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Skansen shall be a world-class open-air museum,  
enjoyed by all and accessible to everyone. 
Vision fastställd av styrelsen 2008-02-19.  
Agreed by the Skansen Board on 19th February 2008

Friluftsmuseet Skansen    ska vara i världsklass,
lustfyllt    och tillgängligt för alla. 
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Ett år på Skansen
A year at Skansen

”I MITT MÖTE med gästen är jag Skansen. Skansen är till 
för gästen.” Så enkelt kan det uttryckas, och det är kärnan i 
vårt gästlöfte som togs fram under året.

Gästlöftet handlar om värdskapet som vi står för, ansvaret 
som vi tar på oss för att skapa en positiv gästupplevelser och 
omtanken som är central i mötet med våra gäster.

Skansen är en stor arbetsgivare och under högsäsong tar 
vi in ett stort antal timanställda för att klara öppethållande 
i miljöerna, gästbemötande under hektiska allsångstisdagar 
och stora helger, och våra samarbetspartners på restaurang
sidan anställer också ett stort antal sommarjobbare. För 
många är Skansen den första arbetsplatsen, och vi arbetar med 
utbildning och introduktioner för att hjälpa dem att komma 
in i verksamheten. Då behövs klara budskap som går lätt att 
omvandla till handling, och gästlöftet är ett av verktygen.

När det gäller gästsiffror så började året mycket bra. Sen 
kom en kylslagen maj som sträckte sig in i juli och lade 
sordin på lusten att gå på Skansen. I juli kom värmeböljan. 
Glassen smälte och djuren gömde sig i skuggan. Inte förrän 
i början av augusti lugnade den ned sig, och vi kunde börja 
se normala gästsiffror igen.

Hösten utvecklade sig alldeles normalt och sen kom julen. 
Och vilken jul det blev. Gästerna strömmade in på Skansen, 
dansen tog aldrig slut men alla julklappar såldes ut. I Skan
senbutiken fick de kalla in kollegor från andra avdelningar 
för att slå in nya julklappar, paketera te, snapskryddor och 
karameller.

Inte ens på julafton upphörde tillströmningen. Från 4 259 
gäster året innan till hela 7 665 i år. Det var bara att tacka 
och ta emot!

OUR PROMISE TO visitors can be expressed in a few sim
ple words that apply to every member of the staff: “In my 

encounters with visitors I am Skansen. Skansen exists for its 

visitors”. This is a promise that we developed during the year 
and it applies to our role as hosts, the responsibility that we 
have assumed for creating a positive experience for all our 
visitors, and the care and concern that is central in all our 
encounters with visitors to Skansen. 

Skansen employs a large yearround staff, augmented by 
a substantial number of temporaries during the peak season, 
enabling us to open the historic buildings to the public and to 
look after our visitors during the hectic singalong Tuesdays 
as well as on public holidays. And our colleagues who run 
Skansen’s restaurants also employ a large number of summer 
extras. For many young people, Skansen is their first experi
ence of paid work and we run courses and introductions 
to help them fit in with our operations. Clear directives are 
essential so that staff know what is expected of them, and 
our promise to visitors is one of the tools that help us to 
achieve this.

With regard to visitor numbers in 2014, the year began well. 
However, the weather turned cold in May and was still chilly 
in July. This rather muted people’s enthusiasm for visiting 

Skansen. Later in July there was a heat wave. Ice creams 
melted and our animals hid in the shade. It was only in August 
that the weather became milder and we began to see normal 
figures for visitors once again. 

The autumn was much as usual and then it was Christmas
time. And what a Christmas this was! Visitors poured into 
Skansen. The dance never stopped but we ran out of presents 
to purchase. The Skansen shop had to call in colleagues from 
other departments to help with wrapping gifts and weighing 
out tea, spices and sweets. Not even the arrival of Christmas 
Eve dampened our visitors’ enthusiasm. From 4 259 visitors 
in 2013 to 7 665 in 2014 was a truly stunning development.

John Brattmyhr
Skansenchef/Director

Året i korthet

JAN I I I FEB I I I MARS I I I APRIL I I I MAJ I I I JUNI I I I JULI I I I AUG I I I SEPT I I I OKT I I I NOV I I I DEC I I I

19/1
Cirkus Skansen-
premiär

6/2
Den samiska nationaldagen 
uppmärksammas 

14–21/4
Påsk med marknad, traditioner, 
påskkärringar och äggapickning 

17/4
Skärtorsdag då alla barn som kommer 
som små häxor har fritt inträde 

1/5
Premiär för Lill-
Skansenteatern 

18/5
Djurens dag 

24/6
Allsång på 
Skansen

12–27/7
Livet på 1700-talet 

27–28/9
Höstmarknad anno 1900

14/6
Drop in-bröllop 

24/8
Taubedagen

26/7
Bellmansdagen

6–7/9
Skogens skafferi 

25/10–2/11
Folktro och magi –höstlov 

29/11
Julmarknads premiär

13/12
Luciafirande

24/12
Julaftonsöppet

31/12
Nyårsfirande
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SKANSENS BYGGNADER MED föremål, trädgårdar och hus
djur ska på ett trovärdigt sätt förmedla Sveriges kulturhistoria 
och fungera som en kunskapsförmedlare när det gäller vård 
och underhåll av äldre byggnader och för att bevara det äldre 
hantverket. Här kan man också se hur människor utnyttjade 
naturens resurser för husbehov och för prydnad. 

INVENTERING AV TRE MILJÖER
Under året har Skansen gjort en inventering av tre miljöer; 
Kyrkhultstugan, Guldsmedshuset och Sparbankshuset.

Kyrkhultsstugan är idag minst 250 år gammal, det vill säga 
från farfarsfarfarsfarfarsfars tid, och har visats på Skansen i 
snart 125 år. Under dessa 125 år har miljontals gäster besökt 
miljön. 

Guldsmedshuset är omkring 300 år gammalt och i ungefär 
75 år har hundratusentals besökare fascinerats av arbetet med 
guld och silversmide. 

Sparbankshuset är också drygt 300 år gammalt och under 
snart 75 år har även det besökts av hundratusentals gäster. 
Det är med andra ord en väldigt speciell uppgift att ta om 
hand och vårda byggnader och miljöer och driva pedagogisk 
verksamhet i 300 år gamla lokaler som besöks av ett väldigt 
stort antal gäster. Slitaget och nyttjandet är oändligt mycket 
större än vad byggnaderna och interiörerna var tänkta för 
från början. Stora krav ställs därför på kunskap och kom
petens och kostnaderna blir mycket högre än om det gällde 
ordinära byggnader och gestaltningar. 

Den genomsnittliga kostnaden för att rusta upp de utvalda 
byggnaderna och miljöerna beräknas till omkring 3,7 miljo
ner kronor per miljö. Den årliga kostnaden för nödvändigt 
underhåll och drift beräknas till omkring ½ miljoner kronor 
per miljö. 

MODERNA TIDER – EN FÖRSTUDIE
Idag går Skansens förmedling fram till 1930talet, men 
planer finns på att gå ända fram till 1970talet. I projektet 
”Moderna Tider” ska Skansens gäster få en upplevelse av 

THE AIM OF Skansen’s historic buildings with their arte
facts, gardens and domestic animals is to communicate the 
history of life in Sweden and to give insights into the care 
and conservation of historic buildings as well as keeping 
traditional crafts alive. The historic settings enable visitors 
to see how people in earlier times made use of our natural 
resources in their daily lives and as decorations.

INVENTORY OF THREE HISTORIC SETTINGS
In the course of 2014 Skansen conducted an inventory of 
three historic settings: Kyrkhult Farmhouse, which is at least 
250 years old and which has been at Skansen for almost 125 
years; the Goldsmith’s House, which is about 300 years old; 
and the Old Savings Bank which is also about 300 years old. 
Looking after and conserving old buildings and historic set
tings is a specialized and costly task, especially when one is 
running educational programmes on the premises. The usage 
and the wear and tear are greater than originally expected. 
This makes serious demands on expertise in the field and also 
means that the conservation costs are much greater than is 
the case with ordinary buildings and settings.

The average cost of renovating the chosen buildings and 
their settings is estimated at about 3,7 million SEK for each 
building. The annual cost of essential maintenance and of 
running the buildings is estimated at about half a million 
SEK for each setting.

MODERN TIMES – A PRELIMINARY STUDY
Skansen currently communicates living history up to the 1930s 
but there are plans to continue up to the 1970s. Our “Modern 
Times” project will enable visitors to Skansen to experience 
aspects of life in Sweden from the 18th century up until the 
latter half of the 20th century, with a focus on how Sweden 
developed as a society in the second half of the 20th century.

GEORGIA AND THE SWEDISH INSTITUTE
In September 2014 our collaboration with the Georgian 

Kulturarv för framtiden 
Cultural heritage for the future

OLOF FORSKAR PÅ SVÄNGDA PROFILER
Olof Appelgren är snickare på Skansen och arbetar 
med nyinredningen av Tottieska gården. En del 
av projektet är att ta fram svängda profiler till 
fönstren på övervåningen som ska renoveras. De 
är rundade upptill och fönsternischernas insida är 
klädd med panel. Fönsterfodren följer förstås också 
den svängda formen. Men frågan uppstod ganska 
omgående – hur hyvlar man i en sväng? Vad hade de 
för verktyg för att göra detta? Skansen ansökte om ett 
gästhantverkarstipendium på Hantverkslaboratoriet 
vid Göteborgs Universitet och fick det beviljat. Olof 
redovisar nu hela processen i en blogg samt i en film 
som dokumenterar själva tillverkningen. 

OLOF RESEARCHES CURVED PROFILES
Olof Appelgren is a carpenter at Skansen, currently 
renovating Charles Tottie’s Residence. Part of the project 
involves producing curved profiles for the windows on the 
upper floor which are going to be renovated. The windows are 
curved on top and the insides of the window niches are lined 
with panelling. The linings to the windows naturally follow 
the curved profiles. Early on in the process the question arose 
as to how one can create a curved surface using a plane. What 
sort of tools did carpenters use at that time? Skansen applied 
for a guest grant for a craftsperson at the Craft Laboratory 
at Gothenburg University and this was approved. Olof 
Appelgren has now explained the whole process in a blog 
and in a film about making the curved profiles. 
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hur det var att leva och verka i Sverige från 1700talet fram 
till senare hälften av 1900talet, med fokus på det svenska 
samhällets utveckling under 1900talets andra hälft.

GEORGIEN OCH SVENSKA INSTITUTET
I september 2014 avslutades samarbetet mellan Skansen 
och Georgian National Museum (GNM), som pågått sedan 
2011, med invigningen av den omgestaltade miljön på G. 
Chitaia Open Air Ethnographic Museum/GNM.

Projektet finansierades av Svenska Institutet och syftet 
var att skapa förutsättningar för en mer gästanpassad verk
samhet vid friluftsmuseet. För att uppnå detta behövde de 
hjälp med att utveckla verksamheten och kompetensen hos 
sina medarbetare.

Målet var att använda Skansens sätt att arbeta med 
gestaltning och museipedagogik i den så kallade berättar
modellen, så att Georgian National Museum med stöd 
från Skansen kunde omgestalta en av sina kulturhistoriska 
miljöer med utgångspunkt från angelägna berättelser med 

människan i centrum. De kunde också utveckla en mer 
upplevelsebaserad och interaktiv pedagogisk verksamhet 
för sina besökare.

De största vinsterna för Georgian National Museum är 
att berättarmodellen har försett museets medarbetare med 
en struktur som hjälper dem att bli mer effektiva och bättre 
organiserade i sitt arbete och att den verksamhet som nu 
erbjuds museets gäster är mer inkluderande och levande. 

Projektet har också rönt internationellt intresse. Flera 
georgiska tvbolag har besökt Skansen. Georgiens ambassadör 
i Sverige och en regional delegation med kulturminister och 
kulturarvsansvariga i Georgien har hedrat Skansen med ett 
besök. På initiativ av UNESCO har Museum of folk archi
tecture and rural life i Lviv, Ukraina, besökt Skansen för att 
lära sig mer om hur Skansen arbetar med, och i, de kultur
historiska miljöerna.

National Museum (GNM) was concluded. The collabora
tion had begun in 2011 with the redesigned Chitaia Open 
Air Ethnographic Museum/GNM. 

The project was financed by the Swedish Institute and the 
aim was to create the conditions for an openair museum 
that was more in tune with the needs of visitors. In order 
to achieve this, the museum needed help with developing 
its operations and increasing the expertise of the staff. The 
aim was to use Skansen’s own methodology combining the 
creation of historic settings with museum education using 
the “narrative” model. 

With support from Skansen the Georgian National Mu
seum was able to redesign one of its historic settings, taking 
its point of departure in significant narratives with people at 
the centre. They were also able to develop a more experience
based, interactive educational operation for their visitors.

The project has gained international notice. Several Geor
gian TV channels have visited Skansen. The Georgian am
bassador to Sweden honoured Skansen with a visit together 

with a regional delegation including the Minister for Culture 
and members of his staff. At the initiative of UNESCO the 
Museum of Folk Architecture and Rural Life in Lviv, Ukraine 
visited Skansen to learn more about how we work with and 
within our historic buildings and settings.

T.h. Kyrkhultstugan var en av de första 

byggnader som uppfördes på Skansen.  

Right: The Kyrkhult Farmhouse was one of the 

first buildings to be erected at Skansen.

Sid 9. Sparbankshuset ingår  

i inventeringen av tre miljöer. 

P 9. The Old Savings Bank is part of the 

inventory of three historic settings.
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UNDER ETT ÅR på Skansen genomförs över 2 000 program
punkter, från stort till smått. Det är allt från korvgrillning till 
Allsång på Skansen och det är en del av stommen i Skansens 
verksamhet vid sidan av den kulturhistoriska förmedlingen 
och djurparken.

NY PROGRAMLEDARE TILL ALLSÅNG PÅ SKANSEN
2013 tackade Måns Zelmerlöw för sig och jakten på en ny 
programledare var i full gång. Många blev överraskade och 
glada när det visade sig att Petra Marklund tackat ja till 
uppgiften. Det var ingen lätt uppgift hon tog på sig. Det var 
mycket som var nytt. Sollidenscenen byggdes om till 2013, 
och till sommaren 2014 försvann de kära gamla allsångs
sofforna. Kvar var en något nervös ny programledare som 
tog sig igenom program efter program och blev allt mer varm 
i kläderna. Till sommaren 2015 har hon lovat att komma 
tillbaka och det ser alla fram emot.

DROP IN-BRÖLLOP PÅ TINGSVALLEN
Drop inbröllop fortsätter att förvåna och glädja oss. I strå
lande sol och styv kuling passade 463 par på att gifta sig 
den 14 juni 2014. 382 av paren vigde sig borgerligt och 81 
kyrkligt. Drop inbröllop på Skansen hölls för första gången 
2010 i samband med kronprinsessan Victorias och prins 
Daniels bröllop. Då slog 357 par till. 2011 valde 257 par att 
vigas på Tingsvallen. 2012 steg siffran till 436 och exakt lika 
många vigde sig 2013. Behovet av ett annorlunda bröllop 
utomhus har uppenbarligen inte mättats eftersom vi fort
farande ser en ökning.

JULREKORD SLOGS PÅ LÖPANDE BAND
Julhandeln och antalet gäster som tog del av det digra ut
budet i hus och gårdar slog alla rekord. 2014 kom 18 800 
fler besökare än året innan som i sin tur hade flest besökare 
jämfört med de senaste 20 åren. 

Julperioden på Skansen är alltid intensiv med runt 
100 000 gäster som besöker julmarknad, luciafirande, 

IN THE COURSE of a year at Skansen we organize more 
than 2 000 events of all sorts. These include everything from 
grilling sausages to Skansen’s famous televised “Allsång” 
singalong. Events are, quite simply, part of the backbone 
of Skansen’s operations along with communicating history 
and running the zoological activities.

NEW PRESENTER FOR “ALLSÅNG”  
SING-ALONG AT SKANSEN
Many people were pleased and surprised when it transpired 
that Petra Marklund had accepted the offer to present the 
programme. Presenting “Allsång” at Skansen is no easy task 
and the new presenter was justifiably nervous as she found 
her feet as the season progressed. We are pleased to report 
that she has promised to return next summer.

DROP-IN WEDDINGS AT TINGSVALLEN
Dropin weddings were held at Skansen for the first time in 
2010 in conjunction with the marriage of Crown Princess 
Victoria and Daniel Westling. 357 couples took the oppor
tunity to wed at Skansen. In 2011 257 couples were married 
on Tingsvallen. The figure rose to 436 in 2012 and the same 
number in 2013. The need for an alternative, outdoor wed
ding ceremony has clearly not declined. For in 2014 463 
couples exchanged their vows.

NO END TO CHRISTMAS RECORDS
Christmas trading as well as the number of visitors pur
chasing from the wide range of items on sale in the various 
buildings exceeded all previous records. In 2014 there were 
18 800 more visitors than in the preceding year which had 
seen more visitors than in any other year for two decades. 
The Christmas period at Skansen has always been a busy 
time with some 100 000 visitors attending the Christmas 
Market, the Lucia celebrations, ringing in the New Year, and 
the end of the Christmas season. In the historic settings visi
tors can inspect the Christmas menu of the period together 

Program på högvarv 
Booming season of events
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with traditional decorations, while the market is reminiscent 
of the period about 1900. A large number of actors sell qual
ity products and craftspeople are busy in their workshops. 
Despite fierce local competition Skansen has maintained its 
position as the genuine Christmas market.

For the 2014 Christmas season we increased our market
ing budget and, besides TV advertising and adverts in various 
other media, there was also a specially decorated tramcar 
that communicated a magical Christmas at Skansen.

tolvslaget och julavslutningen. I hus och gårdar återfinns 
dåtidens julbord och julpynt och marknaden präglas av 
stämningen från sekelskiftet 1900. Ett stort antal aktörer 
säljer kvalitetsprodukter, i verkstäderna visar hantverkare 
sina förmågor, folkmusik och ringdans finns alltid närva
rande som levande traditionsbärare. Trots stor konkurrens 
i närområdet lyckas Skansen försvara positionen som den 
genuina julmarknaden.

Inför årets julperiod förstärktes marknadsföringsbud
geten och utöver tvreklam och annonsering i olika media 
fanns också en folierad spårvagn som förmedlade budskapet 
om en magisk jul på Skansen. Det gav en mycket bra expone
ring i innerstaden till stockholmare, svenska och utländska 
turister och kan vara en bidragande orsak till det positiva 
besöksantalet.

För andra året i rad erbjöds också möjligheten att köpa 
förköpsbiljetter till julmarknadshelgerna via Ticnet vilket 
underlättar planeringen för många i en hektisk månad.

Sid 11. Glada och nyvigda på Drop in-bröllop. 

P 11. Happy newly weds at the drop-in wedding 

ceremony.

Sid 12. Juldekoration från Skansens julmarknad.  

P 12. Decorations from Skansen’s Christmas 

Market. 

T.v. Skansens julspårvagn som trafikerade 

genom city från slutet av november. 

Left: Skansen’s tramcar that ran from 

downtown Stockholm to Skansen from the  

end of November.
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PÅ SKANSEN ÄR barnen särskilt välkomna. Här finns Lill
Skansen, äventyr och vardagsslit i de kulturhistoriska miljöer
na, allsång och gammaldags lekar, skollovsaktiviteter, ponny
ridning, lekparker, korvgrillning, julpyssel, skolverksamhet, 
undervisning i Väla skola som förr i tiden och mycket mera. 

BARNENS ALLSÅNG
Barnens allsång är interaktiv underhållning på Sollidenscenen  
med en allsidig repertoar som för barnvisetraditionen vidare. 
Genom att sjunga, dansa och hålla rätt på alla rörelser klår 
barnen den stora allsången med hästlängder när det gäl
ler aktivt deltagande. Allsångsledare är Ayla Kabaca med 
Krumelurorkestern och Tobbe Trollkarl var ett stående in
slag i varje förställning liksom barnkören Spektrum. Under  
sommaren gästades Barnens allsång av Linus Svenning, 
Robin Stjernberg, Amy Diamond, Markoolio, Medina och 
Oscar Zia.

Programserien genomfördes i samarbete med huvud
sponsorn Fortum.

LILL-SKANSEN-TEATERN
LillSkansenteatern har tillsammans med regissören och ma
nusförfattaren Johan Briggert skapat spännande och livliga 
föreställningar där barnen i publiken bjuds in på scenen för 
att hjälpa till att föra handlingen framåt. Föreställningarna 
innehåller både sång och musik och kontakt med små djur. 
Spelplats är LillSkansens egen amfiteater. Pjäserna som gavs 
var ”Borgmästaren och djuren” samt ”Dagen när Lilla Kott 
försvann”, specialskrivna för LillSkansenteatern.

FLÄSKPANNKAKA PÅ LILL-SKANSEN-SKOLAN
Det finns tre olika teman när det gäller undervisningen kring 
djur och natur på Lill Skansen: Sällskapsdjuren, Hållbar 
utveckling och Biologisk mångfald. På lektionen Fläskpann
kakan får man lära sig mycket på en gång. Den utgår från 
djuren på Skansen och visar var maten kommer ifrån. Geten 
mjölkas uppe på fäboden, barnen hämtar ägg i hönsgården, 

CHILDREN ARE ALWAYS welcome at Skansen. There is 
the “LillSkansen” children’s zoo. There are excitements as 
well as tedious everyday tasks to be done in the historic set
tings. There are children’s singalongs and traditional games, 
school activities, pony riding and playgrounds, or children 
can grill sausages, make Christmas decorations, take part 
in school events or attend a lesson as it would have been in 
times past at Väla School. And much else besides!

CHILDREN’S SING-ALONG
Children’s singalong is interactive entertainment on the 
Solliden Stage with a wideranging repertoire that helps to 
preserve the traditional children’s songs. With their singing, 
dancing and keeping track of all the movements, the children 
are far superior to the adult “Allsång” singalong in terms 
of active participation. Among those taking part in all of 
the events were Ayla Kabaca and the Krumelur orchestra as 
well as Tobbe Trollkarl and the Spektrum Children’s Choir.

LILL-SKANSEN THEATRE
Together with director and scriptwriter Johan Briggert the 
LillSkansen theatre creates interactive and exhilarating 
plays in which the audience is invited onto the stage to help 
with the action. The children perform predetermined parts 
both from the hall and from the stage. Performances include 
singing and instrumental music as well as contact with small 
animals. The venue is LillSkansen’s amphitheatre.

LILL-SKANSEN SCHOOL
There are three different themes for teaching about animals 
and nature at Lill Skansen: domestic pets, sustainable de
velopment, and biodiversity. For younger children there 
are Lilla Kott’s animal adventures and smaller Scandina
vian animals. Pupils learn more about small wild animals 
in Sweden. A lesson entitled Pat a friend involves children 
meeting Skansen’s own pet animals in the schoolroom and 
learning to look after them in the best way. LillSkansen’s 

Våra små hedersgäster
Our little guests of honour
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educators work closely with Animal Welfare Sweden and the 
REDE (Respect, Empathy, Animals and Ethics) programme 
for communicating fundamental values. During the year a 
lesson entitled “Fläskpannkakan” [Pancake with bacon] has 
been run. This relates to the animals at Skansen showing 
where our food comes from. The goat is milked up at the 
Summer Pasture Farm. The children collect hen’s eggs in the 
chicken run, harvest wheat from the field, take the seeds from 
the ears of wheat and learn to grind flour. Finally they feed 
the pigs and learn where the bacon comes from. When all 
the ingredients have been assembled pancakes are fried and 
the children eat them as a midmorning snack. 

FOLKLORE AND MAGIC AT THE AUTUMN BREAK
The autumn break programme at Skansen went under the 
heading Folklore and magic. Children could take part in an 
exciting walk among elves, goblins and other mysterious 
beings. They got to hear alarming stories and watch scary 
films. The programme was run on two evenings, continu
ing to 9pm with tales about animals in folklore and from 
the grave. There was an encounter with a wise woman and 
meetings with ghosts and subterranean beings. People could 
experience ghostly happenings in the urban quarter with 

Sid 15. Barnens allsång med Ayla, Tobbe 

Trollkarl och Krumelurorkestern. 

P 15. Children’s sing-along with Ayla, Tobbe 

Trollkarl and the Krumelur orchestra.

SId 16, t.v. Skådespelare i Lill-Skansentea-

terns ensemble. 

P 16. Left: Actors from the Lill-Skansen 

ensemble.

SId 16, t.h. Öppen cirkusskola i Bragehallen. 

P 16. Right: Open circus school in Brage Hall.

T.v. Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter spelas 

in i stadskvarteren. 

Left: Filming “Thieves’ Christmas – The 

Magician’s Daughter” in the Urban quarter.

skördar vetet på fältet, plockar ut kornen och får se hur man 
gör mjöl. Till sist matas grisarna och barnen ser var fläsk
köttet kommer ifrån. När alla ingredienserna finns på plats 
steks ett antal fläskpannkakor som barnen sedan får äta 
som mellanmål innan de äter av sin egna medhavda lunch. 

KLAPPA EN VÄN
Det är viktigt att barnen i tidig ålder får träffa djur i verk
ligheten. Under lektionen Klappa en vän får barnen träffa 
LillSkansens sällskapsdjur inne i skolsalen för att lära sig 
hur man tar hand om dem på bästa sätt. Barnen får bland 
annat vara med och mata dem, lära sig hur man klipper 
klor, hur man lyfter och klappar dem. Viktigast av allt är 
att barnen lär sig att respektera djuren. För barn i särskolan 
har pedagogerna märkt att djuren påverkar dem positivt. 

PÅ LillSkansen används Djurskyddet Sveriges värdegrunds
material som lär barnen om Respekt, Empati, Djur och Etik.

FOLKTRO & MAGI PÅ HÖSTLOVET
Höstlovet på Skansen gick även i år under temat Folktro 
och magi. Lediga, och modiga, barn fick uppleva spökerier 
i Stadskvarteren med högläsning av skräckhistorier i Bok
tryckarbostaden, vita frun och teriakförsäljare, gå på en hår

resande vandring med liemän, spökryttare och gruvrå, höra 
dundrande orgelspel i Seglora kyrka och möta Bäckahästen 
eller Näcken vid Motjärn. För att skydda sig kunde man 
göra sina egna magiska amuletter i form av renhornstrissor, 
örtpåsar, älvarmand eller trollkors i spökpysslet i Skogens 
hus. Två kvällar var det öppet till klockan 21 med inslag av 
folksagor, berättelser om djur i folktron och från graven, 
möte med kloka gumman och med vålnader och underjor
diska väsen. Otäckheterna pågick mellan 25 oktober och 
2 november.

TJUVARNAS JUL PÅ SKANSEN
Filmen ”Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter” en uppföljare 
till 2012 års julkalender i SVT – spelades in på Skansen under 
året. Filmen hade premiär i november 2014 och Skansen tog 
tillfället i akt och öppnade en utställning i rulltrappshallen 
med rekvisita och kostymer från produktionen. Till julmark
naden fanns en karta som pekade ut inspelningsplatser med 
koppling till historiska fakta om livet förr och till Skansens 
kulturhistoriska miljöer. Skansen köpte också bioreklam 
som visades i biosalongen i samband med filmvisningen. 
Kartan blev mycket populär bland gästande barn och fick 
tryckas ut i många exemplar under julmarknadsdagarna.

horror stories being read aloud in the Printer’s house. Visitors 
could also join a walk in the country and meet up with grim 
reapers, ghostly riders and little people from the mines. They 
could listen to thundering organ music in Seglora Church 
and meet up with the mythological Bäcka horse or the Sprite 
at Motjärn. These horrendous events took place between 25 
October and 2 November 2014.

THIEVES’ CHRISTMAS AT SKANSEN
The film “Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter” [Thieves’ 
Christmas – The Magician’s Daughter] is a successor to 
Swedish Television’s 2012 Christmas calendar and was 
filmed at Skansen during the year. The film was premièred 
in November 2014 and Skansen took the opportunity to 
mount an exhibition in the escalator hall showing props and 
costumes from the film. For the Christmas market a map 
was produced pointing out the film locations with links to 
historical materials about life in the past and to Skansen’s 
historical settings.
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PERSONALEN I ENTRÉERNA är Skansens ansikte utåt. De 
fyller en viktig funktion och för att få hjälp i sin yrkesroll 
togs det fram ett nytt gästlöfte under året. 

SKANSEN INFO
Med hjälp av den sk KITundersökningen som genomfördes 
2013 har Skansen fått värdefull insikt i vad gästen på Skansen 
tycker är bra, och vad de skulle vilja se i form av förbättringar 
eller ny service. Med anledning av detta har kundtjänsten 
Skansen Info inrättats. Den har öppet varje dag och tar emot 
mail och telefonsamtal, frågor och synpunkter. 

INFORMATIONSPERSONAL PÅ OMRÅDET
Under 2014 har ett antal mobila stationer placerats ute på 
området. De har bemannats med personal från Gästservice 
och uppgiften har varit att vara tillgänglig för besökare på 
området för att hjälpa dem att orientera sig och informera 
om dagens aktiviteter och allehanda service.

RÖKFRITT
Papperskorgar för burkar med pant och anvisade rökplatser 
med Skansenanpassade askkoppar är framtagna för att under
lätta för gästen och hålla Skansen prydligt och miljö anpassat. 
På övriga områden är rökning inte längre tillåten.

LÅNGBÄNKEN
Långbänken är en välkomnande och generös mötesplats som 
smälter väl in i den historiska omgivningen. Den har tagits 
fram i samarbete med sponsorerna Fortum och Cementa, och 
är designad av Stina Lindholm. Ledningarna som leder det 
varma returvattnet från fjärrvärmesystemet är monterade 
under bänken. Uppvärmningen gör att den hålls snö och 
isfri på vinterhalvåret. Sittskivan är gjuten i terrazzobetong 
och armstöden är gjorda av stål. Den är nästan 6 meter lång 
och så bred att man kan sitta från två håll. Den invigdes 
den 22 oktober, efter flera års funderande och klurande på 
teknik och form. 

THE STAFF AT the entrance are Skansen’s face on the 
world. They fulfil an important function and, in order to 
help them in their contacts with visitors, a ‘promise to visi
tors’ was developed during 2014. A new customerservices 
department was started in the course of the year. It is open 
everyday and deals with mail and phone enquiries as well 
as queries and points of view.

Waste baskets for recycling aluminium cans and smoking 
areas with Skansen’s own design of ashtrays have been in
troduced to make life easier for visitors and to keep Skansen 
tidy and environmentally aware. Smoking is prohibited in 
all other areas. 

A number of mobile stations were sited at different points 
at Skansen. Staff from our visitorservice unit have manned 
them with a view to helping visitors on the spot with direc
tions and information about the day’s activities and all sorts 
of service.

At the main entrance there is now an information board 
indicating which buildings are open to the public, animal 
activities and restaurant facilities during the offseason.

LONG BENCH
In 2009 Skansen was connected up with the district heating 
with a view to benefitting the environment. Replacing heating 
oil with district heating reduced CO2 emissions by more than 
80%. The agreement with our main sponsor, Fortum, included 
constructing a park bench that would be heated using the 
return water from the district heating. In 2013 Cementa was 
invited to join the project together with Stina Lindholm who 
designed the bench.

The long bench fits in very well in its historic surroundings. 
The pipes that lead the return water from the district heating 
system are placed underneath the bench. The heating ensures 
that the bench is free from snow and ice in winter. The seat 
of the bench is made of terrazzo while the armrests are made 
of stainless steel. The bench is almost 6 metres long and wide 
enough for sitting on from both sides.

Förbättringar för gäster 
Improvements for visitors
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TURISTBOK ERSÄTTER VÄGLEDNING
Under 2014 publicerades fem böcker med turistinformation 
om året på Skansen på svenska, engelska, tyska, ryska och 
finska. Under 2015 trycks turistboken på spanska, italienska 
och franska.

Böckerna ersätter till viss del den tidigare vägledningen 
men tar hänsyn till behov som uttryckts av gäster från ut
landet som frågat efter en bok om Skansen med fina bilder, i 
ett behändigt format, att ta med hem. Turistboken visar ett 
år på Skansen med start på våren och kapitel som visar de 
enskilda miljöerna, de djur som finns i förmedlingen och en 
kronologi över Skansens historia och utveckling.

INFORMATION HOS DJUREN
Skansens zoologiska avdelning fokuserar på att utveckla 
informationen kring människans samspel med djur och natur 
förr och nu. Det finns ett starkt samband mellan information, 
hållbar utveckling och i förlängningen artbevarande. Arbetet 
med att förnya och förbättra skyltning har pågått i tre år och 

TOURIST BOOK REPLACES GUIDE
In 2014 a book containing information about the year at 
Skansen was published in Swedish, English, German, Russian 
and Finnish. In 2015 translations into Spanish, Italian and 
French were added.

The book partially replaces the previous guide, but has 
been adapted to meet requests for a book about Skansen with 
beautiful illustrations in a handy format for taking home. 
The new tourist book shows a year at Skansen starting in the 
spring, as well as containing chapters devoted to the individual 
historic settings, the animals at Skansen and a chronology of 
Skansen’s history and development.

INFORMATION IN THE ZOO
Skansen’s zoological department focuses on developing 
information about human collaboration with animals and 
nature in former times as well as at present. The task of 
renovating and improving printed signs has already taken 
some three years and another two will be needed before the 

behöver ytterligare ett par år för att vara helt genomfört. 
Även arbetet med information till Skansens webbaserade 

utbud har successivt utvecklats.
I en serie av planerade uppgraderingar av informationsut

budet kring arter har man arbetat vidare med informationen 
och utställningarna rörande arterna guereza, utter, visent 
och vildsvin.

Arbetet blev klart under 2014 och här informeras på ett 
objektivt och vetenskapligt sätt om artens biologi, relation 
med människan och miljön. Detta är ett genomgående tema 
som kommer att genomsyra den framtida informationen 
gentemot besökarna.

Arbetet kring informationen på LillSkansen om vilda 
smådjur, sällskapsdjur och jordbrukets djur samt biologisk 
mångfald har fortgått under året. Zoologiska avdelningen 
har även bidragit med pedagogiskt material till LillSkansens 
hemsida.

I huvudingången finns nu också en informationstavla som 
visar öppna hus, djuraktiviteter och matplatser under lågsäsong.

work is complete. In 2014 the department has worked on 
information and exhibitions about Guerezas, Otters, Euro
pean Bison and Wild Boars. The information is as objective 
and scientific as possible, and it treats the species’ biology 
and relations with human beings and the environment.

At the LillSkansen children’s zoo children can study small 
wild animals, pets and domestic animals used in agriculture, 
as well as learning about biodiversity. There are signs devoted 
to each species and there is a wealth of information on our 
website. The zoological department has also contributed edu
cational material for the LillSkansen website.

Sid 19. Pedagog hjälper till med att binda 

kvastar till små och stora häxor under påsk. 

P 19. Making brooms for small and large 

witches.

Sid 20. Skansens nya serie av turistböcker. 

P 20. Skansen’s new series of tourist books.

T.v. Långbänken står äntligen på plats.  

Left: The long bench is finally installed.
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INTRESSET FÖR HANTVERK och slöjd fortsätter att växa. 
Under de senaste åren har fönsterrenoveringskurserna alltid 
varit fullbokade men nu sprider sig intresset till andra roliga 
aktiviteter som tunnbrödbakning och klädhängartillverkning. 

Under 2014 breddades programmet mot trädgårds
hantverk med nya aktiviteter såsom vandringen Äppelros 
och skäfte, hantverkskvällen Lieskötsel och slåtterteknik, 
kurserna Trädgårdens grunder och Fröodla köksväxter från 
förr samt Pilflätning. Inom slöjden har programmet breddats 
med aktiviteter såsom kurserna Bandvävning och Ullkurs. 
Dessutom har kursverksamheten breddats mot mathantverk 
med hantverkskvällen i Tunnbrödsbakning.

Under rubriken Välkommen våren genomfördes den 10–11 
maj en temahelg kring hantverk och slöjd som riktade sig till 
dem som är intresserade av att vårda hus med traditionella 
metoder och material. Under helgen gavs det möjlighet att 
träffa Skansens egna hantverkare och även entreprenörer verk
samma inom byggnadsvård, som Skansen samarbetar med. 

TUNNBRÖD SLÅR REKORD
Under hösten har det mesta varit fullbokat på Skansens kurser 
och hantverkskvällar, och framförallt för tunnbrödskvällarna 
har intresset varit mycket stort.

Tunnbrödsbakningen hålls i Skansens Bagarstuga. Där 
kan det bara vara sex deltagare per gång eftersom det är en 
så liten byggnad, men det innebär också att alla hinner baka 
många tunnbröd som de får ta med sig hem.

Responsen från deltagarna har varit mycket positiv och 
nu finns tankar på att vidareutveckla konceptet med mat
hantverkskurser som har koppling till de kulturhistoriska 
miljöerna på Skansen.

INTEREST IN CRAFTS continues to grow. In the last few years 
courses in window renovation have been fully booked and 
there is now increasing interest in other enjoyable activities 
like baking flatbread and making clothes hangers.

In 2014 the programme was extended to include gardening 
crafts with new activities like a walk entitled Äppelros och 

skäfte [Rosa rubiginosa and Rough Horsetail], an evening 
devoted to the scythe and mowing techniques, courses on 
basic gardening skills, growing vegetables from seed as well 
as courses devoted to textiles. And our programme of courses 
has branched into food crafts like baking flatbread. 

Under the heading Welcome to Spring a weekend (10–11 
May) was devoted to traditional crafts. Activities were di
rected primarily at building conservation using traditional 
methods and materials.

NEW RECORD FOR FLATBREAD
During the autumn the courses organized by Skansen 
Hantverk&Slöjd have mostly been fully booked, notably the 
opportunities to learn to bake traditional flatbread. To meet 
demand, a further two evenings were organized in December.

Baking flatbread takes place in Skansen’s own bakery. As 
the bakery is very small, only six people can bake at a time. 
On the other hand, everyone is able to bake a lot of flatbread 
to take home with them.

People taking part in the course have been extremely posi
tive and we are now considering developing the concept with 
courses devoted to traditional dishes that are connected with 
the historic settings at Skansen.

Hantverk och slöjd
Traditional crafts

Sid 22, överst. En bakstra – tunnbrödbakerska – i arbete i Bagarstugan. 

Sid 22, nedtill, t.v. Textilhantverk. 

Sid 22, nedtill, mitten. Träsnideri i Snickerifabriken.  

Sid 22, nedtill, t.h. Gärdsgård. 

Sid 24–25. Linslöjd.

P 22. Top: Making flatbread in the Skansen bakery. 

P 22. Bottom: Textile crafts. 

P 22. Bottom centre: Work in progress at the Furniture Factory. 

P 22. Bottom right: Round-pole fence. 

P 24–25. Flax craft.
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meter

Homestyling hos älgarna
Home staging elk style

4 320
muttrar

6,5

25 m3
betong

120

1 200

450

2 400

DJURSKYDDET I SVENSKA djurparker är strängt reglerat för 
att djuren ska ha det bra och leva under så naturliga förhål
landen som möjligt. Skansen jobbar ständigt på att förbättra 
djurhållningen, hitta nya former för aktivering och stimulering 
av djuren och också skapa bra mötesplatser för människor och 
djur. Exempel på detta är gångbron runt visent och vildsvin, 
nya övre sälbassängen med gångbroar och informationsplatser, 
det nya guerezahägnet och nu det utökade och förbättrade 
älghägnet.

Här har älgarna fått en mer funktionell yta att röra sig på. 
Det nya stängslet är tåligt och trevligt att titta på från båda 
sidor, tillverkat i kraftiga rundstavar. För Skansens gäster byggs 
bra utsiktsplatser som inte inkräktar på älgarnas utrymme. 
Älghägnet kommer att stå klart 2015.

ANIMAL PROTECTION IN Swedish zoos is strictly regulated 
so that the animals are properly cared for and live in as natural 
conditions as possible. At Skansen we are constantly working 
to improve the conditions in which our animals live, seeking 
out new ways to activate them and to provide stimulation as 
well as creating welldesigned meeting points between visitors 
and animals.

Here it is the elks that have been given a more functional 
habitat in which to move about. The new fence, made of robust 
round poles, is strong and looks good from both sides. View
points for visitors are being constructed that do not impinge 
on the space available to the elks. The new enclosure will be 
finished in 2015.

DET NYA ÄLGSTÄNGSLET ENG ÖVERSÄTTTN DET NYA ÄLGSTÄNGSLET

GUEREZORNA HAR FÅTT ETT UTERUM
Guerezorna på Skansen fick ett helt nytt utehägn 

att vistas i. Den 27 juni öppnades luckorna 

till uteplatsen, och de normalt sett försiktiga 

guereza-aporna hoppade ut direkt. 

har gått åt för att gjuta nya fundament och en 
ny väg.
25m3 concrete have been used to cast the new 
foundation and to create a new road.

stängsel har bytts ut kring älgarna under projektet.
450 metres of fencing at the elk enclosure will be renovated.

i trögrostande stål har producerats för Skansens älgar.
120 Corten steel posts have been produced for Skansen’s elks.

stål har gått för att tillverka stolparna.
6,5 tons of steel have gone into the posts.

i trä; 3 meter långa, 95 mm i diameter, 
används i det nya stängslet.
1200 round wooden poles; 3 metres long,  
95 mm in diameter are used in the new fence.

trä har gått åt för tillverkningen av rundstavarna.
10 tons of timber were required to make the poles.

används för att montera stolparna i staketet.
2 400 threaded rods are needed for mounting 
the posts.

kommer att ha skruvats i stolparna när 
anläggningen står klar 2015.
4 320 steel nuts will have been screwed into the 
post when the enclosure is finished in 2015.

stolpar

gängstänger

ton rundstavar

Lilla publikplatsen
Small visitor space

Lilla hägnet
Small enclosure

Serviceområde för  
matberedning och utfodring
Service area for feeding and 
preparing food

Bakhägnet
Rear enclosure

Stora hägnet
Large enclosure

Vattenhålet
Waterhole

Stora publikplatsen
Large visitor space
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OUTDOOR LIVING AT LAST 
The Guereza monkeys at Skansen now have a 

completely new outdoor enclosure to enjoy. Now they 

can be outdoors and can keep an eye on the black and 

white Lemurs next door at the Skansen Aquarium. 
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Förvaltningsberättelse 2014

översvämningar, vattenskador och inställda program. Det 
är främst översvämningarna som orsakat ekonomisk skada 
i mångmiljonklassen. 

Skansen har en engångsintäkt om 5 mkr.
Besöksantalet sjönk med drygt 50 000 gäster till 

1 372 000 personer, att jämföra med rekordåret 2013 då 
drygt 1 425 000 personer gästade Skansen. Nedgången 
skedde främst under den varmaste perioden i juli, då värmen 
innebar att många gäster valde badstranden i stället för ett 
besök på Skansen. De utländska turisterna utgör 37 % av 
gästerna och visar att Skansen, och Stockholm, fortsätter att 
vara attraktiva besöksmål. 

Hyresgäster
Skansen övertog ägaransvaret för verksamheten på Galejan
området i början av året. En ny hyresgäst arrenderade café
rörelsen vid dansbanan och serverade KRAVmärkta varor 
i renoverad och uppfräschad miljö. Det lilla tivoliområdet 
fick också en ny driftsansvarig. 

Reparationer, underhåll och investeringar
Den stora renoveringen i Tottieska gården som startade 2012 
och som bland annat kommer medföra bättre tillgänglighet 
till de övre etagen tack vare en utrymningstrappa, fortskred 
under året. Arbetet bekostas tack vare en utökad gåva från 
Brandkontoret. 

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE direktören får härmed 
avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 20140101–
20141231.

STIFTELSENS ÄNDAMÅL
”Stiftelsen Skansen skall med särskild hänsyn till Skansens 
karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en 
verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuva
rande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra 
svensk kultur och natur samt genom att kring ett centrum av 
kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintres
sen. Skansen skall verka i nära kulturellt och vetenskapligt 
samarbete med Stiftelsen Nordiska museet. Skansen skall 
vårda det kulturhistoriska byggnadsbeståndet. Skansens 
verksamhet skall inte ha till syfte att ge vinst.”

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
De många oväder som drabbade Stockholm i juli och au
gusti fick förödande konsekvenser för Skansen i form av 

Utomhushägn i anslutning till gamla elefanthuset upp
fördes för guerezaaporna. Älghägnet har renoverats med 
bland annat helt nytt staket. Tingsvallen fick nyanlagt gräs 
inklusive installation av automatbevattning om totalt 3 000 
kvadratmeter färdig gräsyta.

Samarbeten och sponsring
Skansens pedagogiska verksamhet är beroende av både 
interna och externa samarbeten. Samhällsaktörer både 
från privat såsom offentlig sfär är knutna till den öppna 
pedagogiska verksamheten som till exempel Ordenshuset 
Brofästet (IOGTNTO), Konsum (Konsumentsföreningen 
Stockholm), Järnhandeln (Järnhandelns intresseförening).

Samarbetet med Stiftelsen Nordiska museet avseende ad
ministration av Nordiska museets deponerade föremål på 
Skansen samt rådgivning angående föremålsvård fortlöper.

Ett långsiktigt sponsringsavtal, rörande barnverksamhet 
i och renovering av Bragehallen, tecknades med Weber Saint 
Gobain AB. Långbänken uppfördes i samarbete med Fortum 
och Cementa. Samarbetet med SLU och Konsumentföreningen 

Stockholm fortsatte under året, bland annat genom studier 
avseende matavfallshantering.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har tillsatt 
en lärartjänst på heltid under 1,5 år.

Avtal/tillstånd
Skansen har erhållit ett förnyat djurparkstillstånd samt om
förhandlat utgående avtal med STIM. 

Utredningar och uppdrag
En större genomgång har genomförts av det omfattande un
derhållsbehovet av de kulturhistoriska byggnaderna, i enlig
het med det uppdrag som Skansen erhållit i riktlinjerna från 
staten. Resultatet av genomgången kommer att presenteras 
i återrapporteringen till Kulturdepartementet. 
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Antal besök 
2014

Antal besök 
2014

Norges nationaldag
(16 122 gäster)

Påskafton
(10 201 gäster)

Sportlovssöndag
(8 820 gäster)

Fredag före sportlovet
(341 gäster)

Fredag och 
Midsommarafton
(21 532 gäster)

Torsdag före 
Midsommar, runt 10 
grader och blåsigt
(763 gäster)

Sista söndagen på jullovet
(2 575 gäster)
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Verksamhetsutveckling
Skansen har genomfört en ledarskapsutbildning för avdel
ningschefer. Under 2015 kommer även enhets och grupp
chefer att genomgå liknande utbildning. En ny tjänst har 
inrättats, Sponsrings och affärsutvecklingsstrateg, vilken 
också tillsattes under hösten 2014.

EKONOMISK ÖVERSIKT
Antalet gäster blev 1 372 000, att jämföra med 2014 års siffra 
på 1 425 000. Minskningen med 53 000 motsvarar 3,7 %. 

Entrépriserna höjdes under året. Sammanlagt steg intäk
terna från entréer och årskort med 1,2 mkr från 103,5 mkr 
år 2013 till 104,7 mkr 2014. Intäkterna från olika program
aktiviteter och grupparrangemang nådde 9,3 mkr, intäkterna 
från arrendatorerna uppgick till 11,4 mkr samt försäljnings
intäkterna uppgick till 16,4. 

Personalkostnaderna uppgick till 131,4 mkr och medel
antalet anställda har varit 267. 

Omfattningen av större upprustningar och investeringar 
har varit godtagbar. 

Investeringar i byggnader, markanläggningar, maskiner, 
inventarier, datorer och fordon uppgick till 11,2 mkr (f.å. 
48,9 mkr).

Programverksamhet
Arrangemangen på och kring Sollidenscenen var i fokus för 
sommarens programverksamhet. Allsången, som genomförs i 
samarbete med Sveriges Television, hade ny programledare och 
även ny projektledare och genomfördes under åtta tisdagskväl
lar. Även Barnens Allsång på Skansen, som producerades med 
ekonomiskt stöd av huvudsponsorn Fortum, samlade tre till 
fyratusen små och stora gäster framför scenen varje gång under 
åtta söndagar. Vår långsiktiga satsning på serieprogrammen 
Blå Måndag och Barnens Allsång har varit framgångsrik och 
välbesökt. Sollidenscenen gästades också av flera konserter. 
Den ombyggda scenen och planen framför har således visat 
sig fungera utmärkt för många typer av arrangemang efter 
första årets intrimning.

Internationellt samarbete
Samarbetsprojektet mellan Skansen och Georgian National 
Museum (GNM), som hade pågått sedan 2011, avslutades 
i samband med invigningen i september. Projektet, som 
finansierades av Svenska Institutet, syftade till att skapa 
förut sättningar för en mer gästanpassad verksamhet samt 
att implementera Skansens sätt att arbeta med gestaltning 
och museipedagogik, läs berättarmodellen. 

RESULTATDISPOSITION
Årets resultat på 1 957 881 fördelas på följande sätt; 
1 957 881 förs mot balanserat resultat.

En närmare presentation av det ekonomiska utfallet 
framgår av resultat och balansräkning, kassaflödesanalys 
samt noter. Enligt kraven i Skansens regleringsbrev lämnas 
en särskild resultatredovisning till regeringen.

Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att stad
garnas ändamålsparagraf har tillgodosetts under året.

Källor: Skansen Gästservice, SMHI

Antal besök 
2014

Antal besök 
2014

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Omsättning 233 792 224 054 227 503 196 029 183 398

Verksamhetsresultat 2 193 8 982 29 421 11 414 9 697

Årets resultat 1 958 9 175 30 349 11 902 10 706

Eget kapital 115 484 113 526 106 240 75 891 63 989

Balanslikviditet (%) 56 70 51 61 121

Medeltal anställda 267 256 255 245 234

Torsdag och värmebölja, 
+31 grader (4 826 gäster)

Söndag med 
KfS-dagen 
(19 165 gäster)

Lördag med Höstmarknad
(10 774 gäster)

Lördag med Lucia 
(16 974 gäster)

Första julmarknadsdagen 
(10 435 gäster)

En fin lördag 
(5 131 gäster)

Stillsam onsdag 
veckan före jul 
(383 gäster)

Allsångstisdag 
(20 178 gäster)
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Resultaträkning
Statement of profit and loss

Tkr (KSEK)

Revenues

Government grant

Admission fees and season tickets

Revenues from events

Sales and lotteries

Rentals and tenancy fees

Other revenues

Total revenues

Costs

Operative costs 

Personnel costs

Depreciation and write-off of fixed assets

Total costs 

RESULT OF OPERATIONS

Result from financial investments

Other interest income and similar profit/loss items

Result from securities

Interest expenses and similar profit/loss items

Total of financial investments

Result after financial posts

NET PROFIT/LOSS FOR THE YEAR

Balansräkning
Balance sheet

Tkr (KSEK)

ASSETS

Fixed assets

Tangible assets

Buildings and land

Machines and other plant

Equipment, tools, installations

On-going investments

Financial assets

Investments held as fixed assets

Total fixed assets

Current assets

Stock etc.

Finished goods and merchandise

 

Current liabilities

Accounts receivable

Other receivables

Prepaid expenses and accrued income 

Cash and bank balances

Cash and bank balances

Total current assets

TOTAL ASSETS

Tkr (KSEK) Not (Note) 2014 2013

Intäkter   
Statsbidrag 1 70 043 68 578
Inträdesavgifter och årskort  104 700 103 493
Program- och aktivitetsintäkter 2 10 874 8 885
Försäljning och lotterier  16 571 16 241
Lokalhyror och arrenden  9 831 10 202
Övriga intäkter 3 21 773 16 655
Summa intäkter  233 792 224 054

Kostnader   
Verksamhetens kostnader 4, 5, 6 −85 396 −74 020
Personalkostnader 7 −131 437 −127 999
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar  −14 766 −13 053
Summa kostnader  −231 599 −215 072

VERKSAMHETSRESULTAT  2 193 8 982

Resultat från finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  109 471
Resultat från värdepapper 8 815 733
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 −1 159 −1 011
Summa finansiella poster  −235 193

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  1 958 9 175

ÅRETS RESULTAT  1 958 9 175

Tkr (KSEK) Not (Note) 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 10 126 024 127 064
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 20 401 22 814
Inventarier, verktyg och installationer 11 17 935 20 208
Pågående investeringar 12 2 524 494
  166 884 170 580

Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 12 592 11 229
  12 592 11 229

Summa anläggningstillgångar  179 476 181 809

Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.   
Färdiga varor och handelsvaror  3 779 4 592
  3 779 4 592

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  5 465 3 584
Övriga fordringar  4 303 1 057
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 7 272 7 410
  17 040 12 051

Kassa och bank   
Kassa och bank  27 239 34 346
  27 239 34 346

Summa omsättningstillgångar  48 058 50 989

SUMMA TILLGÅNGAR  227 534 232 798
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Balansräkning (forts.)
Balance sheet (cont.)

Tkr (KSEK)

EQUITY AND LIABILITIES

Equity

Restricted equity

Foundation capital

Own reserves

Reserves from own operations

Profit or loss brought forward

Net profit/loss for year 

Total equity

Provisions

Provisions for pensions and similar obligations

Other provisions

Total provisions

Long-term liabilities

Liabilities to credit institutions

Total long-term liabilities

Current liabilities

Liabilities to credit institutes

Accounts payable

Other liabilities

Accrued expenses and deferred income

Total current liabilities

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Collaterals

Contingent liabilities

Kassaflödesanalys
Cash flow

Tkr (KSEK)

Current operations

Result of operations

Adjustments for items not included in cash flow

Interest, dividends, write-off, etc.

Interest payments

Cash flow from current operations prior to 

changes in working capital

Cash flow from changes in working capital

Change in stock

Change in accounts receivable

Change in receivables

Change in current liabilities

Cash flow from current operations

Investment operations

Investments in tangible assets

Investments in financial assets

Cash flow from investment operations

Financing operations

Long-term borrowings

Cash flow from financing operations

Change in liquid assets

Liquid assets at beginning of year

Liquid assets at year-end

Tkr (KSEK) Not (Note) 2014 2013

Den löpande verksamheten   
Verksamhetsresultat  2 192 8 982
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  14 766 13 053
Räntor, utdelningar, nedskrivningar mm  −512 −414
Erlagd ränta   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  16 446 21 621

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital   
Förändring av varulager  813 140
Förändring av kundfordringar  −1 880 333
Förändring av kortfristiga fordringar  −3 108 6 210
Förändring av kortfristiga skulder  −7 231 −13 850

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 040 14 454

Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstilgångar  −11 062 −44 003
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  −1 085 −471
Kassaflöde från investeringsverksamheten  −12 147 −44 474

Finansieringsverksamheten   
Upptagna långfristiga lån  0 43 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 43 000

Förändring av likvida medel  −7 107 12 980
Likvida medel vid årets början  34 346 21 366
Likvida medel vid årets slut  27 239 34 346

Tkr (KSEK) Not (Note) 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 15  
Bundet eget kapital   
Grundkapital  4 600 4 600
Egna fonder  1 905 1 905

Reserverat från egen verksamhet  115 945 106 042
Balanserat resultat  −8 924 −8 196
Årets resultat  1 958 9 175
Summa eget kapital  115 484 113 526

Avsättningar   
Pensioner och andra liknande förpliktelser 16 1 333 1 564
Övriga avsättningar  2 281 2 081
Summa avsättningar  3 614 3 645

Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 17 23 000 43 000
Summa långfristiga skulder  23 000 43 000

Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut  20 000 0
Leverantörsskulder  10 532 14 297
Övriga skulder  2 636 2 235
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 52 268 56 095
Summa kortfristiga skulder  85 436 72 627

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  227 534 232 798

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Tilläggsupplysningar

NOT 1 STATSBIDRAG 
 2014 2013
Anslag från Kulturdepartementet 69 981 68 257
Övriga statliga bidrag 62 321
 70 043 68 578

NOT 2 PROGRAM- OCH AKTIVITETSINTÄKTER
 2014 2013
Skansen gemensamt 284 2 277
Säkerhetsavdelningen 70 69
Kommunikationsavdelningen 1 219 1 259
Kulturhistoriska avdelningen 860 955
Park- och trädgårdsavdelningen 0 2
Program- och evenemangsavdelningen 3 896 3 009
Zoologiska avdelningen 2 006 1 216
Bygg- och fastighetsavdelningen 2 539 98
 10 874 8 885

NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
 2014 2013
Anställningsstöd 1609 1463
Vidarefakturerade konsumtionsavgifter 4866 5073
Gåvor 878 422
Försäkringsersättningar 37 0
Sponsorintäkter 7693 8224
Utdelningar från anknutna stiftelser 1215 1036
Varumärkeslicensiering 0 79
Övrigt 5475 358
 21 773 16 655

Sponsorintäkter från avtalet med Konsumentföreningen Stockholm  
har periodiserats över  avtalsperioden och ingår under året med 5 350 tkr.

Noter
tkr

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har för första gången 
upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3).

Följande redovisningsprinciper har 
ändrats: Komponentavskrivning har 
införts på anläggningstillgångarna. 
Detta har inte föranlett någon 
förändring i årsredovisningen. 

Värderingsprinciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och 
skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och 
skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga 
värdet av vad som erhållits eller kommer 
att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (faktura-
belopp) om ersättningen erhålls i likvida 
medel direkt vid leverans. Avdrag görs 
för lämnade rabatter.

Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när 
företaget till köparen har överfört de 
väsentliga risker och förmåner som är 
förknippade med ägandet, normalt när 
kunden har varorna i sin besittning.

Hyror
Hyresintäkter från uthyrning av före-
tagets lokaler redovisas linjärt över 
arrendeperioden.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovi-
sas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar. Skansen tillämpar 
komponentavskrivning vilket innebär att 
komponenternas bedömda nyttjande-
period ligger till grund för avskrivningen. 
Mark är inte föremål för avskrivning.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:
 Antal år
Byggnader 10–60
Markanläggningar 10
Fordon, maskiner och  
övriga inventarier 5–10
Djur 5–10
IT-utrustning 3

Pågående nyanläggningar
Vid ny-, till- och ombyggnation 
aktiveras direkta kostnader.

Finansiella instrument
Anskaffningsvärdevärdering
Finansiella anläggningstillgångar 
har värderats till anskaffningsvärdet. 
Nedskrivningsprövning görs årligen 
post för post.

Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är värderat till ett genom-
snittligt anskaffningsvärde. Nedskriv-
ning av inkuranta varor sker i samband 
med inventering.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en 

legal eller informell förpliktelse till följd 
av en tidigare händelse, det är sanno-
likt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen 
och beloppen kan uppskattas på ett till-
förlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet 
för utflödet kan fortfarande vara osäker. 

En avsättning redovisas till den bästa 
uppskattningen av det belopp som 
krävs för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Avsättningar tas endast i 
anspråk för de utgifter som avsättningen 
ursprungligen var avsedd för. Avsätt-
ningar diskonteras till sina nuvärden där 
pengars tidsvärde är väsentligt.

Ersättningar till anställda
Pensioner
Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner 
redovisas enligt erhållna besked från 
SPP Konsult.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgifter för avgiftsbestämda pensions-
planer kostnadsförs löpande.

Nyckeltalsdefinitioner
Verksamhetsresultat
Resultat efter avskrivningar och 
jämförelsestörande poster men före 
finansiella intäkter och kostnader.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillna-
den mellan tillgångar och skulder.

Balanslikviditet (%)
Omsättningstillgångar inklusive lager 
mm i procent av kortfristiga skulder.
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NOT 4 LEASINGAVTAL – OPERATIONELL LEASING LEASETAGARE
 2014 2013
Under året har stiftelsens leasingavgifter uppgått till 616 598
 Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 596 616
Mellan 2 till 5 år 1 112 1 708
Senare än 5 år 0 0
 1 708 2 324

NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER
 2014 2013
BDO Mälardalen AB  
Revision av årsredovisning 212 81
Revision av resultatredovisning 130 95
Övriga tjänster 13 0

NOT 6 VERKSAMHETENS KOSTNADER
 2014 2013
Skansen gemensamt 8 785 8 778
Säkerhetsavdelningen 2 788 2 737
Kommunikationsavdelningen 17 082 13 525
Kulturhistoriska avdelningen 3 471 3 515
Park- och trädgårdsavdelningen 4 709 3 231
Program- och evenemangsavdelningen 11 142 7 420
Zoologiska avdelningen 9 910 10 760
Bygg- och fastighetsavdelningen 27 509 24 054
 85 396 74 020

NOT 7 PERSONAL
 2014 2013 
Medelantal anställda
Medelantal anställda har varit 267 256
varav kvinnor 164 156
varav män 103 100

Löner, ersättningar m.m.
Styrelse och Skansenchef 1 720 1 585
Tillsvidareanställda 65 498 63 488
Säsonganställda 25 423 24 295
 92 641 89 368
Sociala kostnader, pensioner mm 
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 29 636 29 699
Pensionskostnader 6 029 6 058
Övriga personalkostnader 3 206 2 874
 38 871 38 631
Totala löner, ersättningar, sociala  
kostnader och pensionskostnader 131 512 127 999

 Skansenchefen har, förutom ordinarie månadslön, rätt till en pensionsförsäkring enligt ITP-planen samt en 
pensionsförsäkring hos valfritt försäkringsbolag. Den sammanlagda pensionspremien, utöver ITP, år 2014 var 178 tkr 
(178 tkr). Uppsägningstiden från Skansens sida är 24 månader.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2014 2013
Andel kvinnor i styrelsen 43% 43%
Andel män i styrelsen 57% 57%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 44% 44%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 56% 56%
   

NOT 8 NETTORESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER
 2014 2013
Vinst vid försäljning av värdepapper 274 131
Förlust vid försäljning av värdepapper −42 0
Återförd nedskrivning av värdepapper 254 601
Utdelning på aktier och andelar 329 0
 815 732
   

NOT 9 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
 2014 2013
Övriga räntekostnader 1 159 1 011
 1 159 1 011

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK
 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 163 061 102 191
Inköp 5 045 60 870
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 168 106 163 061

Ingående avskrivningar −20 882 −15 830
Årets avskrivningar −6 085 −5 052
Utgående ackumulerade avskrivningar −26 967 −20 882

Ingående nedskrivningar −15 115 −15 115
Årets nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar −15 115 −15 115

Utgående redovisat värde 126 024 127 064

Bokfört värde byggnader 85 200 87 202
Bokfört värde mark 40 824 39 862
 126 024 127 064
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NOT 11 FORDON, MASKINER, INVENTARIER OCH DJUR
 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 74 935 55 224
Inköp 3 994 19 711
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 78 929 74 935

Ingående avskrivningar −30 267 −22 265
Årets avskrivningar −8 680 −8 002
Utgående ackumulerade avskrivningar −38 947 −30 267

Ingående nedskrivningar −1 646 −1 646
Utgående ackumulerade nedskrivningar −1 646 −1 646

Utgående redovisat värde 38 336 43 022

 Bland de nyanskaffade anläggningstillgångarna 2014 finns bland annat:
• Nya stolar till Sollidenscenens publikområde
• En ny djuranläggning för Guerezaapor har färdigställts och älghägnet har fått en upprustning
• Fd Wallins café på Galejanområdet har renoverats för en ny arrendator.

NOT 12 PÅGÅENDE INVESTERINGAR
 2014-12-31 2013-12-31
Pågående investeringar i byggnader och mark anläggningar 2 198 0
Pågående investeringar i maskiner, inventarier, fordon och djur 326 494
Utgående redovisat värde 2 524 494

NOT 13 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 11 764 11 293
Inköp 1 976 2 072
Försäljningar/utrangeringar −891 −1 601
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 849 11 764

Ingående nedskrivningar −535 −1 142
Försäljningar/utrangeringar 24 6
Återförda nedskrivningar 254 601
Utgående ackumulerade nedskrivningar −257 −535

Utgående redovisat värde 12 592 11 229

Av redovisat värde avser 9 108 tkr aktier och andelar samt 3 484 tkr räntebärande papper.  
Marknadsvärdet är 14 740 tkr (12 483 tkr).

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
 2014-12-31 2013-12-31
Förutbetalda kostnader 2 539 2 191
Upplupna hyresintäkter 2 780 2 529
Bankinsättningar efter årsskiftet 920 1 275
Upplupet anställningsstöd 46 72
Övriga upplupna intäkter 987 1 343
 7 272 7 410
   

NOT 15 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
   Reserverat Balanserat Årets 
 Grundkapital Egna fonder egen verksamhet resultat resultat
Belopp vid årets ingång 4 600 1 905 106 042 −8 196 9 175
Omföring f å resultat   9 903 −728 −9 175
Förändring av investeringsreserv     
Årets resultat     1 958
Belopp vid årets utgång 4 600 1 905 115 945 −8 924 1 958

NOT 16 AVSÄTTNINGAR
 2014-12-31 2013-12-31
Pensionsåtagande enl FPG/PRI 1 124 1 259
Upplupen löneskatt på pensionsåtagande 209 305
Trygghetsrådet 2 282 2 081
 3 615 3 645

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER
 2014-12-31 2013-12-31
Förfaller senare än 1 år men tidigare  
än 5 år efter balansdagen  
 23 000 23 000
 0 20 000
 23 000 43 000

 Avsikten är att vid förfall teckna nya lån på motsvarande belopp och påbörja amortering.

NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
 2014-12-31 2013-12-31
Villkorade gåvor/bidrag och fondavkastningar 31 143 35 291
Semesterlöneskuld 4 845 5 277
Upplupna löner och sociala avgifter 8 563 8 471
Övriga upplupna kostnader 2 569 1 787
Förutbetalda hyresintäkter 1 143 1 179
Förutbetalda årskort 3 224 2 964
Övriga förutbetalda intäkter 21 333
Skuld avseende fastighets- och löneskatt 759 793
 52 268 56 095
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Styrelsens underskrifter
Signatures of the Board

Stockholm den 17 februari 2015

Chris Heister
Ordförande
Chair

Henrik Ekman Sanne Houby-Nielsen

Soledad Piñero MisaInger Liliequist Per-Magnus Nilsson

John Brattmyhr
Verkställande direktör
Director

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 mars 2015
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Ove Olsson
Auktoriserad revisor
Authorized Public Accountant

Niklas Angestav
Verksamhetsrevisor
Accountant

FRILUFTSMUSEET SKANSENS UPPDRAG ÄR att, med gästen 
i centrum:
• Ge insikt om och upplevelser av Sveriges kultur och 

naturhistoria, i relation till samtiden och med sikte på 
framtiden. Skansen ska bedriva folkbildning, som en 
grund i verksamheten.

• Gestalta bilder av kultur och natur i Sverige, i huvudsak 
från 1700talet och framåt, utifrån dokumenterad 
kunskap och så trovärdigt som möjligt. Skansen ska  
vårda och bevara samlingarna av byggnader, föremål,  
växt och djurarter. Skansen ska vidare bidra till 
bevarandet av mångfald med betoning på nordiska djur 
och växter. 

• Vara en engagerande och lustfylld nationell mötesplats 
och en politiskt och religiöst obunden arena för en mång
fald av kulturyttringar. Skansen ska vårda och utveckla 
anläggningen som kultur och naturmiljö. Skansen ska 
vidare skapa goda förutsättningar för alla gäster, oavsett 
ålder och bakgrund, att mötas. 

• Inom ramen för uppdraget ska Skansen, utan att göra 
avkall på självständighet, kvalitet och trovärdighet, skapa 
en ekonomi som möjliggör egen utvecklingskraft. I detta 
ingår ett aktivt deltagande i ett varierat nationellt och 
internationellt samarbete. 

UTTRYCKET ”MED GÄSTEN I CENTRUM” är ett gästlöfte som 
innebär att:
• Skansen ska befästa och utveckla sin ställning som upp

skattat besöksmål för en stor och bred publik, i alla åldrar 
och från alla nationer. 

• Skansens gäster ska alltid mötas av ett mångsidigt utbud 
av högsta kvalitet och ett gott mottagande. Efter avslutat 
besök ska våra gäster vara nöjda och vilja rekommendera 
ett Skansenbesök till andra samt själva vilja komma 
tillbaka. 

• Alla Skansenmedarbetare ska sätta gästen i centrum och 
aktivt bidra till nöjda gäster. 

THE SKANSEN OPEN-AIR MUSEUM’S mission embraces 
the following tasks with focus on our visitors:
• Providing insights into Sweden’s heritage and natural 

history relative to the present day and with an eye on the 
future. Popular education will have a fundamental place 
in Skansen’s operations.

• Portraying life and nature in Sweden mainly from the 18th 
century onwards as accurately as possible based on well
documented knowledge. Skansen shall conserve the collec
tions of buildings and physical objects as well as species  
of plants and animals. Skansen shall also help to preserve  
diversity with a focus on Scandinavian animals and plants.

• Act as an engaging and enjoyable national meeting place 
and an arena independent of political or religious affili
ations for diverse cultural manifestations. Skansen shall 
conserve and develop the site and its buildings as both a 
natural and a historical environment. And Skansen shall 
promote opportunities for all visitors to meet regardless 
of age or background.

• Within the framework of its mission, Skansen shall, with
out detriment to its independence, quality and credibility, 
create a financial base that allows it to develop from its 
own resources. This will include active participation in 
a diversity of national and international collaboration.

THE EXPRESSION “FOCUS ON OUR VISITORS” is a promise 
to visitors that entails the following aspects:
• Skansen will affirm and develop its position as a major 

attraction for a large and diverse public of all ages and 
from all nations.

• Skansen’s visitors will always be offered a diversity of 
events of the highest quality and shall be well received. At 
the end of their visit they should feel pleased and eager to 
recommend Skansen to other people, as well as wanting 
to return themselves.

• All Skansen staff shall “focus on our visitors” and shall 
actively help to ensure visitor satisfaction.

Skansens uppdrag
Mission statement
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ALMA
Astrid Lindgrens Värld
Antikvariat Mats Rehnström
Betongindustri
Brandkontoret
Brandpool AB 
Calle Flygare Teaterskola
Carl Malmsten Furniture studies,
 vid Linköpings universitet
Cementa
Centrum för biologisk mångfald
Centrum för lättläst
Civilförsvarsförbundet Stockholm
Folkets Hus och Parker
FK Strömstararna
Fortum
Friluftsfrämjandet Stockholm
Fritidsutvecklarna Idrottsförvaltningen
Fruktbudet
FUB
Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar
Gunvor och Ivan Svenssons stiftelse till minne av deras son Ivan
Hantverkarna Stockholm
H.M. Konungens Hovstall
ICA Handlarna Öst
IF Metall
IOGT-NTO
Jernarbetarnas verkstadsklubb
Järnhandelns Intresseförening
Koloniträdgårdsförbundet
Konsumentföreningen Stockholm
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Kungsholmens Gymnasium/Stockholms musikgymnasium
LGO Musik AB
Live Nation
Linodlarföreningen Fransåker
Länsstyrelsen i Stockholm – enheten för lantbruksfrågor
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Norges Ambassad
Nöjet konsert AB
Operahögskolan
Postmuseum
Rabén & Sjögren
Romska Kulturcentret i Malmö

Rovdjurscentret D5 Stora
Saltkråkan AB
Saltå Kvarn
Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner
Skeppsholmens båtbyggarskola
SOS Barnbyar
Statens Kulturråd
Stiftelsen Friends
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Stockholms flugfiskecenter
Stockholms läns hemslöjdsförening
Stockholms Miljöförvaltning
Stockholms Ornitologiska Förening
Stockholms stad, Kulturförvaltningen
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Stockholms Stadsbibliotek
Stockholms Universitet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Stödföreningen Gershedens Folkets Hus
Svenska Folkdansringen
Svenska Institutet
Svenska Hembryggareföreningen
Svenska Jägareförbundet
Svenska Kyrkan i Stockholms Stift
Svenska Rovdjursföreningen
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Radio Berwaldhallen
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Sveriges Television 
Swedish Match 
Södermalms Stadsdelsförvaltning
Södra Skogsägarna
Teaterföreningen Krut
Titan Television
Träarbetarnas museum
Viltskadecenter
Världsnaturfonden WWF
Weber, Saint Gobain Byggprodukter 
Årstiderna 

Samt till Sten Modéer, som här får representera alla enskilda 
gåvogivare. 
We should also like to thank Sten Modéer as representative 
of numerous private contributors.

För värdefullt samarbete och stöd under 2014 vill Skansen framföra sitt varma tack till:
We are indebted to the following for their collaboration and support during 2014:
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Stiftelsen Skansen
Box 27807
SE-115 93 Stockholm
Sweden
www.skansen.se


