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Teaterförbundet för scen och films verksamhet under 2015 har präglats av flera 

kollektivavtalsförhandlingar, kulturpolitiskt arbete och stöd till medlemmar på 

olika sätt.

En stor framgång under året var det nya pensionssavtal för institutionerna 

som blev klart efter långa och svåra förhandlingar. För våra dansare, sångare och 

musikalartister innebär avtalet ett rejält stöd vid omställning och karriärväxling. 

Dansarna, vars löner hållits nere av höga pensionskostnader, fick ett lönelyft 

på 10 procent! Det nya avtalet ger också ett fackligt inflytande över regler och 

förmåner.

Under våren presenterades att det gamla filmavtalet ska sägas upp och 

ersättas av en statlig filmfinansiering. Teaterförbundet välkomnar detta! Sverige 

behöver en filmpolitik med både bredd och spets, som är oberoende av visnings-

plattform och innebär ett starkt stöd för upphovsrätten. Vi har under året varit 

mycket aktiva när det gäller vår hållning, publicerat debattartiklar, uppvaktat 

politiker både ensamma och tillsammans med andra branschorganisationer. 

Ett stort arbete har lagts ner på att följa utvecklingen beträffande upphovs-

rättsliga frågor och nära 82 miljoner kronor fördelades i ersättningar genom 

Teaterförbundets rättighetsbolag

Vi arbetar också vidare med att erbjuda våra medlemmar utbildning i fackligt 

arbete. En webbaserad facklig grundkurs för våra medlemmar producerades 

under året och finns tillgänglig på hemsidan, liksom en webbaserad utbildning i 

arbetsmiljö på filminspelningar.

Rekrytering är fortsatt en huvudfråga för förbundet. Till vår stora glädje 

anslöt sig en ny yrkesgrupp till Teaterförbundet under året, casting directors. 

Genom Teaterförbundet kunde de driva igenom frågan att även fortsatt bli namn-

givna för sina insatser i film och tv-serier.

Vi vill att filmen och scenkonsten ska spegla det samhälle vi lever i, både i 

vårt yrkesliv och i det som visas på scenen och i filmen. Teaterförbundets styrelse 

har tillsatt en normkreativ arbetsgrupp som varit mycket aktiv under året. Det 

arbetet är fortsatt prioriterat.

Vi har under året deltagit i många olika evenemang där våra medlemmar, fun-

nits på plats för information och rekrytering, bland annat på Scenkonstbiennalen 

i Malmö och filmfestivalerna i Göteborg och Stockholm. Läs mer om vad vi gjort i 

årsberättelsen för 2015.

Jag är otroligt stolt över allt det som Teaterförbundets medlemmar gör!

Anna Carlson

ordförande

/FÖRORD

FOTOGRAF: KRISTIAN POHL
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MEDLEMMAR 

Vid årets slut var antalet medlemmar i Teaterförbundet  

8 299 (föregående år 8 252). 

Av dessa var antalet aktiva medlemmar 7066 (7 075) 

varav 769 (563) dubbelanslutna med annat fackförbund 

än Teaterförbundet som huvudorganisation och 164 (180) 

studerandemedlemmar.  Antal passiva medlemmar var  

1 233 (1177).

Under året beviljades 585 (482) personer inträde i 

förbundet, 361 (312) medlemmar utträde, 143 (152) med-

lemmar blev uteslutna på grund av bristande betalning och 

34 (37) medlemmar avled under året.

                              

Kön och åldersfördelning 

(inkl dubbelanslutna medlemmar)

Ålder Kvinnor (%) Män (%)

30 år eller yngre 8,8 5,1

31 år - 40 år 13,1 13,6

41 år – 50 år 14,0   9,3

51 år – 65 år 15,5 8,7

66 år eller äldre 5,9                  6,0

Totalt: 57,3 42,7

AVDELNINGAR, KLUBBAR OCH RÅD

Stommen i förbundets organisation utgörs av yrkesavdel-

ningarna.  Som anställd på en institutionsteater, oberoende 

av anställningsform, tillhör medlemmen även en lokalav-

delning. På andra arbetsplatser än institutionsteatrar finns 

möjligheten att bilda fackklubbar. Därutöver finns region- 

råd för det regionala arbetet med scen- och filmpolitik, 

kompetensutveckling och arbetsmarknadspolitiska frågor.  

Regionrådens ledamöter utses av yrkesavdelningarna.

Studenter vid medlemsgrundande utbildningar kan bli 

studerandemedlemmar i Teaterförbundet. Vilka dessa 

utbildningar är finns att läsa på förbundets hemsida. Stude-

randemedlemmar tillhör enbart yrkesavdelningar.  Detsam-

ma gäller för medlemmar som tillhör yrkesavdelningarna 

Nedan redovisas samtliga avdelningar med sitt medlemsan-

tal per den 31 december 2015.

Yrkesavdelningar Antal

101 Artistavdelningen 182

102 Dansavdelningen 635

103 Pedagogavdelningen 397

104 Filmavdelningen 555

105 Teknikeravdelningen 1150

110 Skådespelaravdelningen 2744

111 Sångaravdelningen 376

112
Administration/Produktion/
Kommunikationsavdelningen

469

113 Musikalartistavdelningen 410

114 Scenografi- och kostymavdelningen 261

115 Ljus/ Ljud/ Maskavdelningen 348

116 Dramaturgavdelningen 56

117 Biografavdelningen 249

118 Sveriges Filmregissörer 166

119 Svenska Regissörsföreningen 292

199 Casting directors 24

för pedagoger och biografpersonal.  För biografavdelningen 

har inrättats en särskild indelning i klubbar grundad på 

arbetsgivartillhörighet. 

 



 7TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 2015

/ORGANISATION

Lokalavdelningar Antal

1 Kungliga Operan 252

2 Kungliga Dramatiska Teatern 230

3 Kulturhuset Stadsteatern 372

4 Göteborgs Stadsteater 118

5 GöteborgsOperan 184

6 Folkteatern i Göteborg 34

7 Malmö Stadsteater 48

8 Helsingborgs Stadsteater 54

9 Östgötateatern 76

10 Uppsala Stadsteater 66

11 Norrbottensteatern 37

12 Borås Stadsteater 35

13 Teater Västernorrland/Scenkonstbolaget 24

14 Västmanlands Teater 30

15 Riksteatern 110

16 Örebro Länsteater 25

17 Regionteatern Blekinge Kronoberg 21

18 Västerbottensteatern 31

19 Dalateatern 13

20 NorrlandsOperan 38

21 Malmö Opera  117

22 Smålands Musik &Teater 31

23 Wermland Opera 23

25 Folkteatern i Gävleborg 14

26 Byteatern Kalmar Läns Teater 8

27 Regionteater Väst, Boråsscenen                 16

28 Regionteater Väst, Uddevallascenen 17

29 Teater Halland 13

30 Norrdans/ Scenkonst Västernorrland 9

31 Länsteatern på Gotland 3

32 Folkoperan 15

33 Skånes Dansteater 19

34 Giron sámi teáhter 5

35 Scenkonst Sörmland 2

36      Dansens Hus 9

Fackklubbar

50 Dansalliansen 34

51 Malmö Live Konserthus AB 5

52 Astrid Lindgrens Värld 4

55 Teateralliansen 145

131 SF Bio Stockholm 60

132 SF Bio Göteborg 37

133 SF Bio Malmö 11

134 Svenska Bio 26

135 Eurostar 6

136 Svenska Bio Skövde 5

137 Svenska Bio Stockholm 3
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KONTAKTPERSONER

Vid utgången av året hade yrkesavdelningarna följande 

kontaktpersoner inom förbundsstyrelsen (FS) och kansliet:

Yrkesavdelning Huvudkontakt FS Extra kontakt FS Kontakt kansliet

101   Artistavdelningen Minna Krook Måns Clausen Maria Rasmussen

102   Dansavdelningen Daniel Norgren Jensen Minna Krook Maria Rasmussen

103   Pedagogavdelningen Ulrika Dalenstam Simon Norrthon Henrik Björnklint

104   Filmavdelningen Annika Stödberg Thomas Nording Madeleine Wagemyr

105   Teknikeravdelningen Thomas Nording Martyna Lisowska David Grepo

110   Skådespelaravdelningen Inga Onn/Måns Clausen Zofi Nilsson Madeleine Wagemyr

111   Sångaravdelningen Simon Norrthon Anna Carlson Julia Reinhard

112   Administration/Produktion/  
            Kommunikationsavdelningen

Therése Hörnqvist Robert Forsman David Grepo

113   Musikalartistavdelningen Martyna Lisowska Therése Hörnqvist Julia Reinhard

114   Scenografi- och kostymavdelningen Zofi Nilsson Daniel Norgren Jensen Maria Rasmussen

115   Ljus/Ljud/Maskavdelningen Robert Forsman Ulrika Dalenstam Henrik Björnklint

116   Dramaturgavdelningen Anna Carlson - Henrik Björnklint

117   Biografavdelningen Anna Carlson Peter Schildt David Grepo

118   Sveriges Filmregissörer Peter Schildt Pontus Plænge Ulf Mårtens

119   Svenska Regissörsföreningen Pontus Plænge Inga Onn Julia Reinhard
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Förbundsstyrelse

Ordförande   Anna Carlson

1:e vice ordf  Minna Krook 

2:e vice ordf Thomas Nording 

Ledamöter Ulrika Dalenstam 

  Therése Hörnqvist  

  Simon Norrthon 

  Pontus Plaenge 

  Peter Schildt 

  Måns Clausen 

  Robert Forsman

  Martyna Lisowska 

  Zofi Nilsson 

  Daniel Norgren-Jensen 

  Inga Onn 

  Annika Stödberg

Verkställande utskottet

Anna Carlson  

Minna Krook 

Thomas Nording 

Therése Hörnqvist 

Peter Schildt

Revisorer

Ordinarie Gunilla Wernelind (aukt rev)
  Gustav Levin 

Suppleanter Linda Andersson (aukt rev)
  Mikael Andersson 

Förvaltningsutskottet

Hade under året samma sammansättning som det verk- 

ställande utskottet.

Ekonomi- och placeringskommitté

Shoshana Kushner, Jaan Kolk

Normkreativ arbetsgrupp

Måns Clausen, Ing Onn, Zofi Nilsson, Nina Rudawski,  

Joel Almroth, Jenny Larsson

Arbetsgruppen för organisationsfrågor

Thomas Nording, Martyna Lisowska,  

Therése Hörnqvist, Pontus Plaenge, Robert Forsman  

Egenföretagarrådet

Zofi Nilsson, ordf, samt representanter utsedda av yrkes- 

avdelningarna

Stipendiekommittén

Anna Carlson, Björn Granath, Steve Kratz,  

Lina Englund, Cecilia Nilsson

Hedersråd 

Busk Margit Jonsson och Jan-Olof Strandberg

Valberedning fr o m 16/6, utsedd av riksstämman

Ulla Svedin ordf,  Philippa Wallér, Joel Almroth,  

Anna Sjövall, Kjäll Åkerblom

Mötesverksamhet

Förbundsstyrelsen hade under året 8 ordinarie samman- 

träden.

Verkställande utskottet hade under året 16 sammanträden.

Förvaltningsutskottet sammanträdde 12 gånger under 

året.  

STYRELSE OCH KANSLI
/ORGANISATION
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KANSLI 

Förbundsdirektör

Jaan Kolk 

Stab

Sara Andersson, organisations- och rekryterings- 
ansvarig 
Åse Axberg, kommunikationsansvarig

Förhandlingar och medlemsservice

Lars Åström, jurist/ombudsman, chef för avdelningen  
(t o m 31/8)
Madeleine Wagemyr, jurist/ombudsman, chef för avdelningen 
(fr o m 1/9)
Maria Rasmussen, jurist/ombudsman 

Julia Reinhard, jurist/ombudsman
Christer Petersson, ombudsman (t o m 27/3)
David Grepo, jurist/ombudsman (fr o m 10/5)
Henrik Björnklint, jurist/ombudsman (fr o m 7/4)
Ulf Mårtens, chefsförhandlare upphovsrättsfrågor

Regionala skyddsombud

Eleonor Fahlén

Mårten Gunnartz

Administration och ekonomi

Shoshana Kushner, administrativ chef, stf kanslichef
Bengt Mannberg, handläggare ekonomi 
Yvonne Lindberg, handläggare ekonomi
Janette Skille, ansvarig medlemsregistret 
Yvonne Wahlström, handläggare medlemsregistret 
Heléne Ekdahl, sekreterare t o m 30/6
Mimi Raam Bräutigam, sekreterare 

Roger Kero, administratör med ansvar för växeln  
(fr o m 3/8)
Norberto dos Santos, vaktmästare

Rättighetsbolaget (Tromb)

Ulf Mårtens, vd  
Shoshana Kushner, administrativ chef
Moa Alfvén, jurist
Siv Hylén, systemansvarig
Lotta Lundkvist, handläggare

Teaterförbundets Service AB

Shoshana Kushner, vd
Lars Åström, ombudsman/jurist (t o m 31/8)
Marianne Persson, receptionist (t o m 30/6)

Redaktör för Scen & Film

Magdalena Boman 

REPRESENTATION

Teaterförbundet var vid årets utgång representerat i föl-

jande samarbetsorgan och arbetsgrupper:

AF Kultur

Rådet för kulturarbetsmarknaden: 

Jaan Kolk ordf, Pierre Ström suppl

Nätverket för scen och ton: 

Pierre Ström

Nätverket för film: 

Eleonor Fahlén

Copyswede

Styrelsen: Ulf Mårtens ordf  
Representantskapet: Shoshana Kushner

Valberedning: Madeleine Wagemyr

Dansalliansen

Styrelsen: Jaan Kolk, Minna Krook

/ORGANISATION



Dansarnas dagliga träning i Stockholm

Referensgrupp: Ulriqa Fernqvist, Johan Forsberg,  

Tyra Wigg

Djurgårdsmässans Stiftelse

Styrelse: Anna Carlson ordf, Beatrice Järås, Lars Edström, 

Gerd Andersson, Ivar Wiklander, Kristina Adolphson,  

Leo Cullborg

EURO MEI, Executive Committee

Eleonor Fahlén

Folksam/Förenade Liv/Teaterförbundet 

Försäkringskommitté

Minna Krook, Thomas Nording, Jaan Kolk och  

Shoshana Kushner

Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, partsgemensamt 

råd med Svensk Scenkonst

Anna Carlson, Måns Clausen, Ulla Berg Svedin

KLYS - Konstnärliga och litterära yrkesutövares 

samarbetsnämnd

Nämnden: Anna Carlson, Jaan Kolk, Pontus Plænge

Arbetsutskottet: Jaan Kolk

Arbetsgruppen för upphovsrättsfrågor: Ulf Mårtens,  

Moa Alfvén

KLYS skattegrupp: Shoshana Kushner,  

Madeleine Wagemyr

Arbetsgruppen för arbetsmarknadsfrågor:  
Pierre Ström, Jaan Kolk

KLYS mediegrupp: Åse Axberg

Samverkansgruppen för regional kulturpolitik:  
Sara Andersson

KLYS arbetsgrupp för skola/utbildning:  
Ulla Berg Svedin

Medieföretagen/Teaterförbundet Förtroenderådet

Anna Carlson, Jaan Kolk, Ulf Mårtens och  

Helene Bergstedt

Musikalliansen

Jaan Kolk ordf, Beatrice Järås suppl

Offentliganställdas Förhandlingsråd OFR

Överstyrelsen: Jaan Kolk ordf, Madeleine Wagemyr suppl                                                                                                                                          
Beredningsgrupp Pensioner och försäkringar samt statlig pen-
sionsgrupp (PA 03):
Madeleine Wagemyr

Beredningsgrupp Juridik: Madeleine Wagemyr

Beredningsgrupp Statistik: Vakant

Kontaktgrupp ”Fyrgruppen”: Jaan Kolk

PTK

Överstyrelsen: Jaan Kolk, ordf, Anna Carlson, 1:e suppl, 

Madeleine Wagemyr  2:e suppl
Styrelsen: Jaan Kolk 

TCO-Ö samordningen: Jaan Kolk,  

Madeleine Wagemyr

Förhandlingsgrupp för SvS-området: Jaan Kolk ordf,  

Madeleine Wagemyr

Förhandlingsgrupp omställningsavtalet TRS:  
Jaan Kolk, ordf
Arbetsmiljögruppen: Mårten Gunnartz

Skolverket

Rådet för dansarutbildning
Olof Westring, ordf, Gunilla Hammar (ersättare)
 

SAMI - Svenska artisters och musikers 

intresseorganisation 

Styrelse: Gunnar Lundberg, Madeleine Wagemyr

Stiftelsen Höstsol

Styrelse: Tomas Bolme ordf, Anna Carlson vice ordf,  

Meg Westergren, Marienette Dahlin

Svenska Filminstitutet, Nomineringsjury Guldbaggen 

Regissörer
Elisabet Gustafsson, Manuel Concha

TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 201512
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Skådespelare
Johan Gry, Cecilia Nilsson

Scenografi
Peter Bävman, Anneli Wemstad

Kostym
Jaana Fomin, Ingrid Sjögren

Mask/smink
Linda Boije af Gennäs, Per Åleskog

Svensk Teaterunion - Svenska ITI

Styrelse: Minna Krook vice ordf, Judit Benedek,  

Pontus Plaenge, Åse Axberg

Rådet: Kerstin Abrahamsson, Joel Almroth,  

Sara Andersson, Åse Axberg, Johan Bengtsson,  

Judit Benedek, Ulla Berg Svedin, Mireille Bergenström, 

Stefan Böhm, Anna Carlson, Måns Clausen, Leo Cullborg, 

Tove Dahlberg, Ulrika Dalenstam, Robert Forsman, Bert 

Gradin, Therése Hörnqvist, Sten Jensen, Jaan Kolk, Minna 

Krook, Jenny Larsson, Marie Larsson Sturdy, Kate R. Lind af  

Hageby, Stefan Moberg, Cecilia Nilsson,  Zofi Nilsson, 

Thomas Nording, Daniel Norgren-Jensen, Simon Norrthon, 

Thomas Nylander, Inga Onn, Pontus Plaenge, Pierre Ström, 

Annikki Wahlöö, Olof Westring.

Utbildningsutskottet: Ulla Berg Svedin, ordf,  

Thomas Nording

Kulturpolitiska kommittén: Anna Carlson, Jaan Kolk

Valberedningen: Cecilia Nilsson

Förtroendevald revisor: Shoshana Kushner

SVT/SR/UR

Lokala fackliga förtroendemän:

Sveriges Television: Mårten Gunnartz, Ewa Carlson 

Sveriges Utbildningsradio: Mårten Gunnartz, Ewa Carlson 

Sveriges Radio: Mårten Gunnartz, Ewa Carlson

Teaterförbundets Service AB

Styrelsen: Anna Carlson, Minna Krook, Thomas Nording, 

Therése Hörnqvist, Peter Schildt

TCO

TCOs representantskap: Anna Carlson

Styrelsen: Anna Carlson, Jaan Kolk 1:e suppl,  
Minna Krook 2:a suppl
TCOs arbetsskadenätverk: Madeleine Wagemyr

Nätverk arbetsmiljö: Mårten Gunnartz

Nätverk socialförsäkringsutredningen: Jaan Kolk

Nätverk socialförsäkringar: Madeleine Wagemyr

Nätverk för a-kassefrågor: Pierre Ström, Jaan Kolk

Teatersol AB

Styrelsen: Anna Carlson

TeaterAlliansen

Styrelsen: Anna Carlson, Jaan Kolk

TMA - Teater- och musikområdets arbetsmiljönämnd

Styrelsen: Mårten Gunnartz, Magnus Kyhle

Rättighetsbolaget 

Styrelsen: Jaan Kolk, ordf, Anna Carlson, Simon Norrthon, 

Tomas Bolme, Shoshana Kushner, Peter Schildt,  

Lena Koppel, Jens Fisher

Trygghetsrådet – TRS

Styrelsen: Jaan Kolk, vice ordf

TTTS - Theatre Technical Training Scandinavia

Thomas Nording, vice ordf

Unionens a-kassa

Kulturarbetsmarknadsrådet: Jaan Kolk,  

Anna Mannerheim, Madeleine Wagemyr
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/FÖRHANDLINGAR OCH AVTAL

SVENSK SCENKONST

Institutionsteateravtalet
Avtalet löper till 2016-03-31.

Arbetsgrupp yrkesgrupper, klassificeringar och innehåll
Gruppens arbete slutfördes under året.

Privatteateravtalet
Avtalet löper till 2016-03-31.

TV4

Avtalet löper till 2016-12-31.

SVT

Avtalet med SVT tecknades på två år och gäller  

2015-01-01 – 2016-12-31. Minimilönerna höjdes med 2,5 

procent per år. En nyhet är att SVT har åtagit sig att namn-

ge casting directors i för- eller eftertexter i SVTs egenpro-

duktioner. I övrigt är villkoren i princip oförändrade.

UR

Avtalet med UR är ettårigt och gäller  

2015-01-01 – 2015-12-31. Det innehåller en löneökning 

med 2,5 procent.

SR/UR

SR/UR och TF valde att teckna ett ettårigt avtal med en 

höjning av lönerna med 2,4 procent. Avtalet löper till  

2015-12-31.

MEDIAFÖRETAGEN 

Film-, tv- och videoavtalet
Avtal träffades i december efter att förhandlingar förts 

under hösten. Avtalet blev ettårigt med höjning av minimi-

lönerna med 2,5 procent och löper till 2016-12-31. På yrk-

ande av arbetsgivaren har en arbetsgrupp tillsatts för att 

se över de upphovsrättsliga reglerna. Arbetsgruppen ska 

träffas under 2016 och arbetsgivaren är sammankallande. 

 

Arbetsgrupp Film-, tv- och videoavtalet 
Parterna träffades under våren i en arbetsgrupp för att ta 

fram nya branschanpassade arbetsidsbestämmelser men 

arbetet avslutades utan att parterna enats.

BIOGRAF

Avtalet löper till 2016-05-31.

TALBOK

Avtalet löper till 2016-04-30.

KOMMERSIELLA LJUDBÖCKER

Under året förhandlades för första gången fram ett avtal 

för kommersiella ljudböcker. Avtalet tecknades med förla-

get Storyside AB den 15 december 2015 och började gälla 

2016-01-01. Avtalet löper till 2017-12-31.

DUBBNING

Den 9 juni 2015  avslutade förbundet de förhandlingar som 

pågått sedan årsskiftet 2013/2014 genom att teckna ett 

nytt avtal med de största dubbföretagen. Avtalet löper till 

2016-12-31. Det nya avtalet gäller även teknik och regi. 

Under hösten har arbete pågått med att träffa det nya  

dubbavtalet med andra verksamma bolag på området.

DANSCENTRUM 

Avtalet löper till 2016-03-31.

TEATERCENTRUM  

Avtalet löper till 2016-03-31.

KULTURFÖRVALTNINGEN GÖTEBORGS STAD  

- ARTISTER

Avtalet löpte ut 2014-03-31. Förhandlingarna har dragit ut 

på tiden på grund av oklarheter gällande tidigare föränd-

ringar av tariffen. Förhandlingar har fortsatt under 2015.

TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 201514



ARBETSMILJÖ

REGIONALA SKYDDSOMBUD (RSO)

Teaterförbundets RSO-verksamhet är inriktat på områ-

dena film, scenkonst och bio. I första hand koncentreras 

insatserna mot frilansområdet och på arbetsplatser som 

är mycket små, eller av mer tillfällig karaktär. I viss omfatt-

ning har även insatser gjorts mot större institutioner och 

dubbstudios.

Inom biografavdelningen finns en egen branschkunnig 

RSO-verksamhet. Denna handhas av tre RSO utsedda inom 

biografavdelningen.  

Under året har de två anställda RSO på kansliet haft 

över 1200 kontakter via telefon och e-post med olika 

arbetsplatser. Utöver det har ca 250 fysiska RSO-besök 

gjorts ute på arbetsplatser runt om i Sverige. Merparten av 

dessa genomfördes på mindre teatrar och filminspelningar. 

På bioområdet har dessutom ca 30 fysiska besök genom-

förts. 

ARBETSMILJÖPROJEKT FILM

Under de senaste åren har Teaterförbundets RSO i sam-

arbete med Mediaföretagen och det partsgemensamma 

arbetsmiljöorganet Prevent varit delaktiga i ett projekt 

angående framtagande av en handledning i systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) för filmproduktion. Branschan-

passat arbetsmiljömaterial har lagts ut på en egen plats 

på Prevents hemsida, en branschanpassad klassrumsut-

bildning har tagits fram och två olika nivåer på e-learning 

med vidhängande prov. Nu pågår arbetet med att ta fram 

en arbetsmiljöhandbok anpassad för filmbranschen. Det 

branschanpassade nedladdningsbara arbetsmiljömateri-

alet används flitigt av branschen och fylls på kontinuerligt 

med nya checklistor och råd. Projektet har blivit förlängt 

ett halvår och pågår fram till juni 2016.

UTBILDNINGSINSATSER

Utbildning av skyddsombud och arbetsmiljöansvariga har 

anordnats både lokalt på arbetsplatserna, och även i form 

av gemensamma centrala utbildningar. De har ibland gjorts 

i samarbete med branschorganisationer och externa utbild-

ningsanordnare som till exempel Prevent.  Totalt har cirka 

200 deltagare genomgått någon form av lokal utbildning/

information under året. 

TMA 

Teaterförbundets representant i Teater- och musikbran-

schens arbetsmiljögrupp (TMA) har deltagit i verksam-

heten under året. I detta arbete har Teaterförbundet sam-

verkat med Svensk Scenkonst, Symf och Musikerförbundet. 

Två branschanpassade grundutbildningar i arbetsmiljö har 

genomförts under året. 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER

RSO deltar också i TCO:s arbetsmiljönätverk och PTK:s 

arbetsmiljögrupp. Internationellt deltar RSO i olika arbets-

miljöprojekt där FIA och UNI-MEI deltar.

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING  

– KULTUR I VÅRDEN

Ett nytt avtal tecknades strax före jul för perioden  

2016-01-01 – 2016-12-31, avtalets minimiersättningar 

räknades upp med 2,5 procent.
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MEDLEMSRÅDGIVNING

Jourhavande ombudsman

Förbundets jurister/ombudsmän gav rådgivning till med-

lemmar per telefon och e-post mellan kl 9.00 och 16.00 

måndag till torsdag och 9.00 och 12.00 på fredagar. Under 

året registrerades 995 telefonsamtal och 905 e-postmed-

delande från medlemmar i medlemsrådgivningens ärende-

hanteringssystem. 

Medlems- och förhandlingsärenden

Under året har 318 (förra året 262) nya ärenden registre-

rats. 

FÖRHANDLINGAR I DOMSTOL

Arbetsdomstolen

Under 2014 ansökte Teaterförbundet om stämning i 

Arbetsdomstolen mot Medieföretagen och Strix Drama 

AB. Målet rörde kollektivavtalstvist gällande brott mot 

arbetstidsbestämmelserna. Tvisten rör hur arbetstids-

bestämmelsen ”40 timmar per helgfri vecka” ska tolkas. 

Under 2015 har bland annat muntlig förberedelse förevarit 

i målet. Huvudförhandling är utsatt till maj 2016. 

Under 2015 ansökte förbundet om stämning i Arbetsdom-

stolen gentemot Medieföretagen och Strix Code AB. Tvis-

ten rör brott mot lokalt avtal som parterna träffat gällande 

TV-produktionen ”100 Code” och Teaterförbundet har 

yrkat på såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd till de 

aktuella medlemmarna.  

Allmänna domstolarna

Teaterförbundet har under året drivit ett antal mål i tings-

rätt. Det har framförallt gällt ersättning för utfört arbete. 

Teaterförbundet har under 2014 ansökt om stämning 

gentemot Umeå kommun och yrkat på ideellt skadestånd 

då Umeå kommun utnyttjat en bild på en av  

Teaterförbundets medlemmar i reklam för Umeå kommun. 

Under 2015 har muntlig förberedelse förevarit i målet. 

Tingsrätten har beslutat att meddela mellandom i målet 

och hänvisat en av frågorna i målet till Högsta domstolen 

för prövning. 

Förvaltningsrätten/kammarrätten

Teaterförbundet drev under året två a-kasseärenden gent-

emot Unionens arbetslöshetskassa i kammarrätten och 

Högsta förvaltningsdomstolen.  

Ett antal ärenden har överklagats till domstol för medlem-

mar gentemot Skatteverket. Målen har gällt till exempel 

överklagande av ej medgett avdrag och beslut om skatte-

tillägg.

LO-TCO Rättskydd  

LO-TCO Rättsskydd har under året handlagt åtta ärenden, 

såväl arbetsrättsliga som förvaltningsrättsliga, i domstol på 

uppdrag av förbundet. 
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PENSIONERNA PÅ 
INSTITUTIONSTEATRARNA

I början av året pågick ett intensivt förhandlingsarbete 

kring pensionerna på institutionsteatrarna. Detta resul-

terade i en uppgörelse den 20 april som dels innebar ett 

pensionsavtal, dels ett omställnings- och karriärväxlingsav-

tal för de konstnärliga yrkena, vilket ersätter den tidigare 

ordningen med lägre pensionsåldrar. 

Fram till årsskiftet 2014/15 reglerades pensionerna 

på teater-, dans- och musikinstitutionerna både genom 

ett kollektivavtal (AIP-avtalet) och en statlig förordning 

(Pisa-förordningen). I den senare fanns reglerna kring lägre 

pensionsåldrar för bland andra dansare, sångsolister och 

skådespelare. 

De tjänstepensionsavtal som ersatte AIP-avtalet 

och delar av den tidigare Pisa-förordningen grundas på 

ITP 1, ett avtal som förhandlats fram av PTK och Svenskt 

Näringsliv. För förbundets medlemmar innebar det lägre 

avgifter som ger mer pension för pengarna och förbättrade 

sjukförmåner. I förhållande till de generella reglerna för 

ITP 1 är inträdesåldern 18 år. För att kompensera äldre 

för pensionsförmåner som tidigare låg i Pisa-förordningen 

finns åldersrelaterade tilläggspremier.

Omställnings- och karriärväxlingsavtalet som ersätter 

ordningen med lägre pensionsåldrar innebär för dansare, 

sångsolister och musikalartister att arbetsgivarna beta-

lar in en avgift på 26 % av lönen till en nybildad stiftelse 

- SOK-stiftelsen - som har bildats av Svensk Scenkonst, 

Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund. Detta 

innebär att det finns ett fackligt inflytande över regelsyste-

met och dess utveckling.

Den nya stiftelsen kommer utöver det ekonomiska 

omställnings- och karriärväxlingsstödet också ge personlig 

rådgivning. SOK-stiftelsen, som kommer att ha ett nära 

samarbete med TRS, inleder sin verksamhet under 2016.

Avtalet påverkar eller inskränker inte den lagstad-

gade rätten för dansare och sångsolister/musikalartister 

att stanna kvar i sin anställning. För dansare tillkom enligt 

avtalet en generell lönehöjning med 10 % från den 1 januari 

2015. 

För skådespelare och andra konstnärliga grupper 

(grupp 2a i Institutionsteateravtalet) gör arbetsgivaren i 

stället en extra pensionsavsättning på 2 % till ITP 1 för att 

göra ett mer flexibelt pensionsuttag möjligt, till exempel ge-

nom en tidigare pension. Den extra pensionsavsättningen 

gäller också för scenografer, kostymdesigner och drama-

turger som enligt Pisa-förordningen inte hade någon lägre 

pensionsålder. Skådespelare och övriga konstnärliga yrken 

som inte omfattas av SOK-stiftelsen har rätt att få omställ-

ningsstöd från TRS.

Både det nya tjänstepensionsavtalet och omställnings- 

och karriärväxlingsavtalet trädde i kraft med retroaktiv 

verkan från den 1 januari 2015. Alla anställda som vid 

årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar till sin 

pensionsålder enligt Pisa-förordningen omfattas fortfa-

rande av det tidigare AIP-avtalet och av Pisa-förordningen. 

För dansare som går kvar på Pisa-förordningen finns en 

särskild omställningsersättning som motsvarar löneökning-

en med 10 % och som administreras av SOK-stiftelsen.

I regeringens beslut om avvecklingen av Pisa-förord-

ningen ingår att dansare, sångsolister/musikalartister, 

skådespelare och regissörer/koreografer som vid årsskiftet 

2014/15 hade mer än fem år kvar till sina tidigare pen-

sionsåldrar vid 65 års ålder får en så kallad omräkningspen-

sion som kompensation för den uteblivna pensionsrätten. 

Denna grundas på av arbetsgivarna inbetalade premier 

fram till 31 december 2014 och administreras av SPV.

Genom omläggningen av pensionssystemet beräknas 

medel frigöras vid de institutioner som tidigare avsatte 

betydande resurser i premier.  Regeringen beräknade dessa 

till 60 miljoner kronor för 2015, för att sedan öka ytterliga-

re 2016. Teaterförbundet välkomnade regeringens besked  

om att dessa, så kallade kvalitetsförstärkande medel, 

skulle fördelas till verksamheter som främjar utveckling, 

förnyelse och kompetensutveckling. Förbundet har under 

året arbetat för att medlen ska få ett tydligare fokus på 

kompetensutveckling och en viktig fråga för framtiden är 

att noggrant följa pengarnas användning.
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Teaterförbundets arbete på upphovsrättsområdet sker 

dels inom ramen för förbundets egen verksamhet, dels 

genom Teaterförbundets rättighetsbolag (Tromb), dels 

genom de upphovsrättsliga samarbetsorganisationerna 

Copyswede och SAMI.

UPPHOVSRÄTTSLIGA ERSÄTTNINGAR

Under året uppgick den totala upphovsrättsliga ersättning-

en till drygt 82 miljoner kr brutto (2014: drygt 70 miljoner 

kr) som genom Teaterförbundets försorg fördelats till 

förbundets rättighetshavare. 

Rättighetshavarna är utövande konstnärer (skåde-

spelare, artister och dansare) och upphovsmän (regissörer, 

scenografer, koreografer, A-fotografer, kostymtecknare/

kostymdesigner och animatörer). Under 2015 har följande 

ersättningar samlats in:

Kollektivavtal film och tv

Genom Teaterförbundets kollektivavtal på film- och 

TV-området kunde Rättighetsbolaget inkassera  

24 565 848 kr (föregående år 21 013 197 kr).

Digitala plattformar

Rättighetsbolaget har inkasserat 216 174 kr ( 530 315 kr) 

för teater på digitala plattformar. 

Kollektivavtal SVT

I enlighet med reglerna i Teaterförbundets kollektivavtal 

med SVT utbetalades direkt till de medverkande  

12 443 153 kr (16 130 154  kr) i licensperiodsersättning 

(sändning och ”video on demand”) direkt av Sveriges Tele-

vision (in-house). 11 792 357 kr (5 420 042 kr) betalades ut 

för beställningar och samproduktioner. 

Filminspelningsavtal TV4

I enlighet med reglerna i filminspelningsavtalet utbetalade 

TV4 2 488 406 kr (1 970 286 kr) direkt till de medverkan-

de. När det gäller övriga kommersiella TV-bolag har under 

året betalats ett sammanlagt belopp om 692 618 kr direkt 

till de medverkande. 

Kollektivavtal SR

Genom Teaterförbundets kollektivavtal med SR betalade 

Sveriges Radio 1 848 239 kr (2 263 720 kr) i sändning/

webb-ersättning.  För Utbildningsradion betalades ut  

978 653 kr (735 296 kr).

Ersättning för dubbning direkt till de medverkande för 

Barnkanalen (SVT) beräknas uppgå till till samma summa 

som 2014, vilket var 482 000 kr. Någon slutgiltig redovis-

ning för 2015 har inte inkommit.

SAMI

SAMI inkasserade 477 434 kr (305 356 kr) till Teaterför-

bundets medlemmar för musikframförande i radio, TV och 

i andra offentliga sammanhang såsom butiker, hotell och 

gym.

Offentligt framförande

Rättighetsbolaget inkasserade vidare 1 990 784 kr  

(1 974 581 kr) för offentligt framförande av TV-sändningar 

i hotellfoajéer, på flygplatser, tågstationer och liknande.  

SAMI inkasserade denna ersättning på uppdrag av Rättig-

hetsbolaget.

Copyswede

Rättighetsbolaget inkasserade via Copyswede 13 681 989 

kr (10 977 765 kr) för samtidig och oförändrad vidaresänd-

ning av TV-program/filmer i kabelnät, samt 9 743 306 kr  

(7 736 853 kr) avseende ersättning för privatkopiering. 

TEATERFÖRBUNDETS RÄTTIGHETSBOLAG

Rättighetsbolagets egna utbetalningar till rättighetshava re 

av ovan angivna totalbelopp på Teaterförbundets om-

råde bestod av ersättning för privatkopiering, kollektiv-

avtalsersättningar inklusive video/dvd, kabelersättning, 

VOD, ersättning för offentligt framförande av TV-sänd-

ningar och ersättning från Rättighetsbolagets egna 

licensavtal. Under året inkasserade Rättighetsbolaget 

51 018 163 kr (42,4 miljoner kr) av den ovan redovisade 

ersättningen. 

/UPPHOVSRÄTTSARBETET
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Rättighetsbolagets stipendier 

Förutom de tidigare redovisade distributionen till rättig-

hetshavare fördelar Rättighetsbolaget stipendier efter 

ansökan. Möjligheten att ansöka om stipendium annonse-

ras ut årligen. 

Vid årets stipendieutdelning i juni tilldelades  

stipendier till:

Skådespelarna: Dag Malmberg, Eva Fritjofson, Eva Grön-

dahl, Gerd Hegnell, Inga Edwards, Kajsa Reingardt, Lennart 

R Svensson, Lisbeth Johansson, Marika Lagercrantz, Peter 

Harryson, Robert Sjöblom, Rolf Lassgård, Suzanne Ernrup 

och Ulf Dohlsten

Filmfotografen: Andra Lasmanis

Filmregissörerna: Clas Lindberg, Maud Nycander och  

PerÅke Holmquist 

Scenograferna: Anita Kajaste och Charles Koroly 

INKASSERING VIA KOLLEKTIVAVTAL

Inkasseringen av ersättning för dvd/BlueRay-försälj-

ning har minskat på grund av den tekniska utvecklingen. 

Ersättning för VOD ökar dock, men inte lika mycket som 

dvd-försäljningen minskar. Ersättning från SVT/UR avse-

ende licensperioder och SVT Play var oförändrade. SVT 

har dock vid ett flertal tillfällen påtalat att ersättningen för 

reprisering/play är alldeles för dyra och att de kommer att 

återkomma med förslag på lägre ersättning framöver.  Un-

der 2014 enades Teaterförbundet och TV4 om att fortsätta 

ingå egna avtal. Ett sändningsavtal träffades gällande till 

och med slutet av september 2015. Avtalet innehöll inte 

något klumpbelopp som föregående år. 

För att strategiskt positionera oss i det nya medieland-

skapet har Teaterförbundet under 2015 inlett förhand-

lingar under fredsplikt med SVT om ett eventuellt avtal 

avseende SVT:s återbruk, det vill säga repriseringar som 

skulle kunna innebära att Teaterförbundet erhåller ett 

årligt belopp att fördela till de medverkande.

Krisen i branschen har gjort att många TV-bolag gett 

sig in i konkurrensen om tittarna.  Nya spelare har intresse-

rat sig för TV-drama och fiktion, som medieföretaget MTG 

som bland annat äger TV3 och Viasat. Kinnevikkoncernen 

(som de tillhör) har av tradition en mycket negativ inställ-

ning till kollektivavtal och upphovsrätt. En stor utmaning 

under 2015 har varit att övertyga MTG att teckna avtal 

med Teaterförbundet. Producenterna har varnat för ett 

ras på dvd-marknaden. Detta har också skett, men vi kan 

inte se en lika stor nedgång vad gäller Teaterförbundets 

intäkter för kollektivavtal. 

Bonnier-koncernen har gett sig in i konkurrensen om tittar-

na och har under året investerat stort i sitt bolag C-More 

för att möta konkurrensen från Netflix och VIA Play. Detta 

har lett till att ett flertal stora TV-serier haft premiär i 

C-More istället för i TV4, vilket har fått konsekvenser för 

Teaterförbundets TV-överenskommelser.

UPPHOVSRÄTTSLIGA ERSÄTTNINGAR ENLIGT  

ÖMSESIDIGHETSAVTAL MED ANDRA LÄNDER

Filmex i Danmark inkasserade på uppdrag av Rättighetsbo-

laget 787 539 kr (650 403 kr).  Från Norsk Skuespillerfor-

bund har erhållits 32 523 kr (59 019 kr). 

Rättighetsbolaget betalade ut till Filmex Danmark  

722 513 kr (570 224 kr), till Norsk Skuespillerforbund 

286 590 kr (268 049 kr) och till Filmex i Finland 111 787 

kr (550 040 kr) för att deras prestationer exponerats i 

svenska medier.

Förhandlingsorganisationen Copyswede växlade un-

der året även upphovsrättsersättning (kabel- och privatko-

pieringsersättning) till olika upphovsrättsorganisationer i 

främst Europa som företräder upphovsmän och utövande 

konstnärer för att deras prestationer exponerats i svenska 

medier. Dessa organisationer har också översänt ersätt-

ning för svenska upphovsmän och utövares prestationer 

som exponeras utomlands.
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COPYSWEDE 

Copyswede är konstnärsorganisationernas gemensamma 

förhandlingsorganisation för bevakning av upphovsrätt på 

medieområdet, kabel-TV, satellit, VOD, video/dvd och pri-

vatkopiering, där bland andra Teaterförbundet ingår. 2015 

återvaldes Ulf Mårtens till ordförande för organisationen. 

När det gäller arbetet under året kan framförallt nedan 

angivna frågor nämnas.

Vidaresändning

Copyswedes licensering på TV-området har under 2015 

i stor utsträckning handlat om förhandlingar om avtals-

villkor för vidaresändning av såväl svenska som utländska 

kanaler över internet (OTT). Ett antal operatörer har 

erbjudits avtal för både vidaresändning OTT i kombination 

med tidsbegränsade VOD-tjänst, s.k. ”Catch up”-program, i 

direkt anslutning till vidaresändning.

Flera operatörer har också ingått avtal och är igång 

med tjänsterna. Ett antal av de större operatörerna har 

emellertid haft invändningar mot erbjudna villkor, främst 

avseende SVT:s kanaler.

Efter långa och resultatlösa förhandlingar har dessa 

operatörer valt att ansöka hos regeringen om medling. 

Medlingen inleddes under våren 2015 och har ännu inte 

lett till något konkret resultat. Huvudfrågan i medlingen 

har varit tariffnivån.

Beträffande de utländska kanalerna fortsatte licen-

seringen i enlighet med den tariff som Copyswede och 

ComHem enades om 2014.

Efter långdragna förhandlingar enades Copyswede 

och TV4 om ett avtal för TV4 Everywhere där TV4 står för 

operatörernas nyttjande av TV4:s kanaler.

Under 2015 har Norska kabeloperatören Get och 

programbolaget SBS Discovery ifrågasatt vidaresändnings-

begreppet genom att vägra betala ersättning till Norvaco, 

Copyswedes motsvarighet i Norge, samt att i domstol få 

prövat om Get:s nyttjande verkligen är vidaresändning. 

Get har vunnit i två instanser och frågan ska nu avgöras 

i Norges högsta domstol. Avgörandet i domstolen kan få av-

görande konsekvenser i hela Norden vilket gör att Teater-

förbundet noga följer frågan.

Den totala inkasseringen från vidaresändningen i Sve-

rige var 119 857 461 SEK till samtliga rättighetshavare.

Öppet Arkiv

Under 2015 har det förts nya förhandlingar mellan 

Copyswede och SVT om ett nytt avtal avseende SVT:s arkiv. 

Förhandlingarna var föranledda av att SVT i början av året 

valde att säga upp det tidigare avtalet som var tänkt att 

löpa till och med 2018. Ett nytt ettårigt avtal kunde träffas 

på senhösten 2015.

Video on demand (VOD)

Förutom MTGs Viasat och Netflix har HBO tillkommit som 

S-VOD tjänst i Sverige. Dvd-marknaden minskar kraftigt. 

Den stora frågan framåt blir hur Copyswede och Teater-

förbundet ska kunna hitta en tariff för dessa VOD-tjänster 

som kompensation för den minskade dvd-marknaden.
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Privatkopiering (PKE) 

Arbetet med privatkopieringsersättningen har under flera 

år präglats av rättsliga processer kring ersättningen för 

mobiltelefoner, surfplattor, spelkonsoler och datorer.

Under 2015 har svenska domstolar meddelat tre 

domar om privatkopieringsersättning. I processen mellan 

Copyswede och Telia meddelade Svea Hovrätt i april sin 

dom att man liksom Tingsrätten ser Iphones som ”särskilt 

ägnade” för privat kopiering.

Telia har beviljats prövningstillstånd till Högsta Dom-

stolen. Prövningen kommer ske under 2016.

I juni 2015 meddelade Hovrätten för Skåne och 

Blekinge dom i målet mellan Copyswede och Sony Mobile 

om att Sony Walkman mobilen ska omfattas av privatko-

pieringsersättningen. Även Sony Mobile har överklagat till 

Högsta Domstolen.

Under 2013 riktade Copyswede krav på ersättning mot 

importörer av datorer, surfplattor och interna hårddiskar. 

Ett stort antal aktörer har efterföljt kraven, medan ett 

antal har vägrat betala eller redovisa. Mot denna bakgrund 

väckte Copyswede talan mot Samsung för att få prövat 

om dessa anordningar omfattas av ersättningsordningen. 

I oktober 2015 meddelade Solna Tingsrätt sin dom i målet 

och konstaterade att datorer och surfplattor var lämpade 

för privatkopiering. Domen innebär att Samsung är skyldig 

att redovisa importen av dessa produkter. Samsung har 

överklagat till Svea Hovrätt.

Den totala inkasseringen av ersättning för privatkopie-

ring i Sverige var 86 198 197 SEK till samtliga rättighets-

havare.

SAMI  

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorgani-

sation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom 

ramen för både svensk och internationell upphovsrätts-

lagstiftning. SAMI samlar in ersättning för musikers och 

artisters räkning när inspelad musik sprids via radio/TV och 

vid offentligt framförande. Huvudmän för SAMI är Teater-

förbundet, Symf och Musikerförbundet.

SAMI ökade totalomsättningen med 5,25 procent detta år 

till cirka 190 mkr. Det är den högsta omsättningssiffra som 

SAMI haft. SAMI fortsatte också arbetet med att minska 

kostnaderna. 

DIREKTIVET OM KOLLEKTIV FÖRVALTNING (CRM)

Under våren 2015 överlämnade utredningen om kollek-

tiv förvaltning sitt slutbetänkande (SOU 2015:47) till 

regeringen. Teaterförbundet och Copyswede har deltagit 

i en expertgrupp som arbetat med utredningen. Teater-

förbundet har också arbetat aktivt tillsammans med Klys 

och Copyswede med att uppvakta berörda departement i 

frågan. En proposition väntas i april 2016.

De föreslagna reglerna kommer att försvåra Teaterför-

bundet/Rättighetsbolagets verksamhet pga. av två skäl. 

1. Det finns frågetecken i direktivet kring hur Teater-

förbundets kollektivavtal (innehållande upphovs-

rätt) ska betraktas.

2. Teaterförbundets Rättighetsbolag drivs som aktie-

bolag. Direktivets regler är inte anpassade till den 

typen av organisation.

Teaterförbundet/Rättighetsbolaget utreder nu hur an-

passningen till direktivet och den föreslagna lagstiftningen 

ska gå till. Ett alternativ som övervägs av Teaterförbundet 

och Rättighetsbolagets styrelse, är att återgå till tidigare 

ordning nämligen att bedriva rättighetsförvaltningen inom 

Teaterförbundets ideella förening.
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SCEN- OCH FILMPOLITIK

När den regionala kultursamverkansmodellen infördes 

pekade förbundet på risken att staten successivt skulle 

frånträda sig ansvaret för finansieringen av den regionala 

scenkonsten. För stads- och länsteatrar kan man också 

konstatera att effekten hittills blivit att ansvaret för att 

upprätthålla nuvarande verksamhet i stora delar vilar på de 

regionala och lokala huvudmännen. Under året har detta 

alltmer kommit att uppmärksammas och från olika håll har 

pekats på att den bristande statliga uppräkningen av ansla-

gen underminerar legitimiteten för hela reformen.

När det gäller den fria scenkonsten har de statliga an-

slagen under en följd av år stått helt stilla vilket i praktiken 

innebär en minskning av medel. Mot den bakgrunden upp-

tog förbundet under hösten samarbetet med Danscentrum 

och Teatercentrum kring det ”Upprop för den fria scenkon-

sten” som initierades inför valet 2014.  

När det gäller filmpolitiken har regeringen i en depar-

tementspromemoria presenterat ett förslag om att avveck-

la den nuvarande avtalsmodellen för att finansiera svensk 

filmproduktion och istället införa en helstatlig filmpolitik. 

Förbundet var positivt till förslaget men framhöll att en 

helstatlig filmpolitik också måste innebära mer pengar. En 

ny filmpolitik som både har ett konstnärligt fokus och som 

garanterar en kontinuerlig och stabil produktion kräver ett 

rejält ekonomiskt tillskott.

Den framtida filmpolitiken borde enligt förbundet 

bygga på att den nuvarande biografavgiften ersätts med 

en teknikneutral lagstadgad avgift. Alla som tjänar pengar 

på film skulle genom denna bidra till att finansiera framtida 

filmproduktion. Den polska filmlagen, som bygger på denna 

princip, skulle kunna tjäna som en förebild. Inför remiss-

arbetet kring regeringens förslag presenterade Sveriges 

Filmregissörer, med stöd av förbundet, en idéskiss hur ett 

sådant system skulle kunna se ut. 

När kulturminister Alice Bah Kuhnke återkom till 

uppsägningen av det nuvarande filmavtalet i budgetpropo-

sitionen i september välkomnades detta av förbundet men 

man pekade också på att utmaningen för den framtida film-

politiken både är dess organisation och finansiering. Den 

aviserade momshöjningen på biobesök innebär i praktiken 

att staten tar in mer pengar via momsen än vad man tänker 

satsa på filmen. Förbundet gick därför ihop med en enad 

filmbransch i ett upprop om att en statlig filmpolitik måste 

kombineras med mer pengar till svensk filmproduktion. 

Förbundet uppvaktade i november Kulturutskottet tillsam-

mans med Sveriges Filmregissörer, Oberoende Filmares 

Förbund och Sveriges Dramatikerförbund. Under mötet 

framhöll man vikten av en helstatlig filmpolitik och behovet 

av mer pengar till filmen.

Kritiken mot den nuvarande avtalsmodellen sammanfatta-

des i fyra punkter.

• Filmavtalet har isolerat filmen från kulturpolitiken

• Filmavtalet är omodernt

• Filmavtalet är underfinansierat

• Filmavtalet utestänger de som gör film

Organisationerna framhöll också att de förslag som pre-

senterades i promemorian Framtidens filmpolitik var en bra 

utgångspunkt för den framtida filmpolitiken vad gällde dess 

betoning av konstnärlig kvalitet, betydelsen av filmernas 

upphovspersoner och utövare och den mer teknikneutrala 

utformningen.

Det nuvarande filmavtalet löper ut vid årsskiftet 

2016/17. Den konkreta utformningen av en ny filmpolitik 

formuleras i en proposition i ämnet och vilka pengar som 

kommer att finnas presenteras i budgetpropositionen 

hösten 2016.
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ARBETSMARKNAD,  

SOCIALFÖRSÄKRINGAR OCH SKATTER

Förbundets arbete kring arbetsmarknadspolitik, arbets-

löshetsförsäkringen och socialförsäkringssystemen sker i 

nära samarbete med TCO och Klys. Förbundet ingår även, 

tillsammans med Symf, i den samrådsgrupp som Unionens 

a-kassa inrättat för den särskilda kultursektionen. 

Under året lämnade den parlamentariska socialförsäk-

ringsutredningen sitt betänkande. Inom TCO har förbundet 

medverkat i de arbetsgrupper som arbetat med att påverka 

utredningsarbetet och forma TCOs ställningstaganden till 

utredningens förslag. Positivt är att utredningen på ett helt 

annat sätt än tidigare uppmärksammat problemen för viss-

tidanställda och så kallade kombinatörer som växlar mellan 

anställningar/uppdrag med A- och F-skatt. Utredningens 

förslag till ändade regler för att beräkna SGI (sjukpenning-

grundande inkomst) skulle underlätta för flertalet frilansa-

re att få en rättvisande sjuk- och föräldrapenning. Däremot 

innebar utredningens förslag endast marginella förändring-

ar rörande arbetslöshetsförsäkringen. Problem kring bland 

annat deltidsreglerna kvarstår. Positivt är dock den höjning 

som gjorts av ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen. 

Också Klys har i sina ställningstaganden till utredning-

en lyft fram problemen för frilansare. Inom ramen för Klys 

är förbundet representerat i Arbetsförmedlingens råd för 

kulturarbetsmarknaden. I denna behandlas främst frågor 

kopplade till AF Kultur Media.

Även skattefrågorna har bevakats främst inom ramen 

för Klys och TCO. Under året har genom Klys lämnats ett 

remissyttrande som rör ändrade skatteregler för egenfö-

retagare. 

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling har fortsatt varit en prioriterad 

fråga för förbundet också efter att  Kulturkraftsprojekten 

i Stockholm och Skåne avslutades under 2014. Förbundet 

var pådrivande till att regeringen pekade ut kompetensut-

veckling som ett av de områden dit pengarna skulle styras 

för de så kallade kvalitetsförstärkande insatserna inom 

scenkonsten till följd av ändrade pensionsregler för scen-

konstinstitutionerna.

Huvudman för Kulturkraftsprojekten var TRS. Under 

våren lämnade TRS, på uppdrag av Teaterförbundet, 

Svensk Scenkonst och Federationen Svenska Musiker, in 

en ansökan för en förstudie om ett nationellt kompetens-

utvecklingsprojekt till det svenska ESF-rådet som var hu-

vudfinansiär för de tidigare Kulturkraftsprojekten. Denna 

ansökan beviljades och förstudien ska vara slutförd i maj 

2016. En ansökan till Stockholms Läns landsting om en 

fortsättning av kulturkraftsprojekten i ny form ledde dock 

inte till något resultat.

Samtidigt som Kulturkraftsprojekten avslutats har 

Kulturakademin Trappan i Västra Götaland fortsatt sin 

verksamhet. Under hösten kom ett glädjande besked att 

Västra Götalandsregionen beslutat att permanenta verk-

samheten från 2016. 

YRKESAVDELNINGSKONFERENS

Den 18-19 oktober hölls årets yrkesavdelningskonferens 

på Såstaholm. Nästan alla aktiva yrkesavdelningar var 

representerade samt förbundsstyrelse och kansli. Kon-

ferensens övergripande temaområden var organisation, 

avtalsrörelse och normkreativitet. Organisationsgruppens 

förslag på ny stadga presenterades, arbetet inför och 

med de kommande avtalsförhandlingarna gicks noggrant 

igenom och den normkreativa gruppen höll en uppskattad 

workshop. 

LOKALAVDELNINGSKONFERENS

Den 22-23 november deltog ett 40-tal förtroendevalda i en 

lokalavdelningskonferens på Djurönäset. Med anledning av 

den kommande avtalsrörelsen deltog inte bara represen-
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tanter från lokalavdelningarna utan också delegationen för 

institutionsteateravtalet. Störst fokus lades på att samtala 

och diskutera om vilka yrkanden Teaterförbundet skulle 

lägga i avtalsförhandlingarna, samt vad vi kunde förvänta 

oss för yrkanden från motparten. Det redogjordes för 

vad som hänt i pensionsförhandlingarna samt hur Tea-

terförbundet ansåg att de kvalitetsstärkande medel som 

frigjorts till följd av ändrade pensionsregler skulle hanteras. 

Normkreativa arbetsgruppen genomförde också en lyckad 

workshop. Konferensen präglades av bra och kreativa 

diskussioner.

REGIONRÅDEN

Under hösten träffades förbundets regionråd i Stockholm 

för ett gemensamt möte. Råden, Syd, Stockholm och Väst 

var representerade. Vid mötet lyftes vikten av fortbildning 

i regional kulturpolitik för rådens ledamöter. Råden fick 

även ta del av organisationsgruppens förslag till ny stadga 

med tillhörande riktlinjer för det regionala arbetet.  Vid 

riksstämman beslöts att det vid sidan av regionråden också 

ska utvecklas en ordning med regionala kontaktombud för 

de regioner som ingår i den kulturpolitiska samverkansmo-

dellen.

EGENFÖRETAGARRÅDET

Egenföretagarrådets funktion är att vara ett bollplank för 

förbundsstyrelse, avdelningar och kansli i egenföretagar-

frågor. Rådet utses av yrkesavdelningarna och under året 

var elva yrkesavdelningar representerade. Under året hölls 

två välbesökta frukostseminarier med temana ”Moms på 

kulturområdet” och ”Marknadsföring via sociala medier”.

MEDLEMSREKRYTERING

Rekryteringsarbetet har under året fokuserat på synlig-

het och närvaro på olika medlemsnära evenemang och 

medlemsgrundande utbildningar samt genom att stärka 

förbundets organisation. I detta har ingått att utbilda för-

bundets avdelningar och utifrån deras respektive förutsätt-

ningar bygga en aktiv rekrytering lokalt och kollegialt. En 

ökad närvaro på sociala medier har också varit ett viktigt 

verktyg under året.

STUDENTREKRYTERING 

Besök har gjorts fortlöpande vid förbundets medlemsgrun-

dande utbildningar. Besöken består vanligtvis av rekryte-

ringsansvarig från kansliet samt en förtroendevald från 

berörd yrkesavdelning. Under året har även samarbete 

med AF-kultur och Unionens a-kassa lett till besök där alla 

tre organisationerna har varit representerade. Det har från 

förbundets sida varit givande och verkat uppskattat hos 

besökarna.

FACKLIG UTBILDNING

Under våren lanserades en webb-utbildning på Teaterför-

bundets webbsida. Tanken med utbildningen är att alla som 

blir valda till ett förtroendeuppdrag inom förbundet ska gå 

den för att få en grundläggande information om förbundet, 

arbetsrätt och arbetet som förtroendevald. Utbildningen är 

även öppen för alla som vill lära sig mer om fackligt arbete 

eller som är intresserade av att bli förtroendevalda. Webb- 

utbildningen vann under året pris för bästa innovation i 

tävlingen Swedish Learning Awards.

Under våren och hösten hölls kursen ”Starta Eget” i 

Stockholm och Göteborg.
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

För Teaterförbundet är jämställdhets- och mångfaldsfrå-

gorna ett prioriterat område. Sedan riksstämman 2014 är 

arbetet organiserat i en operativ normkreativ arbetsgrupp 

som är utsedd av förbundsstyrelsen samt med en komplet-

terande referensgrupp om ca tjugo personer. Gruppernas 

arbete omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt diskri-

mineringslagen; kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosupp-

fattning, funktionsvariationer, sexuell läggning och ålder. 

Därutöver arbetas aktivt med att främja mångfalden i stort 

inom branschen.

Under våren och hösten har den normkreativa arbets-

gruppen anordnat en workshop om normkreativt tänkande 

och maktspråk på Scenkonstbiennalen i Malmö samt en 

paneldebatt på Pride om transpersoners plats eller icke 

plats inom svensk scen och film. En ytterligare utbild-

ningsinsats om vithetsnormer har genomförts för den 

normkreativa- och referensgruppen, internt på kansliet 

samt för förbundsstyrelsen. Den normkreativa gruppen 

arbetar kontinuerligt med att sprida jämställdhets- och 

mångfaldscheckarna samt att informera vid interna sam-

mankomster som yrkes- och lokalavdelningsträffar. Under 

hösten ordnades kortare workshops för att få in goda 

exempel från avdelningarna hur man aktivt kan arbeta med 

mångfaldsfrågorna.

Förutom Teaterförbundets interna mångfaldsarbete 

finns ett partsgemensamt råd för jämställdhet och andra 

diskrimineringsfrågor tillsammans med Svensk Scenkonst. 

Tanken är att man i rådet ska utveckla ett samarbeta i dessa 

frågor. Det arbete som är under uppstart är ”Kompetensin-

tegration” ett projekt som vänder sig till personer som är 

nyanlända till Sverige och verkar inom scenkonstområdet. 

Arbetet sker i samarbete med Svensk Scenkonst, Rikstea-

tern och Arbetsförmedlingen Etablering och syftar till öka 

kompetensen och mångfalden inom scenkonstområdet. 

Under hösten arrangerades konferensen Gränslös 

scenkonst – mångfald som trauma eller möjlighet? på Södra 

Teatern i Stockholm, där förbundet bland annat lyfte fram-

gångarna med den partsgemensamma Mångfaldschecken. 

Konferensen var ett samarbete mellan Svensk Scenkonst, 

Riksteatern, Medea-priset och Teaterförbundet.

KOMMUNIKATION

Teaterförbundets kommunikation ska förmedla vad 

Teaterförbundet står för, berätta om vilken verksamhet 

förbundet bedriver och vilken nytta medlemmarna har av 

sitt medlemskap.

Kommunikationen ska kännas relevant för alla med-

lemmar, oavsett yrkestillhörighet. Medlemmarna ska också 

uppleva att det är lätt att kontakta förbundet. Kommuni-

kationen sker därför regelbundet och i olika kanaler, såväl 

tryckta som digitala.

WEBB OCH SOCIALA MEDIER

Hemsidan är navet i kommunikationen med medlemmarna. 

Där finns all information om förbundet samlat, om yrkes-

avdelningarna, Rättighetsbolaget och vilka förmåner med-

lemmarna har. Här finns även alla kollektivavtal, försäk-

ringar och information om de regionala skyddsombudens 

verksamhet. Under Mina Sidor kan medlemmarna  bland 

annat ändra uppgifter, hitta information om fackligt arbete 

och hitta lönestatistik från branschen. Teaterförbundet för 

scen och film finns även på Facebook (2000 följare), Twitter 

(1900 följare) och Instagram (550 följare). Flera yrkesav-

delningar använder Facebooksidor och grupper för att 

kommunicera med medlemmarna och inom sina styrelser. 

NY HEMSIDA

Under året inleddes arbetet med att ta fram en ny hemsida, 

anpassad efter ny teknik och nya användarmönster. Sam-

tidigt har ett arbete med att förnya medlemsregistret och 

medlemssidorna ”Mina Sidor” påbörjats.

ELEKTRONISKT NYHETSBREV

Ett elektroniskt nyhetsbrev med information om 

förbundets aktiviteter har skickats 11 gånger 

under året till samtliga medlemmar som har en 

e-postadress, vilket är cirka 7000 personer. 
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TRYCKSAKER OCH 

INFORMATIONSMATERIAL

Under året producerades bland annat:

• En Pensionsbilaga till Scen & Film, i samband 

med att det nya pensionsavtalet på institu-

tionsteatrarna blev klart.

• En filmfolder.

• En årsrapport.

TIDNINGEN SCEN & FILM

Under året gavs åtta nummer ut av förbundets 

tidning Scen & Film med nyheter, reportage 

och krönikor om film- och scenkonstbranschen. 

Tidningen innehåller även ett uppslag med för-

bundsinformation samt ett kalendarium. 
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Regionrådsmöte under Scenkonstbiennalen i Malmö.

Teaterförbundets monter på Gokinema i Göteborg 
Eleonor Fahlén, Madeleine Wagemyr, Jessica Simonsson.

TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 201530

ARTISTKATALOGEN

Teaterförbundets Artistkatalog är en söktjänst för yrkes-

verksamma inom scen- och filmbranschen. Den innehåller 

cirka 3 000 registrerade CV-sidor och 30 olika yrkesgrup-

per finns representerade. Under året har mindre juste-

ringar gjorts i Artistkatalogen. Ett arbete med att utveckla 

innehåll och teknik i Artistkatalogen inleddes under året.

DELTAGANDE I EXTERNA ARRANGEMANG

Teaterförbundet har deltagit i ett antal externa arrang-

emang, ofta i samband med olika branschmöten för scen 

och film där det finns möjlighet att synliggöra förbundets 

arbete och skapa mötesplatser med och mellan medlem-

mar. Det gäller bland annat: 

Förbundet deltog med monter på GoKinema som är en 

branschspecifik mässa som inleder Göteborgs Filmfestival. 

Filmavdelningen arrangerade seminariet ”När det går åt 

pipsvängen”. Teaterförbundet bidrog även till kortfilmspri-

set Startsladden.

Under Scenkonstbiennalen i Malmö deltog förbundet 

med en mötesplats för medlemmar, som hade möjlighet att 

träffa förbundsstyrelsen, yrkesavdelningarna, Egenföreta-

garrådet, Rättighetsbolaget och trygghetsrådet TRS. En rad 

seminarier och möten arrangerades av Teaterförbundet 

och yrkesavdelningarna. Några teman som diskuterades 

var ”Musikalartisten och operasångaren – så funkar de!”, 

”Att åter igen skapa”, ”Fackligt och konstnärligt arbete i 

Chile”, ”Producentrollen”, ”Tystnadens kultur del 3”, ”Att 

gestalta kön”, ”Tid till förändring – arbeta normkreativt!”. 

Flera yrkesavdelningar höll även årsmöten i samband med 

biennalen. Fotoutställningen Felfoton visades på Malmö 

Opera.

Teaterförbundet närvarade under Almedalsveckan och 

deltog i ett antal seminarier.

För tredje året i rad deltog förbundet vid Kulturmäs-

san i Malmö med monter bemannad av kansli och med 

representanter från Regionråd Skåne. Under Kulturmässan 

anordnades även en audition för musikalartister, ett samar-

bete mellan Kulturmässan, AF Kultur, Teaterförbundet och 
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REMISSER OCH SKRIVELSER

• Teaterförbundet/för scen och film till Kulturdepartemen-

tet om Framtidens filmpolitik (DS 2015:31)

• Yttrande över betänkandet Kollektiv rättighetsförvalt-

ning på upphovsrättsområdet (SOU 2015:47)

• Underlag till TCOs och Klys remissvar om den parlamen-

tariska socialförsäkringsutredningen Mer trygghet och 

bättre försäkring (SOU 2015:21)

• Underlag till Klys remissvar över utredningen Förenk-

lade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska 

personer som är delägare i handelbolag. (SOU 2014:68)

• Svar på Stockholms länds landstings översyn av kultur-

stödet.
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Musikalartistavdelningen. Vid auditionen fick 44 medlem-

mar möta teaterchefer och producenter.

Under Stockholms Filmfestival arrangerades ett sam-

tal om filmpolitik och ett mingel i samarbete med Sveriges 

Filmregissörer och Dramatikerförbundet. Teaterförbundet 

bidrog även till kortfilmspriset 1 km film. 

PRESS OCH MEDIA

Teaterförbundet arbetar aktivt för att vara en röst i den 

kultur- och samhällspolitiska debatten, och ska vara 

tillgängliga för press och media som söker information om 

ämnen som rör förbundets verksamhetsområden. 

Några av de teman där Teaterförbundet har omnämnts 

i press och media är: 

• Högre lön för dansare i nytt avtal

• Nytt pensionsavtal för scenkonst

• Äntligen händer det nåt inom filmpolitiken!

• Låga löner för dansare på cirkus

• Ingen audition inför publik på Göteborgs kulturkalas

• Akut mångmiljonsatsning på Norrlandsoperan

• Filmbranschen i upprop – kallar budgeten ett svek

• Suzanne Osten får Teaterförbundets Guldmedalj

• Teaterförbundets stipendiater
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/SAMARBETSORGAN

Teaterförbundet är medlem i och aktivt inom en rad närstå-

ende organisationer som skriver egna utförliga verksam-

hetsberättelser.  Förbundsstyrelsen tar därför upp arbetet i 

dessa organisationer främst utifrån frågor som har en nära 

koppling till förbundets verksamhet.

TCO

Teaterförbundet deltog i TCOs arbete genom represen-

tation i styrelsen samt flera arbetsgrupper och nätverk.  

TCOs verksamhet är främst inriktat på ett samhällspolitiskt 

påverkansarbete på nationell och europeisk nivå. Teater-

förbundet har haft stöd av TCO bland annat vad gäller 

arbetet med a-kassefrågorna och regeringens arbetsmark-

nadspolitik. Också statsbidragen till den regionala skydds-

ombudsverksamheten kanaliseras via TCO. TCO delar 

årligen ut ett kulturpris och ett kulturstipendium. Ordfö-

rande i juryn är förbundets ordförande Anna Carlson. 2015 

års kulturpris gick till koreografen Anna Vnuk och filmaren 

Maximilien van Aertryck erhöll kulturstipendiet.

Vid TCOs kongress i maj omvaldes Eva Nordmark till 

ordförande. Anna Carlson ersatte Jaan Kolk som ledamot i 

styrelsen. Under året har TCO lyft fram frågan frågor som 

rör ett förbättrat socialförsäkringsskydd för frilansare 

bland annat i skriften Brister i tryggheten vid sjukdom på den 
moderna arbetsmarknaden.

PTK OCH OFR

Förbundets arbete inom förhandlings- och samverkansrå-

det PTK sker bland annat genom TCO-Ö som är en samar-

betsgrupp för de mindre TCO-förbunden. Inom ramen för 

PTK finns en förhandlingsgrupp för PTK-förbund som har 

avtal med Svensk Scenkonst.  Under året har förhandlings-

gruppen varit mycket aktiv i förhandlingarna med Svensk 

Scenkonst om pensionerna på institutionsteaterområdet. 

Pensionsfrågan behandlas närmare i avsnittet om förhand-

lingsverksamheten. 

Genom PTK tecknar Teaterförbundet omställnings-

avtalet TRS. För denna finns en särskild förhandlingsgrupp 

inom PTK där förbundet ingår och förbundet är även före-

trätt i TRS styrelse. TRS har under året utvecklat informa-
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tionen om frilansares möjligheter att få stöd från TRS vilket 

medfört att fler med tidsbegränsade anställningar kunnat 

få del av stödet från TRS.

Inom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) har 

förbundet arbetat främst med pensionsfrågor som är kopp-

lade till scenkonstinstitutionerna. 

KLYS

Klys (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbets-

nämnd) arbetar främst med kulturpolitik, upphovsrätts, 

arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor. Teaterför-

bundet är via Klys representerat i Rådet för Kulturarbets-

marknaden inom Arbetsförmedlingen.  Klys har också en 

samordnad roll när det gäller konstnärsorganisationernas 

arbete i förhållande till de regionala kultursamverkans-

modellerna. Under året valdes Marika Lagercrantz till ny 

ordförande för Klys.

På upphovsrättens område har Klys, tillsammans med 

Copyswede, lagt ner ett omfattande arbete på att påverka 

den svenska implementeringen av EU-direktivet rörande 

kollektiv upphovsrättsförvaltning. Den svenska lagstift-

ningen har varit föremål för en utredning vars förslag var 

på remiss under sommaren.

Kulturskaparna, ett opinionsbildande nätverk för att 

lyfta fram upphovsmännen och de utövande konstnärernas 

syn på bland annat fildelningsfrågorna där både  

Teaterförbundet och Rättighetsbolaget ingår, har under 

året varit vilande.

   

SVENSK TEATERUNION 

Svensk Teaterunion är ett samarbetsorgan för hela det 

svenska scenkonstområdet och är också det svenska cen-

trat för ITI (International Theatre Institute) med centra i 93 

länder.  Teaterförbundet har 35 representanter i Teateruni-

onens råd, och fyra representanter i styrelsen, se avsnittet 

om representation.

I maj var Teaterunionen arrangör för Scenkonstbienna-

len i Malmö där Teaterförbundet medverkade med en egen 

monter och ett stort antal seminarier.

Teaterunionen arbetar också med information, ut-

bildning, kulturpolitik, dokumentation och internationellt 

utbyte.  Inom unionen finns en kulturpolitisk kommitté 

och en utbildningskommitté, där Teaterförbundet finns 

representerade. En fortsatt olöst fråga är att säkerställa en 

fortsatt statistik och dokumentation på scenkonstområdet. 

Teaterunionens scendatabas kan utgöra en viktig grund för 

detta.
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Teaterförbundet är medlem i och deltar aktivt i flera nord-

iska, europeiska och internationella organisationers för 

olika yrkesgrupper inom förbundet.

FIA OCH NSR

För de utövande artisterna är förbundet medlem i FIA 

(Federation Internationale des Acteurs) som också har en 

europeisk avdelning, EURO-FIA. För det nordiska samarbe-

tet finns NSR (Nordiska Skådespelarrådet). 

FIA arrangerade i juni The Second World Live Performan-
ce Conference i Dublin på Irland. I anslutning till detta sked-

de ett möte i FIAs styrelse där förbundet är representerat. 

Förbundet deltog även vid två möten med FIAs europeiska 

grupp EURO-FIA. Ett av dessa skedde i samarbete med 

de berörda upphovsrättsorganisationerna. Upphovsrätts-

frågorna har haft en framträdande roll både på nordisk, 

europeisk och internationell nivå. NSR hade under året två 

möten varav ett i november i Stockholm.

På internationell och europeisk nivå finns ett nära 

samarbete mellan FIA, FIM (musikernas international) 

och UNI-MEI (teknisk och administrativ personal) genom 

International Art and Entertainment Alliance (IAEA) och 

European Art and Entertainment Alliance (EAEA). Den se-

nare utgör också plattformen för deltagande i EUs sociala 

dialog. (Se nedan under UNI-MEI). 

Teaterförbundet har tillsammans med FIA under 

lång tid arbetat med att stödja uppbyggnaden av fackliga 

organisationer med medel från Union to Union (f d LO-TCO 

Biståndsnämnd). Detta samarbete har senare också utvid-

gats till att omfatta UNI-MEI och FIM. År 2015 var andra 

året av en ny treårig programperiod med projekt i Afrika 

genom FIA, i Latinamerika i samverkan mellan FIA och 

UNI-MEI samt ett för FIA, FIM och  UNI-MEI gemensamt 

projekt inom filmområdet i Indien (Mumbai). 

Under 2015 tog Teaterförbundet emot två besök från 

ovan nämnda projekt. Ordförande i det chilenska facket 

Sidarte besökte Malmö och Stockholm, och deltog i flera 

seminarier. Sidarte deltar i det regionala projektet i  

Latinamerika. Det andra besöket bestod av en represen-

tant från Ghanas skådespelarfack, Ghana Actors Guild, 

och det brittiska förbundet Equity, som deltar i ett så kallat 

twinning-projekt som är en del av projektet i Afrika.

Teaterförbundets regionala skyddsombud på filmom-

rådet deltog även i en workshop i Mumbai inom ramen för 

projektet i Indien, för att redogöra för hur man arbetar med 

arbetsmiljö på filminspelningar i Sverige.

UNI-MEI

Förbundets tekniska och administrativa medlemsgrupper 

på scen- och filmområdet företräds internationellt genom 

UNI (Union Network International) - MEI (Media and 

Entertainment International).  Teaterförbundet är repre-

senterat i styrelserna för UNI MEI på internationell och 

europeisk nivå.

Inom Europa finns ett nära samarbetet mellan UNI-

MEI, FIA och FIM kopplat till EU sociala dialog.  Denna sker 

dels med arbetsgivarna på scenkonstens område (PEARLE) 

och dels med arbetsgivarorganisationer inom film, tv och 

radio på det audiovisuella området.  Inom den sociala dialo-

gen utvecklas regelmässigt olika samarbetsprojekt. Under 

året har ett arbetsmiljöprojekt avslutats och ett projekt 

rörande kompetensutveckling inletts.  

FERA OCH NSIR

Teaterförbundet är genom Sveriges Filmregissörer medlem 

i den europeiska filmregissörssammanslutningen FERA. 

Under året deltog Sveriges Filmregissörer i flera olika FE-

RA-möten. Också inom FERA finns en tonvikt på upphovs-

rättsfrågor. 

På scenkonsten område är Svenska Regissörsförening-

en inom Teaterförbundet medlem i Nordiska Sceninstruk-

törsrådet (NSIR). 
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Bolagets verksamhet består av Faktureringsservice, hjälp 

till egenföretagare i förbundet samt möjlighet till service-

medlemskap för egenföretagare. Antalet medlemmar som 

valt att ansluta sig till förbundet genom servicebolaget har 

varit i princip oförändrat sedan starten (ca 125 medlem-

mar). Omsättningen har uppgått till 4 363 000 kr (föregå-

ende år ca 4 682 000 kr). 

FAKTURERINGSSERVICE

Teaterförbundet erbjuder sina medlemmar hjälp med 

fakturering om någon får ett erbjudande om arbete där 

uppdragsgivaren vill bli fakturerad och medlemmen saknar 

egen firma. De kan då vända sig till Servicebolaget som kan 

fungera som mellanhand mellan medlemmen och upp-

dragsgivaren.  Servicebolaget anställer den enskilde med-

lemmen och blir uppdragstagare åt kunden. Fakturerings-

servicen kan användas enbart vid enstaka och kortvariga 

uppdrag och ska inte användas för att ersätta eller kringgå 

Teaterförbundets kollektivavtal. Totalt hanterade Service-

bolaget 374 ärenden under 2015 (448). 

Kurs för egenföretagare om moms i kultursektorn med Susin Lindblom.
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PENSIONS- OCH UNDERSTÖDSFONDER

Teaterförbundet förvaltar följande pensions- och  

understödsfonder:

• Stiftelsen Höstsol

• Teaterförbundets Humanitära fonder

• Djurgårdsmässans Stiftelse

• Emelie Haglunds minnesfond

• Oscar Baeckströms fond

• Ivan Hedqvists fond

• Anna Norrie-fonden

Från fonderna delades under året ut bidrag och pensioner 

till en sammanlagd summa av ca 2 miljoner kronor.

STIFTELSEN HÖSTSOL

Stiftelsen Höstsol har till ändamål att bidra till att medlem-

mar av Teaterförbundet får en bekymmersfri ålderdom 

samt att utöva understödjande verksamhet bland äldre 

medlemmar. Ca 150 personer har erhållit bidrag under 

året, huvudsakligen i form av en julgåva. I maj arrangerade 

stiftelsen den traditionella vårfesten i Malmö. Ca 100 per-

soner var bjudna på middag med underhållning. Vidare del-

tog ca 100 personer i en båtutflykt i Stockholms skärgård 

under våren, och ca 40 personer deltog i en bussutflykt till 

Engelsbergs Bruk i september.

STIPENDIEFONDER 

Teaterförbundet förvaltar ett stort antal stipendiefonder. 

De flesta stipendiefonder delar ut stipendier vartannat år. 

Stipendieutdelning ägde rum i november. Följande stipen-

dier delades ut under 2015:

Edvin Adolphsons studiefond

Lotta Tejle

Fritiof Billquists teaterstipendium

Sandra Stojiljkovic och Gustav Berg

 

Carl Billquist stipendium

Kristin Lidström

Gösta Ekmans minnesfond

Birgitta Ulfsson

Märta Ekströms stipendiefond

Vanna Rosenberg

Daniel Engdahls stipendiefond

Thomas Hanzon och Eva Melander

Karl Gerhards hedersfond

Karl Dyall och Rennie Mirro

Fred Gunnarssons stipendiefond

Sandra Huldt och Mathias Olsson

Inez och Sten Hermelins stipendiefond

Åsa Forsblad Morisse

Vilhelm Mobergs stipendiefond

Agneta Ehrensvärd

Ise Morssing stipendiefond

Simon Mezher

Gunnar Sjöbergs teaterstipendiefond

Per Grytt

Anders de Wahls jubeliumsfond

Monica Stenbeck

”Mago 45” stipendium

Maja Magnusson Wiklund

Margit Rosengrens stipendiefond

Lindy Larsson
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Bengt och Lenah Brunskogs fond

Maia Hansson Bergqvist, Bahador Foladi och  

Therése Lindberg

Monica Zacharias minnesfond

Lena Bouic Wrange

Zachefonden

Sofia Pekkari

Björn Öberg och Pelle Lönndahl fond

Claes Lundberg

 

Förbundet fördelade också medel ur Elg-Lundbergs stipen-

diefond för utbildningsändamål. Stipendierna har bland 

annat delats ut för deltagandet i utbildningar anordnade av 

Teater Alliansen (54 personer) och Dans Alliansen  

(38 personer), samt för deltagandet i Scenkonstbiennalen i 

Malmö (45 personer). 

GULDMEDALJEN   

Årets guldmedalj för utomordentlig konstnärlig gärning 

delades ut till Suzanne Osten. 
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MEDLEMSAVGIFTER

För 2015 gällde följande medlemsavgifter till förbundet:

Årsinkomst högst 150 000 kr 195 kr/månad

Årsinkomst högst 210 000 kr 255 kr/månad

Årsinkomst högst 270 000 kr 280 kr/månad

Årsinkomst över 270 000 kr 300 kr/månad

Passivt medlemskap 55 kr/månad

Studerandemedlemskap 200 kr/år

Förbundsavgift för egenföretagare som är anslutna till 

Servicebolaget är 150 kr/månad.

KONCERNEN

Associationer i koncernen är Teaterförbundet (moderför-

ening), dotterbolaget Teaterförbundets Rättighetsbolag 

(Tromb) AB samt dotterbolaget Teaterförbundets Service-

aktiebolag.

KAPITALFÖRVALTNINGEN

Förvaltningen av förbundets svenska aktieportfölj sköts av 

Carnegie Kapitalförvaltning AB och Robur. Förbundet äger 

också andelar i en gemensam TCO-fond som förvaltas av 

Nordea. Under året har förbundets värdepapper bokförts 

till anskaffningsvärdet. Förvaltarna följer det placerings-

reglemente som fastställts av förbundsstyrelsen. 

Förbundets bokförda egna kapital var den 31 december 

2015:

EGET KAPITAL

Konfliktfond 17 794 802

Reservfond 2 489 265

Balanserat resultat 29 482 210

Årets resultat -1 621 234

Summa eget kapital 48 145 042

FÖRSLAG TILL DISPOSITION  

BETRÄFFANDE FÖRBUNDETS RESULTAT

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

DEN EKONOMISKA VERKSAMHETENS  

FRAMTIDA UTVECKLING

Medlemsantalet har varit nästan oförändrat vilket har 

påverkat intäkterna. För att öka medlemsantalet sker en 

fokusering på information och medlemsrekrytering. Styrel-

sens bedömning är att förbundet har en stor potential att 

öka antalet medlemmar bland de yrkesverksamma både på 

scen- och filmområdet. 

Förbundet kommer att följa medlemsutvecklingen 

mycket noggrant och anpassa verksamheten därefter. En 

annan viktig inkomstkälla i förbundets budget är kapitalin-

täkter. 

Förbundets värdepapper värderades vid årsskiftet 

2015 till ca 52 miljoner kronor och det är viktigt att försöka 

minimera risker, så lång detta är möjligt, i val av värdepap-

persplaceringar. 

 39TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 2015



TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 201540

REDOVISNING AV TILL TEATERFÖRBUNDET KNUTNA STIFTELSER OCH FONDER

Fond Bruttoavkastning Beviljade anslag Förmögenhet

Filmfonden 604 449 253 387 21 741 468

Studie- och Resefonden 130 065   132 044 6 287 383

Humanitära fonder 123 107 36 765 9 732 869

Anna Norries fond 0 35 538 39 983

Djurgårdsmässans Stiftelse 315 848 576 000 14 526 685

Stiftelsen Höstsol 1 046 554 951 634  63 744 735

Emelie Haglunds fond 150 818 120 000 7 305 316

Teatersol AB  5 615 396 0 70 256 860 

Beskattade fonder (6 st) 183 918                              135 000 8 491 214   

Obeskattade fonder (22 st) 273 865                             341 500      10 194 994

/FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Teaterförbundet
Org nr 802003-4453

Belopp i kr Not
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

Medlemsintäkter 19 439 714 19 655 364

Nettoomsättning 1 13 225 439 16 587 608

Externa bidrag 1 2 802 339 2 532 952

Övriga intäkter 1 229 108 111 434

35 696 600 38 887 358

Verksamhetens kostnader

Mötes- och förhandlingskostnader -3 240 182 -3 000 361

Riksstämma – -877 665

Informationskostnader -780 034 -578 809

Medlemstidningen -2 203 240 -2 043 178

Avgifter till andra organisationer -1 206 394 -1 230 291

Avdelningsbidrag -1 011 113 -819 897

Externt finansierad verksamhet -2 276 734 -2 367 324

Övriga externa kostnader -2 520 599 -1 274 971

Personalkostnader -21 257 695 -20 882 376

Lokal- och expeditionskostnader 2 -3 018 097 -3 266 316

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

-275 298 -333 890

Övriga rörelsekostnader 3 -2 926 445 -2 868 656

Verksamhetsresultat -5 019 231 -656 376

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

4 5 374 759 7 774 100

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 3 065 38 324

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -6 418 -6 455

Resultat efter finansiella poster 352 175 7 149 593

Resultat före skatt 352 175 7 149 593

Skatt på årets resultat 8 -951 004 -1 948 034

Årets resultat -598 829 5 201 559

/RESULTATRÄKNING - KONCERNEN
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Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 9 556 114 572 093

556 114 572 093

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 11 7 277 000 7 277 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 52 002 970 51 223 489

59 279 970 58 500 489

Summa anläggningstillgångar 59 836 084 59 072 582

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordran medlemsavgifter 400 297 473 880

Skattefordringar 839 720 392 480

Kundfordringar 809 303 544 958

Övriga fordringar 13 990 589 910 557

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 1 036 557 679 730

4 076 466 3 001 605

Kortfristiga placeringar

Andra kortfristiga värdepappersinnehav 15 26 325 151 25 777 289

25 777 289

Kassa och bank 6 358 683 11 241 628

Summa omsättningstillgångar 36 760 300 40 020 522

SUMMA TILLGÅNGAR 96 596 384 99 093 104

/BALANSRÄKNING - KONCERNEN
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Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Konfliktfond 17 794 802 17 434 234

Övriga fonder 2 529 264 2 529 265

20 324 066 19 963 499

Balanserad vinst eller förlust 38 316 399 33 475 407

Årets resultat -598 829 5 201 559

37 717 570 38 676 966

58 041 636 58 640 465

Avsättningar

Uppskjuten skatt 1 364 866 1 313 386

1 364 866 1 313 386

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 601 460 545 533

Övriga skulder 18 31 099 750 31 833 316

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 5 488 672 6 760 403

37 189 882 39 139 252

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 96 596 384 99 093 104

Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser, TCO:s borgensring 3 167 500 3 167 000

3 167 500 3 167 000

/STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  
- KONCERNEN

/BALANSRÄKNING - KONCERNEN
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/KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN

/TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS 
- KONCERNEN

Belopp i kr
2015-01-01

– 2015-12-31
2014-01-01

– 2014-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 352 175 8 264 593

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 169 525 -781 110

521 700 7 483 483

Betald skatt -899 524 -1 639 948

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-377 824 5 843 535

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av fordringar -6 215 965 1 379 942

Ökning/minskning av skulder 3 191 735 -3 861 973

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 402 054 3 361 504

Investeringsverksamheten

Förändring av materiella anläggningstillgångar -153 546 -428 443

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -1 327 345 -5 948 025

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 480 891 -6 376 468

Årets kassaflöde -4 882 945 -3 014 964

Likvida medel vid årets början 11 241 628 14 256 592

Likvida medel vid årets slut 6 358 683 11 241 628

Belopp i kr
2015-01-01

– 2015-12-31
2014-01-01

– 2014-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Av- och nedskrivningar av tillgångar 275 298 333 890

Andra ej likvidpåverkande -105 773 -1 115 000

169 525 -781 110
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/RESULTATRÄKNING - MODERFÖRENINGEN

Belopp i kr Not
2015-01-01

– 2015-12-31
2014-01-01

– 2014-12-31

Medlemsintäkter 19 439 714 19 655 364

Nettoomsättning 1 2 385 834 2 109 361

Externa bidrag 1 2 802 339 2 532 952

Övriga rörelseintäkter 1 123 335 90 357

24 751 222 24 388 034

Verksamhetens kostnader

Mötes- och förhandlingskostnader -3 240 182 -3 000 361

Informationskostnader -780 034 -578 809

Medlemstidning -2 203 240 -2 043 178

Avgifter till andra organisationer -1 139 665 -1 230 291

Avdelningsbidrag -1 011 113 -819 897

Riksstämma – -877 665

Externt finansierad verksamhet -2 276 734 -2 367 324

Övriga externa kostnader -1 051 823 -858 373

Personalkostnader 2 -12 125 831 -11 242 107

Lokal- och expeditionskostnader -2 560 999 -2 612 017

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -129 873 -177 321

Övriga rörelsekostnader -1 638 064 -608 808

Verksamhetsresultat -3 406 336 -2 028 117

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 4 3 373 185 6 137 962

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 857 4 789

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -5 284 -1 087

Resultat efter finansiella poster -37 578 4 113 547

Bokslutsdispositioner

Förändring periodiseringsfond 7 -534 000 -715 000

Lämnade koncernbidrag -500 000 -345 000

Resultat före skatt -1 071 578 3 053 547

Skatt på årets resultat 8 -551 185 -899 968

Årets resultat -1 622 763 2 153 579
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/BALANSRÄKNING - MODERFÖRENINGEN

Belopp i kr Not
2015-01-01

– 2015-12-31
2014-01-01

– 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 9 269 970 403 711

269 970 403 711

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 200 000 200 000

Andelar i intresseföretag 11 7 277 000 7 277 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 52 002 970 51 223 489

59 479 970 58 700 489

Summa anläggningstillgångar 59 749 940 59 104 200

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordran medlemsavgifter 400 297 473 880

Fordringar koncernföretag 131 161

Kundfordringar 61 773 66 587

Skattefordringar 49 980 -

Övriga fordringar 13 622 067 842 668

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 977 496 636 585

2 242 774 2 019 720

Kassa och bank 2 361 399 3 364 897

Summa omsättningstillgångar 4 604 173 5 384 617

SUMMA TILLGÅNGAR 64 354 114 64 488 817
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/BALANSRÄKNING - MODERFÖRENINGEN /BALANSRÄKNING - MODERFÖRENINGEN

Belopp i kr Not
2015-01-01

– 2015-12-31
2014-01-01

– 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Konfliktfond 17 794 802 17 434 234

Övriga fonder 2 489 264 2 489 264

20 284 066 19 923 498

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 29 482 210 27 689 198

Årets resultat -1 622 763 2 153 579

27 859 447 29 842 777

48 143 513 49 766 275

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 17 4 399 000 3 865 000

4 399 000 3 865 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 486 523 400 241

Skulder till koncernföretag 3 679 557 3 354 096

Skatteskulder – 243 304

Övriga skulder 18 3 521 789 2 839 160

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 4 123 732 4 020 741

11 811 601 10 857 542

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 354 114 64 488 817
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Belopp i kr
2015-01-01

– 2015-12-31
2014-01-01

– 2014-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -37 578 4 113 547

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 129 873 -937 679

92 295 3 175 868

Betald skatt -551 185 -884 768

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -458 890 2 291 100

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning/ökning av fordringar -1 729 813 458 866

Ökning/minskning av skulder 1 960 819 830 790

Kassaflöde från den löpande verksamheten -227 884 3 580 756

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -49 228 -364 213

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 53 096

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -14 225 696 -38 735 233

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 13 446 214 35 445 829

Kassaflöde från investeringsverksamheten -775 614 -3 653 617

Årets kassaflöde -1 003 498 -72 861

Likvida medel vid årets början 3 364 897 3 437 758

Likvida medel vid årets slut 2 361 399 3 364 897

Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 3 167 500 3 167 000

Borgensförbindelser, TCO:s borgensring 3 167 500 3 167 000

3 167 000 3 207 500

/STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  
- MODERFÖRENINGEN

/KASSAFLÖDESANALYS - MODERFÖRENINGEN
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/STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  
- MODERFÖRENINGEN

/KASSAFLÖDESANALYS - MODERFÖRENINGEN

Belopp i kr
2015-01-01

– 2015-12-31
2014-01-01

– 2014-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Återbetalning av aktieägartillskott – -1 115 000

Av- och nedskrivningar av tillgångar 129 873 177 321

129 873 -937 679

/TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS  
- MODERFÖRENINGEN

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER  
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Belopp i kr om inget annat anges.

Not Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-

visningslagen och för första året också enligt Bokförings-

nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinci-

per som koncernen utom i de fall som anges nedan under 

avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Övergången har inneburit att koncernbidrag i mo-

derföretaget, vilka tidigare redovisades direkt mot eget 

kapital, numera redovisas i resultaträkningen. Jämförelse-

året har räknats om.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-

ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 

nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

                    Nyttjandeperiod

Koncern Moderförening

Datainventarier 3 år 3 år

Inventarier 5 år 5 år

Leasing

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella lea-

singavtal. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal 

som inte är ett finansiellt leasingavtal. Leasingavgifterna 

redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 

med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 

anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
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Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-

räkningen när företaget blir part i instrumentets avtals-

mässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balans-

räkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från 

tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller  när 

de risker och fördelar som är förknippade med innehav-

et i allt väsentligt överförts till annan part och företaget 

inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En 

finansiell skuld tas bort från från balansräkningen när den 

avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstill-

fället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella trans-

aktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av 

tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första 

redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet 

och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör om-

sättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som 

beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första 

redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för 

eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella 

uppskrivningar.

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive 

vid bedömning av nedskrivningsbehov  anses företagets 

finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i 

en värdepappersportfölj och värderas därför som en post.   

Ersättningar till anställda

Utgifter för ersättningar till anställda redovisas som en 

kostnad. Ersättningar till anställda som inte har betalats 

redovisas som en skuld. 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kost-

nad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 

skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt 

för innevarande räkenskapsår som avser årets skatte-

pliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 

inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 

skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 

framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 

eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skatte-

pliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran 

redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för 

möjligheten att i framtiden använda skattemässiga under-

skottsavdrag.  Värderingen baseras på hur det redovisade 

värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas åter-

vinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skatte-

satser och skatteregler som är beslutade före balansdagen 

och har inte nuvärdeberäknats.

 I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver 

upp på uppskjuten skatt och eget kapital. 

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns:

 - En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffa-

de händelser och vars förekomst endast kommer att 

bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, 

som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar 

eller uteblir, eller 

 - En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händel-

ser, men som inte redovisas som skuld eller avsätt-

ning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av 

resurser kommer att krävas för att reglera förpliktel-

sen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med 

tillräcklig tillförlitlighet.

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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Redovisning av intäkter

Som intäkt redovisar koncernen det verkliga värdet av vad 

som erhållits eller kommer att erhållas. Serviceavgifter in-

täktsförs i den period som avgifterna avser. Övriga intäkter 

intäktsförs i den period som tjänsten utförs.

Upphovsrättsersättningar

Koncernen inkasserar upphovsrättsmedel för privatkopie-

ring, kabelersättning, offentligt framförande, kollektiver-

sättningar samt för licensavtal. 

Upphovsrättsersättningarna bokförs som en skuld mot 

kollektivet rättighetshavare vilken avräknas i takt med att 

rättighetshavarna identifieras och erhåller ersättning. Från 

utbetalda ersättningar dras en administrationsavgift som 

utgör en intäkt för koncernen. Inkasserade  medel som inte 

kunnat delas ut preskriberas efter 10 år och tas då som en 

intäkt i koncernen.

Årligen görs en reservering om 1% av årets inkasse-

rade ersättningar för att kunna täcka eventuella framtida 

krav från rättighetshavare som inte var kända vid inkasse-

ringstidpunkten.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på 

framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren 

för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är 

förenat med krav på framtida prestation redovisas som 

intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot 

innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, 

redovisas bidraget som en skuld. 

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföreningen direkt 

eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 

annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande 

inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finan-

siella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomis-

ka fördelar.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 

20% och högst 50% av rösterna konsolideras inte i enlighet 

med ÅRL 7 kap 25 § då det har ringa betydelse för kravet 

på rättvisande bild.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag  
och intresseföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kost-

nader och orealiserade vinster eller förluster som uppkom-

mer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i 

sin helhet. 

Redovisningsprinciper i moderföretaget

Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstäm-

mer med de ovan angivna redovisnings principerna i kon-

cernredovisningen utom i nedanstående fall. 

Andelar i dotterföretag, intresseföretag  
och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskriv-

ningar. 

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är 

hänförlig till obeskattade reserver.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en 

bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/

lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella 

skatt. 

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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2015-01-01
– 2015-12-31

2014-01-01
– 2014-12-31

Koncernen

Intäkter från Artistkatalogen 366 442 432 473

Intäkter från Scen & Film 306 393 197 501

Kollektiva intjänandemedel 3 779 830 7 417 968

Serviceavgift till Servicebolaget 277 160 296 020

Faktureringsservice, mm 4 086 321 4 400 141

Administrationsavgift vid fördelning av upphovsrätter 4 409 293 3 856 831

Nettoomsättning 13 225 439 16 600 934

Externa bidrag 2 802 339 2 532 952

Övriga intäkter 229 108 90 357

16 256 886 19 224 243

Moderföreningen

Intäkter från Scen & Film 306 393 197 501

Kollektiva intjänandemedel 2 079 441 1 911 860

Nettoomsättning 2 385 834 2 109 361

Projektbidrag 2 802 339 2 532 952

Övriga intäkter 123 335 90 357

5 311 508 4 732 670

NOT 1 - ÖVRIGA INTÄKTER

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier 

eller andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovi-

sas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisa-

de värde.

Återbetalda aktieägartillskott redovisas i resultat- 

räkningen som utdelning.

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER



 55TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 2015

2015-01-01
– 2015-12-31

varav  
män

2014-01-01
– 2014-12-31

varav  
män

Medelantalet anställda

Moderföreningen

Sverige 17 30% 17 37%

Totalt i moderföreningen 17 30% 17 37%

Dotterföretag

Sverige 5 20% 6 34%

Totalt i dotterföretag 5 20% 6 34%

Koncernen totalt 22 36% 23 31%

2014-01-01 – 2014-12-31 2014-01-01 – 2014-12-31

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Moderföreningen 9 297 452 3 937 899 8 610 513 4 085 062

(varav pensionskostnad) 1)   (1 082 635) 1)    (1 340 273)

Dotterföretag 6 019 344 2 676 368 6 361 873 2 860 899

(varav pensionskostnad) (858 039) (932 758)

Koncernen totalt 15 316 796 6 614 267 14 972 386 6 945 961

(varav pensionskostnad) 2)   (1 940 674) 2)   (2 273 031)

NOT 2 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

1)Till förbundets ordförande utgick ersättning med  

49 800 kr/månad och till förste vice ordförande med  

12 450 kr/månad. Till förbundsdirektören utgår lön med  

83 000 kr/månad. Förbundsdirektören disponerar fri bil 

exkl. bensin.

2) Av förbundets pensionskostnader avser 177 569 kr (f.å 

246 750) gruppen styrelse och förbundsdirektör. För-

bundsdirektören omfattas av samma pensionsavtal som 

övrig personal. 

3) Av dotterföretagens pensionskostnader avser  

252 027 kr (f.å 249 366 ) gruppen styrelse och vd. Vd för 

Rättighetsbolaget och Servicebolaget omfattas av samma 

pensionsavtal som övrig personal.

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

2015-01-01 – 2015-12-31 2014-01-01 – 2014-12-31

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Moderföreningen 2 323 531 6 973 921 2 297 270 6 313 243

(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Dotterföretag 888 358 5 130 986 842 141 5 519 732

Koncernen totalt 3 211 889 12 104 907 3 139 411 11 832 975

(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Moderförening Andel kvinnor Andel kvinnor

2015 2014

Styrelsen 53% 53%

Övriga ledande befattningshavare 40% 40%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

NOT 3 - ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

2015-01-01
– 2015-12-31

2014-01-01
– 2014-12-31

Koncernen 

Kostnader för medlemsregistret -1 854 515 -401 157

Representation och gåvor -67 688 -75 470

Facklig utbildning -59 107 -34 960

Artistkatalogen -945 135 -1 105 875

Övrigt – -1 251 194

-2 926 445 -2 868 656

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOT 4 - RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER  

OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015-01-01
– 2015-12-31

2014-01-01
– 2014-12-31

Koncernen 

Utdelning 2 319 887 1 724 423

Realisationsvinst vid avyttring av aktier och andelar 3 930 117 7 207 540

Realisationsförlust vid avyttring av aktier och andelar -385 035 -754 360

Förvaltningskostnader -490 210 -403 503

5 374 759 7 774 100

Moderföreningen

Utdelning 1 550 604 1 307 009

Realisationsvinst vid avyttring av aktier och andelar 2 456 866 4 577 793

Realisationsförlust vid avyttring av aktier och andelar -271 021 -568 742

Återbetalning av aktieägartillskott – 1 115 000

Förvaltningskostnader -363 264 -293 098

3 373 185 6 137 962

NOT 5 - ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2015-01-01
– 2015-12-31

2014-01-01
– 2014-12-31

Koncernen 

Ränteintäkter, koncernföretag 3 065 38 324

3 065 38 324

Moderföreningen

Ränteintäkter 857 4 789

857 4 789

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOT 6 - RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 7 - BOKSLUTSDISPOSITIONER, ÖVRIGA

2015-01-01
– 2015-12-31

2014-01-01
– 2014-12-31

Koncernen 

Räntekostnader, koncernföretag -6 418 -6 455

-6 418 -6 455

Moderföreningen

Räntekostnader -5 284 -1 087

-5 284 -1 087

2015-01-01
– 2015-12-31

2014-01-01
– 2014-12-31

Moderföreningen

Periodiseringsfond, årets avsättning -830 000 -1 350 000

Periodiseringsfond, årets återföring 296 000 635 000

-534 000 -715 000

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOT 8 - SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2015-01-01
- 2015-12-31

2014-01-01
– 2014-12-31

Koncernen

Uppskjuten skatt -51 480 67 002

Justering av skatt hänförlig till tidigare år -12 305 -2 557

Inkomstskatt -887 219 -2 012 479

-951 004 -1 948 034

Moderföreningen

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 1 -1094

Periodens skattekostnad 1)   -551 186 1)    -898 874

Uppskjuten skatteintäkt – –

-551 185 -899 968

1)  Aktuell skatt utgörs av:

Beräknad skatt enligt skatteberäkning -551 186 -898 874

Inkomstskatt (se ovan) -551 186 -898 874

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOT 9 - INVENTARIER

NOT 10 - ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2015-01-01
– 2015-12-31

2015-01-01
– 2015-12-31

Moderföreningen

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början och slut 200 000 200 000

Utökning av kapital –

Nedskrivning – –

200 000 200 000

Koncern Moderförening

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 906 389 1 774 032

Nyanskaffningar 329 642 49 228

Avyttringar och utrangeringar -1 150 514 -618 503

2 085 517 1 204 757

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -2 334 296 -1 370 321

Avyttringar och utrangeringar 1 080 191 565 407

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -275 298 -129 873

-1 529 403 -934 787

Redovisat värde vid periodens slut 556 114 269 970

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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Dotterföretag / Org nr / Säte Andel i % 1) Bokfört värde

Teaterförbundets Rättighetsbolag Tromb AB, 556500-3091, Stockholm 100,0 100 000

Teaterförbundets Service Aktiebolag, 556456-6254, Stockholm 100,0 100 000

200 000

Spec av moderföreningens innehav av andelar i koncernföretag

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

NOT 11 - ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Koncern Moderförening

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början och slut 7 277 000 7 277 000

Avyttring – –

Vid årets slut 7 277 000 7 277 000

Intresseföretag/org nr, säte Andelar  antal i % Bokfört värde hos moderförening

Direkt ägda

Teatersol AB
556390-6469, Stockholm

87 8,6 7 208 000

Teateralliansen
556560-8360, Stockholm

340 33,3 34 000

Musikalliansen
556753-8615, Stockholm

100 10 10 000

Dansalliansen
556706-8472,Stockholm

25 25 25 000

7 277 000

Spec av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i intresseföretag

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOT 13 - ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncern Moderförening

Anställda lån 12 400 12 400

TF:s fonder och stiftelser 284 622 284 622

Förtroendemannaavgifter 188 342 188 342

Momsfordran 342 522 –

Övriga fordringar 162 703 136 703

990 589 622 067

NOT 12 - ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncern Moderförening

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 51 223 489 51 223 489

Tillkommande tillgångar 14 225 697 14 225 697

Avgående tillgångar -13 446 216 -13 446 216

Redovisat värde vid årets slut 52 002 970 52 002 970

Koncern Moderförening

Specifikation av värdepapper
Börsvärde eller  

motsvarande
Bokfört värde

Börsvärde eller 
motsvarande

Bokfört värde

Räntefonder 8 959 419 7 428 646 8 959 419 7 428 646

Aktier 27 334 338 23 923 317 27 334 338 23 923 317

Blandfonder 6 413 191 5 036 845 6 413 191 5 036 845

Aktiefonder 17 876 617 15 614 162 17 876 617 15 614 162

60 583 565 52 002 970 60 583 565 52 002 970
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NOT 14 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 15 - ANDRA KORTFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncern Moderförening

Förutbetald hyra 382 375 382 375

Informationsbidrag från PTK 396 788 396 788

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 257 394 198 333

1 036 557 977 496

Koncern Moderförening

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 25 777 289 –

Tillkommande tillgångar 10 558 887 –

Avgående tillgångar -10 011 025 –

26 325 151 –

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början och slut – –

Årets nedskrivning – –

– –

Redovisat värde vid årets slut 26 325 151 –

Koncern Moderförening

Specifikation av värdepapper
Börsvärde eller 

motsvarande
Bokfört värde

Börsvärde eller 
motsvarande

Bokfört värde

Räntefonder 11 087 599 11 226 325 – –

Aktier och andelar i aktiefonder 17 303 922 15 098 826 – –

28 391 521 26 325 151 – –

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOT 16 - EGET KAPITAL

Konfliktfond Övriga fonder Balanserat resultat

Koncernen

Vid årets början 17 434 234 2 529 265 33 567 321

Årets avsättning till konfliktfond 360 568 -91 914

Årets resultat 5 446 847

Vid årets slut 17 794 802 1)   2 529 264 38 922 254

Konfliktfond Övriga fonder Balanserat resultat

Moderföreningen

Vid årets början 17 434 234 2 489 265 29 842 778

Årets avsättning till konfliktfond 360 568 -360 568

Årets resultat -1 622 763

Vid årets slut 17 794 802 2)  2 489 264 27 859 447

Eget kapital - övriga fonder 1) Koncernen 2) Moderföreningen

Reservfond 2 489 264 2 489 264

Reservfond i dotterföretag 40 000 –

2 529 264 2 489 264

Konfliktfonden motsvarar 2 809 kr per aktiv medlem. 
Konfliktfondens kapital skall enligt tidigare beslut uppgå till minst 2 000 
kr per aktiv medlem med 2002 som basår uppräknad med ändring av 
inkomstbasbeloppet.
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NOT 17 - PERIODISERINGSFONDER

2015-01-01  
– 2015-12-31

2014-01-01  
– 2014-12-31

Moderföreningen

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2010 – –

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2011 234 000 296 000

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2012 390 000 234 000

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2013 465 000 390 000

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2014 1 130 000 465 000

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2015 1 350 000 1 130 000

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2016 830 000 1 350 000

4 399 000 3 865 000

NOT 18 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Koncern Moderförening

Preliminär skatt 512 098 301 212

Elg-Lundbergs fond 82 507 82 507

Stiftelser och fonder 1 110 724 1 110 724

För utdelning reserverade upphovsrättsmedel 26 984 653 –

Avdelningsbidrag 70 275 70 275

Förtroendemannamedel 1 585 143 1 585 143

Övriga kortfristiga skulder 754 350 371 928

31 099 750 3 521 789
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NOT 20 - OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

2015-01-01  
– 2015-12-31

2014-01-01  
– 2014-12-31

Inom ett år 1 433 007 1 485 012

Mellan ett och fem år 4 242 400 2 970 024

5 675 407 4 455 036

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1 361 131 1 562 439

NOT 19 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncern
Moder- 

förening

Arbetsgivaravgifter 507 881 298 714

Särskild löneskatt 365 922 239 340

Upplupna löner (semester- och övertidsskuld) 3 147 330 2 629 178

Upplupna sociala avgifter semesterskuld 988 891 826 088

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 478 648 130 412

5 488 672 4 123 732

/NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER



/UNDERSKRIFTER

 67TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 2015



/REVISIONSBERÄTTELSE

TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 201568



 69TEATERFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 2015
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