
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Möte med fria kulturlivet angående en eventuell framtida 
biljett- och informationscentral. 
 
Samlade anteckningar.  

 
Mötet hölls 7 november 2011 i Kristallfoajén, Stora Teatern. 
Nedtecknat av Emma Rygielski. 
 
 



Bakgrund 
 
Syftet med mötet var att kartlägga ett eventuellt behov av en biljett- och informationscentral 
för det fria kulturlivet. Mötet hölls som en del av den utredning som görs av 
kulturförvaltningen kring en sådan verksamhet. 
   Inbjudna till mötet var hela fria kulturlivet samt interkulturella grupper. Problem med 
inbjudan var att det inte finns ett samlat register över fria kulturlivet. Vi försökte nå genom 
kanalerna egna kontakter, centrumbildningarna samt facebook (kulturstödsgruppen). Vi hade 
extra problem att nå de interkulturella grupperna eftersom den stödformen är så pass ny att det 
inte finns ett upparbetat kontaktnät. Eventuellt kommer en extra träff att hållas för den här 
målgruppen. 
   För de som inte kunde närvara (samt de som närvarade på mötet) har det även gjorts en 
webb-baserad enkät där behovet kartläggs. 
   Mötet hölls på Stora Teatern i kristallfoajén den 7 november kl 13-16. Närvarandelista är 
bifogad som bilaga. 
 
 



Mötesanteckningar 
 
 
Inledning 
Kerste Broberg, enhetschef för kulturstöd, hälsade alla välkomna och berättade om 
bakgrunden till utredningen. Emma Rygielski (som har till uppdrag att genomföra 
utredningen) berättade lite om Kulturpunkten som fanns i Stadsbibliotekets foajé 2006-2009. 
Camilla Carlefall (kulturförvaltningen) berättade om Kulturdirekt i Stockholm. Emma 
Rygielski berättade om Kulturcentralen i Malmö. 
   Eftersom det är ett möte som har till uppgift att undersöka behovet – och det kan se olika ut 
fanns det inget intresse av att komma överens. Olika och motstridiga åsikter kunde stå bredvid 
varandra utan problem.  
 
Gruppdiskussioner ang. informationscentral 
Frågor: 

1. Vill man marknadsföra sig genom en gemensam kanal? Varför? Vad är positivt? Vad 
är negativt? 

2. Hur vill man marknadsföra sig? Trycksaker, nyhetsbrev, facebook, twitter, live, 
erbjudanden, affischer, annonser, etc.? 

3. Vad utmärker en bra fysisk plats (för biljett- och informationscentral)? Tänk både 
placering geografiskt samt hur den ser ut inuti, utanpå. Vad bör finnas? Vad får man 
vid besök? 

4. Webbplats. Vad tycker ni om webbkalendarier? Vad utmärker bra/dåliga kalendarier? 
Går det att undvika att bli ”ännu ett” kalendarium? Använder ni er av några idag som 
är bra/dåliga? Hur gör man en intressant webbplats? 

 
Och så svarade grupperna: 
 
Generellt 

• Alla skall vara med. 
• Steg 1: hemsida och app. Steg 2: fysisk plats 
• Samarbeta med Göteborg & co 
• För publiken som vill hitta nåt lite udda 
• Samarbeta 
• Fler samarbeten och på tvären – turistbyråerna, Göteborg & CO etc. 
• Sälja biljetter gör man genom att påminna flera gånger och på flera olika sätt på 

flera olika platser. 
• Institutionerna måste lägga ut de fria gruppernas information. Lyfta det och trycka 

på.  
• Gemensamt är bra. 
• Man skall ej säga ”fri grupp”, det räcker med teater. 
• Alla på samma nivå – kunna se att vi finns. 
• Mer än bara scenkonst. 
• Hur är det internationellt? 
• Borde ha en referensgrupp med kontaktpersoner som håller allt uppdaterat och 

aktuellt. Personalen på platsen bör påminna om att uppdatera. 
• Positivt med gemensam kanal. 



• Både turister och göteborgare bör hitta dit. Idag är det bara personliga kontakter 
som gör om man hittar något. 

• Minus: lätt att försvinna i mängden, det är svårt, ett jättestort arbete,  
 
Webb 

• Man använder mest nätet. 
• Det måste vara en tydlig hemsida. 
• Titta på Kulturkalasets hemsida – den funkar. 
• Filtrering är allt: ämne, geografisk plats (”nära mej”-funktion), pris. 
• På webb gör testet: Vilken kulturpersonlighet har jag? Och så matchas evenemang 

mot det.  
• Man skulle kunna dela publikgrupper. ”den som har köpt den här har även köpt 

den här”. 
• På hemsidan skall det inte vara inlogg och besvärligt att boka/köpa biljett. 
• Kan utgå från kulturdirekt. 
• Det viktigaste är BRA filtrering (utgå från Kulturkalaset). 
• Lägg ner Kulturguiden.tv. 
• Innan man sjösätter hemsidan så ta in en testgrupp. Den skall vara varierad vad det 

gäller ålder, intressen och datorvana. Man blir hemmablind. 
• Bra med gemensam portal. 
• Webbplats visuell funktion. 
• På hemsida kunna filtrera på fri entré exempelvis. 
• Kulturguiden – erfarenheter att ha fått mycket publik därifrån. Samarbeta. 
• Nätet. För den redan invigda som söker info. 
• Tekniskt strul – nej tack. 
• Bort med alla idiotkalendarier – det räcker med ett typ kulturdirekt. 
• Enkel tydlig profil – ej inlogg. 
• Webb – enkel, överblickbar. Ej: goteborg.se 
• Hur kombinera med kulturterminen – kan de kombineras? 

 
Fysisk plats 

• På fysisk plats bör det finnas plats för affischer. 
• Stora Teatern är en bra plats. 
• Fysisk plats bör kombineras med bar eller café. 
• Ej Storan – Nordstan! 
• Kan ha flera mindre fysiska platser. 
• Centralt läge. 
• ATG-ombud. 
• Filialer. 
• Ticket-booth a la London eller automat. 
• Direktkontakt, personligt möte. 
• Digitala anslagstavlor. 
• Centralt. 
• Öppen dörr! 
• Försäljning av tidskrifter. 
• ”Museishop” på fysisk plats 
• Fysisk plats bör kombinera flera olika funktioner: trygg plats (låg tröskel), café, 

uppträdanden osv. 
• Fysisk plats – för de som ej vill eller kan använda sig av nätet. Prata, 

rekommendera, personligt. 



• Platser: Storan, Centralen, Turistinfo, Brunnsparken, ambulerande centraler. 
• Personalen som jobbar måste vara nyfikna och intresserade! 
• Det får inte vara för rörigt på den fysiska platsen. 
• På fysisk plats: dator att söka i. Skrivare att skriva ut på. 
• Fysisk plats är jätteviktig! 
• Platsen komma utanför dörren – ut. 
• Skyddade affischer och trycksaker. 

 
App. 

• Man borde göra en app. med skakfunktion (skaka fram ett evenemang du kan 
besöka idag). 

 
Göteborgs-Posten 

• Gp-guiden ger jättemycket. Samarbeta. 
• GP är snåla. När guiden funkar är den bra. Står man inte i tidningen så finns man 

ej. Det borde utökas så att man alltid var säker på att komma med. Allt som 
händer. 

• Jmfr. DN radannonser. 
• Gp-guiden är under all kritik. Borde få med bilagor regelbundet. 
• Jmfr: Djungeltrumman tipsar (tryckta gp-guiden). 
• Exempel från Umeå. Där betalade kulturförvaltningen annonser i lokalblaskan för 

kulturevenemang. 
• Bra med gp-guiden: allt finns. Fara att vi kör in oss i ett hörn. 

 
Andra sätt man vill nå ut på 

• Gp. 
• App. 
• Facebook. 
• Affischtavlor – systemet funkar ej. Man sitter uppe kort tid och ingen respekt. 

 
Tips 

• Svensk teaterunion – hur jobbar de? Månadens premiärer osv. Titta på det. 
 

 
Gruppdiskussioner ang. biljetthantering 
 
Vilka system används idag? Nöjd? 
Eget system som innebär telefon, mail och ev. push från hemsida. I slutändan innebär det 
ungefär en pärm med namn och tel. Det fungerar okej. 
   Vissa använde sig av ticnet (genom pusterviksbiljetter) och andra av Tickster. Det fungerar 
bra om man bara har privatpublik. Bra med tickster är att man slipper hämta ut, man får 
biljetten direkt i sin egen dator som man sedan kan skriva ut. 
   Producentbyrån har testat ett antal olika biljettadministratörer. Det finns ingen de gillar så 
värst mycket. Det är problem med statistiken, avgifter och att t.ex. friplåtar kostar. 
   Improverket använder ett bokningssystem genom dinkurs.se. 
   Bio Roy använder sig av ett biosystem som heter Chaplin. Dock ej up to date med den 
verksamhet som de bedriver idag (större än bio). 
   Biljettforum använder sig tydligen Folkteatern av. 



   Teater Sesam har ett formulär på egen hemsida som skickar ett mail. Det uppdateras 
manuellt om det finns platser kvar eller ej. Lätt för publiken att se hur beläggningen ser ut. 
Publiken betalar på plats. 
Masthuggsteatern har gjort om så att alla måste betala innan föreställning. Det kan de göra 
genom plusgirot eller komma förbi kontoret kl 10-16. Det hade varit skönt att slippa bemanna 
kontoret nitiskt. Vad det gäller skolor så får skolorna betala för de platser som de har bokat, 
inte för så många som verkligen kommer. 
   En betalningsvariant skulle kunna vara att ansluta sig till pay-pal på nätet. Använder man 
sig av wordpress så går det att lägga till en sån funktion. Då kan man koppla 
betalaningsfunktion till bokning – via internetbank, kontokort eller telefon. Det kostar ev. 4% 
av transaktionen. Oklart, men man kan titta på det.  
 
Finns ett intresse för avlastning? Vad innebär avlastning? 
   Har inte råd med Pusterviksbiljetter idag (10kr/biljett).  
   Avlastning skulle vara komplement till befintlig bokning. 
   Ej skolbokningar tyckte Masthuggsteatern, gärna skolbokningar tyckte Producentbyrån. 
   Atalante: den avlastning vi skulle vilja ha isf. är att det skall finnas en fysisk plats där man 
kan hämta ut sin biljett. 
 
Vilken form av kontroll är viktig att ha vad det gäller biljetter? 
   Den mänskliga kontakten är viktig – den vill man inte tappa. Det är olika per målgrupp; 
gamla/unga. 
   Hur det är bokat. Vilken typ av grupper det är och hur de har bokat. 
   Det kan vara problematiskt med ticnet att se hur det är bokat (beläggning) – svårt att få fram 
information om det.   
   Man vill kunna mäta statistik mot marknadsföringsinsatser. 
   Man vill ha en enkel ekonomisk avstämning. 
   Hur den fysiska biljetten ser ut – formge den själv. 
 
Hur ser ni på skolbokningar? Några särskilda behov? 
   Vad det gäller skolor är det bra med telefon. Med personlig kontakt bygger vi relation. Man 
kan svara på frågor om föreställningen. 
   Grupperna vill gärna ha personlig kontakt, men det kan vara svårt för lärare att kunna boka 
via telefon. De är stressade. De skickar redan idag mail – kanske skulle de vilja boka via   
nätet. De som ändå ville prata skulle kunna ringa ändå? 
   Det är viktigt med statistik. Vill sköta skolbokningarna själva. 
   Om utjämningsbidraget skulle direktrapporteras så hade det varit toppen. Skicka fakturor 
direkt genom systemet samt automatiskt rapportera in utjämningsbidrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avgränsning – vilka vill man synas tillsammans med på en eventuell biljett- och 
informationscentral? 
 
 
>>>	  Endast	  de	  med	  offentligt	  stöd	  (fria	  kulturlivet)	  
 
>>>	  Institutioner	  och	  fria	  kulturlivet	  
	  
>>>	  Alla	  som	  säger	  att	  de	  är	  kultur,	  dock	  ej	  kommersiella	  aktörer	  
• Cinnober 
• Teater Sesam 
 
>>>	  Fria	  kulturlivet,	  institutionerna,	  kommersiella	  kulturaktörer	  
• Atalante 
• Kurage 
• KKV 
• Masthuggsteatern 
• Bio Roy 
• Teater UNO 
• GEST 
• Teater Eksem 
• Kulturgruppen för resande folket 
• Danscentrum Väst 
• Trixter 
 
>>>	  Fria	  kulturlivet,	  institutionerna,	  kommersiella	  kulturaktörer	  samt	  andra	  evenemang	  
såsom	  sport	  exempelvis	  
• Producentbyrån 
• Improverket 
• KKV 
• Konstepidemin 
• Kulturgruppen för det resande folket 
 
 
Övrigt som kom upp under mötet 
• Sista minuten-biljetter 
• Kulturförvaltningens nyhetsbrev måste bli bättre 
• Samordning på riksnivå 
• Möte med GP – berätta om kulturlivets verklighet (är du inte med i GP så säljer du inget) 
• En central skulle också kunna bli en arena för gränsöverskridande samverkan mellan olika 
kulturaktörer 
• Det blir likviditetsbrist hos teatergrupperna när de ej kan fakturera varken skolor eller 
utjämningsbidraget förrän efter själva föreställningen samt att det tar 30 dagar för kommunen 
att betala.  
• Det skulle vara bra om man kunde maila in sina fakturor till intraservice. 
 
 
 
 


