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VD-rapport 
Till ljudet av alla gratulationer till SM-segern skriver jag 
denna sammanfattning över vårt fantastiska UF-år!  
 
Teatermakarna Dalarna  UF  är  ett  företag  med  affärsiden  ”att 
genom scenisk framställning, på olika sätt, nå ut med viktiga 
budskap till publiken.”  Vi  ser  det  inte  bara  som  föreställningar  
utan det som gör oss unika och speciella är att vi strävar efter 
att alltid ha viktiga budskap kopplade till föreställningarna. 
Samtidigt engagerar vi människor i alla åldrar och tillsammans 
hjälps vi åt att sprida glädje och kunskap som är viktig för 
samhällets utveckling.  
 
I år har den sceniska framställningen varit den Broadway-
kända familjemusikalen, Annie. Annie handlar om en 
föräldralös liten flicka som bor på ett barnhem tillsammans 
med en massa andra barn. På barnhemmet behandlas alla 
barnen väldigt illa av föreståndarinnan. Barnen dansar och 
sjunger om hur hela dagen är slit och släp. Detta har vi kopplat 
till barnfattigdomen i Sverige och barnkonventionens budskap 
som vi i år har spridit och uppmärksammat samhället på. 
 
Det har gått riktigt bra för Teatermakarna Dalarna. Vi lyckades 
få alla föreställningarna slutsålda vilket betyder att 2 000 
personer sett vår föreställning. Vi fick stående ovationer på 
premiären och vi har lyckats skaffa oss bra kontakter. Sist men 
inte minst så har vi blivit utnämnda till Sveriges bästa UF-
företag 2013! Helt klart ett riktigt roligt och lärorikt år för 
Teatermakarna, ett år som i sommar avslutas med EM i 
London. 
 
Resultatmässigt så har vi haft ett lyckat år. Med facit i hand har 
vi haft intäkter på 96 000 kr och tack vare våra fantastiska 
samarbetspartners och sponsorer har vi lyckats minska de 
dyraste kostnaderna, de för ljud och ljus. Med vinsten på 
46 000 kr så tänker vi fortsätta sprida viktiga budskap som kan 
göra skillnad på ett underhållande sätt. 
  
Vi vet att både de som medverkat i ensemblen och de som kom 
som publik för att titta på oss har haft väldigt roligt då vi fått 
höra saker som: ”Det  här  är  den  roligaste  teatern  jag  varit  
med  i  någonsin,  ni  måste  fortsätta  nästa  år!”   
”Det  här  verkar  spännande,  vi  måste  boka  biljetter.”   
”Ni  är  så  duktiga  att  man  kan  undra  om  Broadway  ligger  i  
Borlänge?”   
 
Det känns som att vi har lyckats med alla de mål, och fler 
därtill, som vi satte upp inför UF-året. Nu går vi vidare mot 
nya mål och kommande produktioner! 
 
 

 
Frida Johansson VD och Teaterdirektör 
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Vi vill sprida viktiga budskap 
 vidare på ett roligt sätt  

– genom teater! 
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Förvaltningsberättelse 
 
Produkten 
 
Teatermakarna Dalarna UF anordnar precis som 
affärsidén säger, olika sceniska framställningar. Men 
det är inte bara högklassiga föreställningar som gör oss 
unika och speciella utan även att vi strävar efter att 
alltid ha viktiga budskap kopplade till 
föreställningarna. I år har vi spridit barnkonventionens 
budskap genom familjemusikalen Annie. Vi har 
uppmärksammat barnfattigdomens betydelse och det har vi gjort för att i dag lever 12,7 % av alla 
barn i Sverige i barnfattigdom, 13,1 % i Dalarna och 20,3 % i Borlänge, vilket gör att Borlänge 
ligger på 10:e plats av landets orter med högst barnfattigdom. Det ser vi som mycket allvarligt. 
Efter att ha sett vår föreställning av Annie, hoppas vi att publiken fått med sig intryck och 
kunskap för att själva kunna sprida vidare hur viktig barnkonventionen är, och genom det 
förhoppningsvis kunna förändra tankegångar och på sikt minska barnfattigdomen.  
 
Teatermakarna Dalarna vill nå ut till mottagaren och plantera budskap som dröjer sig kvar. Vi vill 
påverka, engagera och motivera som ett företag i tiden och nå ut till samhället genom socialt 
entreprenörskap. Eftersom vi varje dag nås av ca 10 000 budskap men människan är skapt för att 
ta emot bara ca 100 av dem tror vi att vi når fler genom scenisk framställning. 
 
Under sommaren 2012 startade vårt samarbete med Borlänge kommun genom att vi 
sommarjobbade på kommunen i ett projekt som handlade om ungt inflytande och 
barnkonventionen. Där lärde vi oss enormt mycket om barnkonventionen och kunde tillsammans 
med de andra ungdomarna som vi fortsatte jobba med under hösten, ha temadagar för alla 
femteklassare i Borlänge och Säters kommuner om just barnkonventionens budskap. Den här 
utbildningen för femteklassarna var starten för projektet som Teatermakarna Dalarna UF är 
resultatet av.  
 
Vi började vårt arbete med att köpa rättigheterna för musikalen från ett företag i London, Josef 
Weinberger Ltd, och översätta manuset från engelska till svenska. Den 23 mars öppnade vi upp 
portarna för vår Annie-musikal. Premiären och resten av föreställningarna sålde slut, detta var en 
dröm som gått i uppfyllelse för oss båda. Vi har sammanlagt gett 10 föreställningar och av dessa 
var två i mars och åtta i april. Av förställningarna var även fyra stycken gratis eftersom de enbart 
riktade in sig mot skolelever i åk 5, barn i den åldern är de som vi främst riktat oss till med vårt 
budskap. Vår övriga målgrupp har varit väldigt blandad. Annie är en familjemusikal och riktar sig 
därför till barn och vuxna i alla åldrar!  
 
På scenen har vi haft en ensemble som bestått av 31 personer i blandade åldrar, allt från nioåriga 
barn till femtioåriga vuxna män. I uppsättningen medverkade även en barnkör på 15 personer, en 
ungdomsorkester på 10 personer och ett tiotal femteklassare som blivit inbjudna att vara med i 
projektet i samband med temadagarna om barnkonventionen. Alla vi tillsammans har varit som en 
stor familj på ca 65 personer och då har vi ju inte räknat med alla som varit med och hjälpt till 
runt om scenen och sett till så att allt fungerat, till exempel ljud- och ljuspersonal, föräldrar som 
sålt fika, scenarbetare, sponsorer och en hel del andra. Vi som ägare av företaget har även varit 
producenter, regissörer, ledare och koreografer för hela familjen, man skulle kunna säga att det är 
vi som varit föräldrarna. Som föräldrar är vi otroligt glada över att alla dessa människor stöttat 
och hjälpt oss att förverkliga drömmen om att sätta upp en helt egen musikal. 



4 
 

 
 

Produktion och partners 
 
Hela produktionen har varit ett så pass stort projekt att vi behövt hjälp av både samarbetspartners 
och sponsorer. Vi har haft drygt 20 samarbetspartners och sponsorer. Dessa företag och 
privatpersoner erbjöds att samarbeta med oss emot att de fick sin logga på ett flertal ställen och 
vissa har även fått biljetter så att de kunnat bjuda de som arbetat på något roligt och lärorikt. De vi 
samarbetat med har tyckt att det varit otroligt roligt att stötta unga och de har hela tiden trott på 
det vi gjort. Vi har försökt lyssna på deras åsikter och tagit till oss små tips som i sin tur stärkt 
både företaget och produktionen.  
 
Vi har under vårt UF-år samarbetat med Kulturcentrum Asken genom att ha tillgång till deras 
otroligt fina replokaler under hela verksamhetsåret och deras fantastiskt duktiga drama-pedagog 
Åsa Backéus. Åsa har hjälpt till att finslipa den färdiga produktionen och hon har även varit vår 
rådgivare i företaget.  
 
Vi har även haft ett väldigt nära samarbete med Cozmoz som är ungdomens hus i Borlänge. Vi har 
haft alla våra föreställningar på Cozmoz och fått detta helt kostnadsfritt. De har stöttat oss med 
ljudtekniker och en anställd som alltid funnits på Cozmoz när vi behövt hjälp. Cozmoz har också 
hjälpt oss med en av de största utgifterna, nämligen ljudet, alltså myggor (mikrofoner) till alla i 
ensemblen. Vi skrev ett avtal med Cozmoz där vi kom överens om att de skulle betala hela 
kostnaden i förväg och vi sedan skulle få betala tillbaka till dem efter föreställningarna när fått in 
alla våra pengar. Vi skrev även ett avtal med Cozmoz om att de skulle sköta försäljning av fika, 
program, godis och garderob. Pengarna som kom in för detta användes sedan vid avräkningen av 
våra ljudkostnader.  
 
Vi har också samarbetat nära med Borlänge Kommuns Musikskola som hjälpt oss att göra 
föreställningarna fullbordade, de har stått för en orkester, en kör, sångpedagog och de har även 
arrangerat musiken.  
 
Företaget Creative Light Scandinavia som är proffs på ljus har stöttat oss också mycket genom 
att sponsra med allt ljus till föreställningarna, de har även bidragit med en ljustekniker och en 
ljussättare – med deras hjälp har det inte bara blivit en föreställning utan en hel upplevelse! Detta 
är för oss fortfarande helt ofattbart eftersom det tagit bort kostnader på ca 150 000 kronor.  
Sponsringen har gjort att vi haft möjlighet att erbjuda lägre biljettpriser, gratisföreställningar till 
årskurs 5 och en härlig teaterupplevelse för att sprida vårt budskap till flera som annars kanske 
inte skulle gått på teater. Genom detta har vi också kunnat erbjuda vår ensemble att medverka 
utan att betala någon deltagaravgift, vilket gjort att vi gett alla som velat fått möjlighet att vara 
med och spela teater – även de som inte annars haft råd till det. 
 
Rädda Barnen i Borlänge har funnits med under föreställningarna och hjälpt oss att förtydliga 
och sprida barnkonventionens budskap. Rädda Barnen har även samlat in pengar under 
föreställningarna för att stödja utsatta barn. Genom ABF, Arbetarnas Bildningsförbund har vi 
haft studiecirklar som finansierat våra affischkostnader.  
 
Under året som gått har vi även fått Landstinget Dalarnas kulturstipendium för unga, vilket vi 
är väldigt stolta över! Vi har också samarbetat med: JH Showbiz, Visit Södra Dalarna, Oriflame, 
Kuben Ventilation, Svenska Kyrkan, S-blommor, CCS, Kiviks musteri, Borlänge Ungdomsråd, 
Borlänge bibliotek och många andra . 
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Marknaden  

Försäljning och marknadsföring 
Produkten har varit central i vår marknadsföring. Vi har skapat vår produkt genom att ta personlig 
kontakt med de som medverkat på scenen då det är viktigt med handplockade aktörer för att få en 
så bra produkt som möjligt. Detta för att vi tror på ett första intryck och att vi hoppas att våra unga 
röster ska bli hörda. Vi har egentligen haft två steg i vår försäljning. Det första steget har varit att 
finansiera själva produktionen och det andra har varit att sälja biljetter till musikalen.  
 
Vi har skaffat alla våra drygt 20 sponsorer och samarbetsparters genom att besöka olika företag 
och organisationer ansikte mot ansikte och erbjudit dem plats i vårt program, vår affisch, vår 
mässmonter och i samband med våra förställningar. De har också varit med och stöttat vår idé om 
att sprida viktiga budskap.  
 
När det gäller försäljning av biljetter till föreställningar och uppträdanden har vi marknadsfört oss 
genom affischer, sociala medier, turistbyråer och vänner. Vi har haft en aktiv Facebook-sida där 
vi hela tiden uppdaterat hur det gått med repetitionerna, svarat på frågor och skapat en förväntan 
bland de medverkande och även skapat en vi-känsla som varit mycket viktig för samspelet på 
scenen. När premiären var avklarad fick vi precis som vi hoppats en massa positiva kommentarer 
som vi använt som referenser i den kommande marknadsföringen. Mycket energi lades på att hitta 
nyfikna kunder som kunde bli goda referenser. Detta gick precis enligt planerna, här är till 
exempel  en  rubrik  från  Borlänge  tidning:  ”Broadway. Ligger det i Borlänge? Den känslan var lätt 
att få när  musikalen  Annie  hade  premiär  på  lördagskvällen.”   
 
Vi har även haft stor nytta av att vi spelat teater förut, vi känner folk inom branschen och många 
vet vilka vi är. Dessa personer vet att projekt vi gjort förr om åren blivit mycket lyckade och 
många var så fort vi började med Teatermakarna Dalarna UF intresserade och frågade när det var 
dags för premiär och hur man kunde boka biljetter.  
 
Vi har hunnit med att visa upp en hel del smakprov ur musikalen under året som gått. Bland annat 
har vi deltagit när Internationella Barnkonventionsdagen firades i Borlänge den 20 november. Vi 
har även genomfört olika reklamutdelningar genom att visa upp oss på stan i Falun och Borlänge. 
En stor del i marknadsföringen har varit sociala medier, tidningar runt om i Dalarna, Facebook 
och även SVT GävleDala där vi var med i programmet Fredagsfönstret. Vi har också tryckt upp 
tröjor med företagets logotype och informationsblad om projektet. Tröjorna har vi haft på oss 
varje gång vi arbetat med projektet och vi hoppas människor kommer att minnas logotypen som 
ser ut som en teatermask med företagsnamnet under. Tack vare vår SM-vinst har vi fått 
rikstäckande publicitet i olika media, detta kommer att gynna oss när vi ska sätta upp vår nästa 
produktion. 
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Kunder 
Annie är en familjemusikal, vilket gör att målgruppen varit väldigt bred. Musikalen Annie passar 
barn från 7 års ålder till pensionärer på över 75 år. Alla kan lära sig något av musikalen och 
eftersom pjäsen förmedlar både hårt kämpande och stark kärlek så känner många igen sig i olika 
situationer, vilket gör att man tar till sig föreställningen och barnkonventionens budskap. Våra 
kunder har alltså varit en ganska blandad skara av människor, men en vanlig barnfamilj har 
definitivt varit vår vanligaste kund. 
  
Självklart är det många av våra kunder som köpt vår produkt eftersom de känt igen någon som 
medverkat på scenen. Men vi vet även genom kontakter att många nappat på en så känd musikal 
som Annie även om de inte känt någon som varit med i ensemblen.  
 
Alla de skolor som nappat på erbjudandet om att få se föreställningarna vill ju såklart att eleverna 
ska få en rolig upplevelse, samtidigt som de ska lära sig något viktigt. Vi tycker att det är viktigt 
att eleverna på skolorna fått lära sig nya saker på nya sätt och inte bara suttit i skolbänken och 
arbetat. Vi tror på att använda alla sinnen vid inlärning och det är precis vad Teatermakarna 
Dalarna UF vill, att alla ska få lära sig något nytt av våra föreställningar och sedan kunna använda 
kunskapen ute i samhället.  
 
Vi använde även våra blivande kunder för att genomföra en marknadsundersökning där vi bland 
annat frågade vad de var villiga att betala för biljetterna. Vi kom tillsammans med kunderna fram 
till prisbilden 120 kr för vuxna och 80 kr för barn. Alla höll med om att i priset som kunden 
betalar för biljetten ingår ju inte bara en fantastisk föreställning utan även ett tillfälle att ta till sig 
ett viktigt budskap.  
 
Konkurrenter  
Våra största konkurrenter har varit andra grupper och organisationer i kommunerna runt om oss 
som också erbjuder olika arrangemang inom nöje och underhållning, såsom biografer, barnteatrar, 
konserter, stå-upp komiker, musikband, musikaler och shower.  
 
Vi gjorde en nulägesanalys för att se fördelar och eventuella nackdelar vi kunde ha i jämförelse 
med våra konkurrenter och utifrån detta arbetade vi fram en strategi för hur vi skulle positionera 
oss mot dessa. Slutsatsen av denna analys blev att vi haft möjlighet att kombinera teater med 
företagsverksamhet vilket är ganska ovanligt. Vi har också varit en av få arrangörer som jobbat 
med ett för samhället viktigt budskap vid varje framträdande. Vi känner oss unika med att kunna 
erbjuda denna tjänst och med hjälp av våra tidigare erfarenheter, kontakter och vårt låga pris 
hoppas vi att människor fortsätter att välja just oss och våra erbjudanden. När vi nu gör en 
årsredovisning kan vi se att intresset varit enormt stort för vår produkt och att intresset av att få gå 
på musikaler är stort. När det gäller konkurrerande arrangemang så har vi sett att vår prisbild på 
80-120 kronor var ett bra beslut eftersom priset ligger i den nedre regionen och man har råd att ta 
med hela familjen, det är något som lockar kunden att välja oss jämfört med våra konkurrenter. Vi 
har gett en teaterupplevelse med ett budskap för samma kostnad som ett biobesök. 
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Målsättning och vision 
Med Teatermakarna Dalarna UF har vi fått användning av vårt fritidsintresse. Vi har fått ta del 
av kunskap om hur det är att driva ett företag och hur man förverkligar en affärsidé. Detta år har 
gett oss viktiga och värdefulla erfarenheter som vi kommer att ha med oss resten av livet och med 
facit i hand kan vi nu säga med hela våra hjärtan att det här är det roligaste vi gjort i vårt liv! Vi 
hoppas att all den positiva respons vi fått för vårt arbete och segern i SM kommer att ge oss större 
chanser till arbete i framtiden. 

Målet med produktionen Annie 
Den sceniska framställning som vi producerat har varit familjemusikalen Annie Junior och vi har 
med den spridit barnkonventionens budskap till framförallt unga i Borlänge. 

 Vi har spridit budskapet om att alla barn har speciella rättigheter. Detta för att Rädda 
Barnen i flera undersökningar visat att Borlänge ligger högt upp på listan över landets 
kommuner med högst barnfattigdom. I undersökningen från 2013 låg Borlänge på en 
tionde plats vilket motsvarar 20,3 % av alla barn i Borlänge. 

 För att få ut budskapet har ett av målen varit att alla femteklassare i Borlänge och Säters 
kommuner skulle få se musikalen och även delta i temadagar kring ämnet. Vi har haft 
temadagar under hösten 2012 med workshops om barns rättigheter och vi har även haft 4 
gratisföreställningar som riktat sig till kommunernas femteklassare. 
 

Ytterligare några av målen som vi haft med vårt företag är att tillsammans med alla människor 
runt om produktionen ha så kul som det bara går och sträva efter bästa möjliga resultat! Vi har 
velat engagera så många som möjligt på deras fritid, allt från barn till pensionärer, så att de kunnat 
syssla med en fritidsaktivitet som de tyckt varit rolig och meningsfull. Vi har även haft som mål 
att lära oss hur man driver ett företag och hur man anordnar olika scensiska framställningar. 
 
Några av våra långsiktiga mål har varit att hjälpa samhället att sprida viktiga budskap på ett roligt 
och engagerande sätt. Detta så att Borlänge kommun utvecklas och får barnfattigdomen att 
minska. Vi har också haft som mål att tjäna så pass mycket pengar att vi kan fortsätta med 
företaget efter UF-året och då ha en ekonomisk bas att stå på och få ett stort och användbart 
kontaktnät inför framtiden. Vi hoppas att publiken fått med sig bilder, ord och intryck från 
föreställningen och vänt det till kunskap om att vi måste hjälpas åt för att alla ska ha det bra och få 
ett värdefullt liv.  
 
Vi vet att flera av våra mål är uppnådda vilket gör att vi blir taggade för att kämpa ännu mer och 
för att kunna fortsätta med företaget efter UF-året. Vi planerar en utvärdering för att se om en 
musikal är ett bra sätt att sprida viktiga budskap, så att vi har på fötterna för framtida 
produktioner.  
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Ansvarsområden och individuell utveckling  
Teatermakarna Dalarna UF består av två personer som ägnar sig åt teater på fritiden. Vi går på 
olika skolor och olika linjer vilket gör att vi stöttar och hjälper varandra på ett bra sätt eftersom vi 
är experter på olika saker. Vi har fördelat ansvarsområdena efter intresse, egenskaper och 
programmets innehåll. Vi tillsammans är som varandras pusselbitar, vi kompletterar varandra 
mycket bra samt hjälper och stöttar varandra att nå målen inom de olika ansvarsområdena.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VD och ekonomiansvarig – Frida Johansson 
 
Frida är en noggrann, positiv och målinriktad tjej och 
har därför passat utmärkt som Teatermakarna Dalarnas 
VD och ekonomiansvarig. Hon går tredje året på 
Människokunskap- och ledarskapsprogrammet (SP) på 
Hagagymnasiet i Borlänge. Där har hon lärt sig mycket 
om hur det är att ta eget ansvar och hur man leder en 
grupp. Denna kunskap har varit väldigt användbar när 
det gällt att ta hand om en ensemble på 65 personer. 
Frida har tillsammans med Anna-Clara producerat och 
regisserat musikalen men hon har även gjort 
koreografin. På fritiden ägnar Frida nästan all sin tid åt 
teater men hon hinner även med att jobba och när tiden 
räcker till även vara med kompisar och så gillar hon att 
teckna, dansa och att lyssna på musik. 
 

Kommunikation och marknadsföring – Anna-Clara 
Eriksson 
 
Anna-Clara Eriksson är en mycket modig, påhittig och 
positiv tjej som passat perfekt för att vara företagets 
ansvarige inom kommunikation och marknadsföring. 
Hon går andra året på Estetprogrammet – Teater på 
Haraldsbogymnasiet i Falun. Därifrån får hon med sig 
många tips och idéer om hur man ska agera på scenen 
och hur man bygger upp en produktion, vilket varit 
viktiga kunskaper i företaget. Anna-Clara har 
producerat och regisserat musikalen tillsammans med 
Frida. På fritiden är Anna-Clara inte bara med på sidan 
av scenen utan är även en mycket duktig 
skådespelerska. Hon umgås även mycket med sina 
kompisar, pluggar, fotar och spelar trummor. 

Jag tycker att UF-året har varit 
jättespännande, lärorikt, kämpigt och 
roligt. Jag har lärt mig jättemycket om 
att prioritera och samarbeta med alla 
möjliga olika personer. Stress är något 
som jag verkligen fått testa min egen 
gräns inom. Jag har lärt mig vart min 
gräns går och även förstått att man 
ibland måste delegera och ta hjälp av 
andra för att klara av allt man vill. Jag 
har själv utvecklats som person då jag 
blivit modigare och vågar tro mer på 
mig själv samt utvecklat mitt ledarskap. 
Jag är glad att jag startade UF för det 
har gett så mycket! Alla positiva 
kommentarer från familjen, ensemblen 
och alla som gjort det här  
möjligt har gjort att jag tror mer  
på mig själv och företaget och  
vill göra allt för att fortsätta  
med det efter UF-året. 
 

Jag har under UF-året lärt mig att ta för 
mig mer och utvecklats på så sätt att jag 
vågar lita på mig själv och mina idéer 
mer. Jag har även lärt mig att använda 
mina tidigare erfarenheter på bästa sätt, 
både för att ta mig igenom svårigheter 
och för att förstärka det som är bra i 
arbetet med och kring musikalen. Men 
jag har också lärt mig att ta vara på 
mina nya erfarenheter genom att veta 
vad jag är mindre bra på och vad jag är 
bra på. Jag har lärt känna min stress på 
ett hållbart sätt. Jag vet ungefär vart 
min stressgräns går och på så vis har 
jag lärt mig att sakta ner för att ta hand 
om mig själv. Att prioritera är något 
som är viktigt för att allting ska gå ihop 
i en sån här produktion och det  
tycker jag att jag har lärt mig,  
vilket har varit väldigt bra  
både för mig själv och för  
företaget. 
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Rådgivare 
Åsa Backéus 
Åsa jobbar som dramapedagog på Kulturcentrum Asken i Borlänge. Hon har haft 
många idéer och goda råd och hon har trott på oss och det vi gör samt hjälpt oss att nå 
ett proffsigt resultat. Med hjälp av Åsa har vi bollat idéer kring själva föreställningen 
och musikalen. 
Att ha Åsa som rådgivare har varit till stor hjälp för att få resultatet ännu bättre. Under 
årets gång har vi hållit kontakten med henne via Facebook, mail, möten och såklart 
har Åsa varit med på några av repetitionerna för att ge feedback och kommentarer. 

Rikard Rudolfsson 
Rikard jobbar som ungdomssamordnare i Borlänge kommun. Han är bland 
annat inblandad i Borlänges ungdomsråd och han hjälper tex ungdomar som 
vill ordna events i Borlänge. Detta passade oss perfekt och just därför 
kändes det självklart att fråga om han ville vara vår rådgivare.  
Rickard har bidragit med kontakter, tips och idéer om hur man kan tänka när 
man ska sätta upp något så stort som en hel musikal. Förutom detta så älskar 
han barnkonventionen och har stöttat oss mycket i den delen av projektet, 
och bara genom att tycka att vi gör ett fantastiskt jobb så har han varit till 

stor hjälp och gett oss självförtroende att jobba vidare 
 
Samarbete och teamutveckling 
Vi båda har jobbat väldigt bra ihop eftersom vi siktar mot samma höga mål med samma stora 
entusiastiska vilja. Vi är drivande, jobbar snabbt och såklart gör vi allt väldigt noga och satsar 
mycket tid på att allting ska bli så bra och professionellt som möjligt. Under årets gång har vi 
hittat vårt egna arbetssätt. Vi har lärt oss att det bästa sättet för att få ihop allt är att först prata 
igenom helheten och därefter dela upp arbetsuppgifterna som ska göras, så att vi båda tagit lika 
mycket ansvar. Att arbeta på det här sättet har även varit bra för att undvika konflikter mellan oss, 
då vi alltid diskuterat igenom det som ska göras tillsammans. Vi har lärt oss varandras svagheter 
och styrkor, där kompletterar vi numera varandra bra. Vi båda har utveckats och lärt oss mer inom 
våra ansvarsområden vilket har stärkt samarbetet ännu mer. Vi har även fått insikt i hur man 
behandlar stress på bästa sätt och hjälpt och stöttat varandra när det har blivit för mycket. Den 
allra största utmaningen har varit att få lov att släppa taget om vissa delar i arbetet, att dela ut 
arbetsuppgifter till våra samarbetspartners och att kunna lita på att det de ska göra blir gjort på 
bästa sätt. 
 
Vi har även fått bevis för att vi är bra på att samarbeta, vara ledare och skapa en bra gruppkänsla 
då vi lyckats få en stor ensemble på 65 personer att trivas med att jobba tillsammans och ha roligt 
på scenen. Tillsammans med dessa underbara människor har vi haft det stressigt, hetsigt, rörigt 
men också fantastiskt kul, utvecklande och stimulerande – kreativiteten har flödat! Att vara ledare 
för en stor grupp innebär att man får använda sina ledaregenskaper på olika plan. Att vara 
konfliktlösare, idespruta, förhandlare, kurator, beslutsfattare och en spindel i nätet sätter ens 
förmåga på prov. Våra förmågor att förhandla och skaffa samarbetspartners har gjort vår 
produktion möjlig. Vi har varit priviligierade som hela tiden varit omgivna av människor som 
delat med sig av sina kunskaper, sin kompetens och branschvana. Här vill vi speciellt lyfta fram 
Mats Nilsson, en av huvudrollsinnehavarna i ensemblen, vars mångåriga, professionella scenvana 
har gjort att vi vågat ta nya, spännande steg ut i musikalvärlden plus att han varit vårt viktiga 
bollplank på Cozmoz. 
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Genomförda aktiviteter 
Vi har haft aktiviteter minst en gång i veckan sedan UF-året började. Vi har repat med vår 
ensemble varje tisdag och på slutet även torsdagar för att sen också lägga på rep varannan helg. Vi 
har varit ute och gjort reklam för oss på Borlänge centrums julskyltning,  ”Julstämningen”  och  
”Ljusvandringen”.  Vi  har  haft  fotografering  för  reklamblad,  musikalens  affisch  samt  tagit  bilder  
till programmet som publiken kunnat köpa på våra föreställningar. Repen har varit viktigast 
eftersom vi haft som mål att leverera vårens bästa musikal, men också reklamaktiviteterna varit 
väldigt viktiga för att få upp intresset för oss så att folk köpt biljetter och kommit och tittat på vår 
föreställning. Fotograferingarna har varit viktiga för att även där få upp intresset hos folk. Media 
har även varit något som vi strävat efter att medverka i eftersom det såklart gett oss 
positiv publicitet och gratis PR. Att vi var med i SVT GävleDalas program 
Fredagsfönstret dagen innan premiären är något som vi vet gav oss bra reklam.  
 
Som producenter och regissörer för musikalen har vi även fått den stora möjligheten att åka på 
studiebesök till Umeå och Norrlandsoperan. En av våra samarbetspartners jobbar där och han 
erbjöd oss att komma till Umeå under ett par dagar för att se hur de arbetar och lära oss mer om 
teaterbiten. Detta var ett nyttigt besök och vi fick lära oss mycket samtidigt som det också var 
både roligt och spännande. Besöket ledde till jobberbjudanden för oss båda! 
 
Att vinna förstapris i tävlingen bästa UF-företag och få åka på EM i London och representera hela 
Sverige var också något helt otroligt som vi lyckades med under UF-året! Vi har nog fortfarande 
inte fattat vad vi lyckats med och vi kan knappt tro att det som hänt är sant. Men det är ett bra 
kvitto att få något så fint tillbaka för all den tid som vi lagt ner. Känslan är obeskrivlig och nu 
siktar vi på fler samarbeten, nya produktioner och ett riktigt roligt och lärorikt EM i sommar! 

Finansiell översikt 
Vi har haft 10 föreställningar av vår musikal Annie, varav 4 varit skolföreställningar som vi inte 
tagit betalt för. Företagets mesta intäkter kom in i mars och april, då vi genomförde våra 
föreställningar.  Vi  har  även  lyckats  med  att  få  ”bort”  en  hel  del  kostnader  tack  vare  fantastiska  
samarbetspartners och fått några oväntade intäkter i form av stipendier och bidrag. Företaget 
momsregistrerades under april månad. Alla siffror nedan är inklusive moms förutom avgiften till 
London som beräknats på biljettförsäljningen exklusive moms. 

Resultaträkning 2012-09-01 – 2013-05-15   

 Budget Utfall  
Intäkter    
Försäljning av biljetter 90 000 70 490 1) 
Kakförsäljning 1 609 1 609 2) 

Övriga intäkter 14 000 23 570 3) 

Summa intäkter 105 609 95 669  
    
Kostnader    
London - avg för sålda biljetter 13 500 9 975 4) 
Rekvisita och scenografi 4 000 4 807 5) 
Ljud 15 000 15 000 6) 
Manus 4 462 4 462 7) 
Kostym 2 000 488 8) 
Inköp av inventarier 0 2 363 9) 
Smink  2 000 6 147 10) 
Mässa och monter 3 000 2 170 11) 
Registreringsavgift 300 300  

Noter: 
 
1) Antal sålda biljetter. Serviceavgiften till 
Visit Södra Dalarna är borträknad. 
2) Kakförsäljning  - vi sålde kakor för att få in 
pengar i början av vårt UF-år. 
3)Stipendier och bidrag från ABF, Svenska 
kyrkan, Ungdomsrådet, Kulturstipendium, 
Bidrag från Borlänge Kommun, Kuben 
ventilation, vinstpengar. Detta har gått bättre 
än förväntat. 
4) 15% av biljettförsäljningen ska betalas till 
London för rättigheterna. Beräknat på aktuell 
biljettförsäljning exklusive moms, 66 500 kr 
5) Rekvisita och scenografi till musikalen. Lite 
dyrare än budgeterat. 
6) Den del av ljudet som vi behövde betala. 
7) Inköp av rättigheter för manus. 
8) Billigare än budgeterat på grund av second 
hand och gåvor. 
9) Dessa inventarier säljer vi efter musikalen. 
10) Denna kostnad blev mycket större än 
budgeterat på grund av hög förbrukning. 
11) Vi lyckade få bort stora delar av vår 
monterkostnad tack vare sponsorer. Denna 
kostnad blev högre än budgeterat tack vare 
vårt SM-deltagande. 
12) Mat till ensemblen på premiärkvällen och 
diverse inköp. 
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Övriga kostnader 3 000 3 528 12) 

Summa kostnader 45 262 49 240  
Periodens resultat 60 347 46 429  

Balansräkning 2013-05-15 
Tillgångar 
Kassa 0 

Skulder och eget kapital 
Riskkapital 

 
0 

Bank 54 834 Periodens resultat 46 429 
Inventarier 0 Skuld rättigheter 9 975 
Kundfordringar 1 570   
Summa tillgångar 56 404 Summa EK och skulder 56 404 

 

Analys av periodens resultat 
Vi har lyckats sälja 882 biljetter av de 900 biljetter som vi kalkylerade med. Våra biljettpriser var 
120 kr för vuxna och 80 kr för barn. Totalt har 2 000 personer sett vår föreställning om vi räknar 
in de 4 gratisföreställningarna till åk 5. Trots detta blev våra intäkter något lägre än budgeterat. Vi 
kan i efterhand konstatera att det var fler barn som såg föreställningen än beräknat, och färre 
vuxna. Detta slog då på försäljningssiffrorna. När det gäller våra övriga intäkter fick vi en del 
oväntade i form av stipendier, bidrag och vinstpengar från UF.  
 
Kostnadsmässigt så blev differensen mot budget ca 4 000 kr vilket känns bra. Så här i efterhand 
kan vi konstatera att det var smink, spray och liknande som inte följde budget. Det vi lärt oss av 
detta är att vi i nästa produktion kan få ner denna kostnad med hjälp av bra inköpsavtal av en 
återförsäljare. 
 
Vi har även en del leverantörsskulder kvar. Av våra biljettintäkter ska 15 % gå till London för 
rättigheterna, vilket i runda tal är ca 9 975 kr. Även en faktura för ljustekniker kan tillkomma. 
Denna  summa  har  Cozmoz  dock  lovat  att  ”sponsra”  med  till  vår  nästa  produktion,  vilket  innebär  
att det vi betalar för denna kommer Cozmoz att investera i nästa produktion. De kundfordringar vi 
har innestående är montermaterial till SM, vars kostnad vi blivit lovade av Borlänge Kommun. 
 
Vi kommer att dela resultatet lika mellan oss två delägare i företaget. Vi kommer båda att använda 
allt överskott till våra nästkommande produktioner.  
 
Vi kan konstatera att vi har haft likvida medel under hela vårt räkenskapsår trots att våra 
biljettintäkter kom i slutet av perioden. Tack vare stipendier, bidrag och samarbetspartners har vi 
hela tiden haft ett bra kassaflöde.  
 

Framtiden 
Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för konceptet att använda teater med budskap i framtiden. Vi 
tror på det här sättet att lära ut, att man får lära sig på andra sätt än att till exempel sitta i 
skolbänken och läsa. Historiskt sett så använde kringresande sällskap och berättare detta sätt att 
sprida kunskap då många människor inte hade lärt sig att läsa. Vi ser detta som en sätt att få 
möjlighet att sprida ett budskap som många i dag kanske inte tar sig tid att läsa om eller att man 
på grund av språksvårigheter inte heller riktigt förstår. Med vår produkt får man chansen att lära 
sig på ett nytt och inspirerande sätt. Nu när det visat sig att intresset är stort även från publiken så 
ser vi stora möjligheter att fortsätta med företaget även efter UF-året.  
 



12 
 

 
 

Under detta år som gått har vi byggt upp vårt varumärke, vi ville se att det fungerade och därför 
arbetade vi ideellt, alltså vi tog inte ut någon lön. De pengar vi tjänat ihop i år ska vi investera i 
nästa föreställning. Vårt varumärke är nu känt över hela Dalarna och stora delar av Sverige och 
nästa år kommer vi få in ännu mer sponsorintäkter och en ännu större summa biljettintäkter 
genom att spela för en större publik. Då kommer det också att finnas utrymme för oss att ta ut en 
liten lön. 
 
Inom en framtid på 1-5 år finns även möjligheter att utveckla iden och sprida budskapen till andra 
genom att satsa ytterligare på samarbeten genom att sätta ihop riktiga företagspaket där vi säljer 
en kortare föreställning som avslutas med en lärorik, professionell diskussion med publiken. Man 
skulle då kunna åka på en kortare turné och på så sätt sprida viktiga budskap i hela Sverige och 
sedan till övriga världen.  
 
Vi vet att det är många stora företag som jobbar med CSR-frågor men att det sällan syns utifrån. 
Vi skulle kunna erbjuda en produkt där vi bygger ihop en föreställning åt ett större företag och 
åker runt på aktuella orter för att uppmärksamma och sprida de budskap som just de står för. 
 
Vi har även två nystartade produktioner, ett med budskapet att våga i livet som riktar sig till yngre 
barn och en produktion med budskapet integration som riktar sig till en väldigt bred publik. Med 
budskapet att våga i livet kommer vi att sätta upp musikalen Pippi Långstrump på de sju haven. Vi 
kommer ha ett starkt samarbete med Cozmoz och tanken är att vi ska ha 21 föreställningar på 3 
veckor. Ensemblen ska vara en blandning av professionella skådespelare och amatörer. Vi vill 
jobba med de yngre barnen och påminna dem om att våga vara sig själva, våga tro på det man 
själv tycker och att våga ta viktiga steg i livet. 
 
Med budskapet integration, som är väldigt aktuellt just i Borlänge, kommer vi att arbeta med ett 
berättarprojekt där vi går ut till alla människor som bor i Borlänge och ber dem lämna in sina egna 
berättelser om hur det är att bo i Borlänge och hur en vanlig dag i deras liv kan se ut. Detta ska 
sedan bli en föreställning som speglar Borlänge och dess alla olika sorters invånare. På scenen ska 
skådespelare från Borlänge medverka. 
 
Framtiden ser ljus ut för vår del då vi skapat ett förtroende hos våra samarbetspartners och redan 
fått höra att en av våra samarbetspartners är väldigt intresserade av att fortsätta jobba med oss och 
hjälpa oss att nå större mål, som kommer att gynna både oss och dem. Även vår ensemble på 65 
personer med brett åldersspann ser fram emot att spela med i nästa uppsättning. Av de nästan 40 
barnen som är med i uppsättningen har flera stycken kommit fram till oss och berättat hur mycket 
de har lärt sig, att de utvecklats, att de vågar vara sig själva mer och att de vill fortsätta med att stå 
på scenen tack vara oss. Detta är väldigt rörande och något som vi vill att fler barn ska få uppleva, 
så självklart tänker vi göra allt för att kunna fortsätta sprida viktiga budskap för att 
uppmärksamma samhällsproblem och samtidigt göra det vi älskar! 
 

Revisionsberättelse 

Jag har granskat den ekonomiska förvaltningen och tillstyrker att resultat- och balansräkningen är 
upprättade enligt god redovisningssed. Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat- och 
balansräkningen och att resultatet fördelats enligt vinstdispositionen. 
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