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Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Regionteatern Blekinge Kronoberg drivs som ett aktiebolag med Landstinget Kronoberg (49 
%), Landstinget Blekinge (29 %) och Växjö kommun (22 %) som ägare. 
 
Styrelsen består av sex ledamöter samt en personalrepresentant och VD/Teaterchef. 
Fullmäktige i Landstinget Kronoberg utser tre ledamöter, fullmäktige i Landstinget Blekinge 
utser två ledamöter och fullmäktige i Växjö kommun utser en ledamot. 
En personalrepresentant samt VD/Teaterchef ingår också i styrelsen. 
Fullmäktige i landstinget Kronoberg utser ordförande och fullmäktige i landstinget Blekinge 
utser vice ordförande i bolaget. 
Den nya styrelsen som tillträder i samband med Bolagsstämman 1 april 2011 består av 
sammanlagt  
4 kvinnor och 4 män. 
 
Antalet anställda per verksamhetsår uppgår i genomsnitt till 110 personer. Av dessa är  
34 tillsvidareanställda. Antalet frilansengagerade uppgår i genomsnitt till 75 personer. 
 
Antalet produktioner uppgår till 10-12 per år.  
Antalet föreställningar uppgår i genomsnitt till 450 per år. 
Antalet besökare uppgår i genomsnitt till 35 000 per år, varav barn- och ungdom i 
genomsnitt uppgår till 20 000 per år (57 %). 
 
Regionteatern har fyra repetitions-/föreställningslokaler på Ringsberg, Växjö. 
Regionteaterns verkstad finns på Verkstadsgatan, Växjö 
 
Samverkan sker både lokalt, regionalt och nationellt, både med professionella och med 
amatörer. 
Lokal samverkan sker med t.ex. Linnéuniversitet, Smålands Museum, Reaktor Sydost och 
Linneateatern  
Regional samverkan sker med t.ex. Musik i Blekinge, Musik i Syd och Teatersmedjan i 
Karlshamn. 
Nationell samverkan sker med t.ex. Riksteatern, Dramatiska Institutet och andra länsteatrar. 
 
Antalet arrangörsföreningar uppgår i genomsnitt till 125 stycken. 
Omsättningen är i genomsnitt till 31 Mkr. 
Egenfinansieringen uppgår i genomsnitt till 11 %. 
 
Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Regionteatern Blekinge Kronoberg producerar scenkonst för barn, unga och vuxna.  

Huvudsakligen rör det sig om talteater. I princip turnerar samtliga våra produktioner. När vi 

spelar utanför Växjö, som är vår huvudort, arrangeras våra föreställningar av externa 

arrangörer såsom riksteaterföreningar, kommuner, skolor, folkhögskolor, 

bygdegårdsföreningar, samhällsföreningar, studieförbund samt en och annan privat aktör. 
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Uppdraget (ur bolagsordningen för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg) 

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Kronobergs och Blekinge län med fast 

ensemble och på annat sätt driva teaterverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. 

Teatern ska utvecklas i samverkan med regionala organisationer, kommuner, föreningsliv 

och andra samhällsaktörer inom de båda länen. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att producera teater och att vara en aktiv del i 

samhälls- och speciellt kulturlivet inom de båda länen. Utöver turnerande teater ska utbudet 

utformas så att offentliga föreställningar garanteras på Ringsbergsscenerna. 

Särskild vikt ska läggas vid att erbjuda teater för barn och ungdomar. 

Bolaget ska på olika sätt stödja och stimulera utvecklingen av amatörteatern i de båda 

länen. Bolaget ska i sin verksamhet arbeta för att öka teaterintresset inom nya 

publikgrupper. 

Bolagets verksamhet ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet, vara oberoende av 

politiska och ideologiska grupperingar samt värna demokratin. 

Mångfaldsperspektiv på verksamheten (ur Jämställdhets och mångfaldsplanen) 

Medarbetarnas olikheter bidrar till verksamhetens utveckling på Regionteatern Blekinge 

Kronoberg. Detta är en av grundbultarna för att bli en välmående och modern 

scenkonstinstitution. Vår scenkonst ska på olika sätt spegla vår samtid och en förutsättning 

för att kunna göra det är att öka vår medvetenhet om mångfalds- och jämställdhetsfrågor. 

Konkret har vi under de senaste åren arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor inom 

organisationen och i det sceniska arbetet. Under 2011 startar vi upp en verksamhet i 

stadsdelen Araby i Växjö. Ett av målen med denna verksamhet är att skapa en konstnärlig 

verksamhet som utgår från den mångfald som ryms inom området. Verksamheten i Araby 

kommer stegvis integreras i den ”ordinarie verksamheten” och på det viset ytterligare bidra 

till att flytta perspektiven i vårt arbete.   

Samarbeten och nätverk 

Regionteaterns Blekinge Kronoberg mål är att bli en självklar samverkanspart inom den 

kreativa sektorn i regionen. Vi söker ständigt nya möjligheter tills amarbeten med såväl 

institutioner, fria grupper, civilsamhälle, amatörteatern, och näringsliv. Vi är aktiva inom 

nätverket Scenkonst sydost tillsammans med Riksteatern i Kronobergs, Blekinge och Kalmar 

län samt Byteatern Kalmar Läns Teater. Vi arbetar främst för att stärka arrangörer i regionen. 

Teatern har också ett aktivt samarbete med riksteatern såväl nr det gäller föreställningar 

som utvecklingsprojekt. Regionteatern är representerad i flera nationella organisationer som 

Länsteatrarna i Sverige, Svensk Scenkonst, Svensk teaterunion och svenska Assitej. 

Internationella kontakter 

Från och med 2011 sitter Regionteatern med i Styrgruppen för Samarbete och 

branschutveckling, Finland-Sverige. Våra internationella kontakter är inte omfattande. Vi 
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samarbetar med andra aktörer för att ta emot internationella gästspel någon gång årligen. 

2011 samverkar vi med Teater Weak för att ta emot ett gästspel från Polen. Här finns 

utvecklingspotential. 

Utvecklingssatsningar 

En scenkonstinstitution för framtiden 

Jag tror på att vi ska bygga vidare på den samverkan som finns för scenkonsten inom 

sydostlänen. Nu är tiden inne för att se hur vi kan utveckla den nya moderna 

scenkonstinstitutionen med hänsyn till ett vidgat perspektiv av vad som är scenkonst. I 

denna institution bör vi också ta ett ansvar för att öka samverkan med det civila samhället 

genom att skapa vägar för dialog, delaktighet och samverkan med utgångspunkt i det som 

idag är arrangörsledet.  Genom att från grunden bygga upp en ny institution för scenkonst 

skapar vi också nya strukturer för hur en kulturinstitution ska förhålla sig till samtiden. En 

sådan scenkonstinstitution bör ha uppdrag gällande produktion, arrangörskap, deltagande 

och eget skapande. Utvecklandet av denna organisation tar avstamp i det samarbete som 

finns mellan de olika scenkonstaktörerna i denna region men bör även söka sig utanför såväl 

det geografiska området som konstområden. Vi i sydost har möjlighet att bli en föregångare 

som erhåller nationellt intresse och kan få samarbetspartners över hela landet och även 

utanför landets gränser. 

Samverkan 

I utvecklandet av den nya institutionen kan samverkan ta sig andra fokus som inte har med 

konstarterna att göra. Vi kan exempelvis utgå från målgrupp och skapa ett barn och 

ungdomskulturcentrum. I detta kan flera olika konstformer samverka för att utveckla, 

utvidga och samskapa med målgruppen. Detta exempel skulle också kunna appliceras på 

vuxna målgrupper där kulturinstitutioner och civilsamhällets organisationer exempelvis kan 

samverka om allas möjligheter till eget skapande och till fördjupade upplevelser av det som 

skapas av det yrkesverksamma kulturlivet.  

Ett annat exempel är att utgå från gemensamma behov hos flera olika institutioner. Idag har 

flera institutioner i sydostregionen egna verkstäder. Genom samverkan skulle vi kunna skapa 

en stor gemensam ”kulturverkstad” som förser olika verksamheter i Småland, Blekinge, 

Halland. Detta ger dels effektiviseringar som frigör medel till annan produktion, dels öppnar 

det för möjligheter att bredda basen för finansieringen av kulturella verksamheter. 

Ett annat utvecklingsspår är samverkan med Linnéuniversitetet. Det kan handla om 

teknikutveckling för att tillgängliggöra scenkonsten. Till exempel hur vi kan utveckla ett bra 

sätt för att texta föreställningar både på svenska och på andra språk som kan läsas i 

telefonen. I ett sådant samarbete kan ett regionalt arbete länkas ihop med nationella och 

internationella intressenter för att utveckla tekniker för tillgängliggörande av kulturen. 

Redan i dag pågår samarbeten med universitetet i anknytning till barnkulturen. I Växjö har 

Regionteatern ett samarbete med lärarutbildningen och i Kalmar pågår ett arbete om 
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estetiska läroprocesser. Båda är intressanta spår att utveckla för att koppla samman 

lokal/regionala utvecklingsprojekt med nationella intressen. 

Förändring 

Ett intressant utvecklingsprojekt angående deltagande i konsten är det projekt som inleds i 

anslutning till aktivitetshallen Araby/Dalbo i Växjö – Araby Community Art (ACA). Detta är 

tänkt att vara ett samverkansprojekt över konstområden. Utgångspunkten för ACA är att den 

konst som kommer att verksamheten skapas av, för och med invånarna i stadsdelen. I och 

med att vi har för avsikt att samarbeta med en forskare från Centrum för kultursociologi vid 

Linnéuniversitetet ser vi också hur erfarenheterna från ett lokalt projekt kan ha bäring såväl 

regionalt och nationellt som internationellt. Det går att betrakta projektet utifrån ett 

mobiliserande perspektiv. Hur mobiliserar man deltagande, aktivitet, kreativitet, 

samarbeten? Vad främjar? Vad bromsar? Vad aktiverar? Vad passiviserar? Projektet bygger 

på att många olika intressen, nätverk och grupperingar samarbetar i olika konstellationer. 

Hur går det konkret till när man samverkar? Man skulle kunna se Araby och projektet som 

ett mikrokosmos där aktörer från stat, marknad och civilsamhälle samverkar i olika 

konstellationer för att åstadkomma en förändring eller en process av något slag. Den 

modellen kommer till uttryck i många diskussioner om hur välfärd generellt organiseras.  

Hur man mobiliserar engagemang för den egna platsen och hur man samarbetar för att 

åstadkomma någon slags förändring och bygga engagemang och tillhörighet med hjälp av 

konstnärliga processer, är egentligen varianter på samma tema. Den springande frågan som 

söker svar är: Hur mobiliserar och organiserar man för att uthålliga förändringsprocesser 

skall uppstå? Alla förändringsprocesser sker i en specifik social kontext som i sin tur är såväl 

möjliggörande som begränsade. Araby är ett mångkulturellt område, det är också betraktat 

som ett utsatt område. Vilka är de möjliggörande och begränsande förutsättningar i just den 

här sociala kontexten? 

Avslutning 

I utformandet av den nya regionala kulturplanen har vi unika möjligheter att skapa ett 

hållbart kulturliv för morgondagens samhälle. Ovanstående tankar om utvecklingssatsningar 

bygger i hög grad på samverkan mellan olika aktörer. För att skapa detta är det av yttersta 

vikt att vi utgår från regionala förutsättningar men att vi också ser hur vi kan skapa synergier 

genom att länka oss samman med rörelser även utanför vår regions gränser för att ta vara på 

möjligheterna att spela samman på allvar.  

Växjö 2011-03-09 

Magnus Holm, VD/Teaterchef 

Regionteatern Blekinge Kronoberg 


