
Bilaga 1: Styrelsens förslag till namnbyte

Till det extrainsatta årsmötet 
7 november 14.00-16.00
Guldfoajén, Kungliga Operan Stockholm



Svensk Teaterunion – Svenska ITI föddes i efterdyningarna av andra 
världskriget på initiativ av UNESCO. Det ansågs att det saknades en struk-
tur för internationellt samarbete och utbyte mellan teatrar i världen, och 
den positionen skulle Svensk Teaterunion fylla. 

Initiativet kom att kallas International Theatre Institute och vi blev den 
svenska representanten för det. År 1956 bestämdes att vi utöver den inter-
nationella verksamheten skulle arbeta för samarbete inom svensk teater. 
Genom åren har vårt fokus ständigt legat på dessa två områden: utveckling 
av det svenska scenkonstlivet samt det internationella utbytet. 

Vår organisation



Anledningen till det extrainsatta årsmötet är att vi vill fatta ett beslut gäl-
lande vårt namn. Det har i flera år talats om att namnet Teaterunionen är 
problematiskt. Vi blir mycket ofta sammanblandade med Teaterförbundet 
och Teateralliansen. Namnet speglar heller inte vår verksamhet eftersom 
teater bara är ett av de scenkonstområden vi har i uppdrag att främja natio-
nellt och internationellt. Under våren har styrelsen, kansliet och en grupp 
examenselever från Berghs School of Communication tittat djupare på vår 
verksamhet, vår historik, våra mål och möjligheter samt börjat formulera 
vår framtidsvision. 

Resultatet av allt arbete har mynnat ut i att vi skulle vilja föreslå årsmötet 
ett namnbyte för att förtydliga vår roll och verksamhet. Våra medlemmar 
omfattar ett brett spektrum av scenkonsten och för oss är det väsentligt att 
detta avspeglas i vårt namn. 

Vårt namn



Förslaget som Teaterunionens styrelse kommer att lägga på årsmötet är 
Scensverige.

Namnet ska på ett tydligt sätt förmedla att Scensverige representerar hela 
spektrat av scenkonst och att organisationen är verksam i hela Sverige. 
Gällande tonalitet så uttrycker namnet Scensverige den stolthet som orga-
nisationen känner som samlande kraft i scenkonstvärlden.

Genom åren har Teaterunionen haft olika namn som delvis har bidragit till 
felaktiga associationer kring organisationens verksamhetsområden. För 
att skapa och bibehålla tydliga och enhetliga associationer till Scensverige 
ska organisationens namn användas på följande sätt: 

Förslag





Förslag på grafisk profil








