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Förord
2003 var på många sätt ett fantastiskt år för Stockholms kulturverksamheter! Flera kulturinstitutioner
och även det fria kulturlivet kan uppvisa större verksamhet och ﬂer besökare än någonsin tidigare. Bland
dessa kan nämnas Kulturhuset, Stadsteatern, Dansens hus och Stadsbiblioteket. I Kulturhuset ökade
antalet besökare på utställningar, konserter etc med 6 % mot föregående år. Stadsteatern producerade
ﬂer pjäser och hade sin historiskt största publik. Även de 20 fria teatergrupperna med fast scen i
Stockholm genomförde ca 200 föreställningar mer och publiken ökade med nästan 17 000 i jämförelse
med 2002. Samtliga dansscener har haft ﬂer föreställningar och en kraftig publikökning under 2003.
Liljevalchs konsthall ökade sin verksamhet med ﬂer utställningar och visningar. Museipubliken minskade
dock sammantaget med 3 procent, men ökar sannolikt igen 2004 i och med Moderna museets nyöppning samt att fri entré införts vid nämnda museum samt några andra statliga museer. Biobesöken blir
ﬂer i Stockholm medan det under 2003 minskat i hela landet. Stadsbiblioteket har haft ﬂer besök och
utlån än någonsin sedan mätperioden inleddes 1996.
Ett av kulturförvaltningens centrala mål är att utveckla verksamheten för barn och ungdom. De särskilda
satsningarna som görs utöver ordinarie verksamhet redovisas i ett eget kapitel – Barn- och ungdomskultur.
Kulturförvaltningen har under senare år utvecklat ungdomsverksamheten på ett spännande sätt, som
lockar till sig studiebesök från när och fjärran. Detta arbete kommer att fortsätta i enlighet med den
Kulturplan för barn och ungdom som antogs av kulturnämnden förra året. Under 2003 har en särskild
websida för ungdom www.ung08.nu lanserats liksom stipendiet En snabb slant, som ges till ungdomar
som vill förverkliga egna kulturprojekt. Unga Stockholm är en inventering och en rapport om ungdomars
fritidsverksamheter och behov som genomförts under 2003 och publiceras i maj 2004. LAVA, Kulturhusets
rum för ung kultur, är stängt för ombyggnad 2004 och öppnar igen 2005 med en dubbelt så stor yta.
Kulturrapport Stockholm är en årlig redovisning av de kultursatsningar som gjorts i staden under
de senaste åren samt vill också visa vad som kommer att ske i Kultur-Stockholm under 2004. Rapporten
ges ut av Stockholms kulturförvaltning och ambitionen är att inte bara redovisa siffror över ﬁnansiering,
arrangemang och publik genom åren utan också försöka spegla större förändringar och händelser i stadens kulturliv oavsett om det är staden eller andra aktörer på kulturområdet som agerar och ﬁnansierar.
Tyngdpunkten i rapporten ligger dock på de satsningar som görs av Stockholms stad.

Stockholm i april 2004
Eva Schöld
Kulturdirektör
Stockholms kulturförvaltning
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Kulturpolitisk utblick
Kulturpolitiken är på frammarsch. Påståendet kan synas både
paradoxalt och provocerande i tider av nedskärningar i de kommunala budgeterna. Men tendentiellt får kultur- och konstpolitiska
aspekter en ökande uppmärksamhet och betydelse i hela samhällets utvecklingsarbete. Det gäller både i Sverige och internationellt.
Kulturfrågor integreras alltmer på basnivå i många politikområden.
Ett vidgat, antropologiskt kulturbegrepp gör sig alltmer gällande. En
instrumentell/funktionell syn på kulturen fungerar som dörröppnare,
dvs nyttan och effekter av satsningar på kulturverksamhet vägs in i
utvecklingsarbetet. Många större europeiska städer har de senaste
åren utarbetat långsiktiga kulturpolitiska strategier med detta synsätt
som grund.
Detta är naturligtvis inte oproblematiskt. Frågan är om det går att
kombinera en kulturell utvecklingspolitik med full respekt för konstens egenart? En kulturpolitisk diskussion måste därför föras om
en uttalat instrumentell kulturpolitik eller en lokal/regional utvecklingspolitik riskerar att kränka kulturens grundkrav på autonomi och
oberoende, som uttryck och som kommunikationsform.
I Sven Nilssons Kulturens nya vägar (2003) framhålls att i synnerhet i England ﬁnns en tradition av cultural planning, som innebär att
de klassiska ramarna för kulturpolitiken som sektorspolitik bryts.
Det gäller att skapa hållbara allianser och partnerskap med starka
aktörer inom andra samhällsområden.
Till bilden hör att inom EU är rörelsefriheten mycket stor för kulturella varor och tjänster. EU:s syn på kultur och strukturfondernas
dominerande ekonomiska betydelse för ﬁnansiering av kulturinitiativ uttrycker en tydlig instrumentell syn på kultur, inte minst på
kulturens betydelse för förnyelse av den ekonomiska basen genom
nya näringar. Man betonar kulturens betydelse för sysselsättning,
export och ekonomiskt mervärde. Begrepp som creative industries,
heritage industries och copyright industries innebär ett nytt sätt att
stukturera det kulturpolitiska fältet. Kulturförvaltningen har genom
ordförandeskapet 2003-2004 i EUROCITIES Culture Committee
aktivt medverkat i utvecklingen av både kultur- och konstpolitiska
aspekter i organisationens policydokument under rubriken The
Creative City.
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I Göteborg ﬁnns sedan ett antal år en strategisk modell för konstförmedling, där kulturplanering ingår, innebärande skapande av en
kreativ och god livsmiljö eller förstärkning av staden som livsmiljö
genom ihopkoppling med näringslivsutveckling, kulturturism, evenemangsidustri, lokalhistoria, mattraditioner, mode, design, idrott media
m m. Även i Lund skapar man en kulturpolitik som griper in i många
områden på temat den kreativa staden, genom en stark koppling till
universitetet. Man ser kulturlivet och kulturpolitiken som delar i en
sammanhängande utvecklings- och kompetenspolitik.
Stockholm har valt en annan väg. Här vägs kulturaspekter numera
normalt in i det övergripande planeringsarbetet i samverkan mellan
olika kommunala organ. Exempel på detta är det konkreta arbete
med den sk Söderortsvisionen, som syftar till utveckling och förbättring
av boendemiljöer och kommunal service i stadens södra stadsdelar
med ﬂera fokus, bl a Telefonplan och Kungens kurva/ Skärholmen. I
det 2004 inledda Stadsförnyelseprojektet, som är en vidareutveckling
av Stortstadssatsningen, är också kulturfrågor integrerade och kulturförvaltningen inbjuden att medverka. På designområdet samarbetar
förvaltningen för närvarande med Näringslivskontoret AB och en
rad andra förvaltningar och kommunala bolag för att stärka stadens
engagemang i designfrågor i verksamhetsutvecklingen.
Kulturplanering är sammanfattningsvis en strategisk användning av
kulturella resurser för en integrerad utveckling av städer, regioner
och länder.Alltså ett kulturellt sätt att närma sig samhällsplaneringen
som helhet, som medför behov av en bred kartläggning av olika tillgångar och resurser som en grund för planeringen, en geograﬁsk och
sociologisk kartläggning. För att börja tänka i nya banor, historiskt,
ﬂexibelt, i nätverkstermer, tvärvetenskapligt, innovationsorienterat,
experimenterande, kritiskt, undersökande, ifrågasättande, människocentrerat. Det medför krav på ny kunskap och ny utbildning för alla
som arbetar med kulturfrågor, kunskap om inte bara kulturadministration, utan även kulturmanagement, politik, ekonomi, stadssociologi,
fysisk planering, historia och andra ämnesområden som har betydelse
för hur städer och samhällen utvecklas.
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Kulturstaden Stockholm
Stockholm är en dynamisk och mångkulturell stad, rik på aktiva
konstnärer, kulturinstitutioner och kulturverksamheter. Landets
huvudstad bär även prägel av nationens kulturella centrum i
kraft av nationalstatens starka historiska rötter. Det är här stora
institutioner verkar i växelspel med en stor mängd livaktiga fria
kulturverksamheter. Det är hit många av landets konstnärer söker
sig. Som framgått av inledningen har denna rapport inte ambitionen
att täcka hela Stockholms mångskiftande kulturliv. Den ger en bild
av kulturstaden Stockholm sedd ur ett kommunalt kulturpolitiskt
perspektiv. Summariska redogörelser lämnas för de statliga institutionerna och kyrkornas konsertverksamhet, medan det kulturliv
som drivs på huvudsakligen marknadsvillkor i princip lämnas utanför
denna redovisning.
Konst
Staden har ett rikt konstliv som har hittat nya former för att nå ut till
en publik som inte bara är intresserad av bild, form och konsthantverk
utan även är intresserad av den konstnärliga processen, tanken bakom
en utställning eller ett projekt. I samband med utställningar anordnas
ofta föreläsningar, debatter och möjlighet till aktivt deltagande. Konsten sätts in i ett sammanhang i staden, samhället och/eller historien
och blir en viktig kommenterande del av vår vardag.
I Stockholm ﬁnns de största svenska museerna för äldre och samtida
konst, Nationalmuseum och Moderna museet, båda med staten som
huvudman.
Stockholms stad driver Liljevalchs konsthall som i olika utställningar,
seminarier och möten speglar den nationella och internationella
moderna och samtida konsten. Kulturhuset, som också ingår i kulturförvaltningen, har utökat antalet utställningar genom att ﬂer ytor i
huset tagits i anspråk. Stadens stöd till bildkonstområdet kan delas in
i fyra delar; ateljéstöd (dvs hyressubventioner för arbetslokaler till ca
700 professionella konstnärer och konsthantverkare), stipendier, stöd
till verkstäder och stöd till förmedlare av konst. Några av de senare
är Skulpturens Hus i Gröndal, Färgfabriken i Liljeholmen som också
är ett centrum för arkitektur och konstdebatt och Tensta konsthall
som under slutet av 2003 ställt in verksamheten i avvaktan på en
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ny organisation. Några av de mindre aktörerna är Konstnärshuset,
Konstakuten och Index. Konst2 är en verksamhet som nyligen öppnat
i Skärholmens centrum. För den offentliga utsmyckningen svarar
Konstkansliet/Stockholms konstråd.
I Stockholm ﬁnns också många viktiga privata aktörer på konstscenen
som Magasin 3 och ﬂera mindre gallerier som visar samtida konst.
De kulturhistoriska museerna, som till exempel Historiska museet,
Sjöhistoriska museet, Stadsmuseum och Nordiska museet, har
genom sina satsningar på konstutställningar bidragit till att bredda
konstscenen på ett intressant sätt.
Under senare år har konstnärsdrivna projektrum blivit allt vanligare.
På Södermalm ﬁnns bland andra Konstakuten, ID:I, Sauna, Studio
44/Centrum för fotograﬁ, Candyland och Soc.
Tabell 1. Antal besök vid konstmuseer och konsthallar 2002-2003
(avrundat 1000-tal)

Moderna Museet
Nationalmuseum
Prins Eugens Waldemarsudde
Liljevalchs konsthall
Färgfabriken
Skulpturens hus
Thielska Galleriet
Tensta konsthall

2002

2003

136 000
368 000
148 000
107 000
32 000
18 000
20 000
8 000

156 000
229 000
126 000
119 000
20 000
17 000
18 000
u.s.

Källa: USK/KUF
Teater
Teaterverksamheten i Stockholm är omfattande och vid sidan av
nationalscenerna Kungliga Operan och Dramaten har Stockholm
ett stort utbud av fria teatergrupper och privatteatrar. Flertalet
teatergrupper med fast scen erhåller ﬁnansiellt stöd från staden samt
även staten och i några fall även landstinget. Stockholms Stadsteater
vid Sergels torg har en stor och bred verksamhet på ﬂera scener
och i stadens parker (även sid 62). Folkoperan, ursprungligen en fri
grupp, är numera en kulturinstitution som ﬁnansieras genom bidrag
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från såväl staten som staden och landstinget förutom en stor andel
egenintäkter. I början av 2003 öppnades Strindbergs Intima Teater
vid Norra Bantorget som fast gästspelsscen.

Tabell 3. Publik vid ett urval av teatrar i Stockholm 2002 och 2003
(avrundat 1 000-tal)

En stor del av svensk barn- och ungdomsteater är producerad av fria
teatergrupper från Stockholm. År 2003 fördelade kulturnämnden 7,5
mkr i verksamhetsbidrag till tio teatergrupper som huvudsakligen
spelar för barn och ungdom. Grupperna riktar i första hand sitt utbud
till skola och förskola. Samtliga grupper har tillgång till egen scen där
man utöver skolföreställningar ger offentliga familjeföreställningar
på helger och lov.
De fria teatergrupperna har genom åren utgjort en stark och
vitaliserande kraft i Stockholms teaterliv. De har erbjudit tydliga
alternativ till institutionerna och därmed gett publiken möjlighet
att möta många olika sceniska uttryck. Under senare år har institutionerna närmat sig de fria gruppernas konstnärliga uttryck och
repertoarval. Allt ﬂer teatrar blandar olika scenuttryck som dans,
bild, musik med teater. Läs mer om de fria teatergruppernas historia
och utveckling här intill.
Enligt teatrarnas publikstatistik för 2003 kan konstateras att Stadsteatern upplevt sitt bästa verksamhetsår någonsin! Teater Peros
ökning hänger samman med föreställningen ”Händelser i hemmet”
en samproduktion med Parkteatern och koreografen Birgitta Egerbladh.TUR-teatern turnerade mycket i länet och visade inte fullt så
många föreställningar inom Stockholms stad.
Tabell 2. Antal föreställningar vid ett urval av teatrar i Stockholm
2002-2003 (avrundat 10-tal)

Dramaten, 6 scener
Stadsteatern (exkl Parkteatern), 8 scener
Parkteatern (del av Stadsteatern)
Kgl Operan, totalt i Stockholm
Kgl Operan, varav operaförest. på Stora scenen
Folkoperan
Oscarsteatern (privatteater)
Dockteatern Tittut
Orionteatern
Teater Pero
Fria Teatern
TUR-teatern
Teater Galeasen
Teater Tre
Teatertribunalen
Källa: USK/KUF (teatrarnas redovisningar)

2002

2003

1 000
1 190
240
350
150
110
140
260
50
130
130
80
70
50 1
60

920
1 480
160
380
160
120
60
310
80
250
130
110
60
90
60

2 0 0 4

Dramaten
Stadsteatern, Sergels torg
Parkteatern (del av Stadsteatern)
Kgl Operan, totalt i Stockholm
Kgl Operan, varav operapublik till Stora scenen
Folkoperan
Oscarsteatern (privatteater)
Dockteatern Tittut
Orionteatern
Teater Pero
Fria Teatern
TUR-teatern
Teater Galeasen
Teater Tre
Teatertribunalen

2002

2003

296 000
219 000
213 000
214 000
126 000
44 000
83 000
17 000
12 000
6 000
11 000
5 000
5 000
4 000
2 000

247 000
318 000
133 000
206 000
105 000
58 000
31 000
17 000
13 000
21 000
8 000
10 000
3 000
6 000
5 000

Källa: USK/KUF (teatrarnas redovisningar)
Fria teatergruppers historia
Under 50- och 60-talen hade idéerna om en ny sorts teater vuxit
fram och 1965 startade Teater Narren som den första fria teatergruppen i Stockholm. Ganska snart kom många ﬂer och Teatercentrum, en
intresseorganisation för dessa grupper, bildades 1969. Det som var
kännetecknande för en fri teatergrupp under 60- och 70-talen var
ett kollektivt skapande och ansvar, satsning på barnteater, turnerande
och uppsökande verksamhet samt problemorienterad repertoar. En
brytpunkt och på många sätt slutet för en epok var Tältprojektet
1977, som var en kraftsamling av ﬂera fria grupper.
Under 1980-talet utvecklades vuxenteatern till ett estetiskt alternativ som skilde sig från institutionsteatern och regissörsrollen blev
synligare och viktigare. Det var inte så mycket pjäsvalet som sättet
att göra uppsättningarna som skilde sig från institutionernas. Under
80- och 90-talen lånade institutionerna regissörer och skådespelare
från de fria grupperna, och så småningom lånades också institutionsteatrarnas skådespelare ut till grupperna. Idag, 2000-talet, väljer grupperna i större utsträckning att spela för barn- eller vuxenpublik. Det
kollektiva har fått ge vika för en producent eller verksamhetsledare
som med stöd av ett konstnärligt råd hjälper till att hålla teaterns
proﬁl. Skådespelare, regissörer och konstnärliga ledare ﬁnns i ett
lösare nätverk kring teatern. Arbetet på teatern kombineras med
andra teater- och mediauppdrag.
Teater Tre hade ovanligt få föreställningar 2002 beroende på en nedlagd
produktion.
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Det har varit dåligt med återväxten bland barnteatergrupperna. Såväl
vuxen- som barnteatergrupper får konkurrens från annan scenkonst,
som dans och nycirkus. Institutionsteatrarna har också startat scener
som påminner om de fria gruppernas verksamhet och de använder i
princip samma dramatik, skådespelare och regissörer. De fria grupperna har dock närmare mellan tanke till produktion och är också
en plantskola för nya aktörer.
Diagram 1. Publikutveckling vid teatrar Stockholm 1984-2002
350 000

Dramaten
Stadsteatern

275 000

Fria grupper

200 000
125 000
50 000
1984 1990 1994 1996 1998 2000

De fria grupperna hade en kraftig nedgång under senare delen av
1980-talet, men hämtade sig sedan till 1998, vilket var Kulturhuvudstadsåret, och som också innebar mycket publik på institutionsteatrarna.
Efter en nedgång 2002 visar 2003 åter på en publikökning. Dramaten
är 2003 åter på samma nivå som år 2000. Stadsteatern hade 2003 sin
största publikframgång någonsin med en publik på 326 000.
Även de fria grupperna har ökat efter en nedgång 2002 och håller
samma nivå som år 2000.
Källa: Från fria grupper till nätverksteatrar, Rikard Hoogland, KUF, 2003
Musik
Stockholms musikliv är rikt, varierat och rymmer de ﬂesta genrer.
Det ﬁnns scener för både kontemporär och klassisk konstmusik,
elektroakustisk musik, jazz, folk- och världsmusik, pop- och rockmusik
mm. Många av dessa scener har offentligt stöd för sin verksamhet.
De större konsertsalarna i Stockholm för konstmusik är Konserthuset, Berwaldhallen och Nybrokajen. De två förstnämnda har egna
orkestrar, Stockholms Filharmoniska orkester respektive Radiosymfonikerna.Verksamheten vid Konserthuset ﬁnansieras av Stockholms läns landsting. Sveriges Radio och Television AB respektive
Rikskonserter ﬁnansierar de andra scenerna. Stockholms stad bidrar

till mindre konstmusikarrangörer, t ex Samtida Musik och Forum
– Nutidsplats för kultur, som är en mötesplats för olika konstnärliga
inriktningar där kammarmusik är en viktig ingrediens.
Kyrkorna som också betyder mycket för konstmusiken och körmusiken har i år något färre arrangemang än tidigare år. En stor
utredning om kyrkomusikens framtid har just genomförts och den
tar upp många förslag till förändringar för att kyrkomusiken ska
kunna bibehålla sin kvalitet och kyrkan till en fortsatt aktiv kraft i
musiklivet.
Jazz och världs-/folkmusik upptar tillsammans en stor del av kulturnämndens stöd till musiklivet i staden. Det beror på att dessa genrer
i stort sett saknar offentligt ﬁnansierade institutioner, till skillnad
från konstmusik och opera. Jazzklubben Fasching är nationalscen för
jazzmusiken. Stockholm Jazz Festival, som äger rum på Skeppsholmen,
ﬁrade 20-årsjubileum 2003. I planerna för 2004 års festival ingår bl a
ett samarbete med Konserthuset. Folk- och framför allt världsmusiken har sedan 90-talet haft en stark ställning i Stockholm. Några av
huvudarrangörerna är Stallet, Selam och Re:Orient.
Den rytmiska musiken (egentligen en dansk term för all musik från
jazzen och framåt som t ex rock, pop, hiphop och reggae) har sedan
mitten av 90-talet haft problem med att ﬁnna och behålla lokaler för
livemusik. En viss lättnad har märkts sedan klubben Debaser tillkom
under 2002 och Mondo under 2003.
I ett enkätsvar till kulturförvaltningen har studieförbunden i
Stockholm uppgivit att de stödjer 700 musikgrupper. I Stockholms
kulturskola deltar ca 9 000 barn och ungdomar i instrument- eller
körundervisning på sin fritid (se även sid 36).
Tabell 4. Antal konserter vid några konsertlokaler i Stockholm
2002-2003 (avrundat 10-tal)

Fasching
Berwaldhallen
Konserthuset
Nybrokajen 11
Stallet
Storkyrkan
S:ta Klara kyrka
S:t Jakobs kyrka
Musik på Slottet
Fylkingen
Källa: USK/KUF
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2002

2003

220
90
180
150
120
70
320
190
30
110

270
70
170
170
190
60
290
150
30
60
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Tabell 5. Publik vid några konsertlokaler i Stockholm 2002- 2003
(avrundat 1000-tal)

Berwaldhallen
Konserthuset
Fasching
Nybrokajen 11
Stallet, Nybrokajen
Storkyrkan
S:ta Klara kyrka
S:t Jakobs kyrka
Musik på Slottet
Fylkingen

2002

2003

87 000
203 000
42 000
34 000
8 000
34 000
22 000
19 000
8 000
5 000

66 000
171 000
52 000
37 000
15 000
26 000
17 000
12 000
5 000
4 000

Källa: USK/KUF
Dans
I Stockholm märks ett tydligt ökande publikintresse för dans. Här
ﬁnns scener uteslutande för dans på Dansens Hus och Moderna
Dansteatern samt delvis på Kungliga Operan. Dansföreställningar
ges också bl a på Kulturhuset, Zebra Dans/Rosenlundsteatern, Parkteatern och Fylkingen. Dansscenerna är främst gästspelsscener, med
undantag av Kungliga Operan med Operabaletten.
Under 1990-talet började den svenska moderna dansen sitt inträde
på institutionerna. De ﬂesta större produktioner av de fria koreograferna sker idag i samarbete med någon dansarrangör. De allra
ﬂesta inom dansområdet, både koreografer och dansare, arbetar som
frilance. I staden ﬁnns ﬂera utbildningar för professionella utövare,
inom gymnasieskolan ﬁnns ett växande utbud dans-utbildningar för
ungdomar och kulturskolan och andra aktörer erbjuder dansverksamhet för barn i alla åldrar.
Av tabell 7 framgår att samtliga dansscener haft en kraftig publikökning under 2003, mer än någonsin på Dansens Hus. Här har Bounce
Streetdance Company dragit fullsatta salonger, men det har även
andra dansföreställningar gjort. Operan har haft ﬂera dansgästspel
och samarbeten med fria koreografer. Dansområdet rymmer många
olika genrer och publiken till dansföreställningarna är påfallande
ung och bred.
Stadens stöd omfattade 2003 förutom Moderna Dansteater och
Dansens Hus ett 30-tal koreografer och projekt.
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Tabell 6. Antal dansföreställningar vid några scener i Stockholm
2002- 2003 (avrundat 10-tal)

Operan
Dansens Hus
Moderna Dansteatern

2002

2003

50
140
110

90
170
110

Källa: USK/KUF
Tabell 7. Publik vid dansföreställningar på scener i Stockholm
2002 - 2003 (avrundat 1000-tal)

Operan
Dansens Hus
Moderna Dansteatern

2002

2003

32 000
45 000
7 000

57 000
88 000
15 000

Källa: USK/KUF
Film
Sverige är Europas biograftätaste land med över tusen registrerade
salonger. Antalet biografer minskar, men biografkomplex med ﬂera
salonger, blir allt vanligare. Det senaste är Filmstaden i Kista med
11 salonger och 1 500 platser. Svensk ﬁlmindustri/SF övertog 2003
biografkomplexet Heron City i Kungens kurva från AMC och har
på kort tid ökat publiktillströmningen till Heron City.
Antalet biobesök i hela landet var 18,2 miljoner år 2003, en minskning med 1 % mot föregående år. Denna minskning avser dock inte
Stockholm. Stockholmsbiograferna hade år 2003 4,5 miljoner besök
och utgör drygt 25 % av landets biopublik. Antalet biobesök per
stockholmare var i medeltal 6,0 i jämförelse med 5,9 året innan.
Göteborg har 4,0 biobesök/invånare och Malmö 3,1. Med detta
räknesätt leder Huddinge besöksstatistiken med 8,5 besök/invånare
– vilket torde bero på multibiografen Heron City i Kungens Kurva.
Svensk ﬁlms andel av det totala antalet besök var 20 %, en ökning
med 3 % i jämförelse med föregående år.Antalet premiärvisade ﬁlmer
på de svenska biograferna uppgick till 229 stycken, varav 27 svenska.
Detta är inte bara en ökning jämfört med förra året då antalet var
201, också den högsta sedan 1987/88. (Källa: SFI)
Stockholms stad stödjer i första hand visning av kvalitetsﬁlm, medan
en mindre del avser ﬁlmpedagogisk verksamhet för skolelever.
Aktörerna är enstaka singelbiografer och ett ökande antal ﬁlmfestivaler. Utöver den största, Stockholms Internationella Filmfestival,
har utbudet av mindre ﬁlmfestivaler ökat och ﬂera evenemang har
tillkommit. Den pedagogiska ﬁlmverksamheten för skolelever drivs
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främst av Stockholms Mediecenter och biografen Zita som ägs av
Folkets Bio. År 2003 genomfördes 300 skolbiovisningar för totalt
ca 55 000 elever och förskolebarn.
Museer
Under århundraden har Stockholm, som landets huvudstad, varit den
naturliga platsen för nationens kulturinstitutioner och däribland de
nationella museerna. Förutom de två stora konstmuseerna, Moderna
museet och Nationalmuseum, ﬁnns drygt ett tiotal andra nationella
(statliga) museer.
Stockholms stad driver Stockholms stadsmuseum och Medeltidsmuseet. Staden lämnar också kulturstöd till Strindbergsmuseet, Judiska
museet, Leksaksmuseet och Carl Eldhs ateljémuseum. I Stockholm
ﬁnns också museer för särskilda konstområden såsom arkitektur,
dans, musik och marionetteater. Diskussioner förs just nu mellan
staden, staten och Föreningen Svensk Form om etablering av ett
designcenter i Stockholm inför Designåret 2005.
Det sammanlagda besöksantalet till sevärdheter och attraktioner i
Stockholms län var 15,3 miljoner 2003, vilket var 2 procent mindre
än året innan. Museerna minskade med 3 % medan å andra sidan
Kulturhuset ökade med 6 %. Mest populära är Kulturhuset, Globen,
Skansen, Eriksdalsbadet och Gröna Lund med vardera över 1 miljon
besök. Näst Skansen är Vasamuseet det mest välbesökta museet.
(Källa: Stockholm Visitors Board)
Tabell 8. Publik på några museer i Stockholm 2002-2003
rundat 1000-tal)
2002
Skansen
Vasamuseet
Nordiska museet
Naturhistoriska riksmuseet2
Tekniska museet/Teknorama
Stadsmuseet
Sjöhistoriska museet
Historiska museet
Medeltidsmuseet
Östasiatiska museet
Hallwylska museet
Leksaksmuseet
Musikmuseet
Strindbergsmuseet
Dansmuseet
Judiska museet
Carl Eldhs Ateljémuseum
Källa: USK/KUF (museernas redovisningar)
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Stefan Johansson
Islamic Sublime 1
Foto: Jan Almerén

(av2003

1 382 000 1 343 000
747 000
783 000
174 000
176 000
304 000
296 000
160 000
166 000
178 000
137 000
46 000
44 000
150 000 3
94 000
78 000
67 000
15 000
6 000
49 000
48 000
38 000
40 000
29 000
32 000
13 000
13 000
43 000
55 000
10 000
9 000
2 000
3 000

Teater Tre hade ovanligt få föreställningar 2002 beroende på en nedlagd
produktion.

1, 2

2

Exkl Cosmonova

3

Historiska museet hade fri entré under större delen av år 2002.
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Stockholmarna
Folkmängden i Stockholms stad fortsätter att öka. Vid årsskiftet
2003/04 var antalet invånare i Stockholm 767 500, en ökning med
ca
5 000 personer under det senaste året. Flyttningsrörelserna
fortsatte att öka under 2003, det var dock nästan lika många som
ﬂyttade från som till staden. Själva ﬂyttningstillskottet blev därför
endast 711 personer, vilket är det lägsta tillskottet under de senaste
20 åren. Födelseöverskottet, d v s antalet födda minus antalet döda,
var 2940 under 2003.

2 0 0 4

Diagram 2. Utrikes födda i Stockholms län 2002.
Fördelning av totalt 335 200 personer.
Oceanien
0% (1 270)

Asien
30%

Diagram 2. Folkmängd i Stockholm 2003/04.
Totalt 765 500 fördelade efter ålder.
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0
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16-19 20-64 65-79
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Stockholms län är ett mångkulturell samhälle. Drygt var tredje
person i Botkyrka är född i utlandet eller har utländskt medborgarskap. 12 000 personer ﬁck under 2002 svenskt medborgarskap i
Stockholms län. Irakiska medborgare och medborgare från Turkiet
utgjorde de största grupperna. Under 2002 ﬂyttade 18 500 personer
från utlandet till Stockholm län. Under samma period ﬂyttade 10 900
personer utomlands, vilket resulterade i ett invandringsöverskott på
7 700 personer. I Stockholms län ﬁnns 179 länder representerade,
motsvarande siffra för hela riket är 191 länder.
Antalet förvärvsarbetade boende i Stockholms stad var 395 900
personer under 2002. Antalet arbetslösa i Stockholms stad var i
januari 2004 19 710 personer, d v s 3, 8% av befolkningen i arbetsför
ålder. Bland kvinnorna var det 3,4% som var utan jobb och bland
männen 4,3%.

Medelinkomsten i Stockholms stad under 2001 var för män i åldrarna
20-64 år 303 600 kronor. Medelinkomsten för kvinnor samma år var
219 800 kronor. Högsta medelinkomsten låg på 415 400 kronor och
fanns hos män boende på Östermalm. Kvinnor boende i Rinkeby hade
den lägsta medelinkomsten, vilken var 127 600 kronor på ett år.

Diagram 4. Befolkningstillväxt i Stockholms stad 1990-2003
800 000
750 000
700 000
650 000
600 000
1990

1995

2000

2003

Källa USK och Regionplane- och traﬁkkontoret
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Kultursektorn
Kultursektorn inklusive mediabranschen är en betydelsefull del av arbetsmarknaden i Stockholm, även om man av diagrammet nedan kan se en minskning av antalet
anställda under senare år. Detta gäller framför allt tidnings- och förlagsbranschen.
De enda verksamheter som uppvisar en ökning 2003 i jämförelse med tidigare år
är bibliotek och museer. Totalt har antalet anställda inom kultursektorn minskat
med 2 500 och det visar sig i en jämförelse med kultursektorn i länet att minskningen skett i Stockholms stad och inte i länet i övrigt. 2003 var antalet anställda
inom kultursektorn totalt 18 700. I den statistik som redovisades i Kulturrapporten 2002 fanns en ”övrigt”-kategori med en blandning av forskning, graﬁsk
form och översättning. Det blev dock nödvändigt att se över statistiken eftersom
denna kategori allt mer bestod av företag med allmän kontorsservice. Fr o m i
år går det heller inte att särskilja personal vid konstnärliga högskolor eller inom
humanistisk utbildning och forskning, vilket gjort det nödvändigt att delvis stryka
och ändra kategoriindelningen. Diagram 5 ger därför en mer rättvisande bild av
kultursektorn än tidigare års redovisning.

Konstnärlig högskoleutbildning
Tabell 9. Antal registrerade elever vid konstnärliga
högskolor i Stockholmsregionen ht 2002
2002
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Konstfack
Konsthögskolan
Musikhögskolan
Operahögskolan
Teaterhögskolan
Totalt

Diagram 5. Antal anställda inom kultursektorn 1997-2003
2003

Tidningar/förlag

2002

Grafisk form

2001

Kulturadmin/
utbildning
Film/filmvisning
Konstnärer,
teater, musik
Bibliotek/
museiverksamh.
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Källa: USK;CFAR
Andelen egenföretagare inom kultursektorn är stor.Av nästan 11 000 arbetsställen
har nära 9 000 registrerad ﬁrma utan anställda 2003. Det är naturligt nog de allra
ﬂesta företag inom kategorierna konstnärlig verksamhet och graﬁsk formgivning.
Från 1997 har antalet arbetsställen fördubblats och andelen ensamma företagare
nästan tredubblats.
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61
98
384
130
438
40
47
1 198

K u l t u r r a p p o r t

2 0 0 4

Foto: Joakim Bergström
Liljevalchs konsthall,J. utställningen
Håkan
Rehnberg
Tobias Anderson
• 879
• Färg
Foto: Jan Almerén
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Kulturvanor
Kulturvanor i Sverige
Svenskar som bor i landets tre största städer med omnejd går oftare
på bio än personer i övriga landet. I Stockholm har hela 80 procent
varit på bio det senaste året och i Göteborg och Malmö var andelen
71 procent. I övriga landet var det endast 60 procent som sett en
ﬁlm på bio under 2002. Biobesöken är jämnt fördelade mellan män
och kvinnor i regionerna, förutom i övriga landet där kvinnorna går
på bio oftare än männen.

Kulturvanor i Stockholm1
Kulturvaneundersökningar visar generellt att svenskarna har blivit
alltmer kulturaktiva. Vi går mer på teater, konserter och andra kulturevenemang idag än för 20 år sedan och kulturen har sannolikt
fått en större betydelse, inte bara i enskilda människors liv utan i
hela samhällsutvecklingen. I Stockholm kan också ﬂera kulturinstitutioner uppvisa publikrekord 2003, t ex Stadsteatern, Dansens hus
och Kulturhuset.

Andelen biblioteksbesök är mindre vanligt bland de boende i
Stockholm än i andra delar av landet: 61 procent av stockholmarna
har besökt ett bibliotek det senaste året. I Göteborg och Malmö
är motsvarande siffra 71 procent och i övriga landet 65 procent.
Överlag är majoriteten biblioteksbesökare kvinnor.

Det är därför lite förvånande att jämföra kulturvaneundersökningar
som genomförts i Stockholm 1985, 1998 och 2003. Ett antal boende i
Stockholm (se fotnot 1) har tillfrågats om de under de senaste 12 månaderna besökt olika kulturinstitutioner (undersökningen 2003 var
bara en tredjedel mot tidigare undersökningar). De enda institutioner
som ﬂer uppger sig ha besökt mer 2003 än tidigare var Kulturhuset,
Dansens hus och biograferna. Överlag var Kulturhuvudstadsåret 1998
ett år då ﬂest stockholmare besökte kulturinstitutionerna – med
undantag för Dansens hus och Kulturhuset. För-klaringarna kan vara
att det är samma personer som besöker kulturinstitutionerna ﬂera
gånger under ett år, att det är ﬂer från länet eller att kulturturismen
ökat. En större studie om kultur vanorna kommer att genomföras
av kulturförvaltningens forskningsenhet 2004-2005 och då får vi
kanske svar på dessa antagandens riktighet.

I samtliga större svenska städer har 60 procent av befolkningen sett
en konsert under det senaste året. I övriga landet har 53 procent
besökt en konsert. Kvinnor och män går på konsert i lika stor utsträckning, med undantag för åldersgruppen 65-79 år där kvinnorna
går oftare än männen.
Knappt hälften av befolkningen i åldrarna 9-79 år har under det senaste året varit på teater-, opera-, operett- eller musikalföreställning.
Andelen som besöker teater/musikteater har långsamt och svagt
ökat under den tid mätningarna genomförts (från 1983). Boende i
storstadsregionerna besöker teater/musikteater oftare än boende
i övriga landet. Kvinnor är fortfarande ﬂitigare teaterbesökare och
i synnerhet heltidsarbetande kvinnor. I Stockholm har 61 procent
varit på teater under senaste året, mot 54 procent i Göteborg och
Malmö och 46 procent i större städer.

Diagram 6. Stockholmarnas besök på några kulturinstitutioner
1985, 1998 och 20031
70

2003

60

1998

50

Källa; Kulturbarometern 2002, KUR
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40
30
20
10
0
Dansens hus
Kulturhuset
Dramaten
Stadsteatern
Liljevalchs
Museer
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Diagram 7. Besökt bibliotek de senaste 12 månaderna.
Antal i % av befolkningen i Stockholms stad
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Diagram 7 visar hur många av de tillfrågade vid respektive undersökningstillfälle som besökt något bibliotek i Stockholm under det
senaste året. Biblioteken har under denna tid sett en ökande skara
besökare, och kvinnorna har med åren blivit ﬂitigare än männen. 1998
var ett toppenår för all besöksstatistik då Stockholm var Europas
kulturhuvudstad och extra arrangemang lockade ett större ﬂertal.
Men det är också troligt att 1998 var ett år då IT blivit mer allmänt
intressant, men det var ännu inte så stor andel av befolkningen som
hade en egen dator med internetuppkoppling hemma som idag.
Samtidigt kan kulturförvaltningen konstatera att antalet besökare på
biblioteken i Stockholm aldrig varit ﬂer än under 2003! Det är mycket
möjligt att det är stamkunder som ﬂitigt frekventerar biblioteken.
1

Germund Lindunger
Välkomna in!
Foto: Jan Almerén

2003 genomförde Utrednings- och statistikkontoret en enkätstudie där 600
personer tillfrågades om sina vanor att besöka olika kulturinstitutioner i
Stockholm. Svarsfrekvensen var 76 %. Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna i samarbete med sociologiska institutionen vid Stockholms
universitet genomförde 1985 och 1998 studier om kulturvanor, omfattande
2400 resp.1500 personer och med en svarsfrekvens på 82 % resp. 71 %.
Tidigare studier om biblioteksvanor är genomförda av sociologen Harald Swedner (1965),Törneman (1975).
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Samhällets och hushållens
kulturutgifter
Kommunerna
Kulturutgifterna för samtliga kommuner uppgick 2002 till 7 640 miljoner
kronor, vilket motsvarar 2,6 procent av kommunernas totala nettodriftskostnader. Detta är en ökning med 400 miljoner kronor jämfört med år
2000 (2002 års priser). Kommunernas totala nettodriftskostnader varierar
mellan 412 och 1505 kronor per invånare. Bidragen mellan år 2000 och
2002 har ökat inom samtliga verksamhetsområden med undantag för
stödet till studieorganisationer som minskat något. Beträffande Stockholms
stads kulturutgifter, se sid 20.
Staten
De statliga kulturutgifterna för 2002 uppgick till 8 050 miljoner kronor,
vilket motsvarar 900 kronor per invånare. Mellan 2000 och 2002 är det
en ökning med 1,7 procent i fasta priser. Fördelningen mellan de olika
kulturområdena har inte förändrats märkbart sedan 2000. De delområden
för vilka utgifterna ökat mest procentuellt är allmän kulturverksamhet
samt kulturmiljö. Delområdet som minskat mest är ﬁlm och medier.

Diagram 8. Statens kulturutgifter 2002 i procent.
Totalt 8 050 mkr.

Allmän
kulturverksamhet
Museer och utställ5%
ningar 14%
Scenkonst
20%

Konst
5%

Operan
Dramaten
Dansens Hus
Statens historiska museer
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Arkitekturmuseet
Moderna museet
Skansen
Tekniska museet
Nordiska museet
Övriga museer
Summa

2004

308
182
18
69
67
125
30
96
49
40
94
177
1255

328
189
21
71
65
128
35
113
52
43
97
175
1 317

Källa: Kulturdepartementets regleringsbrev 2002 och 2004
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Tabell 10. Vissa statliga anslag till museer och scener i Stockholm 2002
och 2004 ( mkr )
2002

Forskning 0%
(39 mkr)

Kulturmilj
6%

Arkiv
4%

Bibliotek,
litteratur
3%

Diagram 9. Offentliga kulturutgifter 2000 och 2002 i mkr.
Totalt 16 100 resp 17 433 mkr.
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15 000
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Bland ”Övriga museer” i tabell 10 ingår t ex museerna för världskultur, Strindbergsmuseet, Dansmuseet, Judiska museet, Thielska galleriet m ﬂ. Några statliga
museer har fått extra anslag för att införa fri entré under 2004. Dessa är Moderna
museet,Arkitekturmuseet samt Östasiatiska museet. Stödet till Folkoperan och
Stockholms Stadsteater utgår från Statens kulturråd och är för 2004 12 mkr
respektive 53 mkr.
Landstingen
Kulturutgifterna för samtliga landsting i Sverige uppgick för 2002 till 1 743 mkr.
De totala driftskostnaderna för kultur per invånare varierar mellan 121 och 342
kronor. 2002 låg kostnaden för Stockholms län på 132 kr per invånare, år 2000
var motsvarande siffra 122 kronor. Landstingets största utgiftspost för kultur är
musik med 379 miljoner kronor, d v s 22 procent av de totala kulturutgifterna
för 2002. Stockholms läns landsting är huvudman för Stockholms Filharmoniska
Orkester/Konserthuset och för Länsmusiken i Stockholms län.
Tabell 11. Vissa anslag från Stockholms läns landsting till kulturverksamhet i
Stockholm 2002 och 2004.

Konserthuset/Stockholms ﬁlharmoniska orkester
Stockholms läns blåsarsymfoniker
Länsmusik i Stockholms län
Stockholms läns museum
Folkoperan
Internationella biblioteket
Länsbiblioteket
Stiftelsen Stockholms internationella ﬁlmfestival
Film Stockholm (resurscenter)
Fryshuset
Övriga kulturverksamheter ca
Summa

2002

2004

81,0
6,8
6,2
6,2
5,3
4,0
3,9
1,6
2,1
1,2
7,7
126

86,0
6,4
2,0
6,6
4,9
4,0
3,9
1,4
1,7
1,2
4,3
122,4

2 0 0 4

tjänster inom kultur- och medieområdet, d vs förutom
inköp av biljetter till kulturevenemang även inköp av TV,
video, CD, musikinstrument etc. Detta är en klar ökning om man jämför med åren 1985-1996 då utgifterna
för hushållens kulturkonsumtion låg runt 30 miljarder
kronor. En tredjedel av hushållens kulturkonsumtion
utgörs av tidningar. Mellan 1985 och 2001 kan vi se en
uppåtgående trend för bland annat bio, teater, museer
och böcker. Utgifterna för tavlor och musikinstrument
har dock minskat.
Källa: Kulturens pengar2003:6, Statens kulturråd.

Diagram 10. Kommunala kulturutgifter 2002 i mkr.
Totalt 7 640 mkr.
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Källa: Stockholms läns landstings kulturnämnd 2002 och 2004
Hushållen
Hushållen står för hela 69 procent av de totala kulturutgifterna i Sverige. År
2001 uppgick kostnaden till hela 38 miljarder kronor. Här ingår varor och
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Diagram 11. Fördelning av stadens kulturkostnader
2003 resp 2004 av totalt 1010 resp 990 mkr
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Kulturnämnden/-förvaltningen
Kulturnämnden/Stadsarkivet
Stadsmuseinämnden
Stadsdelsnämnderna
Stadsteatern, koncernbidrag
Stadens övriga kulturkostnader
(stipendier, vissa ateljéer m m)
Summa stadens kulturkostnader
Landstingets kulturkostnader i
Stockholms stad
Summa

2003

mkr

2002

ad

Tabell 12. Fördelning av stadens kulturkostnader netto 2002-2004, mkr (avrundat)

ad

Kulturnämnden/kulturförvaltningen har ansvar för Stockholms stads bibliotek,
Kulturskolan, kulturstöd till det fria kulturlivet, Kulturhuset, Liljevalchs konsthall,
Konstkansliet och samt för en rad projekt. Kulturnämnden har också ansvaret för
att följa upp stadens samlade insatser inom kulturområdet. Stockholms stadsarkiv
lyder också under kulturnämnden. Stadsarkivet är kommunens arkivmyndighet
men fungerar också som landsarkiv för statliga regionala och lokala myndigheter i
Stockholms län. Stadsdelsnämnderna har ansvar för den lokala kulturverksamheten med kulturpedagogik och arrangemang inom framför allt skola, barn- och
äldreomsorg. De lämnar också ofta bidrag till lokala kulturinstitutioner och kulturprogram inom föreningslivet. Stadsmuseinämnden har ansvar för Stadsmuseet,
Medeltidsmuseet och Kommittén för Stockholmsforskning. Stadsteatern är ett
bolag inom Stockholms Stadshus AB.

Kulturnämndens/kulturförvaltningens budget för 2004
minskar med drygt 20 mkr. Kulturförvaltningen sparar
genom personalnedskärningar, minskat öppethållande,
färre och kortare tillfälliga projekt, minskad verksamhet samt minskat stöd till det fria kulturlivet och
folkbildningsorganisationerna (se sid 24). Stadsmuseet
har fått en ny entré och Sjömanshemmet är under
ombyggnad vilket påverkar kostnaderna med 3 mkr
2004 (se sid 56). Stadsarkivet ﬁck tillfälligt utökat anslag
på grund av ombyggnad av arkivet under 2003/04 (se
sid 60). Stadsdelsnämnderna hade i budget för 2003
avsatt ca 44 mkr, men utfallet blev drygt 42 mkr (se sid
50). Stadens övriga kulturkostnader omfattar dels de
kostnader som kommunfullmäktige beslutar om samt
några andra förvaltningar, t ex fastighetsförvaltningen
och integrationsförvaltningen. För 2003 och 2004 har
Nobelstiftelsens museiförening erhållit 10 mkr av staden för att driva ett museum i Börshuset. I övrigt har
inga stora förändringar ägt rum beträffande stadens
kostnader för kultur.
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Stadens kulturkostnader
Stockholms stads stöd till kulturlivet ges främst över kulturnämndens budget
samt Stadsteatern, stadsmuseinämnden och via stadsdelsnämnderna. Flera andra
nämnder och bolag stödjer också kulturlivet både direkt och indirekt på vissa
specialområden. Här redovisas översiktligt de kommunala utgifterna för olika
kulturverksamheter.
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Kulturutgifterna utgör i år som under de senaste åren ca 4% av
stadens totala nettokostnader. Stadens samlade nettokostnader (exkl
kapitalkostnader) uppgår 2004 till 25,1 miljarder kr, en ökning med
0,5 miljarder kr från föregående år.
Kulturkostnader per stockholmare
År 2004 uppgår nettokostnaden för kultur per invånare till 1 466
kr (prel). I detta belopp har den del av landstingets kulturkostnader
som stockholmarna svarar för inkluderats. För Stockholms stads
budget, exkl landstingsandelen som är 160 kr, beräknas nettokostnaden för kultur preliminärt till1 306 kr per invånare 2004. Det är
en minskning från 2003 med 43 kr per invånare.
Diagram 12. Nettokostnad per invånare och år i 2004 års penningvärde av stadens budget (exkl K´98 och 750-års jubileum)
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I diagram 12 redovisas den kommunala nettokostnaden per invånare
exklusive de särskilda medel som satsades under Kulturhuvudstadsåret 1998 och Stockholms 750-årsjubileum 2002. Det ger en
bild av stödet till ”baskulturen” under de senaste åtta åren. Från
Kulturhuvudstadsåret 1998 sjönk kulturkostnaderna fram till 2000,
då kurvan vände uppåt. Först år 2002 kom baskulturen upp i en
nivå som översteg Kulturhuvudstadsåret 1998.
* Därtill kommer landstingets kulturkostnader med 123 resp 122 mkr för
respektive år
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Gunilla Bandolin
Observatorium
Foto: Frans Koolen
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Stockholms kulturförvaltning
Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden och omfattar Stadsbiblioteket inkl stadsdelsbiblioteken, Kulturhuset, Liljevalchs konsthall, Kulturskolan
och Konstkansliet. Kulturförvaltningen svarar också för stadens kulturstöd och för
en rad projekt m m. Från 2003 har kulturförvaltningen också ansvar för bidrag till
de allmänna samlingslokalerna, hemgårdarna och 4H-gårdarna i staden.
De kulturpolitiska målen
Stockholms kommunfullmäktige har för 2004 markerat att kulturen ska vara en
motor och innovatör i samhällsutvecklingen. Den ska inspirera människor att
utvecklas som individer genom att ge nya perspektiv och nya insikter, liksom att
stimulera människor att uttrycka sig och visa sin syn på omvärlden, vilket är ett
sätt att utveckla demokratin. Den lokala kulturens roll ska stärkas. Den kulturella
mångfalden i stadsdelsområdena skall synliggöras genom ett lokalt, aktivt kulturliv
i samarbete mellan kulturnämnden och stadsdelsnämnderna.Till barn och ungdom
ska riktas ett rikt kulturutbud samt goda möjligheter till eget skapande. Insatser
ska göras för att nå de barn och ungdomar som inte har någon vana att söka sig
till kulturverksamheter etc.
Kommunfullmäktige har också givit kulturnämnden/kulturförvaltningen ett generellt uppdrag att under perioden 2004-2006 arbeta för att ”stadens kulturverksamhet
utformas så att den når grupper som idag inte tar del av kulturutbudet”.
Stadens insatser på kulturområdet utformas i samklang med de nationella kulturpolitiska målen, vilka betonar såväl en bred verksamhet som kvalitet och konstnärlig förnyelse, kulturell mångfald, internationellt kulturutbyte och eget skapande.
Kulturpolitiken ska skydda yttrandefriheten och tillmötesgå människors behov av
bildning samt vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället.
Tabell 13. Kulturförvaltningens kostnader 2002-2004 (netto/avrundat mkr)1
2002
Kulturnämnd, adm, stab, projekt mm
Konstkansliet
Kulturhuset
Kulturskolan
Kulturstöd
Liljevalchs konsthall
Stadsbiblioteket
Summa

24

46
9
64
98
109
7
235 5
568

2003
49
10
67
110 3
156 4
7
234 6
633

2004
46 2
9
66
109
151
7
222
610

2003 ökade budgeten med hela 66 mkr inkl. ett extra
anslag om 10 mkr för biblioteksdatasystem, lokaler
m.m. Drygt 32 mkr var en överföring från Idrottsförvaltningen av stöd till samlingslokaler, hemgårdar och
4H-gårdar. Resterande 24 mkr avsåg bl a ökat stöd till
det fria kulturlivet och insatser för barn och ungdom
genom kulturstöd och inom Kulturskola.
2004 minskar budgeten med 24 mkr. Minskningen avser
ett sparbeting på 16 mkr samt det under 2003 extra
anslaget om 10 mkr. Kulturförvaltningens sparar de 16
mkr som tillsammans med löne- och kostnadsökningar
motsvarar drygt 30 mkr genom personalnedskärningar,
minskat öppethållande, färre och kortare tillfälliga
projekt, minskat antal program och utställningar samt
minskat stöd till det fria kulturlivet och folkbildningsorganisationerna.
Av diagram 14 framgår att kulturförvaltningen hade
drygt 1 000 månadsanställda 2003.
Dessutom har förvaltningen under år 2003 haft 367
timanställda för tillfälliga behov och projekt samt
kontrakterat 371 uppdragstagare (konstnärer/artister/författare/föreläsare).
1

Enligt justerad verksamhetsplan för respektive år. (Justerad VP
april 2004).

2

Engångsmedel för projekt m m.

3

Utökat anslag 2003 för att nå ﬂer deltagare och utveckla
verksamheten

4

Överföring av stödet för stadens samlingslokaler från Idrottsnämnden och stadsdelsnämnder. Ökat anslag också för större
insatser för barn och ungdom.

5

Extra anslag för nytt biblioteksdatasystem.

6

Extra anslag för nytt biblioteksdatasystem samt för nytt bibliotek i Hammarby Sjöstad.
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Diagram 13. Kulturförvaltningens nettokostnader 2004. Procentuell
fördelning av totalt 610 mkr

Konstkansliet
9 mkr
Nämnd, central adm,
1%
projekt mm
46 mkr
8%

Liljevalchs konsthall
7 mkr
1%

Kulturstöd
151 mkr
25%

Kulturstöd

Diagram 14. Antal månadsanställda i kulturförvaltningen 2003/04. Fördelning av totalt 1049 tjänster.

Central admin., stab, projekt
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Kulturstöd 12
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222 mkr
36%

Kulturhuset
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Konstkansliet
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Kulturhuset 104
Liljevalchs
12
Kulturskolan
371

Konstkansliet
14

Stadsbiblioteket
494
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Kulturutbyten och projekt

Villa Bergshyddan
Huset öppnades 1983 för stipendievistelse för
skapande kulturpersoner från de andra nordiska
huvudstäderna, ill Benny Ekman

Norden samarbete
Kulturutbyte mellan de nordiska huvudstäderna Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Reykjavik, även städerna Nuuk, Mariehamn och Torshavn
inkluderas. I uppdraget ingår att genomföra projekt och initiera
kontakter mellan såväl nämnder som tjänstemän, institutioner och
kulturarbetare. I verksamheten ingår årliga kulturnämndskonferenser,
utbytes- och resestipendier inom kultursektorn, vistelsestipendier
för konstnärer samt kurser i nordisk språkförståelse.
Baltiskt kulturcentrum (BKC)
arbetar med kulturutbyte i bred bemärkelse mellan Estland, Lettland,
Litauen och Sverige, särskilt med huvudstäderna. I verksamheten
ingår konstnärliga projekt som utställningar, konserter, författaraftnar,
seminarier och workshops liksom möten mellan administratörer,
lärare, bibliotekarier och arrangörer.
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Eurocities
Stockholm är under 2003 och 2004 ordförande i The Culture Committee of Eurocities, som samlar ett 30-tal större städer inom EU kring
gemensamma kulturfrågor.Aktuella frågor inom Culture Committee
är t ex IT inom konsten, stöd till ungdomskultur samt att skapa
möjligheter för att jämföra de kulturpolitiska förutsättningarna
mellan städerna.
Sydafrika kulturutbyte
Samarbete rör bl a utbildning inom drama, dans och bild för barn,
ungdomar samt deras lärare. Projektet ﬁnansieras av SIDA och
avslutas under 2004.
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Barn- och ungdomskultur
Kulturnämnden antog 2002 en kulturplan för barn och ungdom. Ett av de centrala målen
är att utveckla förvaltningens verksamheters arbete med och för barn och ungdom. De
institutioner och verksamheter som ﬁnns inom kulturnämndens ansvarsområde har en
särskild strategisk betydelse för att stärka kulturutbudet för barn och ungdomar och
deras eget konstnärliga skapande.
Samverkan i förvaltningen
För att stärka arbetet med barn- och ungdomskulturfrågorna och utveckla samarbetet
mellan kulturförvaltningens verksamheter har förvaltningsledningen tillsatt en arbetsgrupp (ABU-gruppen) med företrädare från vardera Stadsbiblioteket, Kulturskolan,
Liljevalchs, Konstkansliet, Kulturhuset samt avdelningen för Kulturstöd/Kultur för de
unga. Gruppen leds av förvaltningens barn- och ungdomskulturkonsulent.
Sedan barn- och ungdomskulturplanen antogs 2002 har ett medvetet utvecklingsarbete
pågått. Flera verksamheter har provat och utvecklat nya former dels i egen regi men
också i samarbeten där verksamheternas olika kompetens och resurser tillsammans
har skapat ett bredare utbud och nya möjligheter för stadens unga att vara delaktiga
i stadens kulturliv.
I det följande redovisas några av de större projekten och verksamheterna. Kulturskolans
verksamhet redovisas på sid 36.
Kultur för de unga
Kultur för de unga är en del av Stockholms kulturnämnds satsningar på kultur för barn och
unga. Syftet med verksamheten är att bidra till att barn och ungdomar inom förskolan
och skolan får ökade möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Kultur för de unga omfattar:
• Ett nätverk av kulturombud inom Stockholms
förskolor/skolor.
• Fortbildning inom kulturområdet för kulturombud
• Utgivning av programkatalogen Kultur för de
unga
• Subvention av scenkostföreställningar och
konserter riktade till förskola och skola.
• Stöd till särskilda kulturverksamheter i skolan
som skolbio, Läsning Pågår - författarbesök
samt Nyﬁken på konst – konstnärsbesök.
Kultur för de unga erbjuder Stockholms skolor
och förskolor 50% subvention av biljettkostnaden till föreställningar inom den fria scenkonsten.
Under 2003 genomfördes 93 315 besök vilket
är en ökning med 6 000 jämfört med 2002.
Det subventionerade utbudet har omfattat 62
fria grupper inom konstområdena teater, mim,
musikdramatik, dans och musik.
Unga Stockholm
En djupinventering av ungdomars fritidsverksamheter har under 2003 genomförts i samtliga stadsdelar inom ramen för Unga Stockholm.
Förvaltningen beräknar att kunna publicera en
rapport under våren 2004. I samband med rapporten kommer seminarier att hållas runt hela
staden för att belysa ungdomsfrågorna – deras
möjlighet på bra fritidsverksamhet och deras
möjlighet till inﬂytande.

Tabell 14. Kulturför de unga - verksamhet 2003
Typ
dans
musik
teater
Totalt
28

Subvention

Antal föreställningar

Förskola

Grundskola

Gymnasium

648 200 kr
494 500 kr
2 233 000 kr
3 375 700 kr

30
280
1 160
1 460

3 380
13 730
22 630
39 740

5 270
7 460
35 690
48 420

2 160
2 990
5 150

Summa publik
10 800
21 190
61 310
93 200
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En snabb slant
För att ge ungdomar ökad möjlighet till eget skapande under fria former
inrättades 2003 ett helt nytt kulturstipendium. Stipendiet heter ”En
snabb slant” och riktar sig till unga stockholmare mellan 13 och 20 år
som vill genomföra ett kulturprojekt. Stipendiet lanserades i augusti
och vid årsskiftet hade 35 stipendier om sammanlagt 0,3 mkr beviljats
till bl a utgivning av fanzines, ﬁlmproduktion, konserter, modevisningar
m m. En betydande del i stipendiet förutom att det erbjuder en summa
pengar mellan 2 500 kr och 10 000 kr är att det innefattar möjlighet
till rådgivning av LAVAs personal samt att projektet presenteras på
förvaltningens webbsajt ung08.nu.

Ung 08
- Ung08-passet delas ut i maj till Stockholms stads alla elever
i åldrarna 13-19 år. Passet innehåller erbjudanden, rabatter
och information om aktiviteter som ungdomar kan ta del av
under sommarlovet.
- Festivalen Ung08 genomfördes för fjärde året i augusti 2003
i centrala staden och i Stockholms stadsdelar. Prioriterade
teman var kultur, idrott och musik. Av de drygt 300 programpunkterna hade ca 35% musiken som tema, 40% hade kultur
i form av teater, utställningar, debatter och visningar, 20%
var idrott och tävlingar samt 5% var övrigt. Totalt ett 100-tal
ungdomar deltog aktivt i projektarbetet inför, under och efter
festivalen.Antalet deltagande ungdomar uppskattas till 200.000
i stadens centrala delar och till 25.000 i stadsdelarna. Programmet lockade utöver ungdomar, ett stort antal föräldrar, turister
och vuxna.
- Webbsajten Ung08.nu lanserades i maj 2003. Här kan unga
ﬁnna information om det mesta som rör Stockholms tonåringar. En redaktion bestående av ett 10-tal unga skribenter
och fotografer i åldrarna 13-19 år skriver reportage, krönikor
och gör undersökningar som läggs ut på sajten. Ung08.nu
inklusive festivalens informationssajt ung08festivalen.nu hade
över 400.000 besök under 2003.
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PUMA
PUMA är Stockholms stadsbiblioteks (SSB) utvecklingsgrupp vad gäller ungdomsperspektiv på biblioteksverksamheten. Gruppen har en
strategisk viktig uppgift att lyfta fram ungdomsperspektivet inom biblioteksverksamheten och förmedla kunskap och erfarenheter såväl utåt
som inåt i biblioteksorganisationen. Under 2003 har fokus bl a legat på
SSBs projektering av ett nytt ungdomsbibliotek vid Medborgarplatsen,
möten med ungdomar i olika stadsdelar, via låtskrivarverkstäder samt
utveckling av ungdomsinriktad verksamhet vid ett ﬂertal bibliotek i bl a
Hornstull, Tensta och Östermalm. Dessa verksamheter karaktäriseras
av en direkt medverkan och nära dialog med ungdomar.
LAVA
Lava är Kulturhusets rum för ung kultur. Efter sju år och med en ständigt
växande verksamhet har Lava till slut vuxit ur kostymen. Under 2004
är Lava stängt för ombyggnad och öppnar igen 2005 i större och mer
ändamålsenliga lokaler. Under tiden dyker Lava upp på olika platser i
och utanför Kulturhuset. Scenrummet Kilen kommer att användas som
verkstad några gånger och under sommaren blir det program på Terrassen. Utställningen ”Sneaker stories” produceras och visas i Galleri
3 i augusti.
CRED - lokala kulturcentra
Under 2003 avsatte kulturnämnden 2 mkr för att stimulera lokal samverkan kring ung kultur och ungas eget skapande. Fyra stadsdelar,Tensta,
Vantör, Farsta och Skarpnäck medverkade i samarbetet. Grundtanken var
att stimulera till samarbeten mellan lokala aktörer inom föreningar, bib-

liotek, kulturskola, skola, fritidsgårdar och det fria kulturlivet.
Genom olika aktiviteter och arrangemang har lokala kontaktnät
utvecklats. Samarbeten som bl a resulterat i kulturläger, sy- och
skrivarverkstäder, konst- och utställningsverksamhet, teater, dans,
performance, revyer, musik- och poesiarrangemang, nycirkus
m.m. Kulturpedagoger, professionella konstnärer, artister och
ungdomar har i olika konstellationer svarat för aktiviteterna som
genomförts i form av workshops, längre kurser, festivaler och
enstaka arrangemang. I Skarpnäck har samarbetet resulterat i
en nysatsning på ungdomsverksamhet i det lokala kulturhuset,
i Tensta har ungdomsföreningen Chebab utvecklat sin roll som
lokal ungdomskulturarrangör, Vantör har utvecklat en form
för kulturkolloverksamhet och i Farsta har samarbetet mellan
kulturskolan, skolorna funnit nya former.
Forum for young citizens
Stockholm är under 2003-2004 ordförande för kulturkommittén inom Eurocities (se sid 26). Ett projekt där Stockholm varit
drivande är ”Forum for young citizens”, vilket innebär att möten
arrangeras för ungdomar i de deltagande städerna. I augusti
2003 var Stockholm värd för ett första möte där 15 ungdomar
från olika städer i Europa deltog. De arbetade, diskuterade och
formulerade en plattform för en europeisk ungdomssyn på kultur
med önskemål om vad städerna och kulturinstitutionerna borde
Foto: Torvald Olsson-Sundelin
satsa på. Sommaren 2004 genomförs nästa
möte i Bergen, Norge
Sommarfestival 2002
och i december 2004 anordnas en större europeisk ungdomskulturkonferens i Stockholm.
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Konstkansliet
- vårdar, värnar och levandegör stadens konst Konstkansliet är sekretariat för Stockholms konstråd. I arbetet ingår planering och genomförande av konstprojekt på allmän mark och i nya eller beﬁntliga fastigheter. Stockholms
konstkansli har också ansvar för Stockholms stads konstsamling, ca 25 000 verk, utplacerad i
skolor, förskolor, äldreboenden och stadens övriga lokaler. Kansliet sköter registrering, vård
och konservering, handlägger låneärenden, ombesörjer ﬂyttning och utplacering av konst,
svarar för information och rådgivning samt inköp av konst till stadens samling.

Budget (mkr)

2002

Kostnader
Intäkter
Netto

2003
16
7
9

2004

17
7
10

16
7
9

Mål för verksamheten 2004
Konstkansliet skall
• bidra till att göra staden till en attraktiv plats för boende, företagande och besökare
genom att föreslå konstförvärv och konstnärliga insatser i stadsmiljön både inom- och
utomhus, samt därvid prioritera konstnärlig kvalitet och förnyelse
• initiera och genomföra projekt och program med konstnärlig inriktning, vars mål är att
berika och synliggöra staden som kulturmiljö
• förvalta och levandegöra stadens konstinnehav
• sträva efter att göra samtidskonsten tillgänglig för medborgarna, särskilt för barn och
ungdomar
• stimulera Stockholms konstliv och dess aktörer
Året som gick
Konstkansliet har under 2003 arbetat med 26 utsmyckningsuppdrag. Bl a färdigställdes
följande verk: Thomas Nordströms skulpturfontän “Fält” i Hammarby Sjöstad och Jene
Highsteins skulptur “Elliptical Cone” i hörnet Birger Jarlsgatan och Smålandsgatan. Dessutom
invigdes Kattrumstullens äldreboende med verk av konstnärerna Sonja Larsson och Carl
Magnus, samt skulpturer av Evert Lindfors på Nya Elementars skola.
Under hösten påbörjades ett nytt konstpedagogiskt projekt, där elever i årskurs 7 i stadens
skolor får möta en konstnär.
Aktuellt 2004
• Invigning av Dag Birkelands “Vattentrappa” och Per Hesses markskulptur “Glacis” i
Hammarby Sjöstad.
• Utsmyckningsuppdrag, t ex Stadsarkivet, Liljeholmstorget, Hammarby Sjöstad och lekskulptur i Årstadalsparken.
• Stora utsmyckningsprojekt för fyra sjukhem genomförs under året: Blackebergs, Gamlebo,
Råcksta och Serafens sjukhem.
• Utsmyckningsuppdrag för följande skolor: Alviksskolan, Askebyskolan, Bagarmossens
skola, Enskede gårds gymnasium, Hässelbygårdsskolan, Sjöängsskolan, Smedsslättsskolan,
Trollbodaskolan,Vikströmska, Årstaskolan och Östbergaskolan.
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Tabell 15. Konstnärlig utsmyckning på
allmän mark 2002 - 2003
2002
Pågående uppdrag
Engagerade konstnärer
Utplacerade skulpturer

•
•
•
•

11
19
4

2

2003
9
13
2

Konstpedagogiskt projekt “Nyﬁken på
konst?!!! - Möt en konstnär” riktat till
elever i årskurs 7.
KONST I HALLEN; nyinköp till stadens
konstsamling visas i Kulturhuset.
En tillfällig skulptururställning av konstnären Maja Spasova invigs i maj.
Deltagande i parkutställning i Hammarby
Sjöstad 19-29 augusti.
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Stockholms konstråd
utses av kommunstyrelsen
och rapporterar
till kulturnämnden

KONSTKANSLIET

STOCKHOLMS
KONSTRÅD
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Sekretariat till Konstrådet
Planerar och genomför verksamhet gällande
stadens

Tillsyn av skulpturer
och fontänskulpturer

Tillsyn o konservering av stadens
offentliga konst

Konstnärlig
utsmyckning på
allmän mark

Information
Debatt
Seminarier

Konstprojekt i skolmiljö med utveckling av pedagogiska
metoder

Hemsida

Inköp av lös konst
till stadens
lokaler

Tabell 16. Konstnärlig utsmyckning på skolor3 2002 - 2003
2002 2003
Pågående konstprojekt
Engagerade konstnärer

15
18

12
16

Tabell 17 Konstnärlig utsmyckning på äldreboenden/sjukhem4 2003
2003
Pågående konstprojekt
Engagerade konstnärer

5
18

2

Korrigerat jmfr Kulturrapport 2003

3

I samband med ny- eller ombyggnad

4

I samband med ny- eller ombyggnad
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Kulturhuset
- en plats för alla, något för alla Kulturhuset invigdes 1974 och ﬁrar i år 30-årsjubileum. Kulturhuset har utvecklats till
ett hus där i stort sett alla kan ﬁnna något av intresse. Huset rymmer utställningar med
fotograﬁer, måleri, video och design. Här bjuds musik, ﬁlm-, dans- och teaterföreställningar,
författarmöten och debatter. Biblioteken är tre: Läsesalongen, Serieteket och Rum för
barn. Lava är mötesplatsen för unga människor som vill uttrycka sig – eller ﬁka. Rum för
barn är förutom bibliotek också en bildverkstad samt gör program och utställningar för
små människor.Till detta kommer IT-café, Stockholmsterassen för sommarbruk, butiker,
barer, restauranger och – tillfälligt under 2003-2004 - turistinformation.
Mål för verksamheten 2004
Kulturhuset skall
• vara en arena för aktuell, reﬂekterande och nyskapande konst och kultur från lokala,
nationella och internationella utgångspunkter
• arbeta med publiken i fokus – estetiskt, pedagogiskt, konstnärligt, kvalitativt mm
• bedriva en dynamisk, offensiv och bred kulturverksamhet i fråga om uttryck och
målgrupper
• verka för möten mellan människor oavsett deras nationalitet, etniska bakgrund, ålder,
kön eller funktionshinder
Året som gick
Kulturhuset hade till sina verksamheter1 619 000 besök, en ökning med ca 6 % från
året innan.Totalt antal besök till Kulturhuset var 3,5 miljoner 2003.Vid Kulturhusets tre
bibliotek – Läsesalongen, Serieteket och Rum för barn – ökade utlåningen av böcker
och annan media med 9 % jämfört med år 2002.
Fem större utställningar genomfördes i gallerierna. Lennart Nilssons fotograﬁer blev den
mest besökta utställningen med svenskt fotograﬁ i Sverige någonsin med drygt 62 000
besök. Fotoutställningen En dag i Sverige, med en omfattande dokumentation av Sverige
under ett dygn, var också en stor publikframgång. Lava producerade för första gången
en utställning i Galleri 5, Extreme Passion, med ung konst, gatukonst, ﬁlm, grafﬁti mm samt
med diskussioner, workshops och visningar för den unga publiken. Även Rum för barn
gjorde en utställning i Galleri 5 – Oss rovdjur emellan. Den holländske konstnären Albert
Eckhouts stora målningar från 1600-talets Brasilien visades för första gången i Sverige.
Festivaler, konserter, dans- och teaterföreställningar har avlöst varann på Kulturhusets
scener. Bland festivalerna kan nämnas Stockholm Street Dance Festival, Perfect Performance
och Spoken Word Festival. Kulturhusnatten – öppet hus och program under sen kväll och
natt – genomfördes den 28 maj i anslutning till Musikfest Stockholm och drog 7000
besök. Internationell författarscen har gästats av 31 författare, bl a nobelpristagarna
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Budget (mkr)
Kostnader
Intäkter
Netto

2002 2003 2004
74
10
64

77
10
67

1

75
9
66

Wislawa Szymborska och Imre Kertesz samt
populära författare som Margaret Atwood m ﬂ.
På Debattscenen diskuterades allt från EMU till
Rovdjursjakt.
Aktuellt 2004
• Bland utställningarna dominerar kvinnorna:
Speglingar, om fyra kvinnors identitetslekar
under olika tider, Slöjan, med konstnärer bl a
från Iran, Indien och Egypten samt utställningar
av konstnärerna Yoko Ono och Charlotte Gyllenhammar.
• Fem internationella och tio svenska gästspel
inom teater, dans eller performance. I programmet märks den ryska gruppen AKHE,
det belgiska produktionscentret Victoria och
kanadensiska Marie Brassard.
• Kulturhusnatten äger rum den 15 oktober 2004
i samband med att Kulturhuset fyller 30 år.
• Den internationella författarscenen gästas av
bl a P.D. James och Ian McEwan.
• Rum för barn visar utställningen ”Vad heter
Du?”, som därefter kommer att turnera i
Sverige.
• Lava är stängt för ombyggnad under större
delen av året och öppnar med dubbelt så
stora lokaler, mera verkstad, större scen och
ﬂer publikplatser våren 2005.

K u l t u r r a p p o r t
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KULTURHUSET
Access-IT

Lava – ung kultur

Rum för Barn
0-12 år

Serieteket

Tusental

Diagram 15. Besök i Kulturhuset 1999-2003
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3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
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0

Läsesalongen

Utställningar

Program

Diagram 16. Fördelning av genomförda program i Kulturhuset
2003 i procent, totalt 570 programtillfällen
Barnprogram
28%

Verksamhet
Hela Kulturhuset

Scenkonst
52%
Film 2%
Debatter
12%

1999 2000 2001 2002 2003

Författare
6%

Tabell 18. Besök per verksamhet 2002-2003 (avrundat tusental)
Besök
Rum för barn
Lava
Access-IT
Serieteket
Läsesalongen
Utställningar2
Utställningar fri entré3
Program4
Foajé 3, KI, Terrassen mm
Summa
- varav barn och ungdom
Besök i hela huset

2002

2003

243 000
175 000
78 000
103 000
509 000
125 000
187 000
66 000
36 000
1 522 000
575 000
3 210 000

259 000
213 000
51 000
105 000
537 000
147 000
211 000
74 000
22 000
1 619 000
644 000
3 514 000

Tabell 19. Antal utställningar och visningar av utställningar 2002-2003
Utställningar
Antal utställningar
-varav för barn
- varav för ungdom
Antal visningar
- varav för förskola och skola

2002

2003

66
4
15
264
145

58
6
19
233
225

1

Ökningen avser framför allt ökade insatser för ungdomsverksamhet

2

Avser utställningar i Galleri 5, Galleri 3 och Gången

3

Uppskattad siffra baserad på procentuell andel av Kulturhusets besök

4

Avser program i Hörsalen, Kilen, Studio 3 och Café Panorama
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Kulturskolan Stockholm
- den största kulturskolan i Europa Kulturskolan är en arena där alla barn och ungdomar 6-22 år kan delta och utveckla
sitt skapande inom bild & form, dans, musik, skrivande och teater. I fokus står barns
och ungdomars lust i en kreativ process och med respekt och förståelse för kulturell,
social och etnisk mångfald. Eleverna får upplevelser, utvecklar sitt självförtroende och
stimuleras till eget aktivt kulturengagemang.
Verksamheten erbjuder ett brett utbud av aktiviteter i hela Stockholm. I Kulturskolan
ingår även ett Resurscenter för barn och unga med funktionshinder. I grundskolan arbetar
Kulturskolan tillsammans med ordinarie lärare för att utveckla lärprocesserna genom
kultur och skapande i undervisningen.
Mål för verksamheten 2004
Kulturskolan Stockholm ska:
• utifrån FN:s konvention om barnens rättigheter erbjuda barn och ungdomar i Stockholms stad kulturverksamhet med god pedagogisk kvalitet på fritiden och i skolan.
• bejaka barns och ungdomars lust i en kreativ process med respekt och förståelse för
kulturell, social och etnisk mångfald
• skapa intresse hos underrepresenterade grupper att delta i Kulturskolans verksamhet
• skapa tvärkulturella mötesplatser mellan olika konstarter som förstärker barns och
ungdomars kulturupplevelser och stimulerar till eget aktivt engagemang
• bidra till att utveckla lärprocesserna i skolan genom integration av skapande och kultur
i undervisningen
• delta och utveckla den kreativa dimensionen i fritidsklubbarna.
Året som gick
Kulturskolan har under året arbetat intensivt med att förbättra kontakterna med
Stockholms grund- och gymnasieskolor. Nya kursämnen har startats såsom skrivande,
serieteckning, elﬁol, musikproduktion, capoeira och streetdance för killar. Kortare kurser än hela terminer prövas. Köande elever i gitarr och slagverk kan under väntetiden
delta i PLEJ, där de får spela med hjälp av musikpedagoger, DVD och Internet. Cirka
890 arrangemang, stora och små, i hela Stockholm har lockat en publik på runt 140
000 personer.
Aktuellt 2004
• Ge ﬂer unga möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet.
• Genomföra riktade insatser i stadsdelar för att nå underrepresenterade grupper
• Ge ﬂer elever möjlighet att delta i dans, bild & form och skrivande
• Utveckla fördjupningskurser i ett eller ﬂera ämnen genom Kulturskolans Avancerade
Program, KAP
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Budget (mkr)
Kostnader
Intäkter
Netto

2002 2003 2004
120
22
98

132
22
110

129
20
109

Diagram 17. Könsfördelning Kulturskolans
elever under fritid av totalt 14 800, i procent
100
80
60
40
20
0

Musik

Teater

Dans

Bild Skrivande
& form

flickor
pojkar

• Starta verksamhet i digitala uttrycksformer
och världsmusik
• Fortsätta arbetet med CRED, d.v. s kulturcentra
i stadsdelarna i samverkan med lokala aktörer,
stadsdelsförvaltningar, stadsdelsbibliotek och
avdelningen för kulturstöd
• Utöka samarbetet med stadens skolor ytterligare
• Samarbeten med t ex Folkoperan och Stadsteatern
• Utgivning av elevtidningen Kultur Kul
• Aktivt delta i utvecklingen av kulturell verksamhet i stadens fritidsklubbar

K u l t u r r a p p o r t
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Innerstaden •
Kungsholmen
Normalm/Östermalm
Södermalm väst
Södermalm öst
Resurscentrum
Söderort •
Farsta
Vantör
Högdalen
Årsta
Skarpnäck
Gröndal
Hägersten/Älvsjö
Skärholmen

Ämnesöverskridande uttrycksformer
capoeira
dansteater
ljud
ljus
medeltidsakademin
minimusikal
musikal
musikdrama
musikproduktion
musikalskola
nycirkus
popdreams

Västerort •
Kista
Spånga/Tensta
Hässelby/Vällingby
Bromma
Västerled

Dans
barndans
danslinje
dansmix
historisk dans
indisk dans
internationell
jazz- & show
klassisk balett
modern och
nutida dans
spansk dans
stepp
stomp
streetdance
streetdance för
pojkar

Teater
dockteater
drama & teater
teatermix
Vår Teater
verkstad

Musik
dirigering
ﬁol & rytmik
folkmusik
instrumentundervisning
komposition
kör
musikteori
musikverkstad
rockskola
samba batuccada
synthgrupper
suzukikurs i cello
sång
världsmusik

Bild &form
design av kläder
formgivning av
smycken
graﬁk
målning
serieteckning
skulptur
teckning
uv-målning

Digitala
uttrycksformer
animation
3D-animation
digitalt berättande
digital scenograﬁ
ﬁlm
fotograﬁ
musik med dator

Skrivande
deckarskrivande
manus
poesi
skrivarverkstad
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Kultur för lust och lärande
En arbetsmetod där kulturämnen integreras i skolans verksamhet. Kulturskolans pedagoger kommer till skolan som en extra resurs. De samarbetar och planerar arbetet
med skolans lärare och gestaltar historieundervisning, använder engelskan i rockskolan,
kombinerar biologi med dans, musik med matematik etc. Möjligheterna är oändliga.
BAS-lag i skolan
Planerade insatser till grundskolorna bl a i stadsdelarna Spånga/Tensta, Kista, Skarpnäck,
Skärholmen och Vantör. Baslagen riktar sig till elever i åk 1-3 men försök kommer också
att göras med högstadieelever. I baslagen ingår 2-4 kulturpedagoger från Kulturskolan
som arbetar med bild & form, dans, musik och teater i 2-3 klasser under ca åtta veckor.
Baslagen erbjuds gratis eller till en låg kostnad.
Även andra skolor kan köpa tjänster, t ex en musiklärare för undervisning under ordinarie tid, från Kulturskolan.
Tabell 20. Antal deltagare i Kulturskolan 2002-2003 (avrundat 10-tal)
Verksamhet under fritid

2002

2003

Instrumental/sång
varav Kulturskolans Avancerade program (KAP)
Teater
Dans
Bild & form
Skrivande (fr o m hösten - 03)
varav Resurscenter (alla ämnen)
Summa

8 610
50
4 290
910
450
90
14 310

9 110 1
50
4 090
1 040
530
20
110
14 790

Uppdrag i skolor, BAS-lag mm

7 100

7 240

Totalt antal deltagare

21 410

22 030

2 500

2 600

Antal uthyrningar av instrument

1

Fr o m 2003 även musikalelever, som tidigare år registrerats under ”teater”.
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Kulturstöd
- för ett spännande och varierat kulturutbud i Stockholm Kulturlivets oberoende aktörer spelar en avgörande roll för impulser till konstnärlig
förnyelse, möjligheten att nå en ny publik och bidrar till bredd och mångfald i stadens
kulturutbud. Stöd till fria professionella kulturverksamheter är därför av stor betydelse
för ett rikt kulturliv i Stockholm.
Avdelningen för kulturstöd handlägger ansökningar om årligt stöd till verksamheter
inom det fria kulturlivet och tillfälliga kulturprojekt i Stockholm, allmänna samlingslokaler,
hemgårdar och 4H-gårdar samt svarar för vissa utvecklingsprojekt inom integrations- och
ungdomskultur. Kulturstöd utgår huvudsakligen till den fria professionella kulturen.
Mål för verksamheten 2004
Kulturstödet skall
• främja ett mångsidigt och dynamiskt kulturliv i Stockholm
• riktas till kulturverksamheter som håller hög konstnärlig kvalitet och som syftar till
förnyelse av konstnärliga uttryck
• prioritera kulturverksamhet för och med barn och ungdom
• främja kulturella upplevelser och möjlighet till konstnärligt skapande för konstnärer
och publikgrupper med olika etnisk bakgrund
• stödja ett brett utbud av samlingslokaler och folkbildningsaktiviteter i Stockholm
• främja folklig bildning och demokratisträvanden
Av tabell 21 framgår hur kulturnämndens bidragsgivning fördelats mellan institutioner,
i verksamhets- och projektbidrag, ateljéstöd, folkbildning m m åren 2002-2004.
Tabell 21. Kulturnämndens bidragsgivning 2002-2004 (nettobudget), mkr

Stöd till institutioner2
Verksamhets- och projektbidrag
inom olika konstområden
”Kultur för de unga”
Ateljéstöd (inkl lokalstöd)
Folkbildning
Allmänna samlingslokaler mm3
Stipendier4
Romskt kulturcentrum
Övriga kostnader
Totalt
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2002

2003

2004

16,4

17,9

17,9

36,9
8,2
10,1
32,8
0,6
1,0
3,4
109,4

44,7
10,2
10,1
35,8
32,2
0,6
1,0
3,7
156,2

41,7
8,7
10,1
34,3
32,2
0,6
1,0
3,7
150,2

Budget (mkr)
Kostnader
Intäkter
Netto

2002
112
3
109

2003
161
5
156 1

2004
155
5
150 2

Många kulturgrupper erhåller stöd från såväl
stat som landsting och stad. Stockholms Stad
kulturnämnd lämnar stöd till fyra fristående
institutioner som också har statligt stöd. Folkoperan erhåller därutöver ett årligt stöd från
Stockholms läns landsting.
Tabell 22. Stadens stöd till kulturinstitutioner
2003-2004 (mkr)
2003 2004
Dansens hus
Folkoperan
Strindbergsmuseet/
Strindbergs Intima teater
Barnboksinstitutet

6,2
7,5

6,2
7,5

3,955
0,35

3,8
0,35

Utöver stödet till kulturinstitutionerna fördelas
verksamhets- och projektstöd med knappt 42
mkr 2004. Minskningen från föregående år beror
på att Marionetteatern fr o m 2003 ingår som
en del av Stockholms stadsteater och därmed
överförs bidraget (2 mkr) till Stadsteatern.Totalt
behandlades ca 400 ansökningar om kulturstöd
2003.Av dessa beviljades 52 procent kulturstöd.
Stadens stöd till teaterverksamhet ökar i faktiska
belopp, men minskar något i förhållande till
andra genrer. I jämförelse med 1996 har stödet
till teater, som länge varit den konstform som
erhållit störst andel av stödet, minskat med nio
procentenheter i relation till övriga konstområden, medan konst och litteratur fördubblat
sina andelar6.
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KULTURSTÖD
TILL DET FRIA KULTURLIVET

Kulturstöd
till det fria professionella kulturlivet i
Stockholm i form av
års- eller projektstöd.
Särskilt stöd till
ungdomsprojekt

Ateljéstöd
till stadens konstnärer i form av
hyresbidrag till
arbetslokaler eller
möjlighet att hyra
ateljé i något av
stadens ateljéhus

Folkbildning
Verksamhetsbidrag
till 10 studieförbund i Stockholm.
Se vidare sid 50.

Diagram 18. Antal ansökningar om kulturstöd fördelat
per genre 2003 i procent, totalt 390

”Kultur för de
unga”
- Subvention för
förskolor/skolor
vid köp av föreställningar e
dyl från det fria
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kulturlivet
- Nätverk för kulturombud
- Skolbio
- Läsning pågår
- Kulturpeng
till skolorna
Utveckling av
CRED-projektet

Teater 32%

Musik 21%

Konst/foto 22%

Dans 15%

Dans 16%

Konst 13%

Musikdramatik 11%

Övrigt 6%

Musik 8%

Film 6%
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Litteratur 5%

Film/video 3%

Musikteater 3%

Litteratur 2%
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5 Stockholms stads
hederspriser
à 100 000 kr
1 Ateljéstipendium
för två år
1 Stockholms stads
Cullbergpris
à 100 000 kr
20 konstnärsstipendier
à 25 000 kr
10 folkbildarstipendier
à 10 000 kr

Diagram 19. Kulturstödets fördelning 2003
(av totalt 73 mkr)7
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Teatern har sedan lång tid en stark ställning i stadens kulturliv. Ca 20
fria teatergrupper med egen scen får ett årligt stöd av kulturnämnden.
Nästan årligen upphör någon teaterverksamhet, men ersätts ofta av en
ny som kvaliﬁcerat sig för verksamhetsbidrag. Därutöver ﬁck under 2003
drygt 30 teaterprojekt stöd av kulturnämnden.
Danskonsten främjas framför allt genom stöd till dansscenerna och arrangörerna Dansens hus och Moderna Dansteatern. 2003 fördelades
dessutom stöd till ett 30-tal dansproduktioner. Moderna Dansteatern
uppvisar fördubblade publiksiffror för 2003. Det beror på projektet
Satelit som var två stora utomhusföreställningar på Skeppsholmen. Det
var helaftonsföreställningar med dans av koreograferna Helena Franzén
och Anna Vnuk, nycirkusen Naked Ape och konsert med performanceartis-ten Miss Universum. Projektet var ett samarbete mellan Riksteatern,
Parkteatern och Moderna Dansteatern.
Inom ﬁlmområdet går det största stödet till Stockholms Internationella
Filmfestival och Folkets bio för verksamhet på biografen Zita. Bidraget
ges för visning av kvalitetsﬁlm och ﬁlmpedagogisk verksamhet för barn
och ungdom. I samarbete med Mediecenter Stockholm vid utbildningsförvaltningen arrangeras skolbio på ca 10 biografer i staden. År 2003
genomfördes 300 visningar för 55 000 elever och lärare.
Musiklivet i Stockholm är rikt och varierat. Stödet är främst avsett för
arrangörer men fria grupper med verksamhet för barn och ungdom
kan också få stöd. Jazz-, folk- och världsmusik uppbär det största stödet
följt av konstmusik och elektronmusik. Den rytmiska musiken (musik
från 50-talsrock till hiphop och electroclash) stöds numera, även om
andelen hittills varit liten.
Bildkonsten är näst teatern den konstform som erhåller störst stöd i
Stockholm. Dels ges bidrag till ca 700 konstnärer i form av ateljéstöd,
d v s subventionering av ateljéhyran. Drygt 250 av dessa har tillgång
till lokaler i något av stadens 17 ateljéhus. Stöd ges också för visning
av konst - till konsthallar, konstnärsdrivna gallerier, konstprojekt m m.
Betydelsefulla i sammanhanget är Färgfabriken, Tensta konsthall och
Skulpturens Hus. Konstnärernas Kollektivverkstad, som erbjuder konstnärer utrymme och tekniska hjälpmedel i samband med produktion av
större verk, har också stadens stöd.
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Tabell 23. Några verksamheter med kulturstöd från kulturnämnden 2003 och 2004 (tkr)
2003

2004(prel)

Orionteatern
Marionetteatern

3 000
2 000

Fria Teatern
Teater Galeasen
Teater Pero
Teater Tribunalen
Dockteatern Tittut

1 500
1 250
1 000
750
500

3 000
Ingår i
Stadsteatern
1 500
1 170
1 000
750
600

Konstnärernas Kollektivverkstad
Färgfabriken
Tensta konsthall
Skulpturens hus

1 050
800
1 150
1 000

1 150
800
prel 1 150
1 000

Stallet, RFoD8
Jazzklubben Fasching
Fylkingen
Re:Orient

750
1 000
550
350

600
1 000
550
350

Moderna Dansteatern
1 250
Judiska museet
700
Stockholms internationella ﬁlmfestival 1 250
Zita/Folkets bio
500
Intercult
500
Kurdiska biblioteket
300

1 350
700
1 000
500
500
300

K u l t u r r a p p o r t

Tabell 24. Antal genomförda arrangemang 2002-2003, några grupper
med årligt kulturstöd (avrundat 10-tal)

Teaterföreställningar, totalt 20 fria grupper
Jazzklubben Fasching
Fylkingen
Moderna Dansteatern
Stockholms internationella ﬁlmfestival
Biograf Zita/Folkets bio, visningar
(även kortﬁlm)

2002

2003

1 810
220
110
110
620

2 040
270
60
110
600

3 750

3 590

Tabell 25. Publikantal vid arrangemang 2002-2003, några grupper med
årligt kulturstöd (avrundat 100-tal)

Teaterföreställningar, totalt 20 fria grupper
Jazzklubben Fasching
Fylkingen
Moderna Dansteatern
Stockholms internationella ﬁlmfestival
Zita/Folkets bio, visningar (även kortﬁlm)

2002

2003

115 200
42 000
4 800
7 500
83 000
93 200

137 000
51 600
3 800
14 800
85 000
100 600

Konstnärsstipendier
Tjugo stipendier à 25 000 kr fördelas bland ca 500 sökande konstnärer
(år 2003) inom alla konstområden. Staden fördelar också fem hederspriser, ett Bellmanpris och ett Cullbergpris om 100 000 kr vardera som
fördelas bland ca 90 (2003) nominerade.
År 2002 instiftades Stockholms Ateljéstipendium, som delas ut till en
konstnär boende i Stockholm. Stipendiet är tvåårigt och omfattar en
arbets-ateljé, ett arbetsstipendium och en möjlighet att göra en utställning i Kulturhuset. Stipendiet ges i samarbete mellan kulturförvaltningen
och Sveriges bildkonstnärsfond.
Studieförbunden i Stockholm utser 10 folkbildningsstipendiater som
delar på en summa om 100.000 kr och utdelas över kulturnämndens
budget.
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Romskt kulturcentrum i Gubbängen
Kulturförvaltningen har sedan 2002 i uppdrag att arbeta för
bildandet av ett kulturcentrum för romerna i Sverige. Romerna
är en nationell minoritetsgrupp, som i sin tur består av minst
fem olika grupper, som bott i Sverige under lång tid eller kommit
hit under senare år.
En förening har bildats och i februari 2004 öppnade ett kulturcentrum i Gubbängens centrum.Arbetet pågår för fullt med att bygga
upp verksamheten med kurser, seminarier, informationsträffar,
kulturarrangemang, bibliotek, arkiv, utställningar etc.
Kultur för de unga ingår i kulturförvaltningens avdelning för
kulturstöd och är en del av stadens satsning på kultur för barn
och ungdomar. Syftet är att bidra till att målgruppen får ökade
möjligheter att möta professionell konst och kultur samt att
själva skapa sin kultur. Läs mer om ”Kultur för de unga” under
rubriken ”Barn- och ungdomskultur”, sid 28.

1

32 mkr avser stöd till allmänna samlingslokaler, hemgårdar, 4H-gårdar
mm (överfört från andra nämnder), 12 mkr utökat stöd till det fria
kulturlivet, För de Unga och Cred samt 3 mkr till studieförbunden.

2

Dansens Hus, Folkoperan, Barnboksinstitutet och Strindbergsmuseet inkl
Strindbergs Intima Teater

3

Stödet till allmänna samlingslokaler, hemgårdar och 4H-gårdar är fr o m
2003 överfört från idrottsnämnden till kulturnämnden

4

Avser endast konstnärsstipendierna samt, fr o m 2002, Stockholms Cullbergpris. Kommunstyrelsen bidrar dessutom med 0,6 mkr till Stockholms
stads hederspriser och Bellmanpris.

5

Varav 150 tkr som tillfälligt projektbidrag.

6

Dessa beräkningar är baserade på stöd till institutioner samt verksamhets- och projektbidrag, exkl ateljéstöd.

7

Inkl projekt- och verksamhetsstöd, ateljéstöd och stöd till institutionerna
(ej För de Unga)

8

RfoD = Riksförbundet för Folkmusik och Dans
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Liljevalchs konsthall
- utställningen som kunskap och upplevelse Liljevalchs konsthall visar svensk och internationell konst i en av Stockholms vackraste
utställningsmiljöer. Liljevalchs konsthall arbetar med utställningar, seminarier och debatter som ska väcka och utveckla kunskapen om den moderna och samtida konsten.
Konsthallen på Djurgården invigdes 1916 och ägs av Stockholms stad.
Mål för verksamheten 2004
Liljevalchs konsthall skall
• väcka intresse för och utveckla kunskapen om den moderna och samtida konsten
• utveckla utställningsmediet som kunskaps- och upplevelseform
• främja svenskt och internationellt kulturutbyte
• utveckla konstförmedlingen för redan existerande och nya publikgrupper
• stimulera och utveckla barns och ungdomars konstintresse
• skapa en god miljö i konsthallen för såväl besökare som konst
• vara en mötesplats för samtal om konst och samhälleliga frågor
Året som gick
Utställningsåret 2003 inleddes med avslutningen av Ragnar Sandbergs retrospektiva
utställning. Vårsalongen – Stockholms säkraste vårtecken – tog sedan vid med verk av 69
konstnärer, 46 kvinnor och 23 män. Senare under våren följde The Optimists, en utställning
av och med den tyska konstnären Jårg Geismar. Under sommaren visades Eddie Figge
(1904- 2003). Utställningen på Liljevalchs blev både hennes största och allra sista utställning i livet. Under hösten 2003 prövades Liljevalchs nya utställningsformat Mellanrum
för första gången utifrån principen ”en konstnär och ett rum, kort utställningsperiod,
gratis inträde.” Danskan Lise Harlev inledde utställningsserien. Under hösten tog Sven
X-et Erixsons konst, liv och tid plats i utställningssalarna och en stor publik strömmade
till och kunde t o m dricka en espresso framför den stora bildväven som lånades in från
Göteborgs konserthus. År 2003 avslutas med den andra utställningen i serien Mellanrum
med Maja Spasovas utställning Hemligheter.
Aktuellt 2004
Vårsalongen 2004 visar 127 verk och drar en publik på ca 35 000 personer. Under våren
öppnar den stora teckningsutställningen I linje… svensk teckning under 100 år. Utställningen gör nedslag i ett historiskt material och upprättar en dialog med den samtida
teckningen. I utställningsserien ”mitt-i-karriären” har turen kommit till den inﬂytelserika
fotografen Tuija Lindström som visas under sommaren. I serien ”Mellanrum” presenteras
Staffan Nihléns skulpturala installation. Liljevalchs stora höstutställning utgörs av Andy
Warhols sena arbeten. Utställningen omfattar ett hundratal verk från åren 1970-1987
som aldrig tidigare visats i Stockholm.
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Budget (mkr)
Kostnader
Intäkter
Netto
Investeringsbudget1
1

2002

2003 2004

13
6
7
2

12
5
7
2

14
7
7
3

Förbättring av klimat- och ljusförhållanden

Tabell 26. Verksamhet vid Liljevalchs
2002-2003
2002 2003
Antal utställningar i
konsthallen
Antal visningar och
pedagogiska program
- varav för barn och ungdom
Antal föreläsningar
Antal öppethållandetimmar

6

7

220 420
30
50
8
7
1 540 1 710

För övrigt fortskrider konstnären Maja Spasovas
projekt (2003-2004) på Liljevalchs där arbetsmaterialet består av hemligheter som skickats in
anonymt från allmänheten till Spasova. ”Nyﬁken
på…” är Liljevalchs vetgiriga samtalsserien som
fortsätter med nya gäster under hösten 2004.

K u l t u r r a p p o r t
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LILJEVALCHS KONSTHALL

Utställnings- värdar

Seminarier
och föreläsningar

Visningar
- bokade grupper
- skolvisningar

Det 14:e
rummet = www.
liljevalchs.com

Pedagogik anpassad efter utställning

Antalet visningar och pedagogiska program fördubblades nästan år 2003 jämfört
med året innan. Till stor del beror detta på Liljevalchs satsning på pedagogiska
program i samband med aktuella utställningar. Ett exempel är utställningen The
Optimists av den tyske konstnären Jårg Geismar. Barn och pensionärer inbjöds
att i gemensamma grupper gemensamt uppleva utställningen, träffa konstnären
och delta i gemensamt skapande.
Antalet öppethållandetimmar är också ﬂer 2003 beroende på att utställningsserien ”Mellanrum” har gjort det möjligt för konsthallen att hålla öppet under
ﬂer dagar per år. ”Mellanrum” innebär att mindre utställningar visas i en del av
konsthallen medan de större utställningarna byggs upp i andra salar.
Tabell 27. Besök på Liljevalchs konsthall 2002-2003 (avrundat 100-tal)

Antal besök
- varav barn och ungdom

2002

2003

107 100
7 900

119 300
4 900
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Stockholms stads bibliotek
- förmedlar fantasi och kunskap med fantasi och kunskap Stockholms stads bibliotek består av det centrala Stadsbiblioteket med Annex och
barnboksbuss, 39 stadsdelsbibliotek, det alltid tillgängliga “virtuella biblioteket” på Internet, drygt 50 bibliotek på sjukhus och andra vårdinstitutioner, utlåningsstationer på
arbetsplatser samt de helt eller delvis externt ﬁnansierade Internationella biblioteket och
Länsavdelningen med lånecentraler och Bokbåt i Stockholms skärgård. De mötesplatser
som stadens bibliotek utgör har årligen nära 4,7 miljoner besök1 och är tillsammans
öppna nästan 60 000 timmar per år.
Mål för verksamheten 2004
Stockholms stadsbibliotek skall bereda stockholmarna vägar till kunskap, insikt och
upplevelser genom att
• låta verksamheten präglas av frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet
• verka för yttrandefrihet, fritt tänkande och tankeutbyte
• vara en öppen mötesplats för alla människor oavsett ålder, social, etnisk eller annan
tillhörighet
• bereda alla brukare lika tillgång till bibliotekets resurser
• utveckla lusten till läsning, särskilt hos barn och ungdomar
• stödja såväl självstudier som utbildning på olika nivåer
Året som gick
Bibliotekens uppgift att ge fri tillgång till såväl böcker, tidningar och tidskrifter som Internet och andra medier och vara en öppen mötesplats, utan kostnad tillgängliga för alla,
kommer dagligen till uttryck i stadsbibliotekens verksamhet. Särskild uppmärksamhet
har under året ägnats åt barns och ungdomars behov av läsning och språklig utveckling
samt åt äldres och funktionshindrades behov.
Till stockholmarnas förfogande har under året stått ca 2,3 miljoner media fördelade på
ca 130 olika språk och ca 210 publika datorer. Biblioteken har under 2003 haft de högsta
besöksiffrorna sedan nuvarande mätserie inleddes 1996. Stadens 39:e stadsdelsbibliotek,
Luma bibliotek, invigdes under året i Hammarby sjöstad. De publika ytorna i Asplunds
klassiska biblioteksbyggnad omgestaltades för att förbättra service och tillgänglighet. Ett
nytt, öppnare, seniorbibliotek för främst äldre Kungsholmsbor invigdes i juni i Serafens
äldreboende. Målet att stödja utbildning och självstudier, där biblioteken har en roll som
resurs i kunskapssamhällets infrastruktur, har under året konkretiserats genom att s.k.
lärmiljöer med resurser som studievägledare, speciell studielitteratur och informationsdatabaser öppnats vid fem stadsdelsbibliotek.
1

Kulturhusets bibliotek; Läsesalongen, Rum för Barn och Serieteket ingår i nätverket men organisatoriskt tillhör Kulturhuset och särredovisas i diagram.
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Budget (mkr)
Kostnader
Intäkter2
Netto

2002

2003

2004

271
36
235

275
41
134

257
35
222

K u l t u r r a p p o r t
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STOCKHOLMS STADS BIBLIOTEK

Stadsbiblioteket
med Annex vid
Sveavägen/Odengatan
Vuxenavdelning
Barn- och ungdomsavd
Talboksbibliotek
Inläsningtjänst för
synsvaga
Tidskriftsbibliotek
Internationellt
bibliotek

Central
mediedepå
med 250 000
volymer för:
39 stadsdels-bibliotek
54 servicehus/sjukhem
100 utlånings-stationer

Länsavdelning:
Lånecentral för
bibliotek i hela mellansverige
Bokbåt i skärgården
Rådgivning, utbildning och information till kommunbibliotek i länet

Tabell 28. Kulturprogram1 vid samtliga folkbibliotek i Stockholm
2002-2003 (avrundat 10-tal)

Vuxna, totalt
Barn och ungdom -18 år, totalt
Varav stadsdelsbibl., vuxna
Varav stadsdelsbibl., - 18 år
Totalt

2002

2003

470
4 000
330
3 740
4 470

690
4 630
600
4 230
5 320

Stadsdelsbiblioteken
De 39 stadsdelsbiblioteken ingår
i Stadsbiblioteket
Läsesalongen, Rum
för barn och Serieteket i Kulturhuset
ingår också i nätverket (men tillhör
organisatoriskt
Kulturhuset)

Uppsökande
verksamhet
Boken kommer till
äldre och handikappade
Bokbuss till 260
barnstugor
Minneslådor för
äldre
Utbildning i
kulturkunskap till
personal i vård och
omsorg

Bibliotek på
Sjukhus
Sjukhem
Servicehus
Arbetsplatser

Tabell 29. Publik vid kulturprogram på folkbiblioteken i Stockholm
2002 - 2003 (avrundat 100-tal)

Vuxna
Barn och ungdom 0-18 år
Varav stadsdelsbibl., vuxna
Varav stadsdelsbibl., - 18 år
Totalt

Källa: Statistik från Stockholms stadsbibliotek

Källa: Statistik från Stockholms stadsbibliotek

Som framgår av tabell 26 fortsätter antalet arrangemang för barn
och ungdom att öka. Ökningen sammanfaller med projektet Läsår
Stockholm som innebar ett stort antal program för barn och ungdom.
Denna utveckling har fortsatt även sedan projektet avslutades, vilket
avspeglas i 2003 års siffror.

1

2002

2003

9 400
82 500
6 300
76 900
91 900

14 400
96 200
12 900
89 000
110 600

Bokprat, biblioteksvisningar, författarträffar, sagostunder, ﬁlmvisningar. Exkl
utställningar
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Aktuellt 2004

Diagram 20. Antal besök vid Stockholmsstadsbibliotek 2002-2003 (1000-tal)

Biblioteket för de unga och
bättre tillgänglighet
- Att med ett fast nät av ”ungdomskonsulter” bygga det nya Medborgarplatsens ungdomsbibliotek/
”kommunikatek”. Invigningen sker
vintern 2005. Biblioteket ska också
göras mer tillgängligt för människor
med barnvagn och rullstol.
- Nyinvigning av Högdalens bibliotek
efter renovering.
- Fortsatt automatisering av bibliotekens lånerutiner.

6000

Biblioteket för lärande
- Skapa ﬂer bibliotek som kan erbjuda bättre stöd till studerande.
Stadsdelsbiblioteken i Bredäng,
Högdalen, Kista, Kungsholmen och
Tensta har dessa s k lärmiljöer
idag.
Biblioteket på nätet
- Utveckla det virtuella biblioteket
och göra nya tjänster tillgängliga
över nätet
- Utveckla stadsbibliotekets e-böcker
och chatt-tjänster ytterligare.
Biblioteket – allas rätt
- Öka tillgängligheten för funktionshindrade med modern teknik.
- I ökad utsträckning nå unga stockholmare med läs- och skrivsvårigheter.
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Webbplats

5000

Kulturhuset, 3 bibliotek

4000

Centrala stadsbiblioteket

3000

Stadsdelsbiblioteken

2000

Totalt

1000
0
2002

2003

Diagram 21. Antal utlånade media vid Stockholms stadsbibliotek 2002-2003 (1000-tal)
6 000

e-böcker

5 000

Arbetsplatsutlåning

4 000

Kulturhuset, 3 bibliotek

3 000

Sjukhus, servicehus,äldreboende

2 000

Centrala Stadsbiblioteket

1 000

Stadsdelsbiblioteken
Totalt

0
2002

2003

Foto: Anders Hviid
Foto: Anders Hviid
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Kultur i stadsdelarna
Stockholm är organiserat i 18 stadsdelsnämnder och ett antal facknämnder, bl a kulturoch stadsmuseinämnderna. Stadsdelsnämndernas uppgift inom kulturområdet är att
stödja ett levande lokalt kulturliv och skapa goda möjligheter för invånarna till en aktiv
fritid i närområdet.
Mål för verksamheten
• stadens lokala kulturverksamhet skall stärkas och utformas så att den når barn och
ungdomar som idag inte tar del av kulturutbudet.
”För att förstärka och fördjupa demokratin i staden krävs att alla stockholmare får
rika kulturupplevelser. De bidrar till att stärka självkänslan och lägger grunden till ett
kulturellt kapital som i sin tur fördelar makten mer jämlikt. Alla barn och ungdomar ska
få chans att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Det är viktigt att detta sker
lokalt och att det pågår ett aktivt kommunikationsarbete i stadsdelsnämndsområdet
för att nå också de som inte själva söker upp kulturinstitutioner och evenemang. ” (ur
Budget 2004 Stockholms stad)
I stadens budget för 2004 nämns också att alla ska ha nära till ett bibliotek. Samarbetet
med kulturnämnden poängteras både för att skapa lokala kulturcentra samt utveckla
särskild ungdomsverksamhet. Ung08-festivalen, Unga Stockholm (inventering av ungdomsverksamheter och behov) samt Lava (Kulturhusets avdelning för ung kultur) nämns
som centrala resurser och inspiratörer i arbetet.
Tabell 30. Stadsdelsnämndernas nettokostnader för kulturverksamhet 2002-2003
samt budget 2004 (mkr)

Allmän kulturverksamhet
Kulturmedel fördelade till för-, skola, etc2
Föreningsbidrag till kulturändamål3
Personal allmän kultur
Rinkeby kulturskola samt lokaler mm
Proﬁlskolor mot kultur
Samlingslokaler och hemgårdar, lokaloch verksamhetsstöd
Gemensam overhead
Summa
1

Källa: stadsdelsnämnderna (samtliga)

50

2002

2003

2004 prel

5,9
2,0
2,5
4,1
9,3
8,8

6,0
4,2
3,2
4,3
9,3
9,6

6,0
3,5
1,7
4,0
12,3
9,7

5,8
1,5
39,9

4,2
1,8
42,6

2,9
1,8
41,9

Stadsdelsnämnderna budgeterade för 43,9 mkr
i kulturverksamhet 2003, men utfallet blev 42,6
mkr, vilket är 1,3 mkr mindre än budgeterat.
Anslaget för allmän kulturverksamhet var 2003
budgeterat till 9,4 mkr, men blev en tredjedel
lägre. Istället fördelades dessa medel direkt ut
i stadsdelsnämndernas verksamheter och kan
användas till kultur, men registreras inte inom
stadsdelsförvaltningarna. Det är tydligt att
stadsdelsnämnderna sparar in på föreningsbidragen. Flera stadsdelsnämnder uppger också
att föreningar inte har sökt i så stor utsträckning
under det gångna året, och att det är anledning
till minskningen. Personalkostnaderna var budgeterade till 5,6 mkr för 2003, men slutade på
4,3 mkr. Enligt stadens budget för 2004 ska alla
stadsdelsnämnder ”ha någon form av kultursekreterarfunktion för att utveckla det lokala
kulturutbudet för både barn, ungdomar och
vuxna.” Detta nämndes också i budget för 2003.
Flera tjänster är s k kombinationstjänster där
den andra delen av tjänsten avser t ex barn- och
ungdomsverksamhet, integration eller näringsliv.
Tre stadsdelsnämnder har enbart kulturgrupper
(t ex förskolechefer, studierektorer etc) som
bestämmer kulturutbudet och ingen särskild
tjänsteman som arbetar med kulturfrågorna.
Som framgår av diagram 22 sänktes kultur-budgetarna efter Kulturhuvudstadsåret 1998 och
har sedan legat på en någorlunda jämn nivå. Den
största sänkningen gäller kulturmedel i särskild
budget och personalkostnader. Rinkeby har
den största kulturbudgeten med bl a över 1
mkr i medel för kulturverksamhet och 600 tkr
i föreningsbidrag. Skarpnäck har också en stor
kulturbudget, men ca hälften avser lokalkostnader för Skarpnäcks kulturhus.
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18 STADSDELSNÄMNDER

Spånga- Rinkeby
Tensta
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Bromma
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Älvsjö

Diagram 22.
Vissa kulturkostnader för stadsdelsnämnderna 1999-2004 (mkr)
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Norrmalm har ingen särskild kulturbudget utan uppger att verksamheterna själva får avsätta medel för kulturella ändamål ur tilldelad budget.
Både inom förskola, skola, fritidsverksamhet och inom äldreomsorgen
anordnas kulturaktiviteter, men samlad information eller kostnader
härför saknas.
Kulturverksamhet i stadsdelsnämndernas regi
De ﬂesta stadsdelsnämnder satsar på ett varierat kulturutbud främst
riktat till barn och ungdom. Till största del sker det i samarbete med
skolor och barnomsorg, ofta delﬁnansierat av kulturnämndens ”Kultur
för de unga” (se sid 28). Stor vikt läggs vid eget skapande. Biblioteken
är en viktig samarbetspart i alla stadsdelar.
Stödet till kulturaktiva föreningar, fria teatergrupper och konsthallar
varierar.Vantör har t ex ett gott samarbete med de fria teatergrupperna
Svea Sträng och Ung utan Pung. I Skarpnäck samarbetar stadsdelsnämnden med TUR-teatern. I Spånga-Tensta har ett omfattande bildprojekt
pågått under sex år. Skolornas bildlärare och en konstpedagog från
Tensta konsthall har arbetat med elever från årskurs 7 – gymnasiet. En
utvärdering av projektet väntas bli färdig våren 2004. Projektet ska i
fortsättningen ingå i ordinarie verksamhet.
Det ﬁnns också kulturinstitutioner som söker ett lokalt samarbete.
Kungliga Musikhögskolan har under några år varit aktiv i skolor, bostadsområden och företag i Kista. Parkteatern, som tillhör Stockholms
stadsteater, har under sju år varit verksamma med en lokal teater i Sätra.
Samarbetet mellan stadsdelsnämnden och Parkteatern har varit givande
såväl för teatern, som funnit nya sätt att arbeta, och stadsdelsnämnden
som fått del av mycket kulturverksamhet. Tyvärr måste Parkteatern
lämna lokalerna i Sätra hösten 2003, men söker efter en ny scen för
barn och ungdom i området.
Det ﬁnns regionala planer på helhetstänkande och förbättrad infrastruktur mellan Skärholmen och Kungens kurva. I dessa planer skulle
Skärholmens centrum också bli ett centrum för kultur och bildning och
inte bara ett centrum för handel.
Regional samverkan på kulturområdet har påbörjats i stadsdelarna runt
Järvafältet för att bättre nå ut med kulturutbudet och samordna evenemang och projekt. Informationsfrågorna är naturligtvis centrala för den
lokala kulturverksamheten liksom för alla annan kulturverksamhet.
Olika former av nätverk för kultur växer fram. Vanligast är ett lokalt
nätverk för kulturombud i skolor och förskolor. Kulturkommittéer bestående av föreningsrepresentanter eller Kulturrådslag som i Kista, samråder
och beslutar om bidrag till föreningar.Andra former är öppna möten där
boende och föreningar bjuds in för att diskutera vilka satsningar som ska
göras. Ibland används stadsdelsnämndernas öppna möten till detta.
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Nedan redovisas kulturverksamheten i stadsdelsnämndernas regi
i jämförelse mellan 2002-2003. Redovisningen avser verksamhet
som genomförts utifrån anslagen kulturbudget. Stadsdels-nämndernas kulturarrangemang sker ofta i samarbete med olika lokala
aktörer, t ex bibliotek och skolor, vilket innebär att uppgifterna i
dessa tabeller inte kan adderas till bibliotekens programstatistik
eller statistiken för ”Kultur för de unga”.
Tabell 31. Antal kulturarrangemang 2002-2003 i stadsdelsnämndernas regi, avrundat tiotal

Barn 0-12 år
Ungdom 13-19 år
Alla åldrar
Vuxna 20 år Äldre o handikappade
Summa

2002

2003

640
190
60
130
550
1 570

980
260
120
210
230
1 800

Källa: Enkätsvar från samtliga stadsdelsförvaltningar 2002- 2003
Tabell 32. Publikantal vid stadsdelsnämndernas kulturarrangemang 2002-2003, avrundat tusental.

Barn 0-12 år
Ungdom 13-19 år
Alla åldrar (festivaler mm)
Vuxna 20 år Äldre och handikappade
Summa

2002

2003

47 000
12 000
50 000
8 000
16 000
133 000

55 000
14 000
65 000
13 000
3 000
150 000

Källa: Enkätsvar från samtliga stadsdelsförvaltningar 2002- 2003
Stadsdelsförnyelse
Stadens utvecklingsarbete i ytterstaden har under de senaste
åren bedrivits bland annat genom Ytterstadssatsningen, Storstadssatsningen,Vision för Söderort samt Kista Science City. I budget
för 2003 avsatte staden sammanlagt 600 mkr under perioden
2003-2006 för Stadsdelsförnyelse som en del av stadens samlade
satsning på ytterstaden. De kommunala fastighetsbolagen (4
stycken) bidrar årligen med 75 mkr vardera till projektet.
Satsningen på Stadsdelsförnyelse fokuserar på utvalda stadsdelars tillgångar och utvecklingsmöjligheter. I arbetet är det
en förhoppning att kunna tillvarata konstnärligt innovativa
ungdomars och nytänkande unga entreprenörers engagemang.
Kulturförvaltningen deltar som en part i samarbetet. Kulturpo-
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Musikfest 2003
Foto: Torvald Olsson-Sundelin

litiska aspekter kommer att vägas in i planeringsarbetet. Bland igångsatta
projekt kan förnyelse av Kungens kurva/Skärholmen, Telefonplan och
Hässelby nämnas.
1

Avser medel för kulturverksamhet i särskild budget

2

Avser medel för kulturverksamhet som fördelas direkt till skola, förskola och omsorg, men där rutiner saknas för återredovisning.

3

Särredovisas för första gången 2003, har tidigare ingått i Allmän kulturverksamhet.
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Studieförbunden och kulturen
Studieförbunden, som är en del av folkbildningen, har en lång historia i Sverige. I över 100 år har människor samlats för att på sin
fritid diskutera och studera tillsammans. Studieförbunden driver
sin verksamhet i egna lokaler men också i föreningslokaler och på
arbetsplatser. Till folkbildningens viktigaste uppgifter hör att skapa
verksamheter som stärker demokratin, bredda kulturintresset framförallt för kulturovana samt erbjuda möjligheter till eget skapande
(Folkbildningspropositionen 1997/98:115).

Diagram 24. Antal genomförda cirklar, kulturprogram o dyl
2001-2003
25 000
20 000
15 000
10 000

Studieförbunden i Stockholm
Stadens stöd till studieförbunden syftar till att
• utifrån respektive studieförbunds idéburna förankring ge möjlighet
att, i demokratiska former, bedriva och främja folkbildning och
kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen
• främja och fördjupa demokrati, jämlikhet och integration
• ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete
• ge stockholmarna möjlighet till eget aktivt skapande
I Stockholm ﬁnns för närvarande 10 studieförbund. 2003 stod ABF
för 28 % av den totala cirkelverksamheten. Vuxenskolan och TBV
har båda stora och viktiga verksamheter för funktionshindrade.
Sammanlagt anordnades drygt 37 000 studiecirklar, kulturprogram
och dylikt, en ökning med knappt 2 % från 2002 eller 13 % från året
innan. Antalet deltagare ökade med 186 000 till 900 800.
Diagram 23. Antal deltagare i studieförbundens verksamhet
2001-2003
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

2001
2002
2003
Studiecirklar
Annan
Kulturprogram
gruppverksamhet

Källa: Studieförbundens enkätsvar 2001-2003
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2001

5 000
0

2002
2003
Studiecirklar
Annan
Kulturprogram
gruppverksamhet

Källa: Studieförbundens enkätsvar 2001-2003
Stadens stöd till studieförbunden uppgår till 34,3 Mkr 2004 vilket är
en minskning med 1,5 Mkr från föregående år.Antalet kulturprogram
har ökat stort under det senaste året. 2002 genomfördes
7
525 kulturprogram och under 2003 var siffran uppe i 11 400. Den
klassiska föreläsningen är den vanligaste formen av kulturprogram
inom studieförbunden och ökade med nästan 2 800 tillfällen under
2003.
Diagram 25. Antal kulturprogram fördelat per genre 2001-2003
7 000
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3 000
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litteratur
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foto
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Källa: Studieförbundens enkätsvar för 2001-2003
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STUDIEFÖRBUNDEN

Vuxenskolan
ABF
Arbetarnas
bildningsförbund

TBV
Tjänstemännens
bildningsverksamhet

FU
Folkuniversitetet

FS
Frikyrkliga studieförbundet

Medborgar-skolan

NBV
Nykterhets-rörelsens bildningsförbund

Amatörgrupperna
Antalet stockholmare som deltog i kör, musik-, teatergrupp eller annan kontinuerlig gruppverksamhet (tex. dans, textilslöjd,
målning) var 2003 15 600 totalt. Studieförbunden har ca 1
600 grupper registrerade varav omkring 700 är musikgrupper.
Uppgifterna är uppskattas av studieförbunden och kan inte
räknas som statistiskt säkra.

SF
Studiefrämjandet

SISU
Svenska idrottsrörelsens studieförbund

Sensus,
f d Svenska kyrkans
och KFUM - KFUKs
studieförbund

Diagram 26. Antal deltagare i amatörgrupper anslutna till studieförbunden 2001-2003
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Källa: Studieförbundens enkätsvar 2001-2003
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Stockholms
Stadsmuseiförvaltningen
- stadens historia Stadsmuseiförvaltningens uppgift är att bevara, levandegöra och förmedla stadens kulturhistoriska värden till stockholmarna, stadens besökare och kommande generationer.
Förvaltningen skall också svara för den expertkunskap inom arkeologi och byggnadshistoria som erfordras i samband med planering för stadens framtid. Stadsmusei- förvaltningen har stora samlingar av föremål, fotograﬁer, konst och arkivalier som vårdas
och tillgängliggörs. I förvaltningen ingår även Kommittén för stockholmsforskning med
förlaget Stockholmia.
Mål för verksamheten 2004
Stadsmuseiförvaltningen ska bevara, levandegöra och förmedla stadens kulturhistoriska
värden till stadens invånare, stadens besökare och till framtida generationer genom
att
• aktivt bidra till kunskapsuppbyggnad kring stadens historia och utveckling
• bilda systematiskt ordnade arkiv och samlingar
• svara för stadens kompetens i arkeologiska och byggnadshistoriska frågor och medverka i stadens planering
• förmedla kunskap genom utställningar, faktarum och pedagogisk verksamhet
Stockholms Stadsmuseum är beläget i 1600-talsbyggnaden Södra stadshuset vid
Ryssgården på Slussen där fasta och tillfälliga utställningar visas. Stadsmuseet har till
uppgift att skildra stockholmarnas liv och stadens historia och skapa möjligheter för alla
människor att lära känna sin stad och sin stadsdel. Museet arrangerar programverksamhet,
föreläsningar, stadsvandringar och visningar. Här ingår även Faktarummet, Stadsmuseets
forskarsal med bildservice, dit besökare och forskare kan gå för att själva med professionell hjälp ta del av innehållet i samlingarna.
Södra stadshuset ritades av Nicodemus Tessin d.ä. och har alltid varit i stadens ägo och
inrymt bl a domstolar, skolor, fängelsehålor, anatomisk teater och kyrkor för främmande
trosbekännare. Museet tillkom på 1930-talet .
Till Stadsmuseet hör också fem ﬁlialer; Blockmakarens hus på Stigbergsgatan, en lägenhet
i ett barnrikehus på Stickelbärsvägen, Stuckatörens våning vid David Bagares gata samt
Vindragarlaget och Svartbrödraklostret i Gamla stan.
Stockholms Medeltidsmuseum är inrymt under Norrbro vid Strömparterren mitt
emellan Slottet och Gustav Adolfs Torg. Läget kommer sig av att den gamla stadsmuren
kom i dagen precis där i samband med utgrävningarna under Riksplan som pågick under
åren 1978-1980.
Medeltidsmuseet levandegör Stockholms äldsta historia genom utställningar, visningar,
programverksamhet och publikationer.
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Budget (mkr)
Kostnader
Intäkter
Netto

2002
78
20
58

1
2

2003

2004

73
14
59

76
14
62

3

Året som gick
Södra stadshuset var en byggarbetsplats under
nästa hela året, men besökarna kom ändå.
Försenat och med uttrycket ”Äntligen” invigdes Stadsmuseets nya hiss, entré och butik av
kulturborgarrådet Erik Nilsson den 24 oktober
2003. Fotoutställningen med bilder från Svenska
Dagbladet från 1953 var en riktig publikdragare,
liksom utställningen ”Restaurangliv i Stockholm”
som lockade helt nya målgrupper från res-taurangnäringen till stadsmuseet.
2003 ﬁrades Heliga Birgittas 700-årsjubileum.
Stockholms medeltidsmuseum visade en utställning om den starka kvinnan Birgitta. Medeltidsmuseet ﬁck en central plats i jubileet och
omnämndes t o m av ledningen för jubileet
och landshövdingen i Linköping som Sveriges
medel-tida centrum.
Nya lokaler har inretts i Magasin 5 i Frihamnen
för föremåls- och konserveringsverksamhet, med
bl a konserveringsateljéer, arkiv, klimatanläggning
och kontorslokaler.
Kommittén för stockholmsforskning har i samarbete med förvaltningens byggnadsantikvarier
gett ut praktverket: Stockholm utanför tullarna
– nittiosju stadsdelar i ytterstaden på Stockholmia
förlag. I samband med att boken kom ut arrangerades en fotoutställning samt guidade bussturer
för allmänheten.
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Stadsmuseets nya hiss framför södra ﬂygeln på Ryssgården, Slussen.
Invigdes i oktober 2003. Foto: Göran H. Fredriksson, Stockholms stadsmuseum

Tabell 33. Verksamhet på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet
2002 - 2003

Stadsmuseet, nya utställningar
Medeltidsmuseet, nya utställningar
Antal stadsvandringar4
Stadsmuseet, antal visningar
- varav för barn och ungdom
Medeltidsmuseet, antal visningar
- varav för barn och ungdom

2002

2003

11
6
199
1 076
431
1 590
982

7
2
190
1 038
430
1 560
935

Tabell 34. Antal besök 2002 - 2003 (avrundat 100-tal)

Antal besök Stadsmuseet
- varav barn och ungdom
- varav besök i Faktarummet
Antal besök Medeltidsmuseet
- varav barn och ungdom

Aktuellt 2004
• Ny barnverksamhet på Stadsmuseet döpt till Torget – ett lekrum för
barn. På Torget kan barn leka affär, handla i en kiosk och ta ut pengar
i ”Pankomaten”. Till Torget är det fri entré och det är öppet på helgerna.

• Det ska bli lättare att söka information om Stockholm i Faktarummet.
Faktarummet är museets forskarsal och en kunskapskälla för den som
vill veta mer om Stockholm och dess historia. Här ﬁnns bilder, ﬁlmer,
pressklipp, kartor och referenslitteratur.
• Vidareutveckla den digitala bilddatabasen, skapa ett intranät, etablera
IT-samarbete med skolan genom tillträde till skoldatanätet, utöka in-

2003

187 200
47 500
5 700
77 800
33 500

137 100
35 000
5 985
66 700
29 200

Tabell 35. Antal volymer i monograﬁserien 2002 - 2003

• Fri entré i hela bottenvåningen på Stadsmuseet. Ny entreprenör till
museets kafé. I mars öppnar Kafé Ryssgården.
• Utställningar: Kärlek, makt & systerskap på Stadsmuseet och Stympade
böcker – medeltida pergamentsomslag på Medeltidsmuseet. Till hösten
öppnar en stor fotoutställning Portraits of a City – Stockholm 1860-2000
med fotograﬁer under 150 år på Stadsmuseet.

2002

Utgivna av Stockholmia förlag

2002

2003

7

4

De högre publiksiffrorna och genomförd verksamhet 2002
beror på att Stockholm ﬁrade 750-årsjubileum som stad. En
stor del av jubileet ägde rum på eller utgick ifrån Stadsmuseiförvaltningen.
1

Inkl extra medel för utställningar i samband med 750-årsjubileet

2

Biljettintäkter och försäljning i samband med 750-årsjubileet

3

Ökade kostnader i och med ny entré Södra Stadsmuseet och ombyggnad av Sjömanshemmet

4

Avser både Stadsmuseet och Medeltidsmuseet
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Slussenelände i juni 1926.
Foto från Stockholms stadsmuseums samlingar.

Utsikt från Gamla stan över Slussen och Stadsgården.
Foto: A. Malmström, 1915 från Stockholms stadsmuseums samlingar.

Suffraget och ofﬁcer.
Foto från 1900-talets början, Stockholms stadsmuseums arkiv
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Stockholms Stadsarkiv
- Stockholms minne Arkiven är en viktig del av kulturarvet. Stadsarkivet förvaltar stadens och länets del i
detta arv. Arkiven bevaras för att tillgodose medborgarnas insynsrätt, rättssäkerheten
samt forskningens behov av källmaterial.
Arkiven hålls tillgängliga för allmänheten i läsesalar. Stadsarkivet arbetar också med att
digitalisera och på annat sätt tillgängliggöra materialet.

Budget (mkr)
Kostnader
Intäkter
Netto

2002

2003

2004

52
12
40

54
12
42

52
12
40

Stadsarkivet har också tillsyn över hur dagens myndigheter hanterar sina handlingar. En
viktig uppgift bland andra är att se till att digital information bevaras för framtiden.
Mål för verksamheten 2004
Stadsarkivets mål är att
• göra Stadsarkivets del i kulturarvet brukbart för nya användare
• förvara arkiven på ett säkert sätt
• öka tillgängligheten
• ge allmänhet och myndigheter god service
• trygga den långsiktiga och strategiskt viktiga kompetensförsörjningen
Året som gick
Forskarsalen i Kungsklippan var under 2003 evakuerad till Riksarkivet p g a ombyggnad
och tog emot ca 8 000 besök.
Stora ansträngningar gjordes för att ändå ge kunderna god service och att effektivisera
användandet av modern teknik. Enheten i Frihamnen skapade en forskarsal som bättre
tillgodoser kundernas behov.
Marknadsföringen av produkter och tjänster prövade nya kanaler att möta en ny publik
och ﬁck ett mycket positivt gensvar. Hemsidan gjordes om så att allmänhetens kontakter
med Stadsarkivet underlättades.
Tillsammans med Utbildningsförvaltningen, Stadsbiblioteket och Stadsmuseiförvaltningen
etablerades samarbete kring skapandet av webbplattformen Stockholmskällan för att
tillhandahålla kulturarvet som en pedagogisk resurs i skolundervisningen.
Stadsarkivet erhöll Stockholms stads kvalitetsutmärkelse i förvaltningsklassen.
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Aktuellt 2004
I juni ﬂyttar Stadsarkivet tillbaka till ombyggda
ordinarie lokaler på Kungsklippan. Detta innebär
nya möjligheter att förbättra servicen till och öka
kontakterna med brukarna.Vi skapar också nya
sökmöjligheter via Stadsarkivets hemsida.
Under året sjösätts Stockholmskällan. Kungsholmsprojektet fortsätter. Målet är att producera
en DVD-skiva med information om denna stadsdel. Projektet genomförs i samarbete med andra
arkivinstitutioner i Stockholm. Leveranserna av
folkbokföringsmaterial från kyrkan fortsätter.
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Stadsarkivarien

Enheten för
Digital utveckling

Enheten för
forskarservice

Enheten för
tillsyn och
rådgivning

Diagram 27. Antal besök i läsesalarna
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Diagram 29. Antal förfrågningsärenden
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Den kraftiga minskningen av antalet besök i
forskarsalarna beror på ombyggnaden och
evakueringen till Riksarkivet.

SHD Resurs
(Stockholms
Historiska
Databas)

Diagram 28. Antal framtagna volymer
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Minskningen av antalet framtagna volymer
är direkt kopplad till antalet besök.

Antalet förfrågningsärenden fortsätter att öka. Ökningen gäller de administrativa ärendena.
Därmed menas frågor rörande modernt material, som behövs för handläggning av ärenden,
för att bevisa rättigheter och dylikt. Exempel är frågor om taxeringsvärden, inkomst, betyg,
anställningsförhållanden, äganderätt till mark, servitut, släktutredningar för ärenden om arv,
bouppteckningskopior. Dessa utgör c:a 87% av alla förfrågningar. Ökningen beror i första
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Stockholms Stadsteater
- Stockholms Stadsteater skall vara en angelägenhet för alla stockholmare Ovanstående är Stadsteaterns vision som sätter publiken i centrum, något som från första
början varit ett kännetecken för Stadsteatern. Stockholms Stadsteater ska genom hög
kvalitet, tillgänglighet och mångfald, aktualitet och engagemang i ständig förnyelse infria
och överträffa stockholmarnas förväntningar så att allt ﬂer kommer och återkommer
som publik till teatern. Den konstnärliga verksamheten utgår från det unika mötet mellan
publiken och de utövande konstnärerna.
Teatern har sju scener vid Sergels torg som delvis har olika inriktning vad gäller pjäsval
och målgrupp. Utbudet på stora scenen vänder sig i huvudsak till de bredare publikgrupperna. På Klarascenen och även på Lilla scenen ﬁnns möjligheter att göra mer av
experimentteater och uppsättningar som förväntas ha en smalare publik. Kafé Klara är
en foajéscen där det spelas lunchteater fem dagar i veckan. Inom teatern ﬁnns därutöver
två grupper som huvudsakligen arbetar med barn- och ungdomsteater - Unga Klara
och Dockteatern Långa Näsan. Därtill kommer Backstage, vars målgrupp är unga vuxna
i åldern 20 - 30 år.
Till Stadsteatern hör också Parkteatern, som svarar för teater under sommaren i
Stockholms parker. En ny verksamhetsgren för 2003 är Ung Scen med turnérande föreställningar i Stockholms ytterstad riktade mot barn och ungdom. Den första december
tillkom ytterligare en verksamhet på Stadsteatern, Marionetteatern.
Teatern bedriver också ett internationellt utbyte som tillför Stockholm nya och viktiga
impulser. Det långvariga samarbetet med Market Theatre i Sydafrika har, med Sidas stöd,
bidragit till nya impulser och konstnärlig utveckling hos båda parter.
Året som gick
Att sammanfatta 2003 års verksamhet är i huvudsak en mycket angenäm uppgift.Teatern
har producerat ﬂer pjäser än någonsin tidigare (30 st), spelat ﬂer föreställningar (1
700 st), nått en större publik (460 000 personer) och haft extremt höga biljettintäkter
(36 000 tkr). Repertoaren har kännetecknats av en stor mångfald, smalt och brett, för
barn och ungdom och för vuxna. Pressrosorna har varit många och det publika mottagandet kan man som sagt utläsa ur ovanstående siffror.Vi har knutit till oss en stomme
av regissörer som under de närmaste åren kommer att återkomma till Stadsteatern.
Dit hör Stina Anker som signerade årets kanske allra största framgång, Mio min Mio,
Lars Rudolfsson som med sin uppsättning av Kalevala lyfte ensembleteatern till en ny
nivå och Alexander Mörk-Eidem som med en underbar uppsättning av Idioten gjorde
sin regidebut hos oss. Nästa år kommer Birgitta Egerbladh, Lennart Hjulström och
Philip Zandén. Dessa och ytterligare andra regissörer, tillsammans med scenografer och
skådespelare på ﬂerårskontrakt, skall komplettera den fasta ensemblen och skapa den
blandning av stabilitet och äventyrlighet som är den konstnärliga processens grogrund.
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Tabell 36. Stadsteaterns intäkter och kostnader, utfall 2002-2003, budget 2004
2002 2003 2004

Budget
Koncernbidrag
Statsbidrag
Föreställningsintäkter
Övriga egna intäkter
Kostnader
Nettoresultat

173
49
28
6
256
0

180
51
38
3
272
0

180
53
25
3
261
0

Diagram 30. Fördelning av totalt 1540 föreställningar 2003 vid Stadsteaterns scen
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STADSTEATERN

Parkteatern
Teater i Stockholms
parker samt
Sätrateatern

Stora scenen
för en bred publik

Klarascenen
experimentteater

Unga Klara
ungdomsscen

Repertoar i urval, premiärer

Kafé Klara
lunchteater

Dockteatern
Långa Näsan
barnteater

Backstage
för unga vuxna
unga dramatiker
unga regissörer

Tabell 37. Stadsteaterns verksamhet 2001 - 2003 exkl Parkteatern

2003
Mio min Mio
Allt eller inget
Vår revy
Livet är en dröm

2004
Nysningen
Hamlet
Tjeckovträdgården
Hjälten på den gröna ön

Limbo
Idioten
Kalevala
Arabiska nätter

Körsbärsträdgården
Wit
Dödsdansen
Fröken Julie

Antal föreställningar
Antal besök

2001

2002

2003

1 050
212 900

1 230
225 680

1 540
325 930

2001

2002

2003

220
189 240

240
212 700

160
134 110

Tabell 38. Parkteaterns verksamhet 2001-2003

Antal föreställningar
Antal besök1
1

Uppskattade siffror för föreställningar utomhus
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Reservation
För att kunna återge en kulturstatistik som är helt jämförbar mellan åren krävs att strukturen bibehålls tämligen oförändrad. Så är inte fallet vad gäller Stockholms kulturliv. Här
sker ständigt förändringar i huvudmannaskap, i organisationsstruktur, i ansvarsområden
vilket är självklart och naturligt för ett dynamiskt kulturliv.
Det får dock konsekvenser vad gäller möjligheten att kunna redovisa en tillförlitlig kulturstatistik över ﬂera år. Förändringar i siffror har ofta en förklaring som inte handlar
om utökningar respektive nedskärningar utan om andra förändringsfaktorer.
Vi har så långt det varit möjligt försökt markera detta i fotnoter. Vi kan också konstatera
att visionen om att ’kulturen skall genomsyra allt’ medför att det kan vara svårt att
klart deﬁniera vad som skall rymmas inom kulturbegreppet och dra gränser mot andra
områden som integration, fritidsverksamhet, skolan etc.
Detta gäller inte minst stadsdelsnämndernas verksamhet, där kulturen ﬁnns integrerad som en naturlig del i många olika verksamheter. Att mäta, etikettera och värdera
olika insatser inom just kultursektorn kan då vara både svårt och inte alltid upplevas
som helt angeläget. Trots dessa reservationer menar vi att redovisningen över åren i
stort ger en god och sammanhängande bild över hur staden Stockholm arbetat med
kulturfrågorna.
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