett tydligt samarbete med exempelvis Astma 

och Allergiförbundet.
50

 

Sätts detta mot hur Västanå Teater har arbetet med detta, så är deras inställning att det i längden blir 

svårt. Alla fall för dem att ha den typen av långtgående beredskap för allt. Bo Jonzon förklarar som 

följer: 

Sen är det ju också så här, ja menar att det finns exempelvis folk som är allergiska mot dofter. Det kan jag 

se som något väldigt svårt, att tacka den frågan. då får man nästan, liksom ned på individnivå och fråga 

den som rent konkret står i begrepp att köpa en biljett men som är gravt stört av olika dofter. 

De förklarar att de är något som de kommer att ta som det kommer. Åter en aspekt av detta "det löser 

sig" tänkande som är framträdande inom Västanå Teater och deras arbete med hur de löser 

tillgänglighetsfrågorna inom verksamheten.   

3.5 Verksamheternas diskussion 

Samtalet om ett allt tillgängligare kulturliv är något som Statens Kulturråd tar allvarligt på. Från deras 

sida ses arbetet och det kontinuerliga samtalet om ökad tillgänglighet på svenska kulturinstitutioner som 

något som det inte får slarvas med. Än mindre nu sen det även är inskrivet sedan 1 januari 2015 att 

bristande tillgänglighet är en diskrimineringspunkt.
51

 Detta tillsammans med genomförandet av de 

omtalade målsättningarna och slutdatumet nästa år gör att arbetet för att få arbetet genomfört är 

pressande för både Kulturrådet och verksamheterna. Detta är något som både Wermland Opera och 

Västanå Teater är medvetna om, även om samtalet mellan verksamheterna varierar.  
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Ser man hur Wermland Opera hanterar samtalet, så finns det en tydlig inställning att samtalet och arbetet 

är långt ifrån över och att detta är något som de fortsatt löpande arbetar med och verksamheten kommer 

inte att sakta ned eller låta samtalet falla tillbaka eller försvinna, Pernilla Bergland Eduardo uttrycker det 

så här: 

Att man inte bara känner att ’puh nu klarade vi det och nu gör vi något annat’ utan de har någon 

införlivats i organisationen är jag säker på och ju fler tekniska hjälpmedel som kommer desto 

bättre och jag tror att man även ser sådana tekniska hjälpmedel som bara var för rörelsehindrade 

eller handikappade människor förr, nu är för alla så alla kan dra nytta av det på ett sätt.
52

 

Arbetet med tillgängligheten är nu centralt och utan ett aktivt samtal om detta så blir verksamheten inte 

lika god som den kan vara. Det är viktigt för dem att låta verksamheten vara medveten om att det inte 

finns något slut på arbetet. Då finns risken att verksamheten faller efter och inte är tillräckligt tillgänglig 

för alla de som kan tänkas vara i stånd att besöka dem. Aningen som publik eller i avseendet studiebesök 

för att se hur och vilka lokaler som deras konstnärliga arbete utförs in. Det är omständigheter så som 

dessa som gör att samtalet om tillgängligheten inom Wermland Opera jobbas förs framåt. Även bortom 

målsättningarnas avslutnings i mars 2016. Ulrika Nilsson: "[…]vi är ju en del av Värmland och alla ska 

ha möjlighet att besöka oss. Så att, nej absolut inte. Jag har inte ens tänkt i de termerna att 2016 skulle 

vara något slut[…]"53 

Västanå Teater har en avslappnad inställning diskussionen som förs inom verksamheten. Samtidigt som 

de är medvetna om de kraven som finns på dem och att detta är något som de måste få genomfört inom 

ramarna för verksamheten. Inger Hallström Stinnerbom säger: 

Ja… det ska man ju såklart men å andra sidan kan man ju hoppas att de krav man har fått på sig då 

är så pass moderna och så pass långt drivna så att de räcker ett tag. Men naturligtvis måste man ju 

alltid tänka på tillgängligheten och på vad man håller på med.
54

 

Den inställningen som kommer igenom i diskursen inom ramarna för Västanå Teaters verksamhet är den 

att de problem som uppstår hanteras och tas om hand när de kommer. De gör vad de kan inom ramarna 

som de har och den tillgång till lösningar de har, men utöver det kan verksamheten inte göra mer än så. 

Bo Jonzon förklarar det som följande: 

Men jag kan säga de att jag faktiskt är ganska nöjd med det vi har åstadkommit och att det 

egentligen var ganska lite vi behövde göra. Vilket tyder på att det funnits ett tänkande förut kanske 

inte så medvetet och utan att det varit på någon propå från någon myndighet, det har bara blivit 

gjort helt enkelt.
55
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Det är på detta sätt som samtalet inom verksamheten har varit och blivit strukturerat både innan och efter 

att Kulturrådets riktlinjer kommit in i Västanå Teaters medvetenhet. Arbetet med tillgängligheten är 

något som kommer att fortsätta eftersom verksamheten är en kreativ plats men kontinuerliga visioner om 

konstant förbättring. Verksamheten står idag inför ett arbete med ombyggnation, flytt och utökning av 

teatern, allt ska samlas under ett tak i Berättaladan. Tillgängligheten här måste vara central för att de nya 

delarna som byggs kring och i Berättarladan ska kunna upplevas av så många som möjligt. Sophia 

Stinnerbom säger som följer angående detta: 

[…]så att jag tror att det inte stannar av bara för att kulturrådet har satt ett slutdatum liksom 

absolut inte och jag hoppas att de flesta scener och teatrar jobbar så, annars vore det ju väldigt 

sorgligt. Det är ju som att nöja sig och nöjer man sig så kommer man ju liksom ingenstans.
56

 

När det sedan kommer till diskursteorins begrepp och hur dessa rör Wermland Opera och Västanå Teater 

Så är det visserligen verksamheterna som bestämmer hur de talar. Men inte vad de talar och diskuterar 

om. Eftersom arbetet med tillgänglighet inte är något som de själva beslutat om utan något som de fått 

att arbeta av Statens Kulturråd. Vad som finns inom denna diskurs är bestämt där. Uppfattningen som 

har kommit fram genom denna uppsats är att båda verksamheterna befinner sig i samma diskurs. De 

följer samma mönster och inom båda verksamheterna så bildas det och knyts samma ekvivalenskedjor 

och dessa ger nodalpunkten här samma betydelser. Dock ska det noteras att inom diskursen finns det 

visserligen variationer som påverkar, inställningen till hur verksamheten bör arbeta med allergier är en 

sådan variation inom de verksamheternas diskurs. I mellan de två verksamheterna så existerar det då 

ingen allvarlig skiftning mellan deras diskurser om hur tillgängligheten bäst bör hanteras inom 

respektive verksamhet. Diskursen blir ingen flytande signifikant här, då diskursen inte är tvetydig utan 

förblir tydlig för både Wermland Opera och Västanå teater.  
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4. Avslutade sammanfattning 

4.1 Resultat 

I min analys av hur verksamheterna förhåller sig till mina fyra ursprungliga frågeställningar har jag 

identifierat både punkter där verksamheterna är lika och där de skiljer sig ifrån varandra. Både 

Wermland Opera och Västanå Teater för diskussionen om tillgänglighet inom sina respektive 

verksamheter med målet att all den verksamhet som de har ska vara just tillgänglig för så många 

människor som möjligt oavsett deras förutsättningar.  

Hur teatrarna har tolkat kulturrådets tre målsättningar 

Både Wermland Opera och Västanå Teater har genomfört arbetet med de två första delmålen, 

handlingsplanen och arbetet med de enkelt avhjälpta hindren på ett bra sätt. De har anpassat och arbetet 

med målen utifrån de förutsättningar som respektive verksamhet har. Wermland Opera har en god 

handlingsplan för hur arbetet ska struktureras och genomföras i de lokaler som använder. Det finns 

konkreta linjer som de följer och planen innehåller alla aspekter för ökad tillgänglighet utifrån 

Kulturrådets riktlinjer. Det arbete som de utför i Karlstad Teaterhus är baserat på det som skrivits och 

arbetet för framtiden är anpassat efter riktlinjer om förbättrade framkomlighet i Teaterhuset och 

skapande av långtgående policys för det som handlingsplanen strukturerar.  

Även Västanå Teater har en bra handlingsplan och även om deras inte är lika omfattande som Wermland 

Opera tar den upp alla de punkter som finns i Kulturrådets riktlinjer. Arbetet med tillgängligheten inom 

teaterns lokaler är finns beskrivet och planen tar upp de delar med tiden ska förbättras. Men den tidigare 

nämnda ”det löser sig” inställningen kan orsaka problem. Då vissa aspekter, som arbetet med 

webbsidan, blir nedpriorieterat inom verksamheten. Speciellt då när kunskap inte finns inom den direkta 

verksamma kontorspersonalen. 

När det gäller de enkelt avhjälpta hindren inom verksamheterna har Wermland Opera så långt som 

möjligt inom ramarna för Teaterhusets status som kulturminnesmärkt gjort ett arbete som är i linje med 

det som förväntas av verksamheten. En svårighet för Wermland Opera är att inget får göras som skadar 

byggnadens kulturhistoriska värde. Nu har inga så omfattande ingrepp behövts göras för att uppfylla 

kraven på avhjälpande av hinder. Inom de övriga lokalerna som de verkar inom pågår det arbete för att 

se till att så många hinder som möjligt är avhjälpta. Eftersom de är hyresgäster i båda dessa lokaler 

svarar Karlstads kommun för delar av detta arbete.  

Västanå Teater med sin Berättarlada, som i grund och botten inte byggdes som scen, har haft ett arbete 

med avhjälpande av hinder som primärt har fokuserat på att göra publikgradängen och området kring 

den tillgängligt för så många som möjligt. Även inom deras andra lokaler pågår ett arbete med att göra 

dem så tillgängliga som möjligt. 
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När det kommer till arbetet med ökad tillgänglighet på webben så har både Wermland Opera och 

Västanå Teater båda omfattande arbete kvar att göra för att leva upp till den standard som ska vara 

rådande för kulturverksamheter. Ingen av verksamheterna har idag den kunskapen som är nödvändig 

inom deras direkta verksamhet utan är en del som respektive teater kanske måste köpa in, hyra in eller 

på annat sätt lösa för att få webben uppdaterad till Kulturrådets satta slutdatum. 

Hur har teatrarna resonerat kring tillgänglighet för fysiskt funktionsnedsatta inom sin verksamhet 

Teatrarna är i grunden överens om att det bör finnas ett engagemang inom verksamheten och en tydlig 

medvetenhet bland anställda på alla nivåer för att arbetet med detta ska bli så bra som möjligt, samtidigt 

anser både Wermland Opera och Västanå Teater att arbetet med de här frågorna är mest lämpat åt de 

personer som är insatta i hur arbetet ska utföras. Frågorna rör också vissa specifika praktiska områden 

och även till viss del ekonomiska frågor. Alla inom verksamheterna ska delta men i slutet är de 

ledningen och primärt den tekniska personalen som tar hand om och tacklar frågorna kring tillgänglighet 

i verksamheterna. 

Hur teatrarna praktiskt har gått tillväga med att uppfylla målen och skillnader i verksamheternas arbete 

med implementering av målen utifrån deras olika förutsättningar.  

Det finns skillnader mellan de båda verksamheterna när det gäller hur arbetet har genomförts. Arbetet 

mellan verksamheterna varierar dock på grund av deras olika byggnader och förutsättningarna för 

förändring inom dem. Dock finns det skillnader mellan Wermland Opera och Västanå Teater när det 

kommer till hur man arbetar med att göra verksamhetens uppsättningar tillgängligt. Detta handlar 

mycket om de tekniska lösningarna som respektive verksamhet har idag, samt hur de valt att arbeta med 

tillgängliggörandet av uppsättningarna som de erbjuder. Wermland Opera har ett mer utvecklat tekniskt 

system i sin byggnad idag. Med möjligheter till syntolkning, texttolkning och en uppdaterad hörslinga 

gör att det finns flera gångbara alternativ för funktionsnedsatta personer att besöka dem. Även om 

verksamheten idag har en gammal syntolkningsanläggning som idag inte fungerar och verksamheten har 

vid de senaste tillfällena lånat in maskiner till detta från Kristinehamn som nyligen införskaffade en ny 

digitalutrustning. Förutom en installerad hörslinga så har Västanå Teater idag ingen utrustning av detta 

slag i sin verksamhet, även om de historiskt har använt sig av detta i vissa tillfällen. Dock uttrycks det av 

båda verksamheter en vilja att kanske ingå i ett samarbete kring införskaffandet av mer moderna teknik. 

Ett samarbete kring detta är något som båda sidor ser som möjligt då det minskar kostnaderna som 

införskaffandet av den här typen av utrustning innebär. Det finns även skillnader i hur verksamheterna 

ställer sig till anpassningen av uppsättningar för personer som har någon form av funktionsnedsättning. 

Wermland Opera arbetar med att anpassa verksamheten för en allergifria föreställningar i framtiden. 

Detta är inte ens något som Västanå Teater har övervägt inom ramarna för sin verksamhet. Utan detta är 

något som de uppfattar som något så individuellt att det för dem blir svårt att arbeta ut en övergripande 

plan kring.        
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Skillnaderna i hur verksamheterna har implementerat och arbetet med målsättningarna landar i slutändan 

i hur skillnaderna i deras strukturer ser ur. Där Wermland Opera har betydligt mer personal och har nu 

mer ett tydligare system för att hantera frågor av den här typen. Västanå Teater har ännu inte hunnit 

arbeta fram ett lika tydligt system för hur arbetet ska se ut. Det sammankopplat med att verksamheterna 

har olika platser i det värmländska kulturlandskapet med Wermland Opera som en djupt rotad 

verksamhet och höga anslag från både statlig, regional och kommunal nivå. Västanå Teater i sin 

moderna uppsättning är en relativt ung teater men som samtidigt har etablerat sig och uppnått en nivå 

som regionteater, med stöd från samtliga nämnda nivåer.  

I förhållande till den tidigare forskningen som finns kring området kulturverksamhet och 

funktionsnedsatta så har det inte lagts lika mycket fokus på det praktiska arbetet inom exempelvis en 

teater. Med avseende på hur de funktionsnedsatta uppfattar hur kulturverksamheter arbetar med att göra 

rummet tillgänglighet för dem. Dessutom hur teatrarna själva uppfattar arbetat med att göra deras 

verksamheter mer tillgängliga och hur de valt att hantera arbetet med riktlinjer satta utav statliga 

instanser så som Statens Kulturråd.  Detta gör att jag uppfattar att min uppsats hanterar ämnet på ett 

annorlunda sätt genom att fokusera just på de mer praktiska aspekterna av ämnet. Uppsatsen är 

begränsad då den bara ser på två verksamheter inom en region.    

4.2 Validitet  

I och med att målsättningarna om förbättrad tillgänglighet rör bidragsgivna teaterverksamheter så hade 

ett liknande arbete kunnat utföras på andra teatrar. Sedan då målsättningar är stående för alla svenska 

kulturverksamheter och därför kunde uppsatsen även ha sett på andra kulturverksamheter som även rörs 

av Statens Kulturråds målsättningar inom tillgänglighetsområdet inom den satta tidsplanen 2011-2016. 

När det kommer till valet av de intervjuade så finns det möjlighet att val av andra medlemmar inom 

verksamheten hade resulterat i andra uppfattningar om verksamhetens arbete kring tillgängligheten. 

Personal på annan nivå eller medlemmar av styreslen hade kanske gett materialet i uppsatsen en annan 

ton men i och med att arbetet som utförts baserats på Statens Kulturråds riktlinjer och dokument, så 

kommer de att falla ned till individernas uppfattningar medan målsättningarna och arbetet kring dessa 

förblir fasta.    

4.3 Förslag på fortsatt forskning. 

Det första som kommer till mig i avseendet kring fortsätt forskning är detta: 

Hur ser förutsättningarna ut för funktionsnedsatta personer som jobbar inom teaterverksamheter så som 

Wermland Opera och Västanå Teater?  

Eftersom min uppsats först och främst fokuserat på området teater utifrån ett perspektiv baserat på 

tillgängligheten för publiken inom teaterverksamheten publikens upplevelse och tillgång till 
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verksamheterna ifrån ett tillgänglighetsperspektiv, snarare än ett baserat på hur personalen själva har det 

på scenen och i verksamheternas lokaler. Detta anser jag är ett rimligt forskningsspår att undersöka. 

Utöver detta så skulle en liknande uppsats kunna utföras men fokusera på hur kulturverksamheter 

hanterar arbetat med att göra verksamheten tillgänglig för psykiskt funktionsnedsatta i stället för fysiskt. 

Hur verksamheterna diskuterar och arbetar i frågor om detta ämne. Detta skulle kunna kopplas till 

forskning om hur psykiskt funktionsnedsatta uppfattar teatern och vad olika kulturformer har för effekter 

på människor i dessa livssituationer. 
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Målen för funktionshinderspolitiken 
på kulturområdet
I juni 2011 beslutade regeringen om en strategi för 
genomförande av funktionshinderspolitiken (KUR 
2011/3799). Strategin omfattar åren 2011–2016 och 
avser ett flertal samhällsområden. Kulturrådet är en 
av de strategiska myndigheter som har en central roll i 
genomförandestrategin. 
 För kulturområdet finns allmänna inriktnings-
mål och vägledning för insatserna. Regeringen 
har beslutat om tre inriktningsmål för kulturom-
rådet. Två av dessa är relevanta för Kulturrådets 
ansvarsområde:
− Möjligheten för personer med funktionsnedsätt-

ning att delta i kulturlivet ska förbättras.
− Funktionshinderperspektivet ska vara integrerat i 

den ordinarie bidragsgivningen.

För Kulturrådet finns därutöver tre delmål:
− Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag 

ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet 
senast 2013,

− Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag 
ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder senast 
2016, 

− Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag 
ska ha webbplatser och e-tjänster som är tillgäng-
lighetsanpassade senast 2016.

Det andra och tredje delmålet gäller även fria grup-
per m.fl. i den omfattning det kan anses skäligt 
(KUR 2011/5109).

Kulturrådets ansvar som sektorsmyndighet
Kulturrådet har enligt förordning (2007:1186) med 
instruktion för Statens kulturråd, ett samlat ansvar, 
sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning 
till myndighetens ansvarsområde. Kulturrådet ska 
inom ramen för detta ansvar vara samlande, stöd-
jande och pådrivande i förhållande till övriga be-
rörda parter.

Staten som föredöme
I likhet med alla andra statliga myndigheter ska Kul-
turrådet, i enlighet med förordningen 2001:526 om 
de statliga myndigheternas ansvar för genomföran-
det av handikappolitiken, i den egna verksamheten 
vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet och 
som arbetsgivare för personer med funktionsned-
sättning. 

Utgångspunkter för att nå målen
Intern information
För att uppnå målen i den av regeringen beslutade 
strategin ska Kulturrådets personal, referensgrupper 
och styrelse informeras om strategin, dess målsätt-
ning och riktlinjer samt denna handlingsplans mål 
och insatser.

Samråd med funktionshindersorganisationerna
Kulturrådet ska samråda med och involvera perso-
ner med funktionsnedsättning genom de organisa-
tioner som företräder dem. Formen för detta samråd 
utformas i samverkan med Riksantikvarieämbetet 
som har motsvarande sektorsansvar för funktions-
hinderspoltiken inom kulturarvsområdet.

Ansvars- och finansieringsprincipen
Ansvaret för att identifiera, undanröja hinder och 
skapa tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning ligger hos den som driver verksamhe-
ten. Kostnaderna för att åtgärda hinder och skapa 
tillgänglighet ska finansieras inom ramen för den 
ordinarie verksamheten.

Funktionshinders- och kulturpolitikens 
samanfallande mål
Målet för funktionshinderspolitiken är att samhället 
ska utformas så att människor med funktionsned-
sättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället. 
Kulturpolitikens mål är att främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor. 

Ökad tillgänglighet till kultur fÖr 
personer med funktionsnedsättning
mål och handlingsplan 2011–2016



Samverkansmodellen
Av regionernas kulturplaner bör framgå hur regio-
nerna arbetar för att uppnå de funktionshinderspoli-
tiska målen inom kulturområdet. Tillgänglighetsas-
pekten ska tas upp i de dialoger och möten som äger 
rum lokalt, regionalt och nationellt inom ramen för 
samverkansmodellen.

Årliga redovisningar till regeringen
Kulturrådet ska årligen redovisa arbete med de 
funktionshinderspolitiska målen i en särskild rap-
port till regeringen senast den 15 mars 2012–2016. 
Den årliga rapporten ska innehålla en redovisning 
hur Kulturrådet har arbetat för att uppnå de funk-
tionshinderspolitiska målen inom ramen för sektors-
ansvaret, genomförda insatser och deras resultat och 
effekter samt en lägesbedömning. 

I den första rapporten (2012) ska myndigheten redo-
visa nollvärden, dvs. en beskrivning av hur situatio-
nen är inom kulturområdet när arbetet i förhållande 
till uppsatta mål påbörjas. Kulturrådet ska även 
redovisa hur måluppfyllelsen ska mätas.

Kulturrådets mål
Mål 1. Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, 
dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei och 
utställningsområdena som får statsbidrag ska ha en 
handlingsplan för ökad tillgänglighet senast 2013.

Funktionshinderperspektivet i planering, 
beslut och processer
För att en verksamhet ska bli tillgänglig måste funk-
tionshindersperspektivet finnas med i all planering 
och i alla beslut och processer. 

Skriftliga måldokument, handlingsprogram eller 
annat som rör tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning är viktiga dokument för att 
synliggöra kulturinstitutionens arbete mot en ökad 
tillgänglighet. 

Mål 2. Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, 
dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och 
utställningsområdena som får statsbidrag ska ha 
åtgärdat enkelt avhjälpta hinder senast 2016. Detta 
gäller även fria grupper m.fl. i den omfattning det 
kan anses skäligt.

Enkelt avhjälpa hinder
För publika miljöer som finns i lokaler dit allmänhe-
ten har tillträde ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. 
Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som kan 

göra stor skillnad för om en lokal kan användas av 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga. En ökad tillgänglighet i miljön underlättar 
för alla som använder den. Även för kulturhistoriskt 
särskilt värdefulla byggnader och för byggnadsmin-
nen kan man nå fram till bra lösningar för att öka 
tillgängligheten och användbarheten.

Mål 3. Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, 
dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och 
utställningsområdena som får statsbidrag ska ha 
webbplatser och e-tjänster som är utformade så att 
de kan nyttjas av alla tänkbara användare, oavsett 
funktionsförmåga, senast 2016. Detta gäller även fria 
grupper m.fl. i den omfattning det kan anses skäligt.

Webbplatser och e-tjänster ska vara anpassade
För att informationen ska vara tillgänglig för alla 
bör tryckt information kunna fås i olika format och 
versioner, s.k. alternativa format (t.ex. punktskrift, 
teckenspråk, tillgänglig PDF). Webbplatser och 
e-tjänster ska följa internationell standard för till-
gänglighet på webben, WCAG 2.0 nivå AA. De bör 
alltså vara utformade så att de kan användas av alla 
tänkbara olika användare.



1. Kulturrådet ska i dialog och samverkan 
med regioner och landsting, med kulturinsti-
tutioner och fria grupper samt andra berörda 
organisationer och myndigheter verka för 
att målen om ökad tillgänglighet uppnås

det innebär att 
− arbetet med att öka tillgängligheten till kulturli-

vet ska ha genomslag i regionala dialoger och 
avsiktsförklaringar. 

− de regionala kulturplanerna ska innehålla en 
beskrivning av regionens kulturverksamhet ur 
ett tillgänglighetsperspektiv och bör innehålla 
information om vilka insatser regionen ska ge-
nomföra för att göra kulturlivet mer tillgängligt 
för personer med funktionsnedsättning.

− kulturrådet ska även utveckla samarbetet med 
andra relevanta myndigheter och organisationer, 
såväl inom kulturområdet som inom andra sek-
tors- och politikområden (sociala sektorn, utbild-
ningsområdet, funktionshindersrörelsen m.fl.) för 
att nå målen för funktionshinderspolitiken.

2. Kulturrådet ska genom informationsverk-
samhet bidra till metod- och kunskapsut-
veckling 

det innebär att 
− kulturrådet samlar och sprider information om 

metoder och goda exempel som bidrar till att 
göra kulturlivet tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning. 

− kulturrådet bevakar, samlar och sprider infor-
mation om kulturvanor och deltagandet i kultur-
livet för personer med funktionsnedsättningar 
(som tas fram av andra statistik- och forsk-
ningsorganisationer).

− kulturrådet bevakar, samlar och sprider in-
formation om hur arbetet med att förbättra 
tillgängligheten för alla utvecklas i de nordiska 
länderna och i andra länder. 

3. Kulturrådet deltar i och initierar 
strategiska satsningar

det innebär att
− kulturrådet planerar gemensamt med andra 

myndigheter, regioner och organisationer för 
någon eller några mer långsiktiga åtgärder i 
syfte att göra kulturen tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning.

Tid för genomförande
2012–2015
− en enkätundersökning genomförs för att få 

underlag till den nulägesbeskrivning som ska 
redovisas i den särskilda rapport som ska läm-
nas till regeringen den 15 mars 2012.

− en kommunikationsplan upprättas för ökad 
tillgänglighet för personer med funktionsned-
sättning inom kulturlivet för att på ett effektivt 
sätt samla och sprida information om åtgärder 
och initiativ för att tillgängligheten till kulturlivet 
för personer med funktionsnedsättning.

− kulturrådets arbete för att främja en ökad till-
gänglighet till kulturlivet för personer med funk-
tionsnedsättningar tas in i den ordinarie årliga 
verksamhetsplaneringen och uppföljningen.

− redovisning till regeringen i årliga, särskilda 
rapporter om kulturrådets insatser för att nå de 
uppsatta målen och hur tillgängligheten till kul-
turlivet för personer med funktionsnedsättning 
utvecklas.

2016
kulturrådet ska senast den 15 mars 2016 lämna 
en slutlig resultatredovisning till regeringen. 
redovisningen ska innehålla en bedömning av 
effekterna av arbetet i förhållande till kulturrådets 
delmål samt inriktningsmålen för kulturområdet. 
denna redovisning kan göras i samverkan med 
myndigheten för kulturanalys.

Kulturrådets insatser för att nå målen



3.6 Tillgänglighetsplan för funktionshindrade 
 
 
 
 
 
 
 
Övergripande policy 

 
Wermland Operas vision: 
”När ridån faller är vi inte längre densamma” 

 
Drygt en miljon människor i Sverige har en funktionsnedsättning och målsättningen är att 
det inte ska få vara ett hinder. Ett av hindren är tillgänglighet i lokaler. På Wermland Opera 
innebär tillgänglighet att hela vår verksamhet ska vara till för alla. Vare sig vi arbetar framför/ 
bakom scenen eller om vi kommer som publik behöver WOs lokaler vara tillgängliga för så 
många som möjligt. WO värnar om att alla ska känna sig välkomna. Det är tillsammans som 
vi kan nå WOs vision. 
 
Handlingsplan för tillgänglighet 

 
Verksamhet: 
 
1. Hur WO arbetar med innehållet i föreställningar och övrig verksamhet för att bli mer 
    tillgänglig för funktionsnedsatta personer. 

 
Nulägesanalys: 

• WO har tillgänglighet för funktionsnedsatta med som en del i arbetsmiljöpolicyn och 
  i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
• Syntolkning erbjuds av WOs föreställningar. 
• Föreställningen Evigt ung dövtolkas under en föreställning i Örebro hösten 2013. 
• WOs lägenheter är rök och husdjursfria. 
 
Vad har gjorts? 

• WO har haft en föreläsning på en personaldag av en rullstolsburen person och en person med 
 synnedsättning som berättade om sin vardag, vilka problem och hinder som kan uppstå, som en icke   
funktionsnedsatt inte tänker på. 
 
Vad återstår att göra? 

• Kan vi anordna en parfymfri föreställning? Kontakt har också tagits med Astma och 
  allergiförbundet. Planer att genomföra en helt doftfri föreställning har påbörjats. 
 
2. Hur WO arbetar med det interna arbetet i rekrytering, stöd och anpassning, för att 
    personer med funktionsnedsättning kan arbeta inom organisationen? 

 
Nulägesanalys/vad har gjorts: 

Funktionsnedsättning är en av de sju diskrimineringsgrunderna och finns därför med i WOs 
”Arbete för lika rättigheter och möjligheter”. 
 
Vad återstår att göra? 

* Kan vi sätta upp skyltar där personalen ombeds att inte använda parfymer? 
* Skriva en generell policy för anställda vad vi alla kan hjälpa till och bör tänka på för att skapa 
  en så tillgänglig miljö vi kan. 
 
Information: 

 
1. Hur kan bemötandet av personer med funktionsnedsättning förbättras? 
2. Hur ska information på tydligt och enkelt språk, tydlig layout, alternativa 
    format och en tillgänglig webbplats tas fram? 

 
Nulägesanalys/ Vad har gjorts? 

1. Vad har våra värdar och biljettkassepersonal för kunskap om bemötande av funktionsnedsatta 
    idag? Kan vi få hjälp med utbildning? 
2. Hemsidans text går att förstora. 
     På vår hemsida finns en flik med ”tillgänglighet och hjälpmedel” där information för rörelsehindrade 

Framarbetad av:  
Arbetsgrupp, personal samt ledningsgrupp 
Samverkad: 2014-02-03 (Tf) 2014-02-14 (Symf) 
Nästa revidering: 2016 

 



finns samt information om hörslingor. Under fliken ”För allas trevnad” finns information 
om att all rökning är förbjuden och att undvika starka parfymer. På Karlstads kommuns 
hemsida finns våra lokaler upptagna i ”Tillgänglighetsguiden”. 
 
Vad återstår att göra? 

Anpassning av hemsidan för synskadade att ta del av information via ljud. Kostnadsberäkning 
för detta har inte tagits fram. Företaget TWO, numera Ninetech har tekniskt tagit fram WOs 
hemsida och kommer att tas kontakt med i ärendet. Kontakt med Ninetech tas i början av 
2014. Uppföljning görs när sidan är åtgärdad, då vi kontrollerar att den fungerar för synskadade. 
 
Lokaler, inredning och utrustning: 
1. Hur kan tillgängligheten till entréer, allmänna delar av lokalerna, arbetslokalerna och kontor 
  förbättras? 
 
Spinneriet/ Administration: 

Nulägesanalys/vad har gjorts? 
Handikapps p-plats finns beläget på innergården. Administrationens lokaler är belägna i ett 
plan, har handikapp ramp, handikapptoalett 
Verkstäder och Lilla scen 
 
Vad återstår att göra? 

Administration saknar en elektrisk öppning till rampen 

 
Teaterhuset: 
 
Nulägesanalys/Vad har gjorts? 

Teaterhuset är byggt 1893 vilket medför att flera anpassningar har gjorts under åren. En nybyggd 
del stod färdig sommaren 2010. 15st handikappplatser. Hörslinga. Syntolkning. Hiss. 
Elektrisk dörröppning. Handikapp toalett. Kontrastmarkering i trappor. Ledstänger i trapphus 
finns på båda sidor. Värdarna finns tillgängliga vid behov, men tanken är att tillgängligheten 
ska vara anskaffad på sådant sätt att vederbörande kan klara sig själv. 
 
Vad återstår att göra? 

Elektrisk dörröppnare personalingång saknas. 

 
Verkstäder och Lilla scen: 
 
Nulägesanalys/ Vad har gjorts? 

Hiss har renoverats under 2013. Handikapptoalett byggdes 2004 
 
Vad återstår att göra? 

Nivåskillnad finns mellan kök och lunchrum. Elektriska dörröppnare saknas. Biljettkassans 
disk är för hög. Kontrastmarkering i trappor saknas. 
Handikapps p-plats. Hörslinga finns. Handikapplatser kan anpassas i antal efter förfrågan. 
 
Organisation och ansvarsfördelning: 

Karlstads Kommun är fastighetsägare till teaterhuset och Landstinget i Värmland till Spinneriet. 
Respektive fastighetsägare är därmed huvudansvariga för fastigheterna. WO är hyresgäster. 

 
Ansvarig person för samordning av hela tillgänglighetsarbetet: Ulrika Nilsson (WO) 
Samordning av tillgänglighetsarbetet mellan fastighetsägare Karlstads Kommun, 
Landstinget i Värmland och hyresgäst Wermland Opera: 
Tillgänglighet av föreställningar och annan verksamhet: Ulrika Nilsson (WO) 
Tillgänglighet av information: Pernilla Eduard (WO) 
Tillgänglighet av lokalerna: Hans Wallstav (WO), Leif Gustavsson (Karlstads Kommun) 

och Ulf Bjureus (Landstinget i Värmland). 
 
Uppföljning, utvärdering och handlingsplan följer arbetsordningen med SAM 
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Tillgänglighetsplan, Västanå Teater. 
 

Övergripande policy, vad innebär tillgänglighetsarbetet för oss? 
 

Vi är en publik institution, därmed är det viktigt att vi alla kan ta del av vårt utbud.  

Vi ska naturligtvis också ha en beredskap för att kunna ta emot medarbetare med olika funktionshinder. 

 

 

Inventering. 

Västanå Teater har publik verksamhet på tre olika ställen: 

 

Berättarladan, Rottneros: vår sommarscen. Med biljettkassa (öppen under spelperioden) samt  

en kostymutställning. I en fristående byggnad finns snickarverkstad med måleri. I anslutning till  

verkstadsbyggnaden finns även ett fikarum.  

 

Brårud, Sunne: administration, repetitionslokal, syateljé 

 

Yurtan, ett mongoliskt tält som fungerar som teaterlokal under våra turnéer. 

 

Samtliga tre verksamheter har inventerats med inriktning på tillgänglighet: 

I Berättarladan finns hörselslinga, handikappentré, reserverade publikplatser (rullstol) handikapptoalett.  

Övre foajé är svår att nå för rörelsehindrade, trappa. Publikgradängen kan upplevas som svår att ta sig  

fram i, den har oregelbundna nivåskillnader samt är sparsamt upplyst. Biljettkassan är tillgänglig för  

rullstolar, likaså kostymutställningen. Vad gäller verkstaden så kan man som rörelsehindrad ta sig in i den.  

I lokalen  finns dock en mängd maskiner på relativt liten yta.  

I fikarummet kommer man inte in som ex. rullstolsbunden. 

 

På Brårud finns god möjlighet att som rullstolsbunden kunna besöka oss. Handikapptoalett finns.  

Repetionslokalen har god åtkomst, där uppför vi även föreställningar, lokalen har ej hörselslinga. 

Tillgängligheten för två av kontoren är dålig, trappa. Syateljens tillgänglighet är begränsad  

framförallt p.g.a. utrymmesskäl. 

 

Yurtan är också rullstolsanpassad genom ramp. Har ej hörselslinga. 

 

Mätbara delmål. 

Verksamhet: 

Vad gäller vår verksamhet i Berättarladan kan vi förbättra miljön inne i teatersalongen, tydligare  

märkning av gradängens trappor, kanske även någon form av belysning, samt tydliga "stöd" i form av  

handtag, ledstänger etc. Vi bör resonera internt om hur vi på teatern ska kunna bättre bemöta ev.  

arbetssökande. Vi får se på den här rapporten som ett startskott för det arbetet. 

 

Kommunikation och information: 

Genom att vi startar arbetet med att uppgradera ex. hemsida så att den uppfyller de normer som  

ska råda, ex. talfunktion etc. Arbetet måste ske i nära samarbete med dels vår hemsidas webbredaktör,  

vilken redan håller på att sätta sig in regelverket samt med vår grafiske formgivare. 

 

Lokaler, inredning och utrustning: 

Vad gäller våra publika lokaler anser vi att tillgängligheten är acceptabel. Däremot måste vi fundera  

kring hur vi ska kunna ta emot personer med funktionsnedsättning i våra administrations- och  

verkstadslokaler.Ytorna är relativt små, och i snickeriet/måleriets fall så finns vissa säkerhetskrav  



att beakta. 

 

Organisation och ansvarsfördelning: 

Ansvarig för detta är teaterns tekniske producent i samarbete med teaterns övriga anställda. 

 

Åtgärder: 

Det som ska göras inför årets säsong i Berättarladan, är att arbetet med tillgängligheten i  

publikgradängen ska sättas igång så att det står färdigt vid premiär. Arbetet görs av ordinarie personal.  

Kostnaden relativt låg. Ansvaret har teaterns tekniske producent. Uppföljning sker inför premiär. 

 

Integrering av tillgänglighetsperspektivet, följande dokument ska skapas: 

Policydokument och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Mångfaldsplan. 

Jämställdhets-/likabehandlingsplan. 

Miljöledningssystem. 

Verksamhetsplan. 

Budget. 

 

Vad handlingsplanen även bör ta upp: 

Här har vi att systematiskt påbörja arbetet med att sätta oss in i de problemställningar och frågor som  

listas under rubriken. 

 

Uppföljning och utvärdering: 

Arbetet med handlingsplanen ska startas omgående. 

Utvärdering vid årsskiftet 2014/15. 

Revidering av handlingsplanen bör ske halvårsvis. 

 

För Västanå Teater i Januari 2014. 

Bo Jonzon 

Scenograf/Teknisk producent. 

 

 



Intervjufrågor 

2011 kom det från staten och kulturrådet direktiv om att man skulle se över arbetet med 

tillgänglighet på alla Sveriges kulturinstitutioner. Detta precenterades i en rad dokument, 

känner du till de här dokumenten? 

Hur har du upplevt själva samtalet om tillgänglighet inom verksamhete? 

Har det blivit ett större samtal då om tillgänglighet jämte med hur det var tidigare?  

Vilka tycker du ska engageras i arbetet med tillgänglighet inom verksamheten? 

Har du upplevt att det skett någon förändring inom samtalet om tillgänglighet? 

Har du upplevet att verksamheten fått förändra någonting, då i och med att dessa mål? 

Tidsplanen som är satt i de dokumenten som kom från kulturrådet är mellan 2011-2016. Efter 

det ska målsättningarna som är satta vara uppfyllda och genomförda. Tror du att arbetat med 

tillgänglighet är något som ni här på teatern kommer fortsätta jobba med? 

Är framarbetandet av den handlingsplanen som skulle täcka den här tiden något som du var 

involverad i? 

Har ni samarbetat med någon organisation eller handikappförbund eller liknande? 

Hur ser verksamheten på tillgänglighetsarbetet för webbsidan? 

Hur har du uppfattat tillgängligheten ute på era turnéer? 

Har det funnits problem där med tillgänglighet för ja publiken där? 

 

 



Verksamhetsberättelse 

Västanå Teater 2014 

 

KORT OM VÄSTANÅ TEATER 

 

Västanå Teaters övergripande inriktning är att bedriva en mångsidig professionell 

teaterverksamhet av hög kvalitet för en bred publik.  

 

Teaterns konstnärliga vision är att utveckla och fördjupa sin egen form av musikteater med 

utgångspunkt i folkkulturen.  

 

Verksamheten har sin tyngdpunkt i den årliga sommaruppsättningen, som kompletteras av 

minst en turnerande uppsättning, riktad mot en barn- och/eller ungdomspublik.  

 

Under 2014 påbörjades också arbetet för Västanå Teaters fördjupade satsning på folkkultur – 

Västanå Folk (se nedan). 

 

Västanå Teater strävar efter att bidra till regionens utveckling, kulturprofil och attraktionskraft 

genom ett arbetssätt präglat av samverkan, öppenhet och dialog, bland annat med 

utbildningsinstitutioner, teaterliv, arrangörer, föreningar, andra kulturinstitutioner och 

besöksnäringen, samt ett nationellt och internationellt engagemang och erfarenhetsutbyte. 

 

Västanå Teater verkar för jämställdhet, etnisk och kulturell mångfald samt hållbar utveckling.  

    

ÅRET I SIFFROR 

 

Föreställningar: 

Sammanlagt spelades 101 föreställningar under 2014 varav 70 föreställningar på turné och 31 

föreställningar i Berättarladan.  

Besökare: 
Berättarladan: 14 000 stycken 

Turné: uppskattningsvis 6 250 

Omsättning:  

15,5 miljoner varav miljoner i offentliga anslag(egenfinansiering) 

Antal årsverken:  

c:a 24 stycken (inklusive arvode) 

 

STYRELSE 

 

Styrelsen har detta år bestått av Rolf Alsing (ordf), Yvonne Rock (vice ordf), Torbjörn 

Joghed, Inga-Lill Lindqvist, Helge Skansen, Inger Hallström Stinnerbom och teaterchef Leif 

Stinnerbom.  

 

Styrelsearbetet bidrar till att driva teatern framåt och har stor betydelse för teaterns 

verksamhet. Vi tackar styrelsen för det arbete som genomförts under 2014. 

 

 

 



FÖRESTÄLLNINGAR 2014 

 

2014 spelade Västanå Teater tre olika produktioner; två på turné och en i Berättarladan. 

 

TURNÉ 2014 

 

Två olika föreställningar turnerade i Värmland och runt om i landet; Kung Domalde- den 

oförvitliges saga och Smid medan järnet är varmt 

 

Kung Domalde den oförvitliges saga  

i regi av Leif Stinnerbom 
 

Kung Domalde producerades i samarbete med Riskteatern. Föreställningen hade premiär i 

Falun den 16 februari och turnerade därefter över hela landet i såväl Riksteaterns som Västanå 

Teaters egen regi. 

 

Kung Domalde bygger på den grekiska tragedin Kung Oidipus, men har förflyttats till den 

fornnordiska sagovärlden.  

 

I Uppsala och Svitjod råder extrem nöd. Det är missväxt och elände, inga barn eller djur föds 

friska och naturen är i uppror. När man blotar och offrar till sina gudar låter Freya meddela 

genom Völvan – en sejdkvinna som har kontakt med andevärlden – att orsaken till deras 

olycka beror på ett ouppklarat mord på den gamle kungen. Sveakungen Domalde väcker liv i 

den femton år gamla brottsutredningen och lovar hämnas den gamle kungens död, oavsett 

vem den skyldige kan vara. 

 

Kung Domalde är en både skrämmande och trösterik historia om att vara människa och 

skildrar hur svårt det kan vara att fatta rätt beslut. Och att det trots de allra bästa intentioner 

inte alltid går som man vill. 

 

Medverkande: Jakob Hultcrantz Hansson, Yngve Dahlberg, Titti Hilton, Hanna Kulle/Hélène 

Ohlsson. Musiker: Klas-Anders Haglund, Sophia Stinnerbom/Jonas Brandin  

 

Smid medan järnet är varmt  

i regi av Leif Stinnerbom 

 

Smid medan järnet är varmt är en samling burleska, humoristiska historier från den 

värmländska myllan blandad med folkmusik.  

Föreställningen producerades för att kunna spelas på mindre spelställen såsom bygdegårdar 

och liknande spelplatser. Under hösten turnerade föreställningen delvis inom ramen för 

Riksteatern Värmlands projekt kultur på landsbygd. 
 

Föreställningen hade premiär 5 oktober och spelades sedan huvudsakligen i Värmland under 

hösten.  

 

Medverkande: Adriana Savin, Anders Sanzén och Sophia Stinnerbom.  

 

 

 



BERÄTTARLADAN 2014 

 

Nils Holgersson i Berättarladan  

i regi av Leif Stinnerbom 
 

Efter förra årets publik- och kritikersuccé beslutades att spela Nils Holgersson även under 

sommaren 2014. Dock under en kortare säsong än vanligt med endast 31 föreställningar. 

Intresset var i stort sätt lika stort även denna sommar, vilket innebar nästan 100% beläggning, 

ett sammanlagt publikantal om nästan 14 000 personer. 

 

Föreställningen spelades med i stort sett samma ensemble som sommaren 2013.  

 

Kostymutställning i Berättarladans södra del 

I kostymutställningen kan man återse Kejsarn av Portugallien, Peer Gynt, Väinämöinen, Sven 

Elversson, Gösta Berling och många många fler som dansat förbi under dom 15 år som 

Västanå Teater funnits i Berättarladan. 

Ett hundratal av Inger Hallström Stinnerboms kostymer från samtliga uppsättningar finns att 

beskåda, tillsammans med Torbjörn Alströms masker, Lars Jacob Jakobssons rekvisita och 

dekorelement. 

 

”Inger Hallström Stinnerbom är som kostymskapare avgörande för det som händer på 

scenen.” Maria Schottenius, DN  

Mat och café i Berättarladan 

Även i år drev Västanå Teater själva caféverksamheten under sommarsäsongen i 

Berättarladan.  

 

Arbetet med att förbättra och göra lokalerna mer ändamålsenliga för verksamheten fortsatte. 

Vi byggde ett nytt diskrum och investerade i ett tak över matplatserna utanför Berättarladan.   

Vi fortsatte konceptet  även i år konceptet med en längre matpaus i föreställningen där publik 

och skådespelare kunde äta tillsammans. Sommaren 2014 samarbetade vi runt maten med 

krögaren Åke Andersson på Köpmanngården i Sunne. 

VÄSTANÅ FOLK 

 

Under våren 2014 började tankarna ta form kring Västanå Folk. Beslut fattades att inleda ett 

samarbete med TYP-kulturkapital för att få hjälp med att konkretisera tankarna och att 

möjliggöra finansiering av projektet. De första ansökningarna lämnades in och beviljades 

redan under hösten 2014. 

 

Genom att skapa Västanå Folk vill teatern ytterligare fördjupa sig i folkkulturens betydelse, 

historiskt och i samtiden.  

 

”Den svenska teaterns historia är till stor del framvuxen ur borgerliga urbana miljöer, men 

det finns också en bortglömd scen, fjärran från våra nationella centra, som bygger på det 

muntliga gestaltandet, ett berättande i ord, musik och rörelse. Det är runt denna folkliga 

teatertradition som Västanå teater vill forska kring och utveckla i sina föreställningar. En till 

stor del åsidosatt kulturskatt som bara ligger och väntar på att upptäckas och 



vidareutvecklas. Man skulle lite lätt kunna travestera Ivar Lo-Johansson och påstå; allt det 

spännande finns i folkkulturen!” (Leif Stinnerbom, teaterchef och konstnärlig ledare Västanå 

teater). 

 

Det är också särskilt angeläget att diskutera vårt kulturarv och vår identitet genom 

folkkulturens ögon i en tid då politiska strömningar på olika sätt försöker kidnappa berättelsen 

om vår gemensamma historia. 

 

Tanken är att utgå från och använda sig av den konstnärliga erfarenhet som Västanå teater har 

skaffat sig genom hårt och koncentrerat arbete under ett par decenniers tid. Utgångspunkten är 

hela tiden Västanås Teaters unika kunskap om och användande av folkkultur i sina 

föreställningar där alla dessa kulturuttryck tar plats sida vid sida. Folkkulturtraditionerna kan 

lika gärna handla om det lokala i Värmland och Sverige som det kan relatera till samiska 

traditioner eller sagor, berättelser och skapelsemyter i t.ex. Indien, Kina, Västafrika och 

Frankrike. 

 

De tre verksamhetsområden som kommer att samsas inom ramen för Västanå Folk är: 

 

 Konstnärlig forskning; Detta handlar om att bygga vidare på Västanås konstnärliga 

metoder och kunskap, men att nu formalisera och överföra denna kunskap till det 

konstnärliga forskningsområdet. Det kan t.ex. vara konstnärliga forskare som arbetar 

under 1-3 månader på Västanå Teater i ett forskningsprojekt. Eller så kan det vara mer 

pedagogiskt inriktat och riktas mot t.ex. studerande på scenskolor, musikhögskolor, 

konsthögskolor som får möta Västanås uttryck, kunskap och pedagogik. 

 

 Residensverksamhet Denna verksamhetsdel är helt enkelt ett residensprogram där 

konstnärer får möjlighet att arbeta med specifika konstnärliga projekt inom ramen för 

folkkulturbegreppet. För Västanå Teater betyder det att förena djup förståelse för 

traditioner från olika delar av världen förenade med en samtida och 

kulturöverbyggande faktor mellan dessa kulturer. Vi ser både enskilda konstnärer som 

går djupare in i sitt eget konstuttryck, men också möten mellan olika konstformer.  

 

 Unga Västanå Med nya lokaler öppnar sig möjligheten att arbeta med barn och unga 

på ett sätt som tidigare varit omöjligt rent utrymmesmässigt. Inspirerade av Rogalands 

teater i Stavanger vill Västanå teater tillsammans med Kulturskolan i Sunne och andra 

närliggande värmländska kommuner skapa en barnteatermodell där barn spelar för 

barn med hjälp av professionella vuxna som regisserar och gestaltar scenrummet.  

 

 

 

I nuläget ställer sig flera aktörer mycket positiva till att delta i arbetet med att utveckla 

Västanå Folk och i dagsläget finns två avtalsförklaringar som formellt uttrycker denna önskan 

om att delta i arbetet. De två är Sunne kommun (lokal förankring) och Karlstad Universitet 

(metodutveckling och innehållssamarbete).  

 

En förutsättning för att denna utveckling ska kunna realiseras är att skapa den fysiska platsen 

som kan härbärgera Västanå Folk. Teatern har sedan ett par år sett över möjligheten att 

vinterbona och anpassa den södra övre delen av Berättarladan som idag står tom.  

 

 



VÄSTANÅ VÄLKOMNAR 

 

Vi har under 2014 fortsatt arbetet med Västanå Välkomnar. 

Vid sex tillfällen har teatern gästats av olika föreställningar/konserter: 

 

Sudan Dudan, folkmusikkonsert 

Marika Lindström och Ingvar Hirdwall, samtal om skådespeleri.  

Navarra, folkmusikföreställning för barn 

The Devil's purse and the other people,  

Väsen, folkmusikkonsert.  

Julestemmer, norska julvisor 

 

PEDAGOGISK VERKSAMHET 

 

 

Broby Grafiska 
 

Sedan 2011 finne ett samarbete med Broby Grafiska kring deras estetiska program med 

inriktning teater.  Västanå Teater ansvarar i sin helhet för profilämnet teater inom ramen för 

utbildningen.  

 

Under våren 2013 fattades tyvärr beslutet att lägga ner det estetiska programmet. Samtliga 

pågående årskurser kommer dock att få slutföra sin utbildning. Det innebär att samarbete 

kommer att fortgå och avslutas läsåret 2014/2015. 

 

 

ÖVRIGA PROJEKT  

 

 

Sunne Danshus - Folkmusikkvällar 

 

Västanå Teater fortsatte även 2014 sitt samarbete med föreningen Sunne Danshus. 

Sammanlagt arrangerades fyra folkmusikkvällar med dans i teaterns lokaler i Sunne. 

 

 

 

SLUTLIGEN 

 

Sammanfattningsvis summeras ännu ett bra år för Västanå Teater. Förutom 

föreställningarna är den stora händelsen vi vill lyfta fram; det påbörjade arbetet med 

Västanå Folk.  

 

 

Sunne 

 

 

 

___________________________ 

Leif Stinnerbom 



Wermland Opera | Årsredovisning 2013



Året 2013 avslutade en treårsperiod som inleddes 
med öppnandet av nybyggda Karlstad CCC samt 
återinvigningen av Karlstads Teater. Åren 2011, 
2012 och 2013 siktade Wermland Opera på att er-
bjuda ett brett utbud som de flesta kan ta till sig, 
för att etablera de två byggnaderna som naturliga 
konstnärliga rum för vår verksamhet

Under 2013 har vi sett ett antal frågor och beslut, 
vars konsekvenser blir tydliga under den period som 
inleds med 2014:

• Regionaliseringen har genomförts och under den 
kommande treårsperioden kommer den få full effekt.

• Resultatet av de ekonomiska åtgärderna, vilka be-
rörde nio anställda och publiken i form av inställda 
produktioner, visar sig i form av ett positivt ekono-
miskt resultat 2013.

• Konstnärligt och repertoarmässigt uppfyllde vi 
vårt mål för denna period i och med att vi genom-
förde spelperioden med familjeproduktionen Shrek.

• Gästspelet i Örebro med Evigt ung påvisar flera 
möjligheter för den kommande perioden.

Utredningen om Wermland Opera, vilken initierats 
av Region Värmland och Karlstads Kommun kom-
mer lägga fram sin slutsats under februari månad. 
Denna slutsats kommer säkert få betydelse i fram-
tiden och förhoppningsvis fördjupa förståelsen för 
hur viktig Wermland Operas verksamhet är för länet 
och på sikt även leda till förstärkning. 

Huvudproduktionen på stora scenen var familjemu-
sikalen Shrek, som blev den femte föreställningen i 
vår breda repertoarserie efter återinvigningen.Trots 
stora tekniska problem i form av ett icke fungerande 
datoriserat styrsystem för scenteknik och ”smut-
sig” elförsörjning kunde vi efter en två veckor lång 
stängning lösa de omedelbara problemen. Under 
hösten har sedan Karlstads kommun gjort mer djup-
gående lösningar. Det finns också ett stort intresse 
från andra teatrar att överta produktionen, för att 
ge den ett ännu längre liv. Om det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt återstår att se.

Orkesterns utveckling har fortsatt i den positiva 
takt som vi hade hoppats - men både då det gäl-
ler kvalitet och publikmål blir det viktigare och vik-
tigare att få till samarbeten med andra institutioner 

Året som gått
för att få möjlighet att öka orkesterns numerär 
vid konserterna på Karlstad CCC, vilket är en av 
Sveriges största akustiska konsertsalar. Chefdiri-
gent Henrik Schaefer avslutar sitt kontrakt med 
Wermland Opera efter 2014:s första säsong och 
därför kommer också kommande period att bli 
präglad av en ny chefdirigent för vår orkester. 

De kommande åren blir en stor utmaning på 
bred front, inte bara konstnärligt med ett stän-
digt sökande efter nya uttryck, men också inom 
kulturpolitikens område som ibland liknar ett 
slagfält med fler och fler intressenter som slåss 
om samma resurser och om samma mediaut-
rymme, samtidigt som fler och fler kortsiktiga 
beslut tas.

Jag vill tacka våra medarbetare, både i och ut-
anför huset, våra politiker och tjänstemän i olika 
befattningar, för att vi har kunnat få ännu ett år 
med ett fantastiskt resultat, både konstnärligt 
och ekonomiskt.

Ole Wiggo Bang 
opera - och orkesterchef



Medverkande David Lundqvist, Rebecka Andreasson, Tobias Ahlsell, Christer Nerfont, Linda Holmgren, Ole 
Aleksander Bolstad Bang, Carolina Carlsson, Emelie Dybeck, Rachel Goodwin, Sara Lehmann, Lena Näs-
lund, Ida Johansson, Jacob Andréas, Fredrik Persson, Isak Bendelin, Stefan Johansson, Kristian Lindin, Johan 
Lundberg, William Kjelled

Produktionsteam Översättning: Calle Norlén Dirigent: Julian Bigg Orkestrering: David White Regissör: Shaun 
Kerrison Scenografi och Kostym: Nigel Hook Koreograf: Jason Pennycook Ljuddesign: Gary Dixon Ljusdesign: 
Staffan Sahlström Shrekmask design: Göran Lundström

2013 blev ett grönt år på Wermland Opera. Den 
röda mattan var inte utrullad utanför Stora scenen 
– givetvis var det den GRÖNA mattan som låg där! 
Och i operacaféet bjöds det på gröna prinsess-
bakelser med träsktrollsöron… Det var svårt att 
undgå att Shrek och hans vänner var i stan!
 
Wermland Opera presenterade återigen en Sverige-
premiär, denna gång med Shrek - the musical. På 
frågan varför valet just föll på denna musikal svarade 
Ole Wiggo Bang:
- Det var dags att ge något på Wermland Opera som 
hela familjen kunde samlas kring! Vi ville visa att ett 
besök på Wermland Opera är ett nöje för alla åldrar. 
Detta är en feel good-musikal som passar både små 
och stora med barnasinnet i behåll. 

Publiken och recensenterna var enade; Shrek som 
musikal var en fullträff där sagan blev till en fantas-
tiskt rolig helaftonsshow. Här samsades de seriösa 
budskapen ”alla duger som de är” och ”mångfald är 
berikande” med prutthumor och dans i gangnam-
style. Med Calle Norléns rappa och träffsäkra över-
sättning adderades dessutom under stundom både 
ironi och intellekt. För att ytterligare övertyga om 
att musikalen har ”något för alla” pendlade Jeanine 
Tesoris musik från rock och soul till storbandsjazz 
och 40-talets filmmusik med därtill hörande show-
step-nummer. Regissören Shaun Kerrison kombine-
rade med säker hand klassisk teaterlek med dagens 
högteknologiska scenmaskineri. Resultatet blev en 
klassiskt berättad saga med många moderna inslag. 
Till sin hjälp hade Kerrison koreografen Jason Pen-
nycook, som bland annat kan stoltsera med att ha 
dansat med Michael Jackson och Sammy Davies Jr, 
och som nu är verksam både som artist och koreo-
graf i Londons West End. Pennycook koreograferade 
ensemblen i en klase färgsprakande och glimrande 
dansnummer. 

Pricken över ”i” stod ändå scenograf och kostymör 
Nigel Hook, för: Det var med hans hjälp som vi för-
flyttades in i den fantastiska gröna sagovärlden för 
att möta häxor, feer, pepparkaksgubbar, fluffiga björ-
nar och fula ankungar... För att inte tala om Shrek,  
Åsnan, Prinsessan Fiona, Pinocchio och Draken! Den 
20 man starka ensemblen bar tillsammans långt över 
100 kostymer och mellan kostymbytena hann de 
även med att sjunga en hel del snygga låtar; såsom 
Åsnans souliga Du får inte gå” eller Drakens power-
ballad som för tankarna till Jennifer Hollidays And I 

Ett grönt träsktroll intog Karlstad 2013

am telling You, I’m not going. Förutom väl kompone-
rad musik och ytterst kompetenta sångare återfanns 
också 29-mannaorkestern i diket. Dirigenten Julian 
Bigg kunde glädja sig åt att basa över och varsamt 
vägleda en ytterst välsjungande ensemble samt den 
allra största orkestern som hittills spelat musiken till 
Shrek - the musical. En fantastisk upplevelse som över 
20 000 åskådare kunde njuta av under de 80 föreställ-
ningar som gavs mellan 25 april – 29 december.

Inledningsvis fick dessvärre Shrek - the musical brot-
tas med svåra tekniska problem. Av de 11 föreställ-
ningar som skulle spelas mellan 25 april till 15 maj 
kunde endast 6 genomföras. Efter idogt letande i det 
datastyrda råsystemet och sökande efter störnings-
källor framkom så småningom att elförsörjningen till 
Karlstads teater då och då sviktade och förorsakade 
att hela teatermaskineriet låste sig. Detta problem 
medförde tyvärr misstänksamhet hos publiken, som 
blev tveksamma till att köpa biljetter och gjorde att 
beläggningsgraden inte blev så hög som vi önskat. 

Fakta
Shrek – the musical är baserad på den första av de 
mycket omtyckta animerade DreamWorks-filmerna 
om Shrek från 2002, vilka i sin tur bygger på William 
Steigs barnbok med samma namn. Shrek är ett stort 
grönt träsktroll som trots att han beskrivs som mot-
bjudande, grön och gräslig är antihjälten vi alla gillar!
 
Handlingen 
På grund av att Shrek (David Lundqvist) i alla år hå-
nats och hatats av människorna har han dragit sig 
undan till sitt träsk, för att få vara i fred. Där lever 
han i harmoni tills plötsligt ett gäng brokiga och brå-
kiga sagofigurer stormar in i hans lugna vrå. Sagofi-
gurerna har blivit förvisade från landet Duloc där Lord 
Farquaad regerar. Trots att Lord Farquaad (Christer 
Nerfont på knä) själv är en mycket liten man accep-
terar han inte några avvikelser bland den övriga 
befolkningen. Därför har han skickat iväg alla udda 
existenser som inte passar in bland hans konforma 
ideal. För att vinna tillbaka träsket måste Shrek 
rädda prinsessan Fiona som vaktas av en eldspru-
tande drake. Lord Farquaad behöver nämligen gifta 
sig med en prinsessa så att Duloc kan bli ett riktigt 
kungadöme. I gengäld ska Shrek få tillbaka rätten 
till träsket. Med sig på resan får Shrek den ständigt 
babblande Åsnan som sällskap och motvilligt får det 
griniga trollet uppleva både vänskap och så små-
ningom även kärlek på färden.

”Proffsigt träsktroll” 
SvD

”... en fullträff. Jag uppmanar er att skippa bion, och roa er på operan i stället ”

NWT

”Förshrekligt bra!” 
VF

”Om vi kort ser till musikalen i Sverige anno 2013 så är vinnarna i år faktiskt kläderna,
kostymerna i Shrek på Wermland Opera i Karlstad och Priscilla på Göta Lejon i Stockholm.”

Ur Per Feltzins årskrönika över Opera och musikalåret 2013, 
Sveriges Radios Kulturnytt



Bakgrund
Under en treårsperiod vill Wermland Opera satsa på 
sommarverksamhet i syfte att locka fler målgrupper 
utöver den publik som vanligtvis besöker Wermland 
Operas föreställningar. I detta ligger målet att erbju-
da ett utbud som tilltalar både bofasta och turister 
och som stärker Karlstad i dess mål att profilera sig 
som evenemangsstad. Ett långsiktigt mål med som-
marverksamheten är också att skapa större kulturell 
aktivitet kring Karlstads Teater och ta tillvara det fina 
området kring operahuset som i stor grad är outnytt-
jat trots sitt fina läge vid Klarälven mitt i centrum.
 
Sommarverksamheten 2013 byggde på familjeföre-
ställningen Shrek the musical. Produktionskostna-
den för föreställningen samt lokalkostnader beta-
lades via ordinarie verksamhetsstöd. För att finan-
siera sommarprojektet söktes och beviljades totalt  
1 000 000 kronor för att marknadsföra sommar-
verksamheten, utsmycka och ”sommarrusta” teater-
byggnaden samt förse kringverksamheten med ma-
terial och personal. Karlstads kommun gick in med 
ett stöd av 800 000 kronor medan Region Värmland 
beviljade en finansiering av projektet med 200 000 
kronor. Beslutet motiverades med att projektet väl 
bidrog till insatsområdet Livskvalitet - kreativ kultur, 

att ”stärka och utveckla mötesplatser och arenor för 
olika former av kreativ verksamhet, att använda kul-
turen i profilering av regionen och satsa på spetsom-
råden som ger avtryck nationellt och internationellt, 
samt utveckla besöksnäringen”.

Projektets genomförande
Wermland Operas verksamhet för sommaren 2013 
kretsade alltså kring familjeföreställningen Shrek the 
musical. Föreställningen hade redan spelats ett antal 
gånger mellan den 25 april till 15 maj. Sedan gjorde 
man en månads uppehåll och den 15 juni öppnades 
operahuset upp på nytt för att turister samt karlstads-
bor och värmlänningar som semestrade på hemma-
plan skulle kunna ta del av Sommarverksamheten.

Redan den 5 juni inleddes sommarverksamheten 
i museiparken. Här uppträdde Shrek-ensemblen i 
mask och kostym tillsammans med en kompgrupp 
för att göra Karlstadspubliken uppmärksam på att 
det var möjligt att besöka operahuset under som-
maren och se Shrek the musical. 

Den 15 juni inleddes Wermland Opera Sommar. För 
att markera invigningen gavs en utomhuskonsert 
av ”brunnskaraktär” utanför Karlstads teater. I sam-

Wermland Opera Sommar



E t
Långköraren på Wermland Opera, Evigt ung, är 
verkligen evigt ung! Efter att ha spelats över 120 
gånger i Karlstad, senast på nyårsafton 2012 på 
Wermland Operas Stora scen var det dags igen i 
november 2013. Nu fick gamlingarna åka på en 10 
mil lång turné till Örebro där Länsteatern i Örebro 
längtat efter att få se dem äntra scenen. 
Den 22 november var det premiär för Evigt ung på 
stadens Länsteater. Närkingarna mottog föreställ-
ningen lika entusiastiskt som värmlänningarna och 
efter en månads spelperiod kunde man summera 
ihop till 18 fulla hus med roade och rörda örebroare. 

Handling
De sedan länge pensionerade sångarna bor kvar 
på den nedlagda teatern och minns de fornstora 
dagarna. En gång om dagen tar deras sköterska 
ut dem framför järnridån på scenen till en kulturell 
trivselstund med andliga sånger och Gullan Borne-
marksvisor. Trivselstunden tar sig dock en helt an-
nan vändning än vad sköterskan och publiken tänkt 
sig. För under den bräckliga fysiken bankar fortfa-

rande unga, starka hjärtan med spelglädje och ung-
domligt uppror i behåll. Deras nycker har överlevt, 
liksom gamla oförrätter och gammal kärlek, men 
inte minst talangen och alla de gamla rocklåtarna 
som de kunde sjunga bättre än någon annan! Kort 
sagt; det handlar om generationen som vägrade bli 
gammal, som ville vara evigt ung, Forever Young.

I Erik Gedeons verk är det skådespelarna som står i 
centrum och musikaliskt illustreras de av pärlor från 
pop- och rockvärlden. Erik Gedeon har valt låtar 
med både textlig och musikaliskt dramatisk kvalitet. 
I Evigt ung poängterar han att vi ska ha respekt för 
de äldre, vilket börjar med att vi ser dem, försöker 
att förstå dem och inte isolerar dem som en onyttig 
grupp i ett effektivt samhälle. Humor är att le till-
sammans med dej, inte åt dej!

Medverkande
Ann Sigurdson, Anna-Maria Krawe, Cecilie Nerfont 
Thorgersen, Björn Eduard, Christer Nerfont, Jakob 
Petrén, Jonas Schlyter.

”Ja, ska ni se något på 
scen i år, se då detta.”

- NWT

Gästspel i Örebro

”Manuset är genialiskt. 
Ensemblen är världsklass” 

 NWT

”... humor som är obetalbar” 

- DN

band med detta öppnades också uteserveringen 
och vi bjöd på Shrektårta med kaffe eller saft. Pu-
bliken satt på uteserveringen eller i gräset utanför 
teatern, fikade och lyssnade på blåsarseptetten som 
framförde en varierad repertoar. Då denna vackra 
försommardag sammanföll med Karlstads stadslopp 
var mycket folk i rörelse och många som enbart tänkt 
sig att följa deltagarna i Stadsloppet kunde utvidga 
sin upplevelse i trevnaden runt operahuset.

Invigningen hade föregåtts av sommaranpassning 
av Karlstad Teater; man hade smyckat entrén med 
somriga attribut som dessutom stämde överens med 
Shrekproduktionen, Karlstad kommun hade bidragit 
med två flaggstänger vid entrén där färgglada och 
passande flaggor hade satts upp. Vi skapade även 
en uteservering på södra sidan av teatern. Inklusive 
föreställningen den 15 juni spelades Shrek the mu-
sical 15 gånger mellan 15 juni till 22 juli. Det blev en 
framgång för familjer då ca 1/3 av besökarna var i 
kategorin barn eller ungdom. Fördelningen mellan 
könen blev mer jämlik än under ordinär verksamhet 
eftersom hela familjer, med både kvinnor och män, 
var mer frekventa.

Samarbeten och marknadsföringsåtgärder
Samarbeten, samannonsering och utbyte av infor-
mation på boende- och aktivitets/nöjesanläggningar 
skedde tillsammans med Karlstads hotell och cam-
pingar, olika turistmål i Värmland samt andra kultur- 
och nöjesetablisemang. Bland annat riktade vi kom-
munikationen mot Norge via Visit Swedens norska 
webbsida tillsammans med flera andra värmländska 
aktörer. För att informera Karlstadsbor om att vi 
spelade Shrek the musical även under sommaren 
annonserade vi inte bara i tidningar och radio utan 
skickade även ut ett stort informationsblad till hus-
hållen i Karlstad. Turister som kommit till Karlstad 
utan vetskap om Wermland Operas sommarverk-
samhet försökte vi nå via boendeanläggningarnas 
informationskanaler. Även mer påtagliga kontakter 
skedde då de olika sagofigurerna i Shrek bland annat 
gästade Mariebergsskogen, Bomstadbaden, Skut-
berget och Karlstads centrum. 
Efter att ha tagit del av Turismverksamhetens under-
sökning via Attityd kunde vi också nöjt konstatera 
att vetskapen om oss ökat från 25% och 44% sedan 
förra undersökningen 2009. Ur biljettstatistiken går 
också att utläsa att av publiken som var 5 503 ut-
gjorde 1 582 personer (dvs 28,7%) tillresta; från an-
nan kommun i Värmland, från övriga landet eller från 
utlandet (främst från Norge). 
Marknadsföringsmaterialet märktes i enlighet med 
villkoret att det klart skulle framgå att Karlstads 
kommun och Region Värmland var medfinansiärer 
till projektet. 

Uppnådda mål
Målet att hålla teaterbyggnaden och området kring 
Wermland Opera öppet under juni och juli uppfyll-
des. Där nådde vi inte enbart den publik på 5 503 
personer som löst biljett till Shrek the musical utan 
även alla oräkneliga bofasta och turister som fick en 
positiv upplevelse av att se ett öppet operahus och 
ett levande område runt Karlstads teater under som-
marmånaderna. Vi kompletterade dessutom värm-
ländska sommarutbudet med professionell musikal 
på internationell nivå.



Under 2013 samsades vårsäsongens konsertserie 
Romantik och höstsäsongens serien som kallades 
Jubileumssäsongen 2013-2014. Satsningen hösten 
2012 att ge abonnenter en bonus med introduktio-
ner en timme före föreställningen hade fallit väl ut 
så detta fortsatte även under samtliga konserter 
2013. Dessutom fortsatte arbetet med att få vår 
publik att trivas på Karlstad CCC. En publikenkät 
genomfördes under våren så att vi kunde fokusera 
på de områden publiken fann mest angelägna och 
resultatet av enkäten genomsyrade sedan verk-
samheten kring konserterna under 2013. 

På vårsäsongen kunde konsertabonnenter och övrig 
publik njuta av Trettondagskonserten, en Mahler-
konsert samt en gala till Richard Wagners ära.

Trettondagskonserten Norden möter Wien leddes 
av Anders Nilsson och solist var Gjermund Larsen 
på fiol. Här fick publiken lyssna till både nordiska 
kompositörer som Alfvén och Lumbye och wie-
nerkompositörerna Mozart och Strauss. På Tret-
tondagsaftonen gavs konserten på Karlstad CCC. 
Publiken hade här möjlighet att äta supé före kon-
serten och efter konserten inbjöds alla till bal. Man 
kunde dansa till en kvartett som framförde valser 
och till orkesterns egen dansorkester Wagnerz. 
Trettondagskonserten gavs därefter som turné i lä-
net; Arvika, Torsby, Säffle, Hämnäs och Karlskoga.

Konserten Mahlersymfoni i mars innehöll Gustav 
Mahlers Symfoni nr 4 där Anna-Maria Krawe var 
sopransolist i sången Das himmlische Leben. På 
programmet stod också Johannes Brahms Konsert 
för violin, cello och orkester där violinist Anders 
Nilsson och cellist Gudmund Ingwall var solister. 
Konserten dirigerades av Henrik Schaefer. 

Vårsäsongens sista konsert gavs onsdagen den 
22 maj, vilket var Richard Wagners 200-årsdag. 
Tonsättaren firades med en riktig gala där delar ur 
hans egna operor Parsifal och Valkyrian spelades. 
Men även andra tonsättares verk som skrivits till 

Wagners minne framfördes; Pendereckis   Als Ja-
kob erwachte, Arvo Pärts  Tabula rasa samt John 
Adams Amfortas sår ur Harmonielehre. Henrik 
Schaefer dirigerade och baryton Anders Larsson 
var solist. 

Efter sommaruppehållet var det så dags för en ny 
konsertserie. Den fick namnet Jubileumssäsongen 
2013-2014 eftersom det under den kommande sä-
songen fanns mycket att fira: Wermland Operas or-
kester hade 25 årsjubileum, Giuseppe Verdi skulle 
ha fyllt 200 år och Benjamin Britten 100 år. 

Ytterligare en ambition för säsongen var att fram-
föra ett verk av en kvinnlig kompositör per konsert. 
En ambition som renderade ett stipendium från 
stiftelsen KVAST till Wermland Operas orkester.
Wermland Opera öppnade höstsäsongen med 
Önskekonsert under ledning av Cecilia Rydinger 
Alin Konsertabonnenterna hade fått önska stor del 
av repertoaren och den ukrainska sandkonstnärin-
nan Kseniya Simonova gjorde också den vackra 
konserten till en mycket speciell visuell upplevelse. 
Jonas Viklund, klarinett och Kjell Erik Paulsrud, 
trumpet var solister under kvällen. Till denna kon-
sert bjöds pensionerade musiker ur Wermland 
Operas orkester in samt även annan personal som 
jobbat med orkestern under de 25 åren.
 
Johannes Gustavsson dirigerade sedan Requiem av 
Verdi på dennes 200 årsdag den 10 oktober 2013.  
I samarbete med musiker och korister från Inge-
sunds Musikhögskola framfördes verket av Werm-
land Operas orkester och de fyra solisterna Ann-
Louice Lögdlund, Katja Lytting, Jonas Durán och 
Marcus Jupither. Den kvinnliga kompositören för 
dagen var Lili Boulanger.
 
Sista jubilaren för 2013 var Benjamin Britten. Den 
22 november dirigerade Daniel Blendulf orkestern 
i verk av 100-årsjubilaren Britten, men även av 
Britta Byström, Arvo Pärt och Felix Mendehlsson.

Konsertserien på Karlstad CCC

CONCERT 
KARLSTAD CCC



2013 fortsatte satsningen på kammarmusik, då 
medlemmar i Wermland Operas orkester samlas 
i mindre konstellationer för att musicera tillsam-
mans under namnet Klassisk lördag. I mars, den 
sista gången man framträdde på Gamla Werm-
landsbanken invid Karlstads torg, var det stråkar-
nas konsert.  En violinduo, en stråkkvintett och en 
oktett tog sig an verk av Jean Marie LeClair, Elfrida 
Andree och Max Bruch.

Efter sommaruppehållet flyttade de klassiska lör-
dagarna hem. I flera år har lördagskonserterna 
getts på olika ställen i Karlstad men nu tyckte vi 

CONCERT 
Klassisk lördag 

Året då Klassisk lördag flyttade hem

att det var dags att presentera dem i Operahuset. 
I Operahuset ges konserterna antingen i Operaca-
féet eller i teatersalongen och tanken är att man 
ska kunna fika i kaféet före konserten. Försöket 
att flytta hem har slagit mycket väl ut under hös-
ten. De två konserterna som getts i Operacaféet 
Döden och Flickan samt För tidens ände, fylldes 
snabbt till brädden av publik. Lördagen i oktober 
då hela orkestern samlades på Stora scenen för 
att framföra verk av Richard Strauss, Berlioz och 
Halévy med sångsolister och dirigent, fylldes först 
caféet och därefter stor del av salongen. 

Medverkande 

Stråkfest 9 mars
Anders Nilsson, Torbjörn Strand, Rickard Lazar, Fredrik Andersson, 

Tomas Heinemann, Fredrik Hulthe, Lars Inge Bjärlestam, Karl Kinberg

Döden och Flickan 12 oktober
Richard Lazar, Anna Olsson, Fredrik Hulthe, 

Gudmund Ingwall, Jonas Landén, Martin Salomonsson

Richard Strauss 26 oktober
Martin Andersson, AnnLouice Lögdlund, 

Anna-Maria Krawe, Wermland Operas orkester

För tidens ände 2 november
Anne Hegna Grumer, Fredrik Andersson, Thomas Heinemann, 

Gudmund Ingwall, Karl Kinberg, Kjell Erik Paulsrud, Martin Sturfält



Svensk Scenkonsts branschdagar är årets största 
sammankomst för ledare och styrelser i scenkonst-
branschen. 

Branschorganisationen Svensk Scenkonst höll 2013 
sin årliga stämma i Karlstad. Årets branschdagar  
genomfördes 15 och 16 maj i Karlstad med Werm-
land Opera som värd. Närmare 250 personer- chefer, 
styrelseledamöter, politiker och representanter för 
myndigheter, departement, avtalsparter och intres-
seorganisationer deltog. Branschdagarna inleddes 
med själva stämmoförhandlingarna. Till ordförande 
valdes kommunalrådet Per-Inge Lidén.

Svensk scenkonsts stämma 15 och 16 maj

Fritiofs Saga
Den 16 maj kunde bland andra deltagarna i Svens 
Scenkonsts stämma bevista det unika framförande 
av operan Fritiofs saga på Wermland Operas Stora 
scen.

Elfrida Andrées och Selma Lagerlöfs opera Fritiofs 
Saga hade restaurerats och bearbetas till en tim-
mes ”opera i konsertformat” och under chefdiri-
gent Henrik Schaefers ledning framförde Wermland 
Operas orkester verket med solisterna AnnLouice 
Lögdlund, Anna Maria Krawe, Anders Håkansson 
och Richard Laby.

Bakgrund till operan:
Kungliga operan anordnade en tävling 1896 då det 
nya huset vid Gustav Adolfs torg skulle invigas. Ton-
sättaren, körledaren och dirigenten Elfrida Andrée 
tonsatte då Selma Lagerlöfs textbearbetning av 
Esaias Tegnérs ”Frithiofs saga” och skickade ano-
nymt in tävlingsbidraget. Bidraget vann inte och 
hamnade i Musikaliska Akademiens arkiv, där text 
och noter blev kvar i ospelbart skick.

På operachef Ole Wiggo Bangs uppdrag letade mu-
sikforskaren Anders Wiklund fram materialet. Som 
specialist på att restaurera gamla operor såg han till 
att operan till stora delar blev möjlig att spela. Ole 
Wiggo Bangs bearbetning resulterade i en timmes 
opera i konsertformat.

Frithiofs Saga

Nabucco

Som värd för dagarna bjöd Wermland Opera på fö-
reställningar och konserter insprängda mellan öv-
riga olika programpunkter, större debatter. Vi pre-
senterade föreställningarna/konserterna Färgspel, 
Shrek the musical och Frithiofs saga. Mötesdelta-
garna bjöds även på mingelbuffé av Landshövding 
Kenneth Johansson i Residenset. Karlstad kommun 
bjöd generöst på inträde och lunch på Sandgrund 
Lars Lerin-muséet  där Åke Frykberg hälsade väl-
kommen. Landstinget i Värmland bjöd på förtäring 
innan Shrekföreställningen och då välkomnade 
Landstingets vice ordförande Jane Larsson mötes-
deltagarna. Avslutningsvis bussades alla deltagare 
i den vackra försommarkvällen till Almars gård där 
Svensk scenkonst var värd för supén.

Nabucco i Halden
Även 2013 hade Wermland Opera ett lyckat samar-
bete med Opera Östfold i Halden, Norge.
Wermland Operas orkester spelade till operapro-
duktionen Nabucco av Giuseppe Verdi, dirigerad av 
Terje Boye Hansen och regisserad av Michael McCar-
thy. Operan gavs som en spektakulär utomhusföre-
ställning vid Fredrikstens fästning då mörkret börja-
de falla i juninatten. De tre föreställningarna började 
22.30 och varade fram till 00.30!

4 x Bach
Vid sidan av Konsertserien och Klassisk lördag gav 
Wermland Operas orkester en barockkonsert på Werm-
land Operas stora scen, som fick namnet 4x Bach.

Chefdirigent Henrik Schaefer ledde orkestern i musik 
av Johann Sebastian Bach och dennes söner Johann 
Christian Bach, Wilhelm Friedemann Bach samt Carl 
Philip Emanuel Bach. Man inledde med Johann Se-
bastian Bachs Brandenburgkonsert nr 2 och därefter 
följde en varsin symfoni av de tre sönerna. Konserten 
gavs även i Sunne kyrka.



Barn- och ungdomsproduktioner 2013

Orkestern Runt med Dan Bornemark
Riktad mot förskoleklass till och med årskurs 4.

Wermland Operas orkester åkte ut på skolturné till-
sammans med Dan Bornemark och produktionen 
Orkestern Runt. Det blev ett musikaliskt möte där 
barnen fick ta del av musik av tonsättare från Alice 
Tegnér, via Lennart Hellsing och Gullan Bornemark 
fram till Dan Bornemarks egna populära barnlåtar. 
Huvudsyftet var att låta barnen ta aktiv del i kon-
serten och sjunga med i sångerna samtidigt som 
de lärde känna orkestern och de olika instrumenten 
som ingår. För att närmare stifta bekantskap med 
instrumenten placerades barnen runt orkestern och 
under konsertens gång flyttades de runt för att höra 
olika klangbilder.
 
Till produktionen gjordes också ett omfattande in-
studeringsmaterial som lärarna kunde använda i sin 
undervisning före eller efter konserten. Konserten 
gavs även som offentlig föreställning på Lilla scenen 
under två lördagar.

Färgspel
Riktad mot barn och ungsom i alla åldrar.

Lagom till Svensk scenkonsts stämma på Wermland FOTNOT
I Norge är Fargespill på väg att bli ett fenomen. De har givit ut en CD-skiva som blev nominerad till ”Spelmanns-
priset” samt en bok som beskriver filosofin och metoderna. Färgspel har nu setts av över 100.000 personer. De har 
bland annat spelat för Aung San Suu Kyi, de brittiska och norska kungahusen och många, många fler. Nu har turen 
kommit till oss här på Wermland Opera!

Opera i maj 2013 kunde vi visa upp föreställningen 
Färgspel. Det är en explosiv, mångkulturell föreställ-
ning presenterad av fler än 60 barn och ungdomar 
från nästan 30 olika länder, inklusive Norge och Sve-
rige. Dessa aktörer har olika åldrar, skilda bakgrun-
der och representerar flera religiösa riktningar. De 
flesta av barnen och ungdomarna som medverkar 
har kommit som flyktingar och asylsökande.

Färgspel består av musik och dans som de medver-
kande tagit med sig från sina respektive hemländer 
och kombinerat med norsk folkmusik och urban 
ungdomskultur. För flyktingarna representerar det-
ta ett möte mellan dåtid och framtid och  för oss alla 
blir det ett möte där vi får ge varandra kulturella gå-
vor.  Filosofin bakom arbetet med att integrera flyk-
tingbarn i denna föreställning är att ”alla tar med sig 
det bästa de har och genom utbyte känner sig alla 
starka. När vi känner oss starka blir vi trygga och när 
vi är trygga blir vi generösa”.

I föreställningen på Svensk scenkonsts stämma 
medverkade dessutom barn från Kronoparkssko-
lan i Karlstad. Med stöd av Region Värmland kunde 
Wermland Opera genomföra detta förprojekt i Karl-
stad som resulterade i föreställningen. Redan under 

2014 kommer projektet att fortsätta i mindre skala 
i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Hagfors. Målet 
är att kunna presentera ett Färgspel med samtliga 
kommuner 2015.

Tantpresidenterna 
Riktad mot årskurs 4 – 6.

I oktober gästade musikteatergruppen ”Jag är här 
nu!”  Lilla scenen med sin föreställning Tantpresi-
denterna. Med humoristiskt tilltal, musikaliskt be-
rättande och medryckande  livemusik speglade de 
frågor om identitet, genus och självkänsla. I  fokus 
för deras produktion stod deras egen karaktär – den 
lekande tanten.  Den lekande tanten är en person 
som gör det hon tycker om utan att bry sig om vad 
andra  tycker. I föreställningen laddades hon med 
möjligheter och frihet och flera intressanta  frågor 
väcktes på resans gång. Vad innebär det t ex egent-
ligen att visa verklig respekt? Är vi samma personer 
när vi blir vuxna och gamla? 
En timme innan föreställningen började gjordes 
också rundvandringar med eleverna på Spinneriet. 
Lilla Scenen ligger vägg i vägg med Wermland Ope-

ras verkstäder där snickare, smeder, målare, söm-
merskor, perukmakare och sminkörer jobbar med att 
producera stora som små föreställningar. Publiken 
fick en unik möjlighet att följa med på guidad tur 
bakom kulisserna och hälsa på de olika hantverkarna.

6 skolföreställningar av Tantpresidenterna samlade 
långt över 1 000 stycken värmländska mellansta-
dieelever som dessutom gick uppskattade rund-
vandringar i verkstäderna. Under helgen därefter 
gavs även en officiell föreställning med samma 
upplägg.

Skolföreställning av Shrek the musical
Riktade mot högstadium och gymnasium.

Efter vårens och sommarens inledning med endast 
ordinarie föreställningar av Shrek gavs i septem-
ber fem skolföreställningar på dagtid. På kvällsfö-
reställningarna förekom naturligtvis också mycket 
barn, både hela skolklasser och barn som gick med 
sina föräldrar eller mor/farföräldrar. Som skolföre-
ställning var Shrek mycket eftertraktad och om-
tyckt och föreställningarna sålde snabbt slut.



Turnéproduktioner
Under 2013 gjorde Wermland Opera flera turnéproduktio-
ner vid sidan av den årliga julturnén; Minnesmiljöproduk-
tionerna Min Soldat och Leva Livet samt soaréprogram-
met Fyra och en flygel.

Minnesmiljö-projektet
Grunden i projektet var att bygga fysiska minnesmiljöer 
som tillsammans med en föreställning placerad i samma 
tidsepok stimulerade minnet, gav glädje och skapade en 
känsla av sammanhang. 

Efter att föreställningen spelats stod miljön kvar i fem da-
gar på boendet. De boende kunde då gå dit när det pas-
sade, kunde sitta i rummet, bläddra i tidskrifterna, plocka 
med föremålen, och från en radio lyssna på musiken som 
ingick i föreställningen. Studieförbundet Vuxenskolan och 
ABF medverkade också och fanns tillgängliga på boendena 
under tiden då rummet stod uppställt.

Min Soldat
Den första minnesmiljöproduktionen var Min soldat. Det är 
en föreställning med 1940-talstema där Wermland Opera 
tillsammans med Värmlands Museum återskapat miljön i ett 
40-talskök. Föreställningen utspelade sig i beredskapsti-
dens Värmland.

På scenen var Ann Sigurdson, Ingrid Langaard och Björn 
Eduard samt musikerna Pasi Pasanen på dragspel och Jon-
ny Lindström på saxofon. Regissör och scenograf var Karl 
Runqvist och manus skrevs av Dan Enwall. 40-talsrummet 
inklusive föreställning turnerade på 17 äldreboenden runt 
om i Värmland.

Leva Livet
Leva Livet var den minnesmiljöproduktionen som behand-
lade 1960-talet. Föreställningen tog plats i ett 60-talshem, 
skapat av Wermland Operas ateljéer tillsammans med 
Värmlands Museum med autentisk rekvisita från årtiondet 
och handlingen kretsade kring en vanlig familj. 

På scenen återfanns Ann Sigurdson, Björn Eduard och Ce-
cilie Nerfont-Thorgersen. Här fick publiken återstifta be-
kantskapen med TV-kannan, kobratelefonen, snurrfåtöljen 
och den första mannen på månen samt lyssna till låtar som 
”Nu ska jag leva livet”, ”Rosen”, ”Donna Juanita” med flera. 
Musikerna Pär Jorsäter, piano och Per-Arne Pettersson, bas 
medverkade också. Regissör och scenograf var Karl Run-
qvist och manuset var skrivet av Dan Enwall. 

60-talsrummet inklusive föreställning turnerade på 20 äld-
reboenden i de fyra kommunerna som ingick i projektet; 
Karlstad, Forshaga, Säffle och Sunne under hela våren 2013.

Soaré- FYRA & en Flygel
Den mycket uppskattade vårsoarén Fyra & en Flygel gäs-
tade Folkets Hus och Bygdegårdar runt om i Värmland un-
der april månad. Det var en helaftonsföreställning där en 
operasångerska, en sjungande illusionist, en violinist och en 
pianist med sin flygel bjöd på en lättsam och rolig vårsoaré 
med musik från G.F. Händel till Ted Gärdestad, ekvilibris-
tiskt piano- och violinspel samt häpnadsväckande trolleri-
konster!

Piano: Jakob Petrén Sång: Anna-Maria Krawe
Sång/illusionist: Peter Gröning Violin: Greger Siljebo

Julturné
Wermland Operas jultraditioner
Det finns två jultraditioner som Wermland Opera 
håller högt och som lyser upp decembermörkret 
för både våra anställda och publik i Karlstad och 
runt om i Värmland; Luciakonserterna på Karlstad 
CCC som sker i samarbete med Norrstrandsskolans 
musikklasser samt Julturnén som gästar nästan 
hela Värmland månaden innan julafton.

Wermland Operas Julturné 2013
Julturnén 2013 fick tillnamnet It´s beginning to look 
a lot like Christmas och de gästade bygdegårdar, 
ordenshus, IOGT-NTO lokaler och Folkets hus i hela 
Värmland. 

Petter Josteus, Lineah Svärd och Lasse Magnell 
kittlade julnerven med sång och musik som blan-
dades med krönikor, kloka och tokiga ord av Håkan 
Jäder.

Turnéplan:
22/11 Stranna Folkets Hus, Kärrbackstrand 23/11 Rämmens 
Bygdegård 26/11 Bygdegården Kväggeshyttan 27/11 Karlstad, 
Hemvägen 28/11 Solviks bygdegård 29/11 Charlottenberg 
Folkets Hus 30 /11 Rudskoga Bygdegård 1/12 Ulvsby Ordens-
hus 3/12 Råda Ordenshus 4/12 Högboda Folkets Hus 5/12 
Torpåsens Bygdegård 6/12 Deje Kulturhus 6/12 Acksjöns 
kapell, Karlstad 7/12 Ölmhults Bygdegård 8/12 Liljenäs skola 
10/12 Forshaga Folkets Hus 11/12 Bygdegården Svenshult, 
Hammarö 12/12 Stadshotellet Åmål 13/12 Sunnemo Folkets 
Hus 14/12 Skruvstad gamla skola 15/12 Mölnbacka Bygdegård 
17/12 Folkets Park Arvika 18/12 Lundsbergs Bygdegårdsfören-
ing 19/12 Operacaféet på Wermland Opera.



Arvika konsertförening
Bygdegårdarna i Värmland
Clarahälsan
Clarion Collection Hotel Drott
Comfort Hotel Bilan
Dalasinfoniettan
Elite Stadshotellet Karlstad
Fargespill, Bergen Norge
Folkets Hus och parker
Handelskammaren Värmland
Ibis Hotel Karlstad City
Karlstad CCC
Karlstads kommun
Karlstads Universitet

Samarbeten

Ole Wiggo Bang, opera- och orkesterchef
Christina Nilsson, adminstrativ chef
Jan Gimåker, kamrer
Susanne Jacobsson, löneadministratör
Gitte Nordman, receptionist
Pernilla Bergland Eduard, marknadschef
Johanna Sterner, grafisk formgivare
Camilla Nordström, operaproducent
Björn Eduard, sångare
Anne Bolstad, projektledare
Ann Sigurdson, sångare
AnnLouice Lögdlund, sångare
Cecilie Nerfont Thorgersen, sångare
Christer Nerfont, sångare
Anna-Maria Krawe, sångare (långtidskontrakt)
Pär Jorsäter, repetitör/pianist
Hans Wallstav, intendent
Kenneth van Baaren, smed/scenmästare
Björn Skansen, belysningsmästare
Lars-Olof Wijk, snickare
Maja A Wallstav, rekvisitör/attributör
Inger Friman, skräddare/teknisk producent från 1 juni
Anneli Thorén, skräddare
Lisa Duran, kostymansvarig
Ulrika Nilsson, mask- & perukansvarig/personalassistent
Elisabeth Näsman, maskör
Christina Johnsson, maskör
Annika Bohlin, orkesterproducent
Richard Lazar, konsertmästare från 1 juli
Magnus de Verdier, konsertmästare
Svante Olsson, 2:e konsertmästare
Torbjörn Strand, violin

Fredrik Andersson, violin
Anne Hegna Grumer, violin
Per-Olov Davidsson, violin
Anna Olsson, violin
Thomas Grönroos, violin
Matilda Gantelius, violin
Radu Mitnei, violin från 1 september
Thomas Heinemann, viola
Fredrik Öhman, viola
Fredrik Hulthe, viola
Rikard Bernström, viola
Gudmund Ingvall, solocellist
Karl Kinberg, kontrabas
Mats Nilsson, flöjt
Astrid Arnehed, flöjt
Malin Klingborg, oboe
Teresia Alm, oboe
Jonas Viklund, klarinett, tjänstledig från 1 juli
Marcos Péres Miranda, klarinett, tjänstledig från 1 juli
Annette Arvidsson, fagott
Stefanie Erdmann, fagott (tjänstledig)
Reinert Indrehus, horn från 1 september
Dag Larsson, horn
Kjell-Erik Paulsrud, trumpet
Jonas Landén, slagverk
Ewa Höögh van Baaren, säljare
Johanna Wernius, biljettkassör (föräldraledig)
Annika Landmark-Åkerberg, biljettkassör

Ole Wiggo Bang, opera- och orkesterchef
Christina Nilsson, administrativ chef
Camilla Nordström, operaproducent
Annika Bohlin, orkesterproducent

Pernilla Bergland Eduard, marknadschef
Anne Bolstad, projektledare
Inger Friman, teknisk producent (från 1 juni)

Ledningsgrupp

Tillsvidareanställd personal på Wermland Opera

Lucia- och julkonsert för hela familjen
Den 14 och 15 december gav Norrstrandsskolans 
musikklasser och Wermland Opera två lucia- och 
julkonserter på Karlstad CCC.

Årets konsert fick tillnamnet Från mörker till ljus, 
vilket medförde att några nya spännande verk fick 
plats i konserten. Salongen fylldes med lucior, 
tärnor, tomtar, dansare, musiker, finstämda lucia-
sånger och glad julmusik. Som en överraskning 
för både elever och publik dök dessutom hela 
gänget från Shrek the musical upp på scenen i 

Kulturskolan i Karlstad
Klara’s Café
Kronoparkskolan
Landstinget i Värmland
Landstingshälsan
Min Stora Dag
Musikhögskolan Ingesund
Norrstrandsskolans föräldraför-
ening
Opera Östfold
Region Värmland
Restaurang Båten
RESEO
Riksteatern Värmland

Rohm & CO
Scandic Hotel Winn
Scandic Karlstad City
Studieförbundet Sensus
Svensk Scenkonst
Svenska konsertbyrån
Svenska Kyrkan
Säffle konsertförening
Ung Kultur, Region Värmland
Våra Gårdar
Värmlands Museum 
Wermland Operas orkestervänner
Örebro Länsteater

Luciakonsert 2013
mask och kostym. De sjöng några låtar ur musika-
len och sjöng även tillsammans med eleverna. 

Samtliga elever på Norrstrandsskolans Musikklas-
ser, från årskurs 4 till 9, och Wermland Operas 
orkester framträdde för drygt 2000 personer i 
publiken!

Solist: Lena Näslund
Dirigent: Henrik Schaefer
Koreograf: Karin Lilja
Projektledare: Lena Gynnemo



Styrelsen för Stiftelsen Värmlandsoperan, fortsätt-
ningsvis kallad Wermland Opera, avger härmed 
redovisning för  tiden 1 januari – 31 december 2013, 
stiftelsens 39:e verksamhetsår.

Region Värmland är huvudman för Wermland Opera 
och en av tre huvudfinansiärer.

Wermland Operas verksamhet bedrivs i stiftelse-
form med Värmlands läns landsting och Karlstads 
kommun som ursprungliga stiftelsebildare.

Föreställningar och publik

Wermland Opera har under året presenterat sig en-
ligt följande (2012 och 2011 års siffror inom paren-
tes): Totalt 221 (257, 287) framföranden. Av dessa 
var 127 (119, 192) offentliga, 71 (67, 27) interna och 
23 (71, 68) skolföreställningar. Wermland Operas 
föreställningar har totalt besökts av 65 144  
(58 109, 67 726) personer varav 14 086 (11 277,
 11 275) var barn och ungdomar.

Vad gäller verksamhetens geografiska fördelning 
har 130 (170, 190) framträdanden skett i hemkom-
munen, 68 (72, 78) i övriga länet, 20 (12, 16) utom-
läns och 3 (3, 3) utomlands.
Se efterföljande statistik, även med fördelning per 
kommun.

Styrelse och arbetsutskott

Ordinarie ledamöter: Philip Johnsson, ordförande 
(s),  Katarina Hultkrantz, vice ordförande (m), Kerstin 
Einevik-Bäckstrand, (c) Ann-Christine Janhagen 
Olsén (s), Linda Larsson (s), Runar Patriksson (fp) 
och Fredrik Persson (s). 

Ersättare: Nils-Gunnar Andersson (s), Anna Dahlén 
Gauffin (s), Björn-Olov Hallberg (s), Mats Jarnemo 
(m), Lill Nilsson (v), Birgitta Sjögren-Sundberg (siv) 
och Monica Ståhl (kd).

Ordinarie ledamöter i AU: Philip Johnsson (s), 
Katarina Hultkrantz (m) och Ann-Christine Janhagen 
Olsén (s).

Förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föredragande i styrelsen: Ole Wiggo Bang och 
Christina Nilsson; Christina Nilsson även sekreterare.

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger och Arbets-
utskottet (AU) vid sju tillfällen.

Revisorer
Auktoriserad revisor Karin Selander med Stefan 
Ljungström som ersättare, båda från Deloitte. Or-
dinarie revisor utsedd av Region Värmland Jonny 
Mattsson (kd) med Benny Persson (c) som ersättare.

Firmateckning
Firman har tecknats av styrelsen i sin helhet eller av 
Philip Johnsson, Ole Wiggo Bang och Christina Nils-
son, två i förening.

Omsättning och resultat 2013
Omsättningen inklusive anslag och räntor är 77 045 
254 kr och resultatet är 82 423 kr.

Tillsammans med tidigare års balanserade resultat 
på 3 039 359 kr ger detta ett ackumulerat överskott 
på 3 121 782 kr, av vilket 100 000 kr enligt stadgarna 
är avsatt till en reservfond, återstående överskott på 
3 021 782 kr balanseras i ny räkning.

Kostnader för framtida produktioner har tagits un-
der 2013.
Se även efterföljande resultat- och balansräkningar.
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 Not 130101-131231    120101-121231

RÖRELSENS INTÄKTER
  Nettoomsättning  7 767 893 7 076 496
  Övriga intäkter  932 231  472 327

  8 700 124 7 548 823

RÖRELSENS KOSTNADER
  Övriga externa kostnader  -28 858 600 -28 225 463
  Personalkostnader 1 -47 721 915 -42 840 900
  Avskrivningar av materiella tillgångar 2 -448 393         -395 989

  -77 028 908 -71 462 352

RÖRELSERESULTAT  -68 328 784 -63 913 529

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
  Ränteintäkter  107 107 121 335

OFFENTLIGA ANSLAG
  Statens Kulturråd  34 969 000 34 730 000
  Region Värmland  20 270 191 19 054 000
  Karlstad Kommun  12 998 832  11 804 553

  68 238 023 65 588 553

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  16 346 1 796 359
 
BOKSLUTSDISPOSITIONER
  Överavskrivning inventarier  66 077    -66 077
  66 077 -66 077

RESULTAT FÖRE SKATT  82 423 1 730 282

Skatt  - -

ÅRETS RESULTAT  82 423 1 730 282

STIFTELSEN VÄRMLANDSOPERAN                                                                                                     ORG.NR: 873201-5311
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Markering
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  Not 131231 121231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
   Materiella anläggningstillgångar
      Inventarier    3 1 015 638 1 144 231
      Bostadsrätter       10 000   10 000
   1 025 638 1 154 231

Summa anläggningstillgångar  1 025 638 1 154 231

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
   Kortfristiga fordringar
      Kundfordringar  983 542 128 381
      Skattefordran  - 171 203
      Övriga fordringar  439 000 838 462
      Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    4 2 699 008 2 794 264

   4 121 550 3 932 310

   Kortfristiga placeringar  5 049 752 5 000 000
   Kassa och bank  3 169 756 2 587 528

Summa omsättningstillgångar  12 341 058 11 519 838

SUMMA TILLGÅNGAR  13 366 696 12 674 069

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
   Bundet eget kapital
      Reservfond  100 000 100 000
   Fritt eget kapital 
      Balanserat resultat  2 939 359 1 209 077
      Årets resultat  82 423 1 730 282

Summa eget kapital  3 121 782 3 039 359

OBESKATTADE RESERVER
   Avskrivningar utöver plan  - 66 077

Summa obeskattade reserver  - 66 077

KORTFRISTIGA SKULDER
   Leverantörsskulder  3 718 325 2 529 346
   Skatteskuld  75 542 -
   Övriga kortfristiga skulder  1 662 687 1 423 703
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    5 4 788 360   5 615 584

Summa kortfristiga skulder  10 244 914 9 568 633

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 366 696 12 674 069

Ansvarsförbindelser  1 020 914 1 274 080

BALANSRÄKNINGAR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

VÄRDERINGSPRINCIPER
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och 
uttalanden från Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer. Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

NOTER

        ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

 MEDELANTAL ANSTÄLLDA 2013 2012

    Kvinnor 43 41
    Män 49 51

    Totalt 92 92

 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2013 2012

    Löner och andra ersättningar 32 118 920 30 385 619 
       Sociala kostnader 14 881 344 11 938 097
    (varav pensionskostnader) (5 500 593) (3 465 903)

 TOTAL ANTAL ANSTÄLLDA PERSONER 257 290

        AVSKRIVNINGAR

 Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Avskrivning sker med 
 20% per år. Förbättringar i annans fastighet, som aktiverats, skrivs av med 10% per år.

        INVENTARIER   
  

 ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN  2013 2012

   Ingående anskaffningsvärde 2 135 527 1 263 045

   Inköp 319 800 939 490 
   Utrangeringar -57 776     -67 008

   Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 397 551 2 135 527

 ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN  2013 2012

   Ingående avskrivningar enligt plan -991 296 -662 315
   Årets avskrivningar enligt plan -448 393 -395 989
   Utrangeringar 57 776      67 008
   Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 381 913 -991 296

      Utgående planmässigt restvärde 1 015 638 1 144 231

    Anskaffningsvärdet utgörs av de senaste fem årens anskaffningar.

STIFTELSEN VÄRMLANDSOPERAN                                                                                                    ORG.NR: 873201-5311
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NOTER forts

        FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 
  2013 2012

   Förutbetalda lokalhyror 2 297 933 2 202 006
   Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 401 075    592 258

  2 699 008 2 794 264

        UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
  2013 2012

      Semesterreserv 452 828 562 739
      Upplupna lönekostnader 801 081 793 177
      Upplupna pensionskostnader 1 482 125 1 377 335
      Övriga upplupna kostnader 758 710 2 375 075
      Förutbetalda intäkter 1 293 616       507 258

  4 788 360 5 615 584

Karlstad 2014-02-17

  Philip Johnsson                                         Katarina Hultkrantz                                                 

Kerstin Einevik-Bäckstrand Ann-Christine Janhagen Olsén Linda Larsson

                               Fredrik Persson                                                  Runar Patriksson

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2014-03-13

STIFTELSEN VÄRMLANDSOPERAN                                                                                                    ORG.NR: 873201-5311
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OPERA & MUSIKAL

WO ORKESTER

Trettondagskonsert, 5-13 jan  6   6 1 5   6 1 663 24  1 687

Bach Karlstad, 8 feb  1     1 1        1  139 9  148

Kyrkoherdeinstallation Sunne, 10 feb  1     1   1       1  200    200

Bach Sunne, 10 feb  1     1  1      1  92    92

Brahms & Mahler, 7 mars  1     1  1        1  899  34  933

Klassisk lördag, 9 mars  1     1  1        1  70  3  73

Svensk scenkonst stämma, 17 maj  1    1  1        1  249    249

Wagnergala, 22 maj 1     1 1        1  839  3  842

Nabucco Halden 3     3      3   3  10 000    10 000

5-6 juni 2     2  2        2  7 000 1 000   8 000

Sommarkonsert Brasskvintett, 15 juni  1     1  1        1  250  8  258

Önskekonsert, 5 sep 1     1  1        1  1 107  17  1 124

LLA LiV 150 år, 30 sep samt 1 okt  2     2  2       2  5 000    5 000

Requiem G. Verdi Karlstad, 10 okt  1     1  1        1  937  26  963

Requiem Arvika, 12 okt  1     1  1       1  200  100  300

Döden och Flickan, 12 okt 1   1 1    1 56 4 60

Richard Strauss, 26 okt 1      1  1       1  234  4  238

För tidens ände, 2 nov  1     1  1        1 73  3  76

Hyllning till Britten, 22 nov 1     1  1       1 780  8  788

Luciakonserter, 14-15 dec 2   2 2    2 1 762 395 2 157

SUMMA  29 1    30  19  8  0  3  30  31 550  1 638  33 188

STATISTIK ANTAL SPELNINGAR 
PER TYP

ANTAL SPELNINGAR 
GEOGRAFISKT

PUBLIK-
ANTAL

Offentlig

Hemko
mmun

Intern
Hemlän

Sko
l

Utomlän

Vuxna
To

tal
Utomlands

Barn/U
ngd

To
tal

To
tal

Shrek the musical 75   5   80 80       80 11 693  9 718 21 411

Evigt ung  18      18     18   18  2 903   2 903

SUMMA 93    5  98 80    18   98  14 596  9 718  24 314

Offentlig

Hemko
mmun

Intern
Hemlän

Sko
l

Utomlän

Vuxna
To

tal
Utomlands

Barn/U
ngd

To
tal

To
tal

Offentlig

Hemko
mmun

Intern
Hemlän

Sko
l

Utomlän

Vuxna
To

tal
Utomlands

Barn/U
ngd

To
tal

To
tal

Offentlig

Hemko
mmun

Intern
Hemlän

Sko
l

Utomlän

Vuxna
To

tal
Utomlands

Barn/U
ngd

To
tal

To
tal

Offentlig
Hemko

mmun

Intern
Hemlän

Sko
l

Utomlän

Vuxna
To

tal
Utomlands

Barn/U
ngd

To
tal

To
tal

SUMMA 127 71 23 221 130 68 20 3 221 51 058   14 086   65 144

          

Orkestern runt 2  11 13 2 11   13 170 1 420 1 590 

Tantpresidenterna 1  6 7 7    7 138 1 210 1 348

Färgspel  1  1 1    1 250  250

Stråkkonsert på Skogsb. skolan   1 1 1    1 50 100 150

SUMMA 3 1 18 22 11 11   22 608 2 730 3 338

Min Soldat (Kultur i vården)  17  17 1  16   17 863  863

Leva livet (Kultur i vården)  19  19 10 9   19 1 138  1 138

Soire 1 10  11 4 6 1  11 623  623 

Julkonsertturné 1 23  24 5 18 1  24 1 680  1 680

SUMMA 2 69  71 20 49 2  71 4 304  4 304

BARN & UNGDOM

VUXENTURNÈ 

TOTALT WO



STATISTIK

ANTAL SPELNINGAR samt PUBLIKANTAL, geografisk specifikation

HEMLÄN

Arvika 8 716  220

Eda 5 260

Filipstad 2 153

Forshaga 8 783 360

Grums 3 146

Hagfors 3 305 120

Hammarö 5 595 480

Karlstad                130 46 675 12 661

Kil 2 106 

Kristinehamn 4 206

Sunne 8 712  240

Säffle 5 325   

Torsby 11 549     

Årjäng 4 318    

SUMMA 198 51 849 14 081

UTOMLÄNS

Karlskoga 1 250 5

Åmål 1 142

Örebro 18 2 903 

SUMMA 20 3 295 5

UTOMLANDS

Halden 3                   10 000

TOTALT                  

SUMMA 221                65 144 14 086

Antal spelningar      Publikantal         Varav unga

Antal spelningar      Publikantal         Varav unga

Antal spelningar      Publikantal         Varav unga

Antal spelningar      Publikantal         Varav unga

STATISTIK

Arvika 260 

Eda 318 2

Filipstad 60

Forshaga 162   434

Hagfors 127 134

Hammarö 343 200

Karlskoga 58

Karlstad 491 418

Kil  110

Kristinehamn 80 

Sunne  50

SUMMA 1 899 1 348

KOMMUN                                                       Shrek the musical    Tantpresidenterna

  Antal tillfällen Antal personer

Barn 15 1 275

Vuxna  8   256

   Antal elever             Antal veckor 

          10  13

GUIDADE VISNINGAR

PRAKTIKANTER

på Stora scenen och Lilla scenen

PUBLIKSTATISTIKEN FÖR FÖRESTÄLLNINGARNA i Karlstad innehåller också all 
tillresande publik från övriga värmländska kommuner och övriga Sverige.

Antal elever vid skolföreställningarna av Shrek the musical och Tantpresidenterna 
redovisade per kommun:

SHREK THE MUSICAL
Åtta utsålda skolföreställningar spelas under januari 2014 för ungdomar från 
Arvika, Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Torsby, 
Årjäng samt Åmål.
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