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Inledning

Stockholms stad har sedan lång tid ägnat barn- och ungdomskulturen stor uppmärksamhet. Kulturskolan med sina föregångare Kommunala musikskolan och Vår teater, liksom Skolbion och barnaktiviteter vid stadsdelsbiblioteken är exempel
på verksamheter som länge setts som föredömen för andra kommuner i landet.
Kulturhuvudstadsåret 1998 möjliggjorde nya satsningar av vilka flera permanentats. ”Kultur för de unga” är en fortsättning
på projektet Arrangör 2000 och utgör en struktur för stöd till kulturen i skolan och förskolan. Lava och Rum för barn på
Kulturhuset är verksamheter som saknar motstycke i landet. Det byggs gradvis upp en ny infrastruktur för barn- och
ungdomskulturen i Stockholm. Den utgår från etablerade institutioner som Kulturskolan, Kulturhuset och Stadsbiblioteket men kompletteras med nya verksamheter som präglas av förändrade kulturvanor, ny teknik och nya samarbetsmöjligheter
inom och utanför förvaltningsgränserna i stadens organisation.
Föreliggande kulturrapport antogs av kulturnämnden i april 2002. Den innehåller en genomgång av de insatser som
kulturnämnden svarar för i början av 2000-talet och redovisar barnens och ungdomarnas delaktighet i det offentligt
stödda kulturutbudet i Stockholm. I en omvärldsanalys tar rapporten upp faktorer i samhällsutvecklingen som påverkar
preferenser och kulturvanor. Rapporten diskuterar också framtida samarbetsformer mellan stadens nämnder och förvaltningar i syfte att samordna de kommunala insatserna för barn- och ungdomskultur för att uppnå optimal verkan och
resursutnyttjande.
Kulturnämndens egna verksamheter och deras framtidsplaner redovisas i ett särskilt avsnitt. I en avslutande del av rapporten sammanfattas möjliga utvecklingsvägar inom barn- och ungdomskulturen för de verksamheter och stödformer som
ligger inom kulturnämndens ansvarsområde. Meningen är att dessa ambitioner skall kunna fungera som riktmärken för
respektive avdelnings planering av insatser för barn och ungdom under de närmaste åren.
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde i april att även anta en plan över nämndens fortsatta arbete för barn och
ungdom. Planen, ”Stockholm - kulturstad för unga”, utgör en bilaga till föreliggande rapport.

Stockholm 2002
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Kulturdirektör
Stockholms kulturförvaltning
Mats Sylwan
Chef
Avd för kulturstöd
Stockholms kulturförvaltning
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Befolkningsprognos för barn och ungdom
i Stockholm mellan 2000-2009
Enligt Stockholms stads utrednings- och statistikkontor,
USK, kommer stadens folkmängd att öka med 48 000 invånare, från 750 000 till 798 000, fram till 2009. Ökningen
beror främst på inflyttningsöverskott.
Fördelade på nedanstående tre ålderskategorier ser man
att åldersgruppen 0-6 år ökar från 56 000 barn vid periodens början till drygt 65 000 år 2009. Även tonårsgruppen
kommer att öka under perioden, från 47 000 till 56 500.
De barn som kommer att gå i låg- och mellanstadiet minskar däremot i antal från drygt 48 000 till ca 45 700.
Diagram: Prognos för befolkningsutvecklingen i Stockholms stad
2000 – 2009. Antal barn och ungdomar fördelade på åldersgrupper.
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En nedbrytning av prognosresultatet på stadsdelsnivå visar
att innerstaden kan räkna med en snabbare utveckling än
ytterstadsdelarna men det föreligger stora skillnader mellan stadsdelarna. I innerstaden förväntas Katarina-Sofia öka
sin befolkning i åldrarna 6-15 år med över 1 000 barn
medan Maria-Gamla stan kan räkna med en lika stor minskning. I ytterstaden kommer Skarpnäck att minska med över
400 barn medan Spånga-Tensta beräknas öka antalet med
lika många.

Förändringsvind
De senaste åren har inneburit nya kommunala satsningar
på barn- och ungdomskultur i Stockholm. Samtidigt har
förändringar i stadens organisation medfört att villkoren
för barn och ungdomars kultur inom ramen för andra kommunala verksamheter försämrats. Utvecklingen är effekten av både organisatoriska förändringar och andra förhållanden som påverkar unga människors liv. Den nya skolorganisationen innebär att många ungdomar bor på en plats
i staden, studerar på en annan och har vänner och fritidsaktiviteter på en tredje. Stadsdelsorganisationen har förändrats men ännu ser vi inte på kulturområdet en bestående struktur där ansvar och uppdrag är tydliga.
De snabbaste förändringarna sker dock i barnens och ungdomarnas egna liv. Ungdomstiden har blivit både kortare
och längre. Kortare i så motto att många ungdomar skaffar
sig vuxenlivets erfarenheter tidigt i livet. Längre genom att
de med den förlängda studietiden och bostadsbristen kanske måste bo hemma eller på annat sätt vara beroende av
sina föräldrar.Tidpunkten för deras inträde på arbetsmarknaden har under de senaste åren förskjutits avsevärt.

Även barnens och ungdomarnas kulturvanor har förändrats. Kulturförvaltningens egna mätningar visar att många
ungdomar visar ett relativt ljumt intresse för de statligt
och kommunalt stödda kulturinstitutionerna. Ungdomarna
prioriterar tillgång till mötesplatser och eget skapande
högre än kulturkonsumtion i traditionella former. Det pågår också en förskjutning av intresset för och mellan de
olika konstarterna. Den kommersiella kulturen har fått en
allt starkare förankring i samhället och dess formspråk tycks
attrahera barn och ungdomar mer än de samhällsstödda
institutionerna förmår.

Kulturpolitiska utgångspunkter

har förändrats i nämnvärd omfattning trots att samhället
och människos kulturvanor genomgått stora förändringar.
Bildningssträvandena har fortfarande en dominerande plats
i den kulturpolitiska praktiken. Institutioner för konstmusik,
opera, teater, kulturarv och bildkonst får det största stödet i såväl statens som kommunernas budgetar. Vid sidan
av dessa finns ett stort antal mindre och oberoende kulturproducenter som prövar alternativa former och uttryck
men som ändå i hög grad representerar samma slag av
estetik. Det är verksamheter som alla vilar på en bildningstradition och där besökarna förutsätts kunna koderna för
att känna sig bekväma.

Samhället förändras men kulturpolitiken har under lång
tid stått fast vid de mål som formulerades i 1974 års statliga kulturpolitik och som bekräftades i utredningen
”Kulturpolitikens inriktning” 1996. Mycket förenklat kan
målen för den kulturpolitik för barn och ungdom som såväl staten, kommunerna och landstingen under lång tid ställt
sig bakom, sammanfattas i tre nyckelord; bildning, socialisering och skapande fantasi. En underförstådd förhoppning
är naturligtvis att kulturen också skall skänka dess utövare
och deltagare lust och nöje.
Kulturpolitiken kan också liknas vid ett kalejdoskop vars
mosaiker består av en mängd kulturpolitiska ambitioner,
inriktningar och målgrupper. Det har inte minst i statliga
och andra offentliga kulturpolitiska utredningar visat sig
att samhällets kulturpolitiska prioriteringar över lång tid
förändrats i mycket liten utsträckning. Varje gång
kalejdoskopet skakas om faller bitarna på samma platser
som tidigare. Det innebär att varken de kulturpolitiska
målen eller redskapen (arenor, metoder eller stödsystem)
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Kulturvanorna förändras
Barnkultur
I början av 1900-talet kom Ellen Keys epokgörande bok
Barnets århundrade. I boken propagerade författarinnan för
att barn tidigt ska få möta de sköna konsterna. Målsättningen att sprida konst och litteratur till bredare sociala
skikt och att vilja främja barnets utveckling genom skön
konst och god litteratur genomsyrade den tidens kulturklimat.
Senare ökade intresset för skapande verksamhet och det
blev under 1940- och 50-talen allt populärare att låta barn
leka teater och uppträda inför publik. I Stockholm fick Elsa
Olenius arbete med barngrupper stor genomslagskraft och
1955 inrättades teatrar i stadsdelar och förorter under
det gemensamma namnet Vår Teater. Så kom 60-talet och
den offentliga sektorn växte snabbt i det svenska samhället. Det skapades utrymme för kulturpolitiska satsningar.
De kommunala musikskolorna utvecklades. De fria
teatergrupperna växte fram och många av dem valde att
göra teater för barn. Distributionsformerna debatterades,
vilket bildade grogrund för den uppsökande teatern och
begreppet skolteater etablerades.1
1974 års kulturproposition lyfte fram barnen som en prioriterad målgrupp och under 1970- och 80-talen skedde en
positiv utveckling av barnkulturen i Sverige. Kulturskolor
växte fram och kulturcentra för unga bildades runt om i
landet. Genom förskolor och skolor kom barn tidigt i kontakt med olika kulturformer och här kunde de som inte
mötte kultur genom familjen kompenseras på olika sätt.
1990-talets lågkonjunktur och neddragning inom den
offentliga sektorn gjorde avtryck i det svenska barnkultur8

livet. Den infrastruktur som tidigare byggts upp kring barnkulturen upplöstes i många kommuner och den samlade
kunskap som fanns splittrades och kom på villovägar i de
nya decentraliserade organisationerna.
Under de allra senaste åren har en ny bild av barnkulturen
börjat ta form. Från 70- och 80-talens kultursyn där det
distributiva förhållningssättet dominerade och där kulturen många gånger förväntades vara ”nyttig” och motverka
negativa tendenser i samhället har synen på barnkulturen
vidgats. Kulturens egenvärde för barn och ungdomar börjar mer och mer uppmärksammas. I detta samanhang har
FNs barnkonvention från 1989 spelat en viktig roll.
Barnkonventionen använder inte begreppet barnkultur utan
talar främst om barns kulturella rättigheter och kräver först
och främst att vår syn på barn skall förändras. Vuxna skall
lyssna på barn och respektera deras integritet.2
Oavsett kultursyn och perspektiv på barnkulturen så finns
något som är fundamentalt för att barnkulturen ska vara
levande och utvecklas. Det är de vuxnas initiativ, förmåga
och engagemang, men också praktiska möjligheter att vara
kulturförmedlare. Gång på gång kan man konstatera att
barnens möjligheter till kulturupplevelser står och faller
med detta.

Skolan och kulturen
Genom skolan finns möjligheter att nå alla barn i skolåldern. I ”Läroplan för grundskolan 1994” anges skolans ansvar för elevernas kontakt med konst och kultur:
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången
grundskola har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande

och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud och kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt
som språk, bild, musik, drama och dans.”3
Ett ökat intresse för samarbete mellan kultur och skola
blir allt tydligare från bägge håll. Skolans nya läroplaner
betonar ett undersökande arbetssätt och en integrering
av kulturen i alla ämnen. Skolverket och Kulturrådet arbetar tillsammans på regeringens uppdrag med att stärka och
utveckla arbetet med kultur i skolan. Framtidens Kultur
lyfter också fram kulturen i skolan genom opinionsbildande
arbete och bidragsgivning. Sveriges musik- och kulturskoleråd (SMOK) har av regeringen fått ett nationellt uppdrag
att utveckla nya former av samverkan mellan olika kulturaktörer och konstarterna för att främja skolans vardagsarbete.
I Stockholms kommunala skolplan markeras skolans ansvar för elevernas möjlighet att ta del av kultur:
• Elevens kulturintresse skall stimuleras bland annat genom
att eleverna möter det professionella kulturlivet.
• Skolan och Kulturskolan skall ha ett nära samarbete,
bland annat genom att kulturskolan bereds plats i skolans
lokaler
Det alltmer uttalade intresset från skolans håll att använda
kulturen i läroprecessen ställer nya krav på kulturlivet. Framförallt gäller detta på det kulturpedagogiska området. Det
behövs en utveckling av kulturpedagogiska metoder där
konstnärernas och kulturpedagogernas arbete med
eleverna utgår från konstarterna som ett pedagogiskt hjälpmedel i lärandet. Samtidigt behöver eleverna tillägna sig

den specifika kunskap som olika konstarter förmedlar.
Denna pedagogiska syn på kulturen utesluter inte värdet
av barns och ungdomars konstnärliga upplevelser men ställer krav på att kulturutbudet anpassas till skolans organisation och planering. I detta sammanhang är det viktigt att
det finns en infrastuktur för kulturförmedlande insatser.

Ungdomskultur
Flera undersökningar visar att kultur har hög prioritet för
ungdomar men det är inte alltid som deras kulturbegrepp
och val överensstämmer med äldre generationers4 . Denna
klyfta bekräftas av senare års ungdomsforskning.
Generationsskillnader har funnits i alla tider och att utveckla kulturvanor ingår i en mognadsprocess. Det är ingen
slump att de största deltagargrupperna på kulturinstitutionernas utbud, studiecirklar och i föreningsliv är
medelålders och äldre människor.
Men den traditionella, offentligt stödda kulturpolitiska
infrastrukturen och dess institutioner som de flesta svenskar
med tilltagande ålder definierat som kultur, har under senare år utmanats av en allt mer påträngande kultur som
lever på andra villkor än skattemedel. Distributörerna av
denna kultur är målinriktade och verkningarna av de nya
kulturmönstren är långsiktiga. Det är inte säkert att den
kulturella mognadsprocessen för dagens ungdomar kommer att likna deras föräldrars.
Det är inte bara ljudvolymen som skiljer unga och äldre
människors kulturvanor. Medan många vuxna ser kulturen
som en social upplevelseform så ser ungdomarna den som
en skapandefunktion. Det är för många äldre människor
lätt att betrakta popmusik, dataspel och amerikanska fil9

mer som ytliga, högljudda och passiviserande kulturyttringar.
Men ungdomar är i regel kreativa inom sina egna ramar.
Kanske kommer dataspel att genomgå samma utveckling
som spelfilmen som blev ett konstnärligt medium långt efter att de första flimrande stumfilmerna kom till. Samma
sak kan mycket väl hända med rollspelet som är en populär skapande sysselsättning bland unga människor. Gemensamt för många av dessa kulturformer är att de alla har
svårt att finna sin plats i de offentliga kulturpolitiska bidragsstrukturerna.
Ungdomar och unga vuxna är mer än barnen påverkade av
de kulturella uttryck som den kommersiella kulturen representerar. Så har det alltid varit men avståndet mellan
den legitima5 och kommersiella kulturen i värderingar och
formspråk har aldrig varit större än i dag. Det gör att många
kulturinstitutioner som har en väl fungerande verksamhet
för barn har problem med att skapa attraktiva arenor för
ungdomar.
Ungdomarnas attityd till den legitima kulturen kan förklaras på flera sätt. Allt fler tillägnar sig inte den nödvändiga
uppsättning kunskaper och referensramar som är nödvändiga för att förstå och uppskatta en teaterpjäs eller en konstutställning. För många unga första eller andra generationens invandrare – men även för inte så få svenskar - handlar
det också om att de inte får det nödvändiga konglomerat
av värderingar, språk, och social hemhörighet som är en
förutsättning för att förstå en utställning på t.ex. Stockholms stadsmuseum eller en föreställning hos Dockteatergruppen Tittut. Socialt integrerade, välutbildade och ekonomiskt resursstarka föräldrar inspirerar sina barn till ett
aktivt kulturintresse och lär dem att förstå samhällets koder. Det innebär att utvecklingen inom samhället i stort
10

har en avgörande betydelse för kulturpolitikens möjligheter att nå ut. Därför är det av stor betydelse att stadens
resurser i kommunala förvaltningar och statliga kulturverksamheter kan samverka med varandra.
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Kulturnämndens verksamheter
Stockholms stads kulturförvaltning består av 9 avdelningar
varav 6 har operativa kulturpolitiska ansvarsuppgifter. I detta
avsnitt redovisar avdelningarna själva sina verksamheter för
barn och ungdom. Beskrivningarna tar upp aktuella verksamheter men redovisar även framtida förändringsidéer.
• Avdelningen för kulturstöd stöder det fria professionella
kulturlivet, däribland många verksamheter för barn och
ungdom. Inom avdelningen finns Kultur för de unga som
genom ett subventions- och bidragssystem underlättar för
skolorna att ta del av stadens professionella kulturliv.
• Konstkansliet bidrar till att göra staden till en attraktiv
plats för alla stockholmare genom inköp av konst till offentliga miljöer, bl.a. skolorna. I uppdraget ligger också att
genom pedagogiska projekt göra samtidskonsten tillgänglig för barn och ungdom.
• Kulturhuset är ett centrum för samtida kultur. Genom
verksamheter som Lava, Serieteket och Rum för barn har
Kulturhuset utvecklat arenor för unga människors eget
skapande och till inspiration för vuxna som arbetar med
barn.
• Kulturskolan inspirerar barn och ungdomar till kulturell
och konstnärlig verksamhet. Kulturskolan erbjuder verksamhet inom musik, teater, musikteater, dans, bild och form.
• Liljevalchs konsthall visar svensk och internationell
samtidskonst. Med ny teknik och nya pedagogiska former
vill Liljevalchs nå en ung publik.
• Stockholms Stadsbibliotek driver 46 bibliotek över hela
staden varav flertalet har barn- och ungdomsavdelningar
med programverksamhet och läsfrämjande aktiviteter
• Sommar 2002 är ett uppdrag från Kommunstyrelsen till
Kulturförvaltningen att anordna ungdomsaktiviteter inför
skolstarten i augusti månad
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Avdelningen för kulturstöd
Kulturstöd ges till i första hand professionella kulturverksamheter, s.k. fria grupper, och organisationer inom
teater, dans, musik, musikdramatik, konst och konsthantverk. Stöd ges också till visning av kvalitetsfilm och fotografikonst, tvärkonstnärliga former och uttryck, verksamheter
där litteraturen som konstform lyfts fram, samt i vissa fall
till museer. Ett särskilt stöd i subventionsform riktas till
skolor och förskolor för att barn och ungdomar skall ges
ökade möjligheter att ta del av kulturutbudet i Stockholm.
Vidare ges stöd till kultur i folkbildningen, konstnärers ateljéer, vissa andra lokaler för kulturändamål samt stipendier.
Vid avdelningen för kulturstöd handläggs också tillfälliga
uppdrag som läggs på kulturförvaltningen. Fördelningen
av kulturstödet sker i aktivt samspel med andras insatser,
bl.a. Statens kulturråd, Landstingets kulturförvaltning, Konstnärsnämnden och Svenska Institutet. Totalt uppgår
kulturstödets budget till ca 107 mkr år 2002.
Projekt eller verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar och söker kulturstöd kan söka produktions- och
arrangemangsstöd. Det kan handla om festivaler, konserter eller tematiska arrangemang i samband med utställningar, filmvisningar m.m. De flesta ansökningarna om produktionsstöd återfinns inom scenkonstområdet och det
är även här man ser det tydligaste intresset för att nå en
renodlad barn- eller ungdomspublik.

Kultur för de unga
Kultur för de unga är en av de satsningar som gjordes under
Kulturhuvudstadsåret som har permanentats och är i dag
en verksamhet som utgår från kulturförvaltningen. Förvalt-

ningens barn- och ungdomskulturkonsulent svarar för verksamheten som i huvudsak omfattar:

arier och kurser inom olika konstområden. Kultur för de
ungas seminarier och träffar hade 350 besök under 2001.

• Ett nätverk av kulturombud inom Stockholms förskolor/
skolor.
• Fortbildningar och seminarier inom kulturområdet för
kulturombud
• Produktion av programkatalog
• Subvention av scenkonstföreställningar och konserter riktade till förskola och skola.
• Förmedling av kulturpengar till grund- och
gymnasieskolorna

Programkatalogen
I en katalog presenteras ett urval av det barn- och ungdomskulturutbud som produceras i Stockholm. Basutbudet
består av program från verksamheter som i första hand
uppbär kommunalt eller statligt produktionsstöd, därutöver görs ett urval av kompletterande program baserat på
kvalitet och efterfrågan. Katalogen produceras läsårsvis och
distribueras till stadsdelsförvaltningarna, förskolorna och
skolorna.

Samarbete med stadsdelarna
I stadens budget 2002 uppmanas stadsdelsnämnderna att
genom Kultur för de unga förverkliga stadens mål om minst
ett teaterbesök per barn och år.Verksamheten bygger därmed på en samverkan med stadsdelarna. Som ett led i ett
nätverksarbete har alla stadsdelar möjlighet att utse en
kontaktperson. Samarbetet varierar mellan de olika stadsdelarna. Bäst förankrat är det i de stadsdelar där kontaktpersonen är kultursekreterare. Deras aktiva roll som samordnare av kulturombuden på den lokala nivån är avgörande för ett levande nätverksarbete men även deras roll
som arrangörer och beställare av kultur är av största vikt.

Subventioner
För program inom scenkonstområdet kan Kultur för de unga
subventionera biljett- eller föreställningskostnaden för barn/
ungdomar i förskolan eller skolan. Inför varje termin avsätts
ett subventionsbelopp för de scenkonstproducenter som i
första hand har stöd av Stockholms kulturförvaltning. Därutöver kan subventionsbelopp beviljas för föreställningar
eller konserter som är särskilt intressanta utifrån sin konstnärliga kvalitet samt förskolornas och skolornas efterfrågan. Samfinansieringen omfattade 48 fria grupper inom
konstområdena teater, mim, musikdramatik, dans och musik.
Knappt 93 000 subventionerade biljetter beställdes av skolorna och förskolorna under år 2001 vilket motsvarar 62
procent av alla unga mellan 2-19 år.

Kulturombud
Alla Stockholms förskolor och grund- och gymnasieskolor
har möjlighet att utse kulturombud. För närvarande är 700
pedagoger och lärare engagerade i ombudsnätverket. Som
kulturombud får man ett kulturkort som ger möjlighet till
fri entré eller rabatterade biljetter vid besök på kulturinstitutionerna och det fria kulturlivets verksamheter. Man
erbjuds också möjlighet att delta i subventionerade semin-

Kulturpeng
Alla grund- och gymnasieskolor har möjlighet att rekvirera en extra kulturpeng från Kultur för de unga. En särskild
pott avsätts årligen och ett visst belopp reserveras för varje
skola beroende på elevantal. Denna extra kulturpeng garanterar en förstärkning av skolans egen kulturbudget om
13

minst 25 kr/elev. Under 2001 sökte och beviljades 219 skolor bidrag för kulturaktiviteter.
Framtidsplaner
Kultur för de unga kom till efter Kulturhuvudstadsåret.
Man konstaterade då att det fanns ett stort behov i Stockholm av kulturförmedlande insatser för att stadens barn
och ungdomar skulle få möjligheter att ta del av det professionella kulturutbudet som var till för dem.
Några år senare har ännu fler behov synliggjorts inom barnoch ungdomskulturen. Framförallt gäller detta inom
ungdomskulturen. Många vill uttrycka sig konstnärligt, kanske inte alltid i former som är igenkännbara inom den legitima kulturen men som innehåller samma skapande processer i de konstuttryck som vuxenvärlden förstår att avläsa. Att resultaten inte alltid går att bedöma i termer av
hög konstnärlig kvalitet eller att ungdomarna per definition inte är professionella konstnärer betyder inte att deras konstnärliga uttryck är ointressanta. Många gånger har
de en större förmåga att kommunicera med den jämnåriga
publiken än vad de etablerade kulturutövarna har. Det är
också denna grupp som genom sitt skapande kan ge impulser till konstens utveckling både inom de etablerade
formerna men framförallt vara vägledande in i de nya, idag
okända formerna av konstnärligt skapande.
För att utveckla Stockholms barn- och ungdomskulturliv
skall avdelningen för kulturstöd bl.a. arbeta för att:
• Fördjupa samarbetet i stadsdelarna genom att utveckla
Kultur för de ungas lokala nätverk
• Ge barn och ungdomar i skolor och förskolor bättre förutsättningar att möta danskonsten genom särskilda sats14

ningar på dansfrämjande arbete
• Ge ökat stöd till arrangörer inom ungdomskulturområdet
• Skapa bättre förutsättningar för ungdomar att utrycka sig
i konstnärliga former genom att inrätta ett särskilt stöd till
unga oetablerade kulturskapare
• Förbättra statistiken kring barn- och ungdomskulturen och
utveckla nya utvärderingsinstrument

Konstkansliet
I Konstkansliets uppdrag ingår att planera och genomföra
nya konstprojekt, på allmän mark och i nya eller befintliga
fastigheter. En annan viktig uppgift för Konstkansliet är
förvaltningsansvaret för de konstverk som ägs av Stockholms stad och är utplacerade i skolor, förskolor, servicehus, förvaltningar och offentliga byggnader över hela kommunen. Samlingen kompletteras årligen genom nyinköp.
Konst för unga
Konsten är betydelsefull både för individens och samhällets utveckling; konst stimulerar kreativitet. I den bildvärld
vi idag lever i är det viktigt att se till att den unga generationen får möjlighet att utveckla sitt bildseende och tidigt
lära sig att avläsa och tolka dagens massiva utbud av bilder
samt även att lära sig att själva skapa dem.
En väsentlig målsättning är att vara en idébank för skolornas eget arbete med att levandegöra konsten. Konstkansliets
ambition är att i framtiden föreslå och initiera pilotprojekt,
som visar hur konsten kan användas i skolarbetet. Studiedagar och seminarier där konstinformation ges och diskussioner förs med lärarna är därför angelägna uppgifter i
Konstkansliets framtida verksamhet.

Månadens konstverk innebär att eller flera konstverk väljs
ut och eleverna närmar sig dessa genom att på olika sätt
arbeta kring dem. Det är önskvärt att resurser tillskapas
för att dokumentera de projekt som genomförs och i samband med dessa skapa nya läromedel.
Framtidsplaner
Barn och ungdomar möter ett accelererande bildflöde och
ett bildspråk som tar allt större plats. Det är viktigt att
staden kan konkurrera om uppmärksamheten genom att
förmedla alternativa offentliga bilder som både bidrar till
stadens skönhetsvärden och samtidigt engagerar medborgarna. Konstkansliet och Konstrådet kan genom att utveckla samarbetet med andra förvaltningar, skolor, institutioner och kommunala bolag erbjuda dessa bilder. En utvecklad samverkan med kulturförvaltningens övriga verksamheter (Kulturskolan, Kulturstödet, Kulturhuset,
Liljevalchs och Stadsbiblioteket) kan i framtiden göra insatserna för barn och ungdom än mer verkningsfulla.
Stockholms stads konstsamling består främst av måleri,
grafik, skulptur m.m., men nya konstnärliga uttryck får allt
större plats och en av Konstkansliets främsta uppgifter blir
att hitta nya strategier och metoder för att synliggöra
samtidskonsten. Idag använder sig många konstnärer av den
senaste teknologin inom IT och media och detta ställer
nya krav på presentationsformer och på de rum där konstverken ska visas.

För att utveckla Stockholms barn- och ungdomskultur skall
Konstkansliet arbeta för att:
• Skapa förståelse för bildkonstens betydelse och värde
• Alla barn och ungdomar får uppleva konst i sin dagliga
miljö
• Möjliggöra möten med den nya konsten genom t.ex. en
ambulerande Konstbuss eller utställningscontainer
• Starta projekt som avser att utveckla barns och
ungdomars bildseende
• Dokumentera olika projekt och skapa en ”idébank”,
läromedel samt en årsskrift
• Årligen arrangera en utställning för barn och ungdom
längs skulpturstråket vid Skulpturens hus i Liljeholmen
• Öka utbudet av seminarier och studiedagar
• Föra en ständig dialog med skolans representanter om
lämpliga strategier för förmedling av vår tids konst

Kulturhuset
Bakgrund
Kulturhuset, Sveriges mest besökta kulturinstitution, är
mångkulturellt med en bred verksamhet som vänder sig
till alla åldrar. I Rum för Barn står barnen i centrum. Här
kan barnen låna böcker, skapa i bildverkstaden, laborera i
forskarhörnan, lyssna på sagor eller se en film. Lava är en
mötesplats för ungdomar och en arena för ung kultur från
hela landet. Bredvid Lava ligger Serieteket som är Sveriges
enda specialbibliotek för serier. Publik- och programfrekvensen för några unga verksamheter i Kulturhuset framgår av nedanstående tabell:
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Tabell: Antal besök 1999, 2000 och 2001 vid Lava.
Rum för barn, Serieteket och Access-IT
Besök
Rum för barn
Lava
Access-IT
Serieteket

1999

2000

2001

168 000
153 000
39 000
25 000

184 000
191 000
75 000
84 000

198 000
176 000
80 000
93 000

Rum för barn
Rum för Barn tar emot nästan 200 000 barn och deras
vuxna per år. Hit kommer familjer, skolklasser och daghemsgrupper från Stockholm och övriga världen. I verksamheten finns 8 tjänster som arbetar som bibliotekspersonal,
bild- och kulturpedagoger och med andra uppgifter.
Verksamheten
Idén med Rum för Barn är att erbjuda barn en miljö där de
kan möta kultur på egna villkor. Men uppdraget är också
att fungera som ett utvecklingscentrum för människor som
är intresserade av eller arbetar med barnkultur, t.ex.
barnbibliotekarier, kulturpedagoger och konstnärer. För
detta syfte anordnas seminarier, kurser och föreläsningar
inom kultur och utbildning. En viktig målgrupp är barnens
föräldrar och genom läget i Kulturhuset finns det även
möjligheter att förlägga barnverksamhet till övriga lokaler
i huset.
Varje år producerar Rum för Barn en barnutställning som
visas i ett av de stora gallerierna. Barnutställningarna är
gjorda för att stimulera barnets alla sinnen och kombinerar lusten att leka och lära med glädjen i att upptäcka. Den
fasta basverksamheten i form av bibliotek, program och
16

bildverkstad har en stor betydelse för besökarna i Rum
för Barn. Besökarantalet har stigit varje år sedan invigningen
1998. De stora barnutställningarna som produceras kommer att erbjudas övriga landets institutioner att hyra och
ambitionen är att vara spjutspets och föregångare när det
gäller att göra besökarvänliga barnutställningar.
Framtidsplaner
Genom sitt centrala läge vill Rum för Barn vara ett rum
just för barnkulturfrågor där aktörer utanför Kulturhuset
lånar lokalerna och arrangerar konferenser, seminarier och
utställningar.Antingen på egen hand eller i samarbete. Därmed blir verksamheten en viktig och central del i det nätverk av barnkulturcentra som finns i landet.
För att utveckla Stockholms barn- och ungdomskultur skall
Kulturhuset och Rum för Barn arbeta för att:
• Producera en stor barnutställning per år
• Bygga om lokalerna så att de får en mer tillgänglig karaktär med möjlighet att utöka antalet bokade grupper
• Utöka kontakterna med förskola, grundskolans lågstadium
och mellanstadium för att bli en än mer angelägen resurs
för dessa grupper
• Utveckla det internationella nätverket

Lava
Lava är Kulturhusets centrum för ung kultur; ett nav, nätverk och en plattform. Lavas filosofi är att stödja och handleda unga människor för att de skall få verktyg och medel
att genomföra egna projekt. Verksamheten är inriktad på
demokratifrågor, ung kultur, ungdomars förutsättningar i
samhället samt att skapa möten och vara en arena mellan

det etablerade och oetablerade. Drygt 60 procent av Lavas
arrangemang initieras av unga besökare.
Verksamheten
Lavas öppna verksamhet består idag av:
• Verkstad med bland annat tröjtryck, smyckestillverkning,
knapptillverkning, måleri, syjunta, screentryck
• Demotek med ett aktivt arkiv med unga musikförmågor
inom alla genrer
• Konsertarrangemang minst två gånger i månaden
• Filmarkiv med en stor samling av oetablerad ung film,
regelbundna visningar samt uttagningar till nationella och
internationella festivaler
• Fanzinemakeri med en samling av alternativa tidskrifter;
tryckta eller kopierade, med möjlighet att med eller utan
handledning tillverka sin egen skrift
• Lavatidningen som är en tidning producerad i syfte att ge
ungdomar redskap att förverkliga sina egna drömmar
• Samarbete med Sveriges Radio där ungdomar får möjlighet att göra program på sina egna villkor
• Tjejgrupper som består av mindre självutvecklande grupper som arbetar i workshops
• Internationella projekt med bland annat ungdomsutbyte
med Kambodja och Brasilien
• Skolbesök med temadagar eller timmar om demokratioch organisationsfrågor, massmedia, ungdomskultur och
engagemang
Dessutom anordnas regelbundet Lavabazaar med unga
konsthantverkare, Distro med alternativa kanaler för
böcker skivor och konst, samt seminarier, utställningar och
konserter.

Framtidsplaner
För att utveckla Stockholms barn- och ungdomskultur skall
Kulturhuset och Lava arbeta för att:
• Disponera resurser för ett utökat samarbete med skolor,
elever och institutioner i Stockholmsområdet.
• Tillhandahålla verktyg för att i större utsträckning själv
kunna anordna workshops på plats.
• Erbjuda praktisk hjälp och utrustning för konstnärligt
skapande inom bland annat film, musik och foto
• Vara en aktiv part i fördelandet av det ekonomiska kulturstödet för unga.
• Utveckla den uppsökande verksamheten och stödja liknande aktiviteter i stadsdelarna.

Kulturskolan
Stockholms Stads Kulturskola är stadens största satsning
på barn- och ungdomskultur med ett anslag på ca 95 mkr
och en total budget på ca 117 mkr. Intäkterna består till
största delen av elevavgifter och ersättning för försålda
uppdrag. Samtidigt är det landets största kulturskola med
ca 400 anställda pedagoger inom de konstnärliga ämnena.
Verksamheten i Stockholm hade 2000 i genomsnitt över
24 000 elever inskrivna, varav drygt 13 000 i undervisning
på fritiden och ca 11 000 elever under skoltid.
Kulturskolan bildades 1996 genom en sammanslagning av
Vår Teater och den kommunala musikskolan. Uppdraget
att ge undervisning i de konstnärliga ämnena musik och
teater utökades samtidigt till att omfatta även bild & form
samt dans.

17

Kulturskolan arbetar för att utveckla barns och ungdomars
färdigheter och eget skapande inom de konstnärliga
uttrycksformerna. En viktig del av verksamheten är att förmedla upplevelser och utveckla elevernas självförtroende
och stimulera till eget aktivt kulturengagemang. Kulturskolan
vill bidra till att öka kunskaperna om det svenska och internationella kulturarvet samt arbeta för respekt och förståelse för olika kulturer. Hela verksamheten vilar på FN:s
konvention om barnets rättigheter.

Bild & form
Bildämnet är än så länge ett mindre ämne inom Kulturskolan men efterfrågan är stor. Inom ämnet bild & form
ingår teckning, målning, grafik och skulptur. Eleverna lär sig
i början olika tekniker för att sedan kunna arbeta vidare på
egen hand. Varje kurs brukar avslutas med en utställning.
För ungdomar (upp till 20 år) gäller ofta ett mer fördjupat
arbete med teckning, målning och skulptur. Det kan också
uppstå spännande samarbeten med teater, dans och musik.

Verksamheten
Kulturskolan finns över hela staden i ett finförgrenat nätverk med undervisningslokaler på ett 80-tal grundskolor,
på Musikens Hus – Kungsholmen, samt i de egna
teaterlokalerna. En av Kulturskolans grundprinciper är valfrihet för eleven att kunna välja var man vill ha sin undervisning oavsett var man bor. Sålunda deltar ca 30 procent
av eleverna i verksamheter utanför den egna stadsdelen.

Dans
I Kulturskolan kan man dansa allt från hip-hop till klassisk
balett med start från det år man fyller sex. Dansundervisningen sker i Kulturskolans eller grundskolans lokaler.
Under det senaste decenniet har konstformen kommit att
i allt högre grad attrahera både pojkar och flickor. Dansen
har en relativt liten del av det totala deltagarantalet i Kulturskolan trots att efterfrågan är stor och prissättningen är
attraktiv. Ett hinder för att möta efterfråga är att antalet
danspedagogtjänster är för få. Vad som i hög utsträckning
efterfrågas är moderna dansformer som showdans, hiphop och breakdance.

Av kulturskolans statistik för 2000 framgår att i genomsnitt 11,5 procent av alla barn i Stockholm mellan 6-19 år
är inskrivna i kulturskolan. Det finns en viss tendens till
överrepresentation i de socioekonomiskt gynnade stadsdelarna. I Bromma och Liljeholmen går över 16 procent av
barnen i kulturskolan medan motsvarande andel är runt 9
procent i Vantör och Skärholmen.
Genom uppdragsundervisningen fortsätter Kulturskolan att
vara en resurs för Stockholms barnomsorg, grundskolor
och gymnasier långsiktigt över termin eller läsår, eller i
kortare projekt. Inom ramen för den obligatoriska skolan
nås barn på dagtid. Uppdragsundervisningen och samarbetet med grundskolan kring de konstnärliga ämnena är särskilt viktig i de områden där deltagandet i den frivilliga undervisningen är lågt.
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Musik
Barnen får börja spela instrument fr.o.m. årskurs 3. Det är
långa köer till piano och synt, gitarr och slagverksundervisning. Alla barn från 6 år erbjuds körsång.
Nybörjarundervisningen sker i grupp med två till fyra elever.
Så småningom spelar eller sjunger man enskilt eller i mindre grupper. Det finns en starkt önskemål både från föräldrar och lärare att få sätta igång instrumentalundervisningen tidigare än i 9 årsåldern. I vissa områden
har försöksverksamhet inletts med yngre barn och stråkinstrument, som har fördelen att finnas i många olika storlekar.

Kulturskolan arbetar efter målsättningen att erbjuda alla
elever plats i en orkester eller ensemble. Beroende på instrument och genreinriktning kan man välja mellan stråk-,
blås- och slagverksensembler, körer, storband, rockgrupper,
symfoniorkestrar, spelmanslag, sambagrupper och mycket
mer.
Vår teater
Vår teater är Kulturskolans egen teaterverksamhet, som i
snart 60 år varit ett forum för barns berättande och gestaltande. På 13 välutrustade scener runt om i staden träffas
varje vecka närmare 4 000 barn och ungdomar från 6 till
20 år för att leka, improvisera eller spela teater. Den som
inte själv vill stå på scenen kan vara med i en verkstadsgrupp och göra dekor, rekvisita eller teatermasker. Styrkan
med Vår Teater utgörs av metoden som tar sin utgångspunkt i barnets egen föreställningsvärld och skapande.
Resurscentret
Kulturskolans resurscenter består av en grupp pedagoger
med särskild utbildning, erfarenhet och kunskap av att arbeta med handikappade barn. Här finns möjligheter för barn
och ungdomar att få musicera, spela teater, dansa och arbeta med bild och form. Resurscentret bedrivs både som
frivillig undervisning och som uppdragsundervisning. Intresset från allmänhet och institutioner är mycket stort.
KMI (Kulturskolans musikinstitut)
På KMI har elever mellan 16 – 24 år möjlighet att gå specialkurser inom musik för att förbereda sig för ett framtida
yrke som musiker eller musiklärare. Antagningen sker genom spelprov. Läsåret 2001 gick 34 elever på KMI. Under
läsåret 2001/02 kommer utbildningens framtid att utredas.

Framtidsplaner
Som en framtida huvudlinje ligger ett utvecklat samarbete
med grundskolan för att Kulturskolan ska bli en resurs för
hela skolan. Kulturämnena ger unika möjligheter till upplevelser vilket är en grund för all inlärning som är bestående.
I projekt liknande t.ex. Kreativ Skolmiljö bör satsningar ske
på modeller som konkretiserar läroplanens visioner om
den förändrade skolan.
Kulturskolan bör också utveckla speciella centra för ungdomskultur där man under experimentella former finner
nya vägar i bild & form, dans, musik och teater. I detta sammanhang skall behoven i socialt utsatta områdena särskilt
uppmärksammas.
Kulturskolan planerar även att satsa på åldersgrupperna
0 – 6 år. En sådan verksamhet kan omfatta alltifrån babyrytmik för föräldrar och barn till kurser med barnomsorgspersonal där barngruppen blir en naturlig praktikplats.
Lokaler kan fyllas av sådana grupper på dagtid där Kulturskolans personal arbetar med fortbildning i dans, drama,
rytmik och musik.
För att utveckla Stockholms barn- och ungdomskultur skall
Kulturskolan arbeta för att:
• Öka deltagandet i Kulturskolans samlade utbud och aktiviteter.
• Utveckla samarbetet med grundskolan för att bli en resurs i hela skolan
• Bedriva verksamheter för åldersgrupperna 0 – 6 år
• Utveckla lokala centra för ungdomskultur där man under
experimentella former finner nya vägar i bild & form,
dans, musik och teater
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• Fortsätta ämnesutvecklingen inom respektive konstnärligt
område.
• Skapa synergier mellan professionella aktörer och kulturskolan

skilda verk, konstnärer eller översiktliga introduktioner som
gör det lättare för besökarna att själva formulera frågor.
Konstvärdarna ställer även samman material om utställningarna som skickas till skolorna, så att lärarna själva skall
kunna arbeta med sina elever. Konstvärdarna bistår lärarna
när de är på Liljevalchs.

Liljevalchs Konsthall
Liljevalchs har som huvudsakliga verksamhet att producera
och förmedla utställningar med modern och samtida konst.
I detta arbete är den pedagogiska aspekten grundläggande.
I en vid mening handlar pedagogiken både om att göra
institutionen i sig själv maximalt tillgänglig och om att förmedla de olika utställningarna på ett så klargörande sätt
som möjligt.
Publiken på Liljevalchs är heterogen och består av barn,
ungdomar, vuxna och pensionärer. Men variationen gäller
inte bara åldersfördelningen utan också hur vana besökarna
är att möta konst. Det är därför angeläget att kunna ge
såväl sammanhang åt den intresserade, men ännu inte så
kunnige, som att kunna erbjuda andra yrkesutövare inom
konstområdet nya infallsvinklar och fördjupad kunskap.
Verksamheten för barn och ungdom
Det finns inom Liljevalchs en lång tradition av barnverksamhet som nu är under omprövning. Under många
år erbjöd Liljevalchs verkstad en arena för barns och
ungdomars skapande. Projektet med konstvärdar i utställningarna, som pågått i drygt ett år, är ett sätt att främja en
mer dialogartad pedagogik för alla besökare. I samband
med varje utställning skapas särskilda projekt som skall
bidra till att öka kontakterna mellan publiken och konstvärdarna. Dessa gör också kortare presentationer av en20

I samband med varje utställning skapas särskilda sajter som
fungerar som en ingång till det som visas på konsthallen.
Med sajten hoppas Liljevalchs kunna nå en yngre grupp,
som inte lika ofta besöker kulturinstitutioner, men med
vana att hantera datorer.
Framtidsplaner
Förutsättningarna för en traditionell form av barnverksamhet på Liljevalchs har förändrats. Det har skett
positiva förändringar inom förskolan och inom ramen för
Kulturskolan erbjuds konstintresserade barn möjligheter
till utveckling. Skapande verksamhet för barn under kompetent handledning finns också inom andra organisationer.
Det kan därför vara motiverat att pröva andra idéer och
ge arbetet med barn och ungdomar på Liljevalchs en egen
profil.
För att utveckla Stockholms barn- och ungdomskultur skall
Liljevalchs arbeta för att:
• Prioritera de projekt som bidrar till att locka nya besöksgrupper
• Utveckla pedagogiska projekt som har såväl en bestämd
inriktning som en avgränsad målgrupp, företrädesvis inom
skolan.Teman som behandlas kan vara olika infallsvinklar
på identitet (kön, klass och etnicitet), stad och förort, historia, politik och ekonomi

• Projekten skall primärt vara initierade av konstnärer och
med konstnärerna själva som medverkande.

Stockholms stadsbibliotek
Stockholms stadsbiblioteks består av ett nätverk av 40 olika
bibliotek samt 100 mindre enheter på sjukhus och servicehus. Budgeten är på 244 mkr, antal anställda är 470 och
biblioteken besöks varje år av 65-70 procent av stadens
innevånare. Stadsbiblioteket innefattar även en länsavdelning/lånecentral som servar biblioteken i länet och
mellersta Sverige, samt Internationella biblioteket som är
en resurs för hela landet. Förutom bokutlåning erbjuds olika
aktiviteter i form av bokprat, skrivargrupper, teater- och
filmarrangemang m.m. 57 procent av alla stockholmare har
lånekort på stadsbiblioteket.
Verksamheten för barn och ungdom
Verksamheten vid Stockholms stadsbibliotek, riktad till
barn- och ungdomar, tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen samt barns och ungdomars behov och rätt
att tillägna sig och utveckla sitt språk. Med utgångspunkt
från Bibliotekslagen garanteras barn och ungdomar i Stockholm fri tillgång till information, böcker och andra media.
Barnbibliotekariernas systematiska arbete och uppsökande
verksamhet börjar redan med att samtliga nyfödda barn
erbjuds en bokgåva och att föräldrarna får i samarbete
med barnavårdscentralerna information om betydelsen
av att tillägna sig ett språk och om bokens betydelse för
språkets utveckling. Barnbiblioteket följer genom sin verksamhet sedan barnet via förskolan och skolan. Vissa grupper och årskurser erbjuds bok- och bibliotekspresentationer; författarbesök ordnas tillsammans med Författarcentrum för klasserna 2 och 5 (under projektnamnet Läs-

ning pågår); film visas för de små barnen kopplat till samtal
och böcker; sagostunder på svenska och andra modersmål arrangeras m m. Under Läsår Stockholm har man kunnat pröva och utveckla nya arbetsmetoder för att effektivare kunna nå ut med boken och stimulera läsningen.
Att erbjuda ungdomar att skriva under handledning är en
relativt ny och växande verksamhet. Sedan 1991 har biblioteket arrangerat skrivarläger och skrivargrupper för
ungdom i åldern 12 – 20 år. Denna verksamhet har bl.a.
lett till att stadsbiblioteket, tillsammans med Länsavdelningen tagit initiativ till Ponton, en tidskrift för och av
skrivande ungdomar.Att läsa andra och att bli läst av andra
öppnar nya dörrar i dessa ungdomars liv. ”Listiga räven” i
Rinkeby är ett läs och språkutvecklingsprojekt som fått
stor betydelse i hela landet och som nu efterföljs av flera
liknande projekt i Stockholm, t.ex. ”Kloka Ugglan” i Skärholmen och ”Bokoxen” i Akalla.
6

Framtidsplaner
Stockholms stadsbibliotek skall lägga särskild vikt vid verksamhet för barn och unga och vid samarbete mellan folkoch skolbiblioteken. Läsvanor grundläggs när barnen är små.
Stockholms stadsbibliotek skall även fortsatt bedriva en
aktiv uppsökande verksamhet bland små barn. Det goda
samarbetet med förskolan och barnavårdscentralerna skall
utvecklas och fördjupas.
Mellan 70 000 och 80 000 Stockholmare är mellan 6 och
15 år. De befinner sig i den grupp där enligt Kulturrådets
”Om Världen 2001” läsningen tappar mest mark. Den goda
staden kommer att behöva goda ungdomsmiljöer: Miljöer
där vuxna finns närvarande, där ungdomar möts med respekt och kan möta människor över etniska gränser och
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generationsgränser. Biblioteken kan fungera som mötesplatser där ungdomar kan växa och stimuleras att söka
identitet och kunskap, där intresset för läsning kan uppmuntras och vidmakthållas.
Därför skall biblioteken utforma sin verksamhet så att den
kan intressera ungdomar. Särskilt programverksamheten
för ungdomar måste hålla hög kvalitet och vara nyskapande
och djärv. Den skall gärna initieras av ungdomarna själva.
För att utveckla Stockholms barn- och ungdomskultur skall
Stockholms stadsbibliotek arbeta för att:
• Stimulera barns och ungdomars eget skapande genom
skrivarläger, skrivarverkstäder, workshops för textförfattare, serietecknare m.m. samt medverka till publicering.
• Fördjupa samarbetet med kulturskolan och kulturstödet
för att förstärka det samlade kulturutbudet i stadsdelarna
• Erbjuda tryckta media på minst 120 språk och därmed
ge barn med ett annat modersmål än svenska tillgång till
litteratur på sitt hemspråk
• Erbjuda funktionshindrade och barn med läs- och skrivsvårigheter god service vid samtliga bibliotek
• Utöka och utveckla Stockholms stadsbiblioteks virtuella
tjänster och i det sammanhanget anpassa den databaserade tekniken till barnens behov
• Bjuda in alla nyblivna föräldrar till biblioteket och ge den
nyfödde en bok i gåva samt aktivt marknadsföra bibliotek
och läsning till alla barn i årskurs 2 och 5

”Sommar 2000 – 2002”
Kulturförvaltningen har ett uppdrag från kommunfullmäktige att anordna ungdomsaktiviteter inför skolstarten i
augusti månad. Uppdraget har hittills genomförts i projektform och i samverkan med stadens förvaltningar, myndigheter, företag, föreningar och organisationer och aktiverat
ungdomar såväl centralt som lokalt i deras egen stadsdel.
För Sommar 2001 beräknas antalet deltagare ha uppgått
till 190 000.
Integration, möten, jämlikhet, trivsel och trygghet har varit
ledord för projektet. De lokala stadsdelsarrangemangen
har riktat sig till de yngre åldrarna 11-14 år medan citysatsningen har de något äldre ungdomarna 15-19 år som
målgrupp. Ungdomarna har involverats i ett tidigt skede i
arbetet med de olika projektdelarna.
En marknadsundersökning genomfördes under våren 2001
bland elever i tre gymnasier och fyra högstadieskolor. Av
svaren att döma prioriterar ungdomarna eget skapande
inom bl.a. musik och idrott. En enkät som genomfördes
under Sommar 2000 visade att 83 procent av deltagarna
var mycket nöjda med arrangemangen. Resultatet av denna
enkät påverkade innehållet och utformningen av 2001 års
projekt. I enlighet med ungdomarnas egna önskemål var
musiken väl representerad i programmet, men också danstävlingar, discjockeykurser, filmverksamhet, teater, mode,
foto m.m. samt en rad idrottsaktiviteter kunde erbjudas
deltagarna.
Inom förvaltningen har samarbete genomförts med Kulturskolan, Lava och Kulturhuset.
På Kulturhuset och Lava genomfördes dagaktiviteter och
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kvällstid disco med liveframträdanden. Totalt under perioden besökte 12 500 ungdomar discot och 7 500 ungdomar dagaktiviteterna.
Framtiden
Sommarverksamheten för ungdomar har visat sig mycket
lyckosam och det finns uppenbarligen ett stort behov av
organiserade aktiviteter under sommaren för den stora
tonårsgruppen i Stockholm.
Sommarsatsningen beslutas inför varje verksamhetsår. Det
finns både för- och nackdelar med detta. En fördel är att
det uppstår en flexibel projektorganisation som arbetar
med tydliga mål och uppdrag. Till nackdelarna hör flera
ekonomiska faktorer. Etablerade verksamheter har lättare
att få sponsorer medan det är svårare att göra långsiktiga
investeringar eller samarbetsöverenskommelser med en
projektorganisation. I en permanent verksamhet skulle det
vara lättare att arbeta med att utveckla nya former och
modeller för ta tillvara ungdomars engagemang och intresse
av att påverka.
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Utbud och deltagande
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Av övriga konstarter redovisades nära 1 miljon besökare
på barn- och ungdomsteater, ca 27 procent av de offentligt
stödda teatrarnas totala publik. Över 80 procent av barnen mellan 3-8 år hade sett någon form av teater eller
opera under år 2000. Teaterbesöken gjordes i betydligt
större utsträckning i daghemmets eller skolans regi än tillsammans med familjen.

Diagram: Svenska barns kulturvanor (3 – 8 år). Källa: Statens
kulturråd 2002
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Rapporten uppskattar samhällets totala utgifter för barnkultur till ca 4 miljarder kr, varav kommunerna svarar för
merparten. Barnboken har en stark ställning i landet.Totalt
registrerades nära 30 miljoner lån av barn- och ungdomsböcker år 2000. Barn- och ungdomsböcker svarade för 28
procent av förlagens totala utgivning. Boken når 70 procent av småbarnen och är därmed det massmedium som
används mest av barnen efter TV.

Museerna har ökat sina satsningar för barn och ungdom
under senare år i form av bl.a. visningar för grupper från
skolor och förskolor. År 2000 anordnades knappt 30 000
visningar med totalt 1,6 miljoner unga gruppbesök.

Bi

Statens kulturråd gav i början av 2002 ut en sammanställning över svenska folkets kulturvanor7. I avsnittet om barnoch ungdomskultur konstaterades att barn och ungdomar
är landets flitigaste kulturutövare och kulturkonsumenter.
Barn under 15 år har i högre grad än någon annan åldersgrupp besökt kulturinstitutioner, läst en bok, författat egna
texter eller utövat annan konstnärlig verksamhet i form av
t.ex. sång eller måleri.

föreställningar för skolor och förskolor. Nästan två tredjedelar av alla barn mellan 3-8 år hade besökt något musikevenemang år 2000.

Procent

Nationella tendenser

3-8 år

Inom musikområdet nådde de kommunala kultur- och
musikskolorna 340 000 barn år 2000. De regionala och
lokala orkesterinstitutionerna hade en konsertpublik om
128 000 besök på konserter för skolor och förskolor vilket motsvarar 28 procent av institutionernas publik. Länsmusikorganisationerna redovisade 590 000 besök på 7 100
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80 procent av småbarnen har varit på bio under det senaste året. Storstadsbarnen har varit på bio i högre grad än
andra. Familjen har stor betydelse för barnens biobesök
och dessa sker nästan inte alls genom gruppbesök i skolans eller förskolans regi. Under den senaste tioårsperioden
har videotittandet ökat stort.Var tredje barn mellan 3-8 år
ser dagligen en videofilm och den genomsnittliga dagskonsumtionen utslagen på alla barn uppgår till 30 minuter.
Den snabbaste konsumtionsökningen har skett för dataspel.Våren 2001 hade 87 procent av alla barn mellan 3-8 år
tillgång till en dator och nästan 80 procent tillgång till
internet. Ca 60 procent av alla barn spelade år 1999 dagligen datorspel.
Diagram: Svenska ungdomars kulturvanor (9 – 24 år). Andel i
procent som deltagit i olika kulturaktiviteter. Källa: Statens
kulturråd 2002

Kulturutbud och deltagande i
Stockholm
Som storstad och huvudstad är Stockholm centrum för en
mängd kulturproducenter.
Förutom flera statliga och regionala kulturinstitutioner så
finns här kommunala institutioner och ett stort antal fria
kulturutövare. Sammantaget erbjuder dessa verksamheter
ett omfattande kulturutbud för barn och ungdomar.
Ungdomsverksamheter sker alltmer i informella grupper
eller genom elektroniska nätverk. Statistiken över barns
och ungdomars deltagande i kommunalt stödd verksamhet är begränsad men ger ändå en fingervisning om utbud
och preferenser.

Biblioteksverksamhet8
Folkbiblioteksorganisationen i Stockholm utgör en viktig
hörnsten i stadens kulturpolitiska infrastruktur. Genom ett
stort antal stadsdelsbibliotek garanteras invånarna tillgång
till böcker och andra medier nära bostaden. För barn och
ungdomar utgör skolbiblioteken ett värdefullt komplement.
Biblioteken utvecklas snabbt i den ständigt förändrade
mediamiljön. Samtidigt är boken tidlös och läsningens betydelse än större i en tid då informationsutbudet växer
och blir allt mer komplext.
Överlag är andelen utlån av barn- och ungdomslitteratur
hög på landets bibliotek. Av den totala utlåningen på drygt
4 miljoner böcker i Stockholm 2000 så var 35 procent
barn- och ungdomsböcker. Andelen är högre än i Malmö
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och Göteborg men lägre än för landet i genomsnitt. Stockholm redovisar samma år 5,5 lån/invånare räknat på alla
lån medan andelen för barn och ungdom uppgick till 14
lån/invånare. Det är i nivå med de båda andra storstäderna
men klart under genomsnittet för hela landet som uppgår
till 21 barnbokslån/invånare.
Det finns flera förklaringar till de jämförelsevis låga
utlåningsnivåerna för storstadsbiblioteken. Den viktigaste
är förmodligen att läsandet konkurrerar med så många fler
aktiviteter i Stockholm jämfört med en landsortsstad eller
ett glesbygdssamhälle. Detta förhållande bekräftas av annan kulturstatistik. Folkbildningsorganisationerna har också
ett betydligt lägre deltagande i storstäderna än i övriga
landet vilket förklaras på samma sätt.
Tillgången på böcker är relativt likartad i storstäderna mätt
per invånare men andelen barnlitteratur i bokbestånden
är klart lägre än för landet i sin helhet.

Teater och dans
De flesta stockholmsbarn möter scenkonsten genom förskolans och skolans försorg.Teatern har en stark förankring
medan danskonstens plats inte är lika given. Stadens utbud
är omfattande vilket dock för med sig att gästspelen är
sällsynta - det är svårt för både utländska grupper och från
övriga Sverige att komma in på Stockholmsmarknaden.
Den yngsta publiken ser främst målgruppsinriktade föreställningar, medan ungdomar från 15-årsålder i stor utsträckning tar del av det generella utbudet på stadens scener.
För båda målgrupperna har mötet runt föreställningen stor
betydelse för publikens upplevelse och förståelse av det
enskilda verket.
De flesta fasta scener ligger i innerstaden, vilket bidrar till
att förorternas unga publik sällan besöker en teater utan
främst möter turnerande föreställningar.Vad man väljer att
se styrs av såväl ekonomiska, geografiska, etniska som sociala faktorer.

Tabell: Utlåning och bokbestånd i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2000. Källa: statens kulturråd
Kommuner

Total
utlåning

Andel lån
av barnlitt.

Boklån
per inv.

Boklån
per barn

Totalt
bokbest.

Därav
barnböcker

Procent
barnlitt.

Stockholm
Göteborg
Malmö
Hela landet

4 112 000
2 917 000
1 907 000
70 140 000

35%
30%
32%
42%

5,5
6,2
7,3
7,9

14
13
16
21

2 224 000
1 443 000
851 000
44 012 000

554 000
328 000
195 000
13 300 000

25%
23%
23%
30%
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Tabell: Samhällsstödda teatrar i Stockholm 2000.
Publik och antal föreställningar på barn- och ungdomsproduktioner. Ur Statens kulturråds teaterstatistik 2001.
Teater

Barnens
Underjordiska Scen
Boulevard
Cirkus Cirkör
Dockteatern Tittut
Fria Teatern
Marionetteatern
Mittiprickteatern
Nya Pistolteatern
Orionteatern
Pantomimteatern
Pygméteatern
Teater Brunnsgatan 4
Teater Galeasen
Teater Giljotin
Teater Pero
Teater Tre
Teater Tribunalen
Teaterstudio Lederman
Teatro Popular
Latinoamericano
TURteatern
Summa:
Dramaten
Stockholms stadsteater
Summa alla producenter:

Antal
Antal
Besök Föreställningar
BoU
BoU
3 490
2 733
27 567
37 164
8 597
16 326
7 185
900
10 824
9 268
20 120
318
536
535
15 135
27 040
1 841
2 302

145
31
25
741
119
279
139
40
21
40
267
145
0
0
295
250
32
39

1 800
20 104
213 785
39 211
135 000
387 996

28
256
2892
252
686
3 830

Teater
Inom barn- och ungdomsteatern finns många scener som
regelbundet ger föreställningar för en ung publik. Förutom
de statliga och kommunala teaterscenerna som Stadsteatern och Dramaten så finns det, inom den fria sektorn, 26
teaterscener med offentligt stöd. Lägger man till de turnerande fria grupperna utan egen scen och ett flertal scener
utan offentligt stöd så blir utbudet för framför allt för- och
grundskolebarn omfattande.
De samhällsstödda teatrarna hade enligt Kulturrådets statistik ca 388 000 barn- och ungdomsbesökare 2000. Mer
är en tredjedel av dessa avsåg besök på Stockholms stadsteater. De fria grupperna uppvisar betydligt mindre publiksiffror per teater men de representerar en stor spännvidd
av konstnärliga genrer och uttryck och har därigenom ett
betydande värde för Stockholms teaterliv.
Flera olika genrer - talteater, musikteater, mim, dockteater,
skuggspel m.fl. - finns representerade. Kvaliteten varierar
men en påfallande stor del är välgjord och angelägen teater. Producenterna har i regel en stark förankring i en
bildningstradition som kan stå i kontrast till den unga
förortspublikens kulturella referensramar. Detta kan bidra
till att en stor del av stadens barn inte känner igen sig och
därför uppfattar teater som något som inte är till för dem.
Naturligtvis utvecklar teatrarna sitt repertoarval och formspråk kontinuerligt men det sker med en eftersläpning i
relation till samhällsförändringarna.
Kulturnämndens verksamhetsstöd till barn- och ungdomsteater uppgick 2001 till ca 6 mkr. Till detta kan läggas löpande projektbidrag samt drygt 2 mkr i form av föreställningssubventioner.
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Dans och mim
Stockholm har länge saknat en dansscen för barn- och
ungdomspubliken, men genom arrangören Zebra Dans finns
nu en scen med regelbunden verksamhet på Rosenlundsteatern. Zebra erbjuder både offentliga barn-, familje- samt
ungdoms- och skolföreställningar. Stockholms övriga dansscener har ingen särskild barn- eller ungdomsrepertoar
men når en del ung publik (främst i gymnasieåldrarna) via
sitt ordinarie utbud. Dansens Hus och Moderna Dansteatern ger endast i undantagsfall dagföreställningar för förskola, skola eller familjer.
Många koreografer producerar turnéföreställningar som
de erbjuder förskola/skola, ofta tillsammans med workshops.
Danskonsten har goda förutsättningar att kommunicera
över språkgränser etc, men många av aktörerna är små
och organisatoriskt svaga varför dansen har svårt att nå ut.
De mest erkända koreograferna arbetar i regel med verk
för de stora scenerna och når därmed främst vuxenpubliken.
Jämfört med teatern så har dansen betydligt färre föreställningar och publik. Enligt Kulturrådets statistik för 2000
nådde de i Stockholm verksamma koreograferna totalt ca
13 000 barn- och ungdomsbesökare.
År 1989 fick kulturnämnden finansieringsansvaret för
Rosenlundsteatern. Teatern upplåts sedan 1999 till Teatern Tre som driver teatern bl.a. i samarbete med Zebra
Dans. Teater Tre vänder sig främst till barn och/eller ungdom och presenterar en mimbaserad, visuell teater där
rörelse, text, bild och musik utgör en helhetsupplevelse
för publiken. Under Teater Tres tid har aktiviteten ökat kraftigt vilket medförde att de 2001 fick förnyat förtroende
att hyra teatern t.o.m. 2004.
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Pedagogiska metoder
Allt fler aktörer inom scenkonstområdet arbetar även med
kringaktiviteter runt föreställningarna och/eller utvecklar
de interaktiva aspekterna mellan scen och salong. De som
provat är ense om att ett öppnare möte med publiken
berikar samtliga inblandade. En grov uppdelning kan sägas
vara förarbete, interaktivitet och efterarbete.
Förarbete kan t.ex. vara referensgrupper som på olika sätt
involveras redan i research- eller repetitionsarbetet. Gruppmedlemmarnas egna erfarenheter, åsikter och kunskaper
efterfrågas aktivt av konstnärerna och gör avtryck i det
färdiga verket. Unga Klara har varit en föregångare, men
nya aktörer som Teater Overground och Turbulens använder också denna metod. Barn och ungdomar som deltagit
i referensgruppsarbete är ofta stolta över föreställningen
och fortsatt nyfikna på den genre de kommit i kontakt
med. Ett annat exempel är dansworkshops som i förväg
introducerar konstformen - ofta både teoretiskt och praktiskt - och därmed väcker nyfikenhet och öppnar för igenkännande i mötet med själva föreställningen. Arbetssättet
är vanligt inom danskonsten där bl.a. Efva Liljas arbete inom
dansteatern E.L.D är välkänt.
B.U.S. Barnens Underjordiska Scen är ett exempel på
interaktivitet i själva föreställningen. Barnen bjuds in som
medaktörer i de världar som ensemblen byggt med rik
scenografi och många skådespelare. Inom scenkonst för
de allra yngsta ingår ett visst mått av interaktivitet med
publiken och flera grupper, bl.a. Dockteater Tittut, har utvecklat spelstilar som fungerar utmärkt. Efterarbete kan
bestå av samtal (jmf.Teater Tribunalen) eller workshops av
mer pedagogisk karaktär (Teater Tre m.fl).

Kringarbetet finansieras ofta av tillfälliga utvecklingsbidrag
från t.ex. Framtidens kultur, Arvfondsdelegationen eller
Ungdomsstyrelsen. Det har visat sig svårt att permanenta
bra arbetsmetoder inom de ordinarie bidragsramarna. Det
finns både konstnärliga och pedagogiska skäl att fördjupa
mötet mellan utövare och publik. Det ger näring till konstnärerna samtidigt som det öppnar scenkonsten för den
unga publiken, som blir delaktiga istället för enbart konsumenter.

För att stärka dansens ställning hos arrangörerna behöver
de dansfrämjande insatserna utvecklas genom en till förvaltningen knuten danskonsulent. Dagföreställningar för
barn och ungdom på Dansens Hus skulle fungera som effektiv marknadsföring av dansen gentemot den unga publiken. Professionella kulturförmedlare i stadsdelsförvaltningarna skulle ge ett nödvändigt stöd till lärare och fritidspersonal som köper in föreställningar till skolor och på
fritidsgårdar.

Behov av nya insatser
Talteatern är den konstform som har utvecklat de
effektivaste och mest heltäckande strukturerna inom
barnkulturområdet. Det finns i Stockholm en mångfald producenter och genom Kultur för de unga erbjuds skolorna
att ta del av detta utbud till subventionerade priser. På
arrangörssidan har det uppstått vissa problem genom att
arrangörskompetens och inköpsresurser har splittrats i
spåren av skolans decentralisering.

Konst och museer
I Stockholm finns ett 50-tal museer varav 39 med offentligt stöd. Ca 20 museer har tydlig profil mot barn och ungdomar och riktar sin verksamhet till förskolan och skolan
bl.a. via kulturförvaltningens programkatalog Kultur för de
unga. De statliga museerna har stor betydelse för
museiutbudet i Stockholm och de har i regel också en
omfattande barn- och ungdomsverksamhet med verkstäder, visningar, medlemsklubbar och andra aktiviteter.

Dansen har inte samma förankring hos den unga publiken,
trots att det i Stockholm finns ett relativt stort antal verksamma koreografer. Detta beror säkerligen på att få koreografer/danskompanier valt att satsa på barn och ungdom.
Skolan verkar också ha svårare att se dansen som en pedagogisk resurs jämfört med t.ex. teater- eller museibesök.

I tabellen på sid 30 återfinns endast museibesök från skoloch förskolegrupper. Det innebär att det verkliga besöksantalet för barn och ungdom är betydligt högre. Jämfört
med andra offentligt stödda kulturverksamheter når Stockholms museer ett stort antal barn och ungdomar.

För att främja scenkonstens villkor i Stockholm och de
ungas möjligheter att del av den är det nödvändigt att stärka
såväl arrangörs- som producentledet. Detta kan ske genom bättre basfinansiering till några av de slagkraftigaste
koreograferna och fria barnteatergrupperna samt genom
att få till stånd ett närmare bidragssamarbete med övriga
offentliga bidragsgivare kring förmedling och arrangörsstöd.

Kulturrådets museistatistik redovisar endast besök och
antal visningar för barn och ungdom. Underlaget utgörs av
de största statliga och kommunala museerna. Därutöver
finns i Stockholm ett antal mindre konstmuseer, varav flera
med kommunalt stöd. Jämfört med museiinstitutionerna
är deras statistiska betydelse för ungas museibesök dock
marginell.
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Tabell: Gruppbesök och antal visningar för barn och ungdom år 2000 vid Stockholms museer .
Ur Statens kulturråds museistatistik 2001.
Museer
Statligt finansierade
Musikmuseet
Medelhavsmuseet
Östasiatiska museet
Livrustkammaren
Armémuseum
Historiska museet
Vasamuseet
Nordiska museet
Moderna museet
Tekniska museet
Nationalmuseum
Skansen
Naturhistoriska riksmus.
Summa
Kommunalt finansierade
Judiska museet
Strindbergsmuseet
Liljevalchs konsmuseum
Medeltidsmuseet
Stockholms stadsmuseum
Summa
Övriga
Leksaksmuseet
Totalt:

30

Publik totalt

Varav BoU

Andel BoU %

Visningar för BoU

29 295
41 975
33 826
117 798
52 385
101 311
801 141
296 789
265 490
187 586
336 930
1 356 801
290 000
3 911 327

5 623
7 960
8 203
8 620
10 064
19 898
31 520
33 238
45 000
89 266
107 292
255 697
136 000
758 381

19%
19%
24%
7%
19%
20%
4%
11%
17%
48%
32%
19%
47%
19%

279
377
57
129
116
799
879
599
738
735
455
666
509
6 338

10 522
13 910
117 516
75 000
132 274
349 222

5 500
6 285
7 891
25 200

52%
45%
7%
34%

44 876

13%

190
310
19
900
600
2 019

42 287
4 302 836

12 500
815 757

30%
19%

25
8 382

Konstpedagogisk verksamhet för barn och ungdom
I skolan får barn och ungdomar kontakt med konst via
bildämnet och genom museibesök. Då skolorna gör besök
i konsthallar och på museer väljer de i stor utsträckning
den traditionella konsten medan samtidskonsten hamnar i
skymundan. Redovisningen av besök på museer indikerar
att det är de stora offentliga konstsamlingarna som nås av
skolornas elevbesök medan de oberoende utställarna av
samtidskonst har så få unga besökare att de inte ryms i
statistiken.
Den pedagogiska verksamheten är på många håll outvecklad. Ett museibesök består ofta av en rundvandring i utställningen tillsammans med en museipedagog och därefter arbete i verkstaden. Många konsthallar, gallerier och
konstnärsdrivna projekt har dock en ambition att försöka
locka en yngre publik, men har inte tillräckligt med resurser för att nå ut till skolorna eller anordna en pedagogisk
verksamhet för dem.
Behov av nya insatser
Det finns goda möjligheter för unga att ta del av konstoch museisamlingar i Stockholm. De offentligt stödda institutionerna hade år 2000 totalt över 800 000 barn- och
ungdomsbesökare och det genomfördes över 8 000 visningar. Inräknat Kulturhuset som ligger utanför denna statistik så besökte över 1 miljon unga museer och utställningar i Stockholm. Det är framför allt museerna som lockar
unga besökare. Många museer har under senare skapat
särskilda verkstäder, miljöer och utställningar för den unga
publiken som gjort dem attraktiva för både skolgrupper
och familjebesök.

Konstinstitutionerna har betydligt svårare att nå en ung
publik. Det beror på att man inte i samma utsträckning
som museerna satsat på kompletterande aktiviteter som
gör det lockande för föräldrar att ta med barnen på utställningar. För skolan är det ofta lättare att från ett pedagogiskt perspektiv motivera ett museibesök framför ett
besök på en utställning.
Många känner sig utestängda från samtidskonsten. Lärare
kan känna en tvekan att ta med sina elever till en utställning av samtida konst när de själva är osäkra på hur de ska
förklara den, samtidigt som barnen ofta har en mer öppen
attityd.
Det är nödvändigt att se detta problem ur flera perspektiv.
Offentligt stödda utställare måste ta ansvar för att utställningarna verkligen angår en ung publik. Men de behöver
också se till att mötet underlättas genom en genomtänkt
konstpedagogisk strategi.
Insatser att beakta för kulturförvaltningens egna och stödda
verksamheter:
• Nu verksamma konstpedagoger erbjuds fortbildning och
möjlighet att utveckla sina kunskaper,
• Museer och konsthallar måste bli bättre på att uppfylla
sina uppdrag för barn och ungdom och formulera åtaganden utifrån frågeställningarna: vad/hur/varför/för vem?,
• Pedagogiska planer behöver upprättas där mål och syfte
samt förväntade resultat tydliggörs. Först då kan man
utvärdera och förbättra existerande verksamhet. De pedagogiska planerna måste ingå i institutionens totala
verksamhetsplan,
• Kulturstödet bör i större utsträckning prioritera verksamheter som arbetar för att nå unga besökare
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Musik
Sverige har profilerat sig som en betydande musikexportör under 1990-talet. Framgångarna sägs bl.a. bero på kommunernas satsningar på kultur- och musikskolor. En struktur har därmed lagts för en bred och grundläggande
instrumentalutbildning i landet. Samtidigt har strukturen
flera brister. Det finns i Stockholm för få livescener för
unga musiker att framträda på. Ett annat problem är avsaknaden av replokaler. Tillgången motsvaras inte av efterfrågan och de som tillhandahåller lokaler har långa köer.
Livescen
Avsaknaden av lokaler för livemusik handlar om spelställen
som rymmer publik i storleksordningen 200-800 personer. Problematiken kring livescenen för pop/rock accentuerades när rockklubben Gino på Birger Jarlsgatan lades
ned 1996. Situationen förvärrades i samband med att Studion på S:t Eriksplan stängdes tre år därefter. Nedläggningen
av Squashhallen med rockklubben Fritz Corner på S:t Eriksplan och Tantogården har under senare tid försämrat situationen ytterligare.
Den rytmiska musiken har alltså haft svårt att få fotfäste i
innerstaden. Några få arrangörer finns dock som t.ex. Lava
på Kulturhuset och Kafe 44 på Södermalm. I förorterna
har fritidsgårdarna tidigare spelat en viktig roll och många
ungdomar har fått möjlighet till ett första framträdande
även om egentliga livescener har saknats. Stadsdelsförvaltningarnas minskade stöd till kultur har under de
senaste åren haft en negativ effekt på spelmöjligheterna i
stadsdelarna även om vissa fritidsgårdar fortfarande har
en stor betydelse för de oetablerade banden.
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Föreningen Fritz Corner fick år 2000 ekonomiska medel
av Ungdomsstyrelsen, Statens Kulturråd och Stockholms
kulturförvaltning att skriva en rapport om livescenen i
Stockholms län. Arbetet pågår nu och kommer att vara
färdigt till sommaren 2002. Rapporten baseras på enkätstudier och intervjuer med arrangörer som bedriver livescener för pop/rock och rytmisk musik. Här innefattas även
klubbar som tar in dj´s som artister, vilket motsvarar dagens bild av ett liveframträdande.
Även om arbetet ännu inte är avslutat kan man redan se
vissa tendenser. Många av de tidigare arrangörerna har
upphört med verksamheten. Det största problemet är att
hyresvärdarna inte är benägna att hyra ut lokaler till klubbarrangörer p.g.a. för hög bullernivå. Den kommande rapporten får utvisa om det även kan finnas andra orsaker.
Replokaler
Utbudet av replokaler i staden är lika begränsat som tillgången till livescener. Innerstaden har inga större lokaler
för ungdomar och den största uthyraren i kommunen, Fryshuset, har en kö på 80 band bakom de 110 band som fått
plats. Det finns ytterligare en handfull privata företag som
tillsammans förfogar över ca 60 lokaler som alla är fullbelagda. De som använder sig av kösystem har sammanlagt
omkring 30 band som köar till dessa lokaler
Av Stockholms fritidsgårdar har knappt 20 replokaler. De
flesta har en lokal som delas av tre till åtta band. Men det
finns undantag som t.ex.Tegelhögen i Vällingby som har 17
band i tre lokaler och Farsta Fritidsgård med sex lokaler
med ett band i varje. Några bedriver även studioverksamhet.
Ett problem för gruppen äldre ungdomar är att när de fyllt
18 år hänvisas de till studieförbundens och de privata

entreprenörernas replokaler. Det kan innebära en månadshyra på 2000 kr som man kan få subventionerat genom
studieförbudens studiecirklar. Men det är inte alla lokaluthyrare som samarbetar med studieförbunden och dessutom är det lång kötid för att få en subventionerad replokal.
Ton.Music, en ideell förening, har undersökt marknaden
för replokaler och vill starta en uthyrningsverksamhet i
innerstaden. Man tänker sig området kring Skanstull som
en central plats för unga musiker som söker replokal.
Uthyrningsstrukturen bygger på ett solidaritetssystem som
innebär att de grupper som repar mest får tillbaka en viss
procent av sin inbetalade hyra i form av en hyressänkning.
Projektering pågår och både Stockholms kulturförvaltning
och Ungdomsstyrelsen har kontaktats.
Musik för barn
Utbudet av musik för barn i åldrarna 0-12 år är magert.Till
skillnad från Stockholms barnteatrar saknas producenter
och nätverk för barnmusiken. Dessutom finns det endast
tre scener att framträda på. En av de få fasta scener som
finns är Klassiskt Tonande som har en lokal vid S:t Eriksplan. De producerar och framför egna konserter som säljs
i abonnemangsform till daghem och förskolor i ålderskategorin 4-12 år. Stockholms konserthus arrangerar klassiska konserter för grundskolor i Stockholms län och har
årligen 40 000 besökande. RfoD (Riksförbundet för folklig
dans) har under våren 2002 för första gången arrangerat
konserter med etnisk musik för barn i åldrarna 5-12 år i
den egna lokalen vid Nybrokajen. Arrangemangen kommer till en början att genomföras vid två konsertperioder
per termin. Övriga aktörer består av enskilda artister eller
grupper, t.ex. Farbror Fläskkorv, Låt & Leklaget och Mynta,

som funnits länge i Stockholm och som åker runt till daghem och förskolor.
Huvudproblemet för de fria musikgrupperna är alltså bristen på scener, producenter och arrangörsnätverk. De flesta
barngrupper från Stockholm har huvuddelen av sina
spelningar runtom i landet men framträder sällan i sin egen
stad. Många av artisterna upplever att det tidigare systemet med kultursekreterare i stadsdelarna gav större möjligheter för dem att få spelningar. Arbetsmarknadssituationen innebär att de flesta musikerna bara kan ägna
sig åt barnmusiken under begränsade perioder.
Planer finns dock på att försöka skapa en ny barnscen i
Stockholm. Det är två fristående grupper/musiker som vill
starta ett arrangörsnätverk som samordnar sina spelningar
på en fast scen i staden. Man har haft kontakt med Nalen
och fått en god respons från SAMI som förfogar över lokalen.Tanken är att initiativtagarna skall fungera som arrangörer för denna scen.
Behov av nya insatser
För att Stockholms kommun ska kunna leva upp till
ungdomars krav på ett rikt musikliv i staden behövs åtgärder. Tillkomsten av nya livescener måste uppmuntras och
dessa bör ligga i fristående lokaler där bullernivån för grannar inte behöver bli ett problem.
Arrangörer som vill driva liknande projekt bör få stöd av
kommun och landsting med initiala kostnader för isolering,
säkerhet, uppbyggande av scen, ljud, ljus m.m. Detsamma
gäller replokalsfrågan. Kulturstöd bör även kunna avsättas
till sådan verksamhet som är grunden för att publik ungdomsverksamhet ska kunna existera.Vad det gäller tillkom33

sten av nya barnscener gäller det att kulturförvaltningen
kan gå in och ge stöd för producentlöner.

ligt och de möjligheter som kan ge pedagogiskt stöd till
skolorna uppmärksammas särskilt.

För att svara mot behovet av fler livescener och replokaler
är det rimligt att stödja etableringen av kombinerade lokaler. En sådan lokal kan rymma både replokaler, studio och
livescen. Eftersom det är svårt att hitta lämpliga och ekonomiskt överkomliga lokaler i innerstaden ligger det nära
till hands se över lokalutbudet i ytterstadsdelarna. Att genomföra liknande projekt kräver att viljan kommer från
aktörerna själva. När sådana initiativ väl kommer måste
staden i framtiden vara beredd att gå in med stöd.

Samarbetet med Mediecenter Stockholm och kulturförvaltningen kring Skolbio resulterade år 2001 i 342 visningar på 12 biografer. Antalet elevbesök uppgick till drygt
61 000, en ökning med ca 12 000 besök jämfört med föregående år. Fortbildning för lärare har erbjudits dels i anknytning till filmerna men också inom området film- och
filmkunskap med totalt 651 deltagare.

Film
Ungdomar är stora konsumenter av biograffilm och det
finns i Stockholm goda möjligheter att följa det senaste
utbudet av framför allt amerikansk film. För att erbjuda
alternativ stöder kulturnämnden andra distributörer som
Stockholms internationella filmfestival med Juniorfestivalen,
Folkets Bio med biografen Zita, Filmcentrum, alternativa
filmfestivaler, samt under senare tid vissa projekt som ger
ungdomar möjlighet att pröva på eget filmskapande.
Mediacenter vid utvecklingsavdelningen inom utbildningsförvaltningen i Stockholm ger lärare och elever tillgång till
ljud och bild i undervisningen. Målet är att utveckla elevernas uppfattning och användning av dessa media, förstärka
lärandet och ge impulser till fortsatt kunskapssökande.
Elever och lärare får tillgång till ca 7 000 videoprogram
och ca 5 000 radioprogram för undervisningsändamål. I
kombination med olika former av lärarfortbildningar, ger
detta en pedagogisk utveckling av ljud- och bildanvändningen
i skolan. Utvecklingen inom medieområdet följs kontinuer34

Att själva få tillgång till videokamera och göra egna videoproduktioner är en viktig del av elevernas förståelse och
kunskap om bild- och ljud.Vid Mediecenter kan elever och
lärare låna moderna digitala kameror och få tillgång till digitala redigeringar av hög kvalitet. Det erbjuds också möjlighet att göra DVD-skivor.

Eget skapande
Stockholms barn- och ungdomskulturliv är präglat av en
mångfald av programutbud från de professionella och etablerade kulturproducenterna. Lika omfattande är inte utbudet av verksamheter där barnens och ungdomarnas eget
skapande och egna uttryck står i centrum. Kulturskolan
med verksamheter inom musik, teater, dans, bild och form,
samt studieförbunden är de verksamheter som har det
största utbudet av aktiviteter som bygger på eget utövande.
Men även en del museer och andra institutioner som Kulturhuset erbjuder möjlighet till eget skapande i sina verkstäder.
I detta sammanhang har det fria kulturlivet ingen framträdande roll. Det kan dock förekomma aktiviteter, företrä-

desvis inom dansområdet, som ordnar workshops i anslutning till sina föreställningar eller inom cirkuskonsten
där bl.a. Cirkus Cirkör erbjuder verksamhet i form av
cirkusskola.
Karaktäristiskt för det samhällsstödda utbudet som helhet, såväl det publika som det egna skapandet, är den starka
betoningen på barn. Utbudet för ungdomar är inte lika
omfattande. Ett undantag är Kulturhusets ungdomsverksamhet Lava som definierat sin roll i Stockholms
ungdomskulturliv och även funnit former där de unga deltagarna har möjlighet till inflytande och kan påverka verksamhetens innehåll.

Folkbildningen
I ”Kulturbarometern 2000” 10 redovisas att storstadsbor
tar mer aktiv del av kulturutbudet än vad som gäller för
hela riket, utom just i fråga om deltagande i studiecirklar.
Det är ingen förvånande statistik, i storstaden är kulturutbudet större, medan föreningsverksamhet har en starkare ställning i landet i övrigt. Hur stor andel ungdomarna
utgör anges inte i statistiken. Verksamhet för barn under
14 år får inte räknas som studiecirkel, utan går under begreppet ”övrig folkbildning” vilket genererar mindre statsanslag. Studieförbundens uppgift är också av tradition vuxenutbildning – en studiecirkel bygger på att alla deltagare
aktivt bidrar till gruppens ökade bildning. I en årlig enkätförfrågan till studieförbunden visar det sig att ungdomar
endast utgör en liten del av det totala antalet deltagare,
mellan 0,2 – 4 %. Trots det gör studieförbunden omfattande insatser för ungas eget skapande. Kulturnämndens
stöd till studieförbunden uppgår år 2002 till 32,8 mkr.

Kulturen i stadsdelarna
Barn- och ungdomskulturen påverkas av all kommunal verksamheter. Den är beroende av tillgång till lokaler, stöd till
föreningslivet, stöd till kulurproducenterna, skolans och
förskolans prioriteringar, stadsdelsnämndernas beslut o.s.v.
I Stockholm är ansvaret för barn- och ungdomskulturen
fördelad mellan i första hand kulturnämnden och stadsdelsnämnderna. Men barn- och ungdomskulturfrågor finns även
inom stadsmuseenämndens, utbildningsnämndens,
integrationsnämndens och idrottsnämndens verksamhetsområden.
Skolan, förskolan och fritiden är de sammanhang där barnen och ungdomarna finns i sin vardag. För att kulturen
ska vara en del i denna vardag krävs att det finns förmedlande strukturer och nätverk. Men också att det finns verksamheter i barnens och ungdomarnas närmiljö.
För att få en överblick över det kommunala barn- och
ungdomskultutlivet är det viktigt att identifiera några nyckelområden. Producentledet svarar i första hand för ett konstnärligt och kulturpedagogiskt utbud. Kulturpolitiken har
möjlighet att verka för utbudets omfattning, kvalitet och
innehåll. Detta uppdrag har kulturnämnden och
museinämnden genom stöd till de kommunala
kulturverksamheterna och det fria kulturlivet.
I mottagarledet finns ytterst publiken och deltagarna. Enligt stadens kulturpolitiska riktlinjer vilar ansvaret för stadens barn och ungdomar att ta del av kulturutbudet framför allt på stadsdelsnämnderna och kulturnämnden. Detta
förutsätter ett nära samarbete mellan förvaltningarna. I
stadens budget 2002 görs en tydlig markering att barn35

och ungdomsverksamheter ska prioriteras och att
stadsdelsnämnderna och kulturnämnden har ett gemensamt ansvar för detta. Under rubriken stadsdelsnämndernas
ansvar anges följande:
Kultur- och föreningsverksamhet11
”En viktig utgångspunkt för stadens kulturpolitik är att prioritera barn- och ungdomsverksamhet. Detta gäller såväl i rollen
som besökare och som deltagare. Staden vill förverkliga målet
om minst ett teaterbesök per barn och år genom verksamheten ”Kultur för de unga”. Genom Kulturskolan kan barn och
ungdomar i alla stadsdelar få undervisning i bl.a. musik och
teater. Kulturskolan skall beredas plats i skolans lokaler och
prioriteras framför annan utomstående verksamhet fram till kl.
18 00. Biblioteken är och skall vara naven i det lokala kulturlivet. Det måste finnas ett nära samarbete mellan stadsdelsnämnderna och kulturnämnden om biblioteken och Kulturskolan
för att skapa en god lokal förankring.”
För att stödja barn- och ungdomskulturen satsar kulturnämnden på verksamhet i stadsdelarna genom Kulturskolan
och stadsdelsbiblioteken men riktar även direkt stöd till
stadsdelarna genom verksamheten Kultur för de unga.

Resurscentra i stadsdelarna
I kommuner som genomfört stadsdelsreformer har det
visat sig att de icke lagreglerade kulturpolitiska insatserna
ofta fått stryka på foten till förmån för obligatoriska åtaganden inom socialtjänst och skola. I Göteborg har man
löst denna konflikt genom att skapa fyra resurscentra som
finansieras med centrala kommunala medel. Det har gett
möjlighet att skapa och upprätthålla resursstarka kultur36

centra i några socialt utsatta områden vilket gett dessa
ökad status och möjlighet att erbjuda en mångfald aktiviteter. Inom t.ex. Frölunda kulturhus erbjuds besökarna i
samma komplex simhall, bibliotek, scen för teater och musik,
professionell dockteater, fritidsgård, sporthall, restauranger
m.m. Kulturhuschefen är bibliotekarie och kulturaspekterna
genomsyrar en stor del av aktiviteterna.
I Göteborg har man även uppmärksammat stadens 16-20åringar. Mellan 2001-2003 kommer totalt 59 mkr att fördelas till 5 stadsdelar för satsningar på denna åldergrupp.
De projekt som planeras handlar till stor del om ungdomars
eget skapande; etablering av replokaler, musik- och
dansstudior, IT-caféer och dramagrupper.Till projekten knyts
pedagogiska och processinriktade resurser.

Kulturen och invandrarbarnen
De flesta invandrarbarnen i Stockholm bor i ytterstadsområdena där det lokala kulturutbudet är förhållandevis begränsat. För att de unga skall få tillgång till kulturupplevelser
på fritiden krävs att föräldrar gör aktiva insatser för att
resa in till centrala staden där de flesta kulturverksamheter
är etablerade. Många invandrarbarn har dock föräldrar med
svag förankring i och kunskap om de strukturer som erbjuder kultur för barn och ungdomar. För att få information om utbud och aktiviteter krävs ofta tillgång till kulturlivets informationskanaler vilket få har.Till dessa hinder kan
läggas att invandrarfamiljer i regel har betydligt sämre ekonomiska förutsättningar än svenska vilket för många innebär att de inte kan prioritera kulturkonsumtion framför
utgifter för mat, hyra, kläder etc.

I den rapport om barnfattigdomen som Rädda Barnen publicerade i mars 2002 redovisades en dyster bild av
invandrarbarnens ekonomiska situation. Totalt beräknas i
Sverige 345 000 barn leva i ekonomisk fattigdom. Det är
stora skillnader mellan barn med svensk och utländsk bakgrund. 1991 var 11 procent av de svenska barnen fattiga
mot 30 procent av barnen med utländsk bakgrund. Åtta år
senare, 1999, var andelen fattiga barn obetydligt större, 12
procent, medan andelen fattiga barn med utländsk bakgrund
hade ökat till 38 procent. För Stockholms del är andelen
sannolikt högre eftersom staden – i likhet med Göteborg
och Malmö – ligger betydligt över genomsnittet av kommuner i det generella fattigdomsindexet12 . De som har svårast villkor är barn till ensamförsörjare och flyktingfamiljer.
Det finns starka samband mellan ekonomisk, social och
kulturell välfärd. När föräldrarna saknar möjlighet att introducera sina barn i Stockholms kulturutbud får skolan
och stadsdelsorganisationen en särskild betydelse som förmedlare av konst- och kulturupplevelser.
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Slutsatser
Kulturlivet i Stockholm uppvisar en enastående bredd och
kvalitet. En vuxen kulturintresserad stockholmare som vaknar på lördagsmorgonen och läser sin morgontidning får
närmast problem med att välja vilken konsert, teaterföreställning eller utställning hon skall besöka under helgen.
Inte på grund av utbudsbrist utan snarare för att valmöjligheterna är så stora.

institutionerna. Skillnaden är bara att deras verksamheter
är så mycket mindre och de har därmed svårigheter att
servera samma varierade smörgåsbord av aktiviteter som
de stora institutionerna. Dessutom är deras ekonomiska
marginaler betydligt mindre. Många känner därför att de
måste koncentrera sig på ett konstnärligt koncept och en
målgrupp.

Föräldrar har inte lika lätt att hitta kulturaktiviteter åt sina
barn. Det är uppenbart att prioriteringen av barn- och
ungdomskulturen för många institutioner och kulturverksamheter när det kommer till kritan har karaktären av
läpparnas bekännelse. Det innebär inte att man inte saknar
en god vilja utan snarare att man upplever att de ekonomiska ramarna inte medger mer ambitiösa satsningar. Ett
annat skäl är osäkerhet över hur man skall kommunicera
med en ung publik.

Det förekommer dock stora skillnader mellan de olika
konstområdena. Inom teaterområdet finns det en struktur
av producenter som kan upprätthålla en kontinuerlig produktion som når ett stort antal unga, framför allt barn.
Producentledet backas upp av löpande verksamhetsbidrag
från såväl staden, staten och landstinget samt det subventionssystem som erbjuds av Kultur för de unga för att underlätta att deras föreställningar når ut till arrangörsledet.

Barn- och ungdomskulturens ekonomiska förutsättningar
Gemensamt för institutioner och fria grupper är att intäktskraven har ökat under senare år. Det beror på flera faktorer. Den offentliga anslagsutvecklingen har för många varit
negativ relativt kostnadsutvecklingen. Konkurrenssituationen bland kulturlivets producenter och arrangörer har
tvingat fram kraftigt ökade kostnader för marknadsföring
och allt mer påkostade produktioner. Samtidigt har
hyreskostnaderna ökat kraftigt. För att få denna ekvation
att gå ihop har många tvingats inrikta sig på en vuxen och
köpstark publik.
De fria kulturverksamheter som stöds av kulturnämnden
har i grunden samma problem som de offentligt stödda
38

Motsvarande tradition och struktur saknas för övriga konstområden. Det finns flera förklaringar till detta. Bidragssamverkan mellan de offentliga bidragsgivarna är mer konsekvent inom teaterområdet än inom andra områden vilket genererar ett större samlat producentstöd. Många
barnteatergrupper koncentrerar sig uteslutande på denna
målgrupp vilket har bidragit till goda arrangörskontakter
och kunskap om hur man kommunicerar med unga. Det
förekommer ett nära samarbete mellan många teatergrupper vilket har resulterat i en slagkraftig opinionsbildning som flyttat fram deras positioner såväl bidragsmässigt
som på den kulturpolitiska agendan. Det sker också ett
omfattande utbyte mellan grupperna av konstnärliga idéer
och medarbetare.

Kultur för unga kräver strukturer
En genomgång av kulturutbudet och de ständigt förändrade omvärldsförutsättningarna för barn och ungdom ger
anledning till flera reflektioner. En slutsats är att stabila
strukturer i såväl producent- som förmedlingsledet är en
förutsättning för att många unga över huvudtaget skall
komma i kontakt med den samhällsstödda kulturen. Den
kultur som förmedlas via t.ex. skolan har möjlighet att nå
långt fler än den som hänvisar barnen till föräldrarnas personliga kulturintresse.
Det är samtidigt uppenbart att den offentligt stödda kulturen har lättare att nå yngre barn än tonåringar. Skolan förmedlar betydligt fler besök på kulturevenemang för lågoch mellanstadieelever än för högstadie- och framför allt
gymnasieelever. Det beror sannolikt på att det är svårare
att hitta disponibel schematid för de äldre eleverna men
också på att utbudet är magrare. Om man vänder på det
beror situationen på att producenterna – ofta fria grupper
med små ekonomiska marginaler – är beroende av att producera sådant som det finns en marknad för. Att bryta
denna cirkel kräver insatser från både producenter/institutioner och arrangörer. Stadens stöd till de fria producenterna kan också bli ett verkningsfullare strategiskt instrument i denna process genom att tydligare än hittills
premiera ungdomsinriktade verksamheter.

Kultur för de unga – en garanti för ett
rättvist utbud på skolorna
Kultur för de unga har sedan 1999 framförallt utvecklat system för förmedling av scenkonst till Stockholms barn och
ungdomar inom skola och förskola. Det finns från det ar-

betet och kontakterna med förvaltningens verksamheter
(Kulturhuset, Biblioteket, Kulturskolan, Liljevalchs och
Konstkansliet) erfarenheter som bör tas tillvara i ett utvecklingsarbete. Fortsatta steg bör därför bl.a. inriktas mot:
• Utveckling av förmedlingsstrukturer för konstområden
utanför scenkonstområdet,
• Insatser för att stärka samarbetet inom och utom kulturförvaltningen,
• Stöd till kulturformer där unga människor kommer till
tals.
Erfarenheterna visar att varje konstområde har olika förutsättningar att nå ut med sina uttryck/verksamheter till
barn- och ungdomspubliken. Det handlar dels om vilka
produktionsförutsättningar som råder inom området, dels
om tillgängliga förmedlingsstrukturer. Det är framför allt
musiken och samtidskonsten som är i behov av särskilda
insatser. Produktionsvillkoren bör ses över och anpassade
förmedlingsstrukturer måste utvecklas. Vad gäller samtidskonsten finns behov av en genomlysning av dess roll i barnoch ungdomskulturen.
Kultur för de unga kan medverka till att det interna samarbetet konkretiseras. Genom att samordna ett inom förvaltningen övergripande barn- och ungdomskulturforum
där alla förvaltningens verksamheter är representerade kan
samordningsvinster uppnås vad gäller externt förankringsarbete som nätverksarbete i stadsdelarna och samverkan
med andra förvaltningar och verksamheter som skola, fritids och förskola.
För att ytterligare ta tillvara de ungas perspektiv bör ett
forum för unga kulturintresserade kopplas till Kultur för de
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unga. En referensgrupp där synpunkter på kulturutbudet
och formerna för deltagande skall kunna diskuteras. För
att stärka unga, oetablerade konstskapare bör mindre
igångsättningsbidrag kunna fördelas utan krav på dokumenterad professionalism.

Behov av nya samarbetsformer
Barn- och ungdomskulturen i Stockholm är beroende av
insatser från flera nämnder och förvaltningar. Förändringarna inom stadens organisation gör det angeläget att på
alla nivåer utveckla samarbetet mellan kulturförvaltningen
och stadsdelarna. Det är också viktigt att det kommer politiska signaler som ger stadsdelarna tydliga uppdrag och
resurser för att ta det lokala kulturpolitiska ansvaret.
I Stockholm har samtal förts mellan företrädare för Kulturskolan, Stadsbiblioteket, Kulturstödet och tre stadsdelsförvaltningar i syfte att bygga upp nya lokala kulturplattformar i stadsdelarna. Diskussionerna har fött pilotprojekt
i Högdalen, Farsta och Tensta med det gemensamma
arbetsnamnet ”Cred” (lokala kulturlabb för identitet, lust
och lärande, (Cred = Credibility).
Projektet bygger på effektivare utnyttjande av de resurser
i form av teknik, lokaler, personal och potentiellt kulturstöd som finns i Stockholms stadsdelar.Tanken är att bjuda
in det lokala kulturliv som finns i stadens alla delar i form
av föreningsliv, folkrörelser, studieförbund och eldsjälar och
få till stånd en ny dynamik för kulturen i stadsdelarna. Kulturskolans, bibliotekets och stadsdelsförvaltningarnas personal kan i ett nytt samarbetsklimat få helt nya roller som
kreatörer och arrangörer av skapande kulturaktiviteter och
kulturprogram. På samma sätt kan befintliga lokaler som
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hyrs och disponeras av de berörda förvaltningarna och organisationerna få vidgade användningsområden. I dessa samarbeten bör inte minst integrationsperspektivet vara vägledande.
Samarbeten över förvaltnings- och verksamhetsområden
kan planeras och struktureras men kvaliteten på det slutliga utfallet hänger alltid ihop med de deltagande människornas engagemang och förmåga att förstå den andra sidans motiv för samarbetet. Risken är stor att många samarbetsförsök stupar på att parterna inte är beredda att
öppna den egna revirgränsen. I samarbetet mellan skolvärlden och kulturvärlden uppstår inte sällan denna kulturkrock. Kulturförvaltningen skulle tjäna på att anställa
personal som känner till skolans sätt att resonera men som
också har kunskaper om praktiska frågor. Det kan handla
om så enkla saker som schemaläggningens betydelse för
skolklassernas möjligheter att resa in till centralt belägna
kulturinstitutioner eller att kunna se den pedagogiska kopplingen mellan läroplaner och kulturutbud.
På högre förvaltningsnivå skulle ett närmare samarbetet
mellan berörda förvaltningschefer ge större tyngd år stadens samlade engagemang för den unga kulturen och främja
samordningen i dessa frågor inom staden. Även inom förvaltningen bör samarbetet mellan de olika avdelningarna
och institutionerna kunna utvecklas. I det sammanhanget
bör en förvaltningsövergripande samrådsgrupp för barnoch ungdomskultur etableras.

Eget skapande
Många ungdomar uppfattar möjligheterna till eget skapande
som viktigare än kulturkonsumtion i traditionella former.
Inriktningen på skapandet skiljer sig dock ofta från det ut-

bud som kulturpolitiken vanligtvis erbjuder i form av t.ex.
kulturskola eller kulturverksamhet i studieförbundens regi.
Interaktivitet är för många unga ett centralt begrepp vilket
förklarar den attraktion som datorbaserade aktiviteter har.
En lång rad undersökningar visar att nästan alla ungdomar
har ett stort intresse för musik. Den kommunala kulturskolan är en verksamhet som tar tillvara detta intresse
och förmår utveckla det. Den har dock ibland haft svårt att
tillgodogöra sig den samtida populärmusiken. Social snedrekrytering är ett annat problem som kulturskolan själv
uppmärksammat och verkar för att förhindra. Musikhus
och replokaler möjliggör ett fritt och obundet skapande
men saknas idag i många stadsdelar. Ett utökat samarbete
mellan väl fungerande musikhus och Kulturskolan kan i
framtiden erbjuda nya arenor för ungdomars eget musikskapande.
Studieförbunden täcker med sina verksamheter in stora
delar av Stockholm. Deras verksamhet har hittills varit inriktad på att nå vuxna men det finns också ett intresse för
att utveckla verksamheterna för ungdomar över 14 år. Rapporten ger exempel på flera lyckade aktiviteter för ungdomar. I ett framtidsperspektiv finns goda möjligheter för
folkbildningsorganisationerna att utöka dessa och muta in
nya områden inom ungdomskulturen. För att göra detta
ekonomiskt intressant bör stadsdelarna i större utsträckning ingå samarbetsavtal med de lokalt verksamma studieförbunden. Ökade aktiviteter för ungdomsgrupperna bör
uppmuntras genom tillägg i kulturnämndens bidragskriterier.
Frågan diskuterades vid ett möte i februari 2002 med
FOSAM, samarbetsorgan för studieförbund verksamma i
Stockholms stad. Deltagarna var överens om att det är
både önskvärt och möjligt att utöka verksamheten för

ungdomar i form av cirklar, program och kulturgrupper
och att en sådan utveckling skulle främjas av stöd i bidragssystemets kriterier. Man menade samtidigt att detta dock
inte får innebära att det nuvarande stödet minskas utan en
satsning på ungdomar måste finansieras med nya bidragsmedel.

Uppföljning och utvärdering
Kulturstatistiken för Stockholms stad består främst i kulturförvaltningens årliga Kulturrapport som ger en bra översiktlig bild av förvaltningens verksamheter. Utrednings- och
statistikkontoret (USK) redovisar ett fåtal uppgifter med
anknytning till kulturområdet. Det främsta värdet ligger i
att dessa innehåller information om kulturverksamheter
som inte stöds med kommunala medel. Förvaltningens statistiker Ulf Blomdahl har de senaste åren genomfört en
rad intressanta enkäter inom bl.a. ungdomskulturområdet
och andra brukarundersökningar. Men det saknas en samlad statistik över kulturförvaltningens verksamheter och
mottagare av kulturstöd.
En förutsättning för förändring och utveckling är att man
har en klar bild över den egna verksamheten och hur den
uppfattas av de målgrupper man riktar sig till. En metod är
att ta fram en årlig statistik som tecknar en bild av det
föregående året med avseende på ekonomi, produktionsresultat, målgrupper och besöksantal. Det är viktigt att detta
sker inom kulturförvaltningen men också att verksamheterna drar relevanta slutsatser av resultatet för det gångna
året. Med en samlad kulturstatistik inom förvaltningen finns
ett instrument för att väga resultat mot de åtaganden som
anges i verksamhetens riktlinjer; att sätta ett kilopris på
prioriteringarna.
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Avdelningen för kulturstöd kommer under 2002 att ta fram
en samlad statistik över de verksamheter som erhåller
kulturstöd från staden. I denna redovisas de stödda
verksamheternas insatser för barn och ungdom. Ett fortsatt steg kan vara att utvidga denna publikation till att
omfatta förvaltningens egna publika verksamheter, d.v.s.
Kulturhuset, Stadsbiblioteket, Kulturskolan, Liljevalchs och
Konstkansliet. För att initiera detta arbete bör en arbetsgrupp tillsättas med representanter för de olika avdelningarna
För barn- och ungdomsgrupperna har stadens förvaltningar
men också staten ibland olika åldersmässiga definitioner.
Det pågår nu en harmonisering av Ungdomsstyrelsens och
Kulturrådets nomenklatur och det är angeläget att Stockholms stad deltar i den processen.

Skrota inte bildningsidealen!
Rapporten redovisar en barn- och ungdomskultur i förändring. Trycket från den kommersiella kulturen har hårdnat under hela 90-talet. Kampen om de ungas fritid producerar ständigt nya lättuggade alternativ som lockar till snabb
och oreflekterad konsumtion.
Hur skall då kulturpolitiken möta den snabba förändringen
av kulturvanor och preferenser? Den ungdomskultur som
är kreativ, nyskapande och utmanande måste få plats i
kulturpolitikens nymarker. Men det skall inte ske på bekostnad av bildningsidealen utan som komplement eller
rent av en del. I en tid när gränser rämnar, normer eroderar
och rottrådar rycks upp är det viktigare än någonsin att
påminna om de grundläggande gemensamma kulturella
värden som gäller oavsett vilken kultur vi kommer från.
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Om det existerar en förtroendeklyfta mellan dagens ungdom och kulturpolitiken så överbryggas den inte genom
att överge kulturens bildande och socialiserande bidrag.
Det handlar snarare om att bygga nya och långsiktigt verkande broar mellan de liv som dagens barn och ungdom
lever och de mål som samhället har. Dessa broar måste
byggas på respekt för delar av de nya uttryck som ungdomskulturen tar sig.

1 ”Barnteater inför 2000-talet”, Statens kulturråd/Assitej
2000
2 Rapporten ”Ingångar-utgångar, barnkulturcentra i
Sverige”, Statens kulturråd 1999
3 Ur Lpg 94
4 Resonemangen i detta avsnitt är delvis hämtade från
Jan Gradvalls artikel för Framtidens kultur (1999);
”Vilka är framtidens kulturkonsumenter?”
5 Begreppet ”legitim kultur” svarar här mot den kultur
som stöds av samhället i direkta kulturpolitiska stödformer
6 Detta avsnitt är hämtat ur biblioteksplanen ”En stad för
fantasi och kunskap” som antogs av Kulturnämnden
våren 2002
7 ”Kulturstatistik 2002”, Statens kulturråd
8 Stockholms stadsbibliotek beskrivs mer utförligt i ett
särskilt avsnitt i rapporten
9 Tabellen redovisar de museer som år 2000 uppvisade
fler än 5 000 barn- och ungdomsbesökare
10 Statens kulturråd 2001:1
11 Ur budget 2002 för Stockholms stad. SDN:12
12 Index bygger på uppgifter från SCB om barn i familjer
med låg inkomststandard och barn i socialbidragshushåll

Stockholm – Kulturstad för unga
En kulturpolitik för bildning, lust och fantasi
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Uppdraget
Kulturnämnden beslutade den 26 januari 1999 att ge kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan över nämndens fortsatta arbete med kultur för barn och ungdom.
Nämnden antog kulturplanen vid sitt möte den 25 maj 2001.
Syftet med planen är att redovisa de nu aktuella insatserna
och lägga fast en inriktning för framtiden. De nuvarande
insatserna sammanfattas i en separat rapport, ”Barn- och
ungdomskultur i Stockholm”. De båda dokumenten föreligger här i något förkortade versioner. Uppdraget har genomförts vid kulturförvaltningens avdelning för kulturstöd
i samarbete med förvaltningens övriga avdelningar.

Utgångspunkter
I Stockholms stads vision om ”den goda staden” understryks betydelsen av ett rikt kulturliv. I de övergripande
inriktningsmålen för hela staden poängteras att kulturpolitiken särskilt skall inriktas på barn och ungdomar. I
budgettexten för 2001 anges bl.a. att:
• Stöd skall ges till ett rikt kulturutbud för barn och ungdomar
• Kulturen har en viktig roll i integrationsarbetet
• Barns och ungdomars delaktighet i kulturlivet är viktig och
skall underlättas
• Barn och ungdomar skall i skolan ges möjlighet att möta
det professionella kulturlivet
• Barn och ungdomar skall ges möjlighet till eget skapande
genom bl.a. kulturskolan
Kulturplanen konkretiserar också visioner och ambitioner
som kommer till uttryck i bl.a. FN:s Barnkonvention. I artkel 31 (2) anges att ”konventionsstaterna skall respektera
och främja barnens rätt att till fullo delta i det kulturella
och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet
av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet”. Även om konventionstexten är allmänt hållen är den
viktig genom att den understryker barnens rätt till kultur.

Inspirationen till planen har även hämtats från andra politikområden, läroplaner, lärarutbildningens betänkande,
integrationsprogrammet m.m.

Kulturens betydelse för barn och
ungdom
Under snart 30 år har barn och ungdom uppmärksammats som en särskilt viktig målgrupp för kulturpolitiska
insatser. Stora delar av den kulturpolitiska infrastruktur som
uppstod i början av 1970-talet består fortfarande. Samtidigt har en del av engagemanget i det offentliga kulturlivet
svalnat eller tagit sig andra uttryck.Växande problem inom
skolan och andra samhällsområden har medverkat till att
uppmärksamheten riktats mer mot sociala barn- och ungdomsfrågor än kulturpolitiska. Det är därför viktigt att klargöra motiven för en satsning på kultur för unga människor.
I barnkultursammanhang används ofta argument som barns
behov av kultur och barn rätt till kultur. Båda beskrivningarna har sin relevans ur olika perspektiv. Det handlar dels
om identitet och utvecklandet av en självkänsla men också
om möjligheten att påverka sitt liv och att erövra de redskap som behövs i ett samhälle som snabbt förändras. Konsten och kulturen kan genom sin förmåga att gestalta livsproblem på ett sätt som överskrider det rationella tänkandet och handlandet öppna för nya perspektiv, nya sätt att
uppfatta sig själv och sin omvärld. För barn och ungdomar
som fått möjlighet att ta till sig konst, drama, litteratur osv.
kan det innebära att de fått tillgång till de viktigaste kunskaperna av alla – kunskaperna om hur vi bör leva och
förhålla oss till våra existenser.
De senare årens forskning visar att konst och kultur har
avgörande betydelse för att:
• Vidga världsbilden och främja social och kulturell förståelse
• Grundlägga ett livslångt intresse för kultur och eget skapande

• Främja inlärning i det ordinarie skolarbetet
• Bidra till självförståelse
En annan aspekt på kulturens betydelse är behovet av att
bli bekräftad och synliggjord här och nu.Verksamheter som
Kulturskolan, Lava, Rum för Barn, bibliotek, fritidsgårdar,
konsthallar m.m. är arenor för eget skapande och kulturell
stimulans. Att få den egna förmågan synliggjord och bekräftad är inspirerande och främjar ett fortsatt och utvecklat skapande och kulturintresse.
Ansvaret för stadens barn och ungdomskultur:
Kulturnämnden spelar en viktig roll för att erbjuda stockholmarna olika former av kulturupplevelser. Det sker genom verksamheterna vid egna institutioner som Stadsbiblioteket, Liljevalchs konsthall, Kulturhuset, Konstkansliet och
Kulturskolan. Det sker också genom ett omfattande stöd
till utomstående institutioner, organisationer och fria kulturverksamheter.
Kulturnämndens egna verksamheter och deras
inriktning på ung publik
• Stockholms stadsbibliotek driver 46 bibliotek över hela
staden varav flertalet har barn- och ungdomsavdelningar
med programverksamhet och läsfrämjande aktiviteter.
• Liljevalchs konsthall visar svensk och internationell
samtidskonst. Med ny teknik och nya pedagogiska former
vill Liljevalchs nå en ung publik.
• Kulturhuset är ett centrum för samtida kultur. Genom
verksamheter som Lava, Serieteket och Rum för barn har
Kulturhuset utvecklat arenor för unga människors eget
skapande och till inspiration för vuxna som arbetar med
barn.
• Konstkansliet bidrar till att göra staden till en attraktiv
plats för alla stockholmare genom inköp av konst till offentliga miljöer, bl.a. skolorna. I uppdraget ligger också att
genom pedagogiska projekt göra samtidskonsten tillgänglig för barn och ungdom.

• Kulturskolan inspirerar barn och ungdomar till kulturell
och konstnärlig verksamhet. Kulturskolan erbjuder verksamhet inom musik, teater, musikteater, dans, bild och
form.
• Avdelningen för kulturstöd stöder det fria professionella
kulturlivet, däribland många verksamheter för barn och
ungdom. Inom avdelningen finns Kultur för de unga som
genom ett subventions- och bidragssystem underlättar för
skolorna att ta del av stadens professionella kulturliv.
• Kulturförvaltningen genomför stadens omfattande evenemang för ungdomar i samband med skolstarten, ”Sommar 2002”.
Utanför kulturnämndens politiska ansvar finns Stockholms
stadsteater med Parkteatern som ingår i Stockholms Stadshus AB. Stadsmuseet inklusive Medeltidsmuseet ingår i
Stadsmuseiförvaltningen. Båda har en omfattande verksamhet för barn och ungdom.
Vid sidan av Kulturnämnden och de ovan nämnda
verksamheterna har även andra förvaltningar i staden ett
ansvar för att arbeta med barn- och ungdomskultur:
• Utbildningsförvaltningen och skolorna svarar för skolbiblioteken och skolbioverksamheten samt arrangerar teateroch dansföreställningar, konserter, utställningar m.m.
Många lärare är kulturombud i det nätverk som Kultur för
de unga organiserar.
• Idrottsförvaltningen svarar för stöd till kulturföreningar
och samarbetar med kulturförvaltningen kring bl.a.
Sommarpasset.
• Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att kulturen når ut i
stadsdelscentra och bostadsområden samt för stödet till
de lokala arrangörerna.
Ett antal statliga kulturinstitutioner har också stor betydelse för stadens barn- och ungdomskultur. Flertalet statliga museer har omfattande barnverksamhet i form av verkstäder, utställningar och specialvisningar för skolklasser.
Musikinstitutioner som Rikskonserter och Konserthuset,
med landstinget som huvudman, ger konserter för barn
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och ungdom. Dramaten har en särskild repertoar för barn
och ungdom. Ett stort antal fria kulturverksamheter bedriver med stöd från Stockholms stad en omfattande barnoch ungdomsverksamhet.

Kulturplan för barn och ungdom
Stockholms stads kulturnämnd skall i sitt arbete med barnoch ungdomskultur:
• Garantera ett varierat kulturutbud av hög kvalitet
• Oavsett etnisk bakgrund, handikapp eller sociala förutsättningar främja alla barns och ungdomars tillgång till
och delaktighet i Stockholms kulturutbud
Som led i detta arbete skall kulturnämnden
verka för att:
Utveckla de egna verksamheternas arbete med
och för barn och ungdom
De institutioner och verksamheter som finns inom
kulturnämndens ansvarsområde har en särskilt strategisk
betydelse för att stärka kulturutbudet för barn och ungdomar och deras eget konstnärliga skapande. Det är viktigt att detta arbete sker med stor lyhördhet för målgruppens behov och referensramar.
För att uppnå målet skall kulturförvaltningen arbeta för:
• Ett ökat samarbete mellan Stadsbiblioteket, Kulturskolan
och Kulturstödet i stadsdelarna för att tillsammans med
lokala verksamheter och organisationer få till stånd ett
större utbud av kulturprogram och bättre möjligheter till
eget skapande för unga.
• Förbättrad pedagogisk verksamhet vid kulturnämndens
egna verksamheter. Ansträngningar skall göras för att höja
kvaliteten, utveckla formerna samt öka volymen på det
pedagogiska arbetet genom fler visningar, föreställningar
och andra riktade insatser mot barn- och
ungdomsgrupperna. I denna utveckling ligger att knyta
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nära kontakter med skolor och förskolor.
• Volym- och kvalitetsutökningar inom Kulturskolan genom
satsningar på ämneskursverksamheten och metodutveckling
• Ett resurscentrum i Kulturhuset (Lava) som erbjuder
praktisk hjälp och utrustning för konstnärligt skapande
inom film, musik och foto
• Kartläggning av stadens samlade biblioteksresurser för
barn och ungdomar mellan 6 – 15 år
• Etablering av ett ungdomsbibliotek för studerande ungdomar, främst gymnasister och högstadieelever
• Fortsatt sommarverksamhet för ungdomar, bl.a. i samband med skolstarten.
Öka barns och ungdomars tillgång till och deltagande i kulturverksamheter
Stockholms stad skall kunna erbjuda ett rikt och varierat
utbud av kulturaktiviteter för unga. Det är i det sammanhanget viktigt att fler attraktiva kulturaktiviteter förläggs i
stadsdelarna och att ett alternativt fritidsutbud skapas till
de verksamheter som idag erbjuds.
För att uppnå målet skall kulturförvaltningen arbeta för:
• Förstärkning och breddning av subventioneringen av skolornas kulturprogram inom ramen för Kultur för de unga
• Att underlätta för funktionshindrade och grupper med
lågt deltagande i stadens kulturutbud att öka deltagandet
• Bättre utnyttjande av resurser i form av lokaler, utrustning
och idéer
• Att underlätta unga människors inflytande i planeringen
av stadens kulturverksamheter genom fokusgrupper och
brukarundersökningar
Utveckla samarbetet med staten, landstinget och
stadens förvaltningar i syfte att ta tillvara de
samlade resurserna för barn- och ungdomskultur

I den kommunala strukturen är resurserna för barn och
ungdomskultur fördelade på många verksamheter inom
flera olika förvaltningsområden. Därmed är också kompetenserna på området spridda på många olika håll. För att
kvalitetsutveckla barn- och ungdomskulturen är det av
största vikt att dessa resurserna ges möjlighet att verka
tillsammans. Kunskaps- och informationsutbyten är viktiga
men även konkreta samarbeten med gemensamma mål. Det
är därför angeläget att satsa på olika former av samverkansmodeller.

Förbättra villkor för barns och ungdomars eget
skapande
Den unga kulturen påverkar den allmänna konstnärliga utvecklingen starkt och därmed bidrar den också till
kulturutbudets aktualitet och förmåga att kommunicera
med sin samtid. I den unga generationen finns framtidens
publik men också framtidens konstnärer. Det är därför viktigt att finna former som stöder ungas kreativitet, skapandelust och vilja att via konstnärliga uttryck kommunicera med
sin omvärld.

Kulturförvaltningen vill stärka samarbetet med :
• Staten och landstinget för att stärka långsiktigheten i
vissa bidragsåtaganden
• Förskolorna och skolorna genom utveckling av samarbetsformer inom Kultur för de ungas kulturombudsnätverk.
• Stadsdelarna genom utveckling av lokala kulturcentra i
samverkan mellan Kulturskolan, biblioteken, studieförbunden, förskolan, skolan, fritidsgårdarna och det övriga lokal
kulturlivet.
• Idrottsförvaltningen kring samlad information om utbud
av fritidsaktiviteter riktad direkt till grundskolans elever
och stadens ungdomar, samt bidrag till ungdomsföreningar
inriktade på kulturverksamhet
• Utbildningsförvaltningen kring Skolbion, ”Läsning Pågår”
och Kultur för de unga
• Utbildningsförvaltningen för Kulturskolans arbete med
”Kultur för lust och lärande”
• Integrationsförvaltningen kring mångkultur och uppbyggandet av ett romskt kulturcentrum
• Gatu- och fastighetskontoret för att förbättra tillgången till
lokaler för barn och ungdomskultur
• Samtliga berörda förvaltningar genom ett förvaltningsövergripande forum för samarbete och samplanering i
barn- och ungdomskulturfrågor
• Förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och folkbiblioteken kring unga låntagares behov av lustläsning och
kunskapsinhämtning

För att uppnå målet skall kulturförvaltningen arbeta för
att:
• Utveckla ändamålsenliga verksamhetsformer för ung
kultur där man under otraditionella former finner nya
vägar inom bild och form, dans, musik, teater och det
skrivna ordet
• I samarbete med folkbildningsorganisationerna utveckla
nya stödformer och kulturaktiviteter för ungdomar över
14 år. Som exempel kan nämnas musikcirklar, tillgång till
repetitionslokaler, kulturprogram med deltagande av unga
artister
• Ta initiativ för att öka antalet livescener och replokaler i
Stockholm
• Fördela mindre kulturstöd till unga kulturprojekt utan de
krav på professionalism som gäller övrig bidragsgivning.
Främja fortbildning, information och utvärdering
Det allt högre mediebruset ställer stora krav på nya
informationsinsatser kring kulturnämndens olika verksamheter för barn och ungdom.Vuxenvärlden runt barnen och
ungdomarna, inte minst olika personalgrupper i staden, behöver få möjlighet att öka sin kunskap och kompetens inom
praktiska och teoretiska kulturfrågor. Det är också nödvändigt att utveckla formerna för statistik och utvärdering
av kulturförvaltningens insatser för barn och ungdom för
en bra uppföljning av verksamheterna och återkoppling till
gjorda åtaganden.
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För att uppnå målet skall kulturförvaltningen arbeta för
att:
• Erbjuda olika personalgrupper inom staden möjlighet till
fortbildning och annan utveckling av kulturkompetens
• Skapa ett forum där ungdomar ges möjlighet att utveckla
sin kompetens som arrangörer och kulturförmedlare i
såväl skolan som på fritiden
• Öka användningen av IT som ett strategiskt verktyg för
kommunikation, information och marknadsföring
• Utveckla nya och förvaltningssamordnade metoder för att
nå barn och ungdomar med information om kulturutbud
och möjligheter till eget skapande
• Skapa nya former och rutiner för utvärdering och uppföljning av förvaltningens insatser för barn och ungdom
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