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Förord 
Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Vi ökar årligen med  
35 000 invånare – motsvarande ett Vallentuna kommun – fram till 2050 då vi beräknas 
bli cirka 3,4 miljoner invånare. Vi är i förändring.

Denna starka tillväxt medför både stora möjligheter och utmaningar för regionens 
konst- och kulturliv. Publikunderlaget växer, nya bostadsområden behöver integrera ett 
kulturperspektiv i planeringsprocesser för att främst barn och unga ska få möta kultur i 
vardagen, konstnärers behov av produktionsplatser och ateljéer är konstant. Som regio-
nal aktör – och i enlighet med Kulturstrategi för Stockholmsregionen, del av RUFS 2050 
– har vi ett särskilt ansvar att identifiera frågeställningar som är av regional karaktär. 
Och dit hör produktionsplatser för konstnärer. 

Dagens ateljéer och produktionsplatser ligger ofta i regionens absoluta kärna och är 
därmed inte sällan under press. Stockholms stad har under flera års tid arbetat för att 
förekomma denna utveckling genom att tillgängliggöra nya platser men kan inte ensam 
vara bärare av regionens konstpolitik. 

Samtidigt pågår ett intensivt arbete i kommuner i andra delar av regionen för att 
utveckla nya regionala stadskärnor. Här byggs redan för nya städer med planer att ge 
plats åt tiotusentals nya bostäder och arbetsplatser liksom att erbjuda stark regional till-
gänglighet, service och attraktivitet.  Som denna utredning visar finns både ambitioner 
och konkreta planer för hur konst och kultur ska ta plats i dessa nya städer, både utifrån 
befintliga kulturmiljövärden och idéer om framtidens kulturutbud. Den unika sats-
ningen på en utbyggd kollektivtrafik är också av betydelse.

Region Stockholms kulturförvaltning har anlitat Ann Larsson, tidigare bland annat 
direktör för Konstnärsnämnden, för att ta fram ett kunskapsunderlag om nuvarande 
situation och framtida möjligheter för produktionsplatser i regionen. Fokus har varit på 
bild- och formområdet och nya regionala stadskärnor som möjlig lokalisering. Ann har 
samtalat med ett flertal företrädare för bild- och formområdet liksom kommunala före-
trädare för utvecklingsarbetet med konst och kultur i de regionala stadskärnorna. 

Rapporten överraskar något i det att många yrkesutövande konstnärer redan idag  
verkar i flera delar av regionen. Av länets 26 kommuner ligger tio kommuner över genom-
snittet i landet gällande folkbokförda konstnärer och fem ingår i de tio i landet med flest 
verksamma konstnärer. Detta borde innebära att frågan om konstpolitiska insatser kan 
lyftas till fler. Liksom att det är ofrånkomligt att fler professionellt verksamma konst-
närer i framtiden kommer att behöva vidga sin geografiska bas i en växande region. 

Rapporten visar på många utmaningar, men pekar också på möjligheter. Jag är över-
tygad om att ökad dialog och samverkan mellan det fria kulturlivet, kommuner och oss 
som region är vägen framåt.

Eva Bergquist
Förvaltningsschef 
kulturförvaltningen
Region Stockholm
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Inledning
Stockholmsregionen är ett av Europas starka kreativa 
kluster liksom London och Berlin. Dessa kluster 
benämns utifrån sektorn kulturella och kreativa 
näringar som även omfattar konstarterna och de 
enskilda konstnärerna. Man kan se på området utifrån 
ekonomiska och tillväxtpolitiska hänsyn eller kultur-
geografiska men man kan även se området som 
varande en nyckelfaktor i en god livsmiljö, i ett dyna-
miskt och demokratiskt samhälle. Konsten och kultu-
ren som sammanhållande kraft i samhället. Det mest 
självklara som ofta tycks vara det svåraste, är att hävda 
kulturen och konstens egenvärde. 

Det finns ett flertal faktorer som utmärker dessa 
kluster, denna mångfald, men det finns också faktorer 
som utgör hinder. Samhällsförändringar som riskerar 
att motverka att regionen behåller sin roll som en plats 
där en mångfald av människor kan leva och bo. Att 
denna dynamik uppstår och fortgår av sig självt inbil-
lar vi oss inte gällande områden som näringsliv eller 
offentliga strukturer. Stockholmsregionen förändras i 
snabb takt och om kulturen och konsten ska fortsätta 
att vara en del av den samhällsutvecklingen krävs pla-
nering och insikt i hela den infrastruktur/ekologi som 
uppbär den.

Konsten i alla dess former, dess utövare och för-
medlare i form av bild- och formkonstnärer, scen-
konstnärer, författare, skribenter, musiker, producen-
ter, gallerister, musikklubbar, teatrar m.m. måste ha 
lokaler både för visning och produktion med för områ-
dena överkomliga hyror. Ökande hyresnivåer och en 
minskad andel av offentligt ägda byggnader gör att 
antalet lokaler för dessa grupper minskar i storstads-
regionerna. Det gör även att människorna inom  
sektorn tvingas byta privat bostadsadress och därmed 
riskeras hela grunden för den mångfald som ett krea-
tivt kluster utgör. Inte bara städernas centrum riskerar 
att tömmas på platser där konsten skapas utan hela 
storstads regionerna.  

1 Vissa former är inte enbart använda inom bild- och formområdet utan även en självklar del av andra konstarter, såsom exempelvis  
 performance inom scenkonst, ljudkonst inom musikområdet och konceptuella och projekt och blandformer inom flertalet.

I den här rapporten, och det konkreta arbetet som varit 
en del av uppdraget, är fokus på produktionsplatser  
för konstnärer inom bild-och formområdet i de yttre 
regionala stadskärnorna. Det kan tyckas vara en liten 
del i ett stort område, men produktionsplatser är en 
helt avgörande faktor för att hela bild- och form-
området ska fungera, som en del av det större kultur- 
och konstområdet. Behovet av produktionsplatser för 
konstnärer inom de andra konstområdena ord, musik, 
teater, dans och film i Stockholmsregionen är vare sig 
kartlagt eller tillfredsställande men för att synliggöra 
det behövs andra uppdrag.

Inom termen bild- och formkonstnärer omfattas 
konstnärer oavsett konstnärlig genre och teknik som 
fotografi, måleri, skulptur/installation, video/digitala 
media, performance, ljudkonst, konceptuella projekt 
samt olika blandformer.1 Här omfattas även konst-
hantverk, glas, keramik, textilkonst, smyckeskonst, 
grafisk formgivning, illustration, inredningsarkitektur 
och möbeldesign.

Fokus är yrkesverksamma konstnärer inom områ-
det bild- och formkonst. Gränserna för vem som är 
yrkesverksam är svåra att definiera då varken hög-
skoleexamen eller krav på heltidsinkomster från den 
konstnärliga verksamheten kan användas som krite-
rier. Bild- och formkonstnärer är ofta är verksamma 
långt efter det som vanligtvis är arbetande ålder. 
Utgångspunkten i förhållande till produktionsplats/
ateljé kan inte vara att utesluta grupper av konstnärligt 
kvalitativa orsaker, genre eller försörjningsgrad. Det är 
en fråga vid bedömning av offentligt stöd i någon form 
eller för medlemskap i den konstnärsdrivna fören-
ingen. Många ateljéföreningar väljer själva att ha en 
öppenhet för gränslandet mellan professionell/yrkes-
verksam, semi-professionell eller gentemot konstnärer 
som placeras i begreppet amatör, som är lika svårt att 
avgränsa. 
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Uppdraget 
Uppdraget har varit att under två månaders tid under-
söka förutsättningar för produktionsplatser för bild- 
och formkonstnärer med fokus på de tre kommunerna 
Järfälla, Haninge och Huddinge som alla utvecklar så 
kallade yttre regionala stadskärnor. Utredningen har i 
huvudsak genomförts genom intervjuer med företrä-
dare för dessa kommuner. Intervjuer har även genom-
förts med företrädare för konstnärsorganisationerna 
Konstnärernas riksorganisation (KRO) och Konstnärs-
centrum Öst samt ytterligare ett antal företrädare för 
bild- och formområdet.

Utredningen adresserar följande mål i Kultur-
strategi för Stockholmsregionen, del av den regionala 
utvecklingsplanen, RUFS 2050: ”Kulturdriven tillväxt 
och det kreativa företagandet bidrar till regional 
utveckling i en ledande tillväxt- och kunskapsregion”. 
Insatser för att detta uppnås är enligt strategin att 
stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling samt 
att använda kultur och kulturmiljöer som resurser i 
samhällsplaneringen. 

Utredningen har som ambition att besvara frågan 
om vad en ateljé- eller annan produktionsplats för 
konst och kultur kan bidra med i den regionala och 
lokala samhälls- och stadsutvecklingen och vilka av de 
utpekade kommunerna som är intresserade av etable-
ring av produktionsplatser. Vilka konst- och kultur-
verksamheter som kommunerna främst är intresse-
rade av att utveckla och angränsande verksamheter 
som man kan tänkas samverka med. Utredningen 
berör även kommunernas utmaningar och möjligheter 
att föra dialog med konst- och kulturlivet likväl de 
utmaningar som konstnärerna, genom deras intresse-
sammanslutningar ser gällande att utveckla plats för 
produktion av konst i kommunerna.

Uppdraget redovisas delvis i en intern återkoppling 
av samtal och övergripande analys till kulturförvalt-
ningen i Region Stockholm men även i denna rapport 
med rekommendationer om vägar framåt för Region 
Stockholm och medverkande kommuner.
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Vad är en produktionsplats 
för konstnärer? 
Det finns många ord för att beskriva ett rum för konst-
närlig produktion inom bild- och formområdet som 
studio, ateljé eller verkstad. Det finns en stark koppling 
mellan bild- och formkonstnärer och ordet ateljé som 
många inom området vill behålla. Man vill säkerställa 
grundläggande behov av utformning av lokalerna men 
också för att området inte ska nedprioriteras mot andra 
konstområden.

Produktionsplats används här som ett samlingsbe-
grepp för att förtydliga att det är ett rum där konst ska-
pas, oavsett rummets utformning. För att förstå kon-
stens infrastruktur är det av vikt att särskilja på 
produktionsplats och platsen där konsten möter en 
publik. Det kan vara samma plats men är ofta olika. 
Här skiljer sig konstarterna åt då flertalet konstnärer 
inom scen- och musikområdet även delvis vid produk-
tion befinner sig på visningsplatsen medan konstnärer 
inom bild- och formområdet oftast, med vissa undan-
tag, separerar från verket. Det behövs betydligt fler 
produktionsplatser i förhållande till visningsplatser/
publika platser för att konsten ska nå sina mottagare. 
Inom bild- och formområdet är den vanligaste formen 
av produktionsplats att en enskild konstnär har en 
egen lokal/rum för sitt konstnärliga arbete. 

Det finns många olika typer av produktionshus/
ateljéföreningar i både storlekar, organisation, ägande, 
utrustning och verksamheter. Flertalet ateljéfören-
ingar har 5–10 medlemmar och de riktigt stora ibland 
över 100 medlemmar.

Det som kan sägas är att konstområdena själva i 
samverkan med samhället funnit former för att skapa 
platser som möjliggör konstnärlig produktion. En 
självklarhet som kan behöva poängteras då området 
ibland enbart speglas vid brist av möjliga rum. En stor  
 
 

2 (Pearman, 2017)

andel av produktionsplatserna är en hyrd lokal av  
privat värd utan stöd av det offentliga, eller finns i 
anslutning till boendet.

What all artists need, he [Roman Sheppard- 
Dawson] points out, is very basic: a secure place 
to progress the work (and if physical, to store it 
when finished), plus (for most) a sense of 
like-minded people nearby. And time, he adds. 
Enough time to breathe. “I would love to have my 
own studio. The idea that a 4D artist only needs 
a laptop and a phone is only partly true. Nothing 
beats having a home – to have a space that I 
could really call my own and build my practice 
around.2  

För konstnären är hemmet, arbetsplatsen/ateljén/ 
studion och de andra platserna (gallerier, kollektiv-
verkstäder, konsthallar, utställningsplatser, utbild-
ningar/konstskolor, m.m.) som är av vikt för området/
branschen i alla delar lika viktiga. Placeringen av  
produktionsplatsen rent geografiskt kan ha betydelse 
för konstnärens yrkesmöjligheter/karriär. Har bild-
konstnären en ateljé som tidsmässigt tar lång tid att ta 
sig till är det exempelvis svårt att få en gallerist eller 
gästande utländsk curator att komma på besök. 

Det finns en generell tendens inom bild- och form-
området att söka sig till produktionsplatser där flera 
konstnärer samlas även om man i sitt arbete vill ha en 
egen ateljé, och även fler som konstnärligt vill arbeta 
kollektivt. Det ger ett socialt sammanhang, en mötes-
plats, som i sin tur ger många positiva sidoeffekter för-
utom de konstnärliga. Det finns även en tendens av att 
platser där konstarter och andra närbesläktade yrkes-
grupper blandas ökar. 
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Lokalernas utformning
De grundläggande behoven på produktionsplatsen kan 
vara svårt att generalisera då bild- och formkonstnärer 
idag arbetar i många olika tekniker och former. Den 
enskilda konstnären vill dessutom ofta skifta uttryck i 
olika projekt eller tidsperioder. 

Kulturförvaltningen i Uppsala gjorde 2014/15 en 
enkätundersökning för att kartlägga behov av ateljéer 
och projektateljéer bland professionella bildkonstnärer 
och konsthantverkare i kommunen. Följande behov 
formulerades:

• Oömma lokaler, gärna gamla industrilokaler
• Gärna i kluster med andra konstnärer inom andra 

konstområden och eller andra kulturella och  
kreativa näringar

• Centralt läge, närhet till kommunikationer
• Gemensamma utrymmen som kök, projektrum för 

tillfälligt behov av större yta, visningar eller samtal3 

Stockholms stads kulturförvaltning har ett omfat-
tande antal dokument som behandlar produktions-
platser för konstnärer från övergripande strategier  
till konkreta beskrivningar för planering. I kartlägg-
ningen ”God ateljé”4 har fastighetskontoret tillsam-
mans med kulturförvaltningen kartlagt befintligt eget 
bestånd av ateljéer, konstnärernas behov av utform-
ning och funktion av lokalerna samt hur de ser på 
framtidens ateljéer. Kulturförvaltningen har sedan i 
samverkan med fastighetskontoret tagit fram ett 
internt, ner i detalj konkret dokument, med koncept-
lösningar för att få fram fler ateljéhus.5  

I stadens ateljéplan och i konceptplanen har man 
valt att använda ett brett konstnärsbegrepp och 
omfatta konstnärer inom alla konstområden, dvs. ord, 
bild/form, musik, teater, dans och film. Termen kombi-
nationshus används för ateljéhus som möjliggör och 
rymmer produktionslokaler, samtal och gemensamma 
samlingsrum, utställnings- och workshopsytor och 
café. Husen är ofta konstnärsdrivna i form av fören-
ingar eller företag.6 Produktionshus som initieras av 
kommuner kombineras ibland med inkubatorsverk-
samhet och/eller tillfälliga arbetslokaler för unga 
konstnärer.

3 s. 8 (Kulturförvaltningen Uppsala kommun, 2015)
4 (Kulturförvaltningen/Fastighetskontoret, 2016)
5 (Stockholm stad, 2017)
6 s. 5, (Kulturförvaltningen/Fastighetskontoret, 2016)
7 s. 20, (Statens Kulturråd, 2010)
8 s. 42, (Kulturanalys, 2018)

Området har självt organiserat former för gemen-
samt ägda verkstäder och maskiner som kräver större 
utrymmen och kostsamma investeringar i så kallade 
kollektivverkstäder. I Stockholmsregionen finns KKV, 
Konstnärernas kollektivverkstad, nu omlokaliserad 
från Nacka till Farsta med stöd av Region Stockholm 
och Stockholms stad. KKV och SITE, produktionshus 
för dans- och scenkonstnärer, är sedan 2017 samlat i 
gamla telestaden under det gemensamma namnet 
Konstverket. G-studion i Värmdö kommun har verk-
städer för keramik och glas. Många ateljéhus har egna 
mindre verkstäder vilket också ibland finns i samband 
med äldre kulturmiljöer såsom exempelvis en lito-
grafisk verkstad i Litografiska museet på Sundby gård i 
Huddinge. 

Varför ska produktionsplatser för konstnärer  

finnas med i den regionala och lokala samhälls- 

och stadsutvecklingen?

Argumenten för att det offentliga ska planera för att 
produktionslokaler för konstnärlig verksamhet ska  
finnas kan i stort delas upp i två delar med en rad 
underliggande argument. För det första är det en helt 
avgörande grund för att hela bild- och formområdet 
ska fungera. Det andra är för att konst och kultur utgör 
en del av ett socialt hållbart samhälle med en god livs-
miljö där människor vill leva och bo.

Produktionslokalen som fundament i en sektor

Det finns ingen uppdaterad nationell statistik över 
antal besök på utställningar inom bild- och formområ-
det. Den senaste är från 2009 och visar på nästan 3 
miljoner besök, varav drygt 1 miljon i Stockholms län.7  
I en kulturvaneundersökning anger 40 procent att de 
någon gång det senaste året besökt en konstutställning 
och 30 procent att de själva någon gång under året 
tecknat eller målat.8 

Nationellt beräknas hela sektorn kulturella och  
kreativa näringar omfatta ca 3 procent av brutto-
nationalprodukten och anställa 144 000 personer 
2014. I Stockholmsregionen finns 52 310 verksamheter 
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med 63 000 anställda inom området.9 I hela Sverige 
omsatte gallerier och konsthandlare 1,3 miljarder kro-
nor år 2015. Auktionsföretagens försäljning av konst 
uppgick till 361 miljoner kronor 2016. Årligen köps 
offentlig konst för ca 120 miljoner kronor, varav kom-
munerna står för ca 60 procent. Konstföreningar köper 
årligen in konst för ca 60 miljoner kronor. Även Region 
Stockholm är en stor beställare av offentlig konst till 
vårdmiljöer och har satsat 220 miljoner kronor bara 
inom ramen för programmet Framtidens hälso- och 
sjukvård under senare år. 

Exporten av konst varierar mellan 100–350 miljoner 
kronor årligen och importen mellan 100–260 miljoner 
kronor med en topp på 600 miljoner kronor vid millen-
nieskiftet.10  

Den statliga utbildning- och kulturpolitiken inklu-
sive konstnärspolitiken stödjer enskilda konstnärer 
inom samtliga konstområden från utbildning till 
enskilda stipendier, internationalisering och andra 
främjande former. Konstnärspolitiken främjar konst-
närer i alla kommuner och regioner.

Den kommunala kulturpolitiken har ett fokus på 
bibliotek, folkbildning och eget kulturellt skapande 
bland invånarna. Kultur för och med barn och ungdom 
är alltid prioriterat och då främst genom kulturskolan. 
Gällande professionell konst och kultur centreras med-
len till det publika mötet och där har offentlig gestalt-
ning, det vill säga offentlig konst i form av bild- och 
formkonst en särställning. 

Kommuner och regioner har ansvaret för plane-
ringen av bostäder, lokaler för kultur- och fritidsverk-
samhet, offentlig verksamhet och näringslivsutveck-
ling. Att bild- och formkonstnärer har fungerande 
produktionslokaler är en del av detta samhällsbygge. 
Förutsättningen för att hela den bild- och formsektor 
som beskrivits ovan ska fungera, vilar på att konst-
närerna har tillgång till produktionslokaler. 

Ännu ett konkret argument för att det offentliga på 
alla nivåer behöver ta ett ansvar för att konstnärerna 
inom bild- och formområdet har produktionslokaler 
samt kollektivverkstäder är de beställningar man  
kontinuerligt gör av offentlig gestaltning samt inköp av 
lös konst, speciellt i regioner som expanderar.

9 https://tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativa-naringar/kreametern---statistik.html
10 s. 3, (Konstnärernas Riksorganisation, 2017)
11  (Prop. 2017/18:110 Politik för en gestaltad livsmiljö)
12 (Stockholms läns landsting, 2018)
13 s. 11–15, (Stockholms läns landsting, 2018)
14 s. 189, (Stockholms läns landsting, 2018)

Konstnärens produktionsplats en del  

av samhällsbygget

Enligt de nya nationella målen för gestaltad livsmiljö, 
beslutade av riksdagen 2017/18, ska konsten vara en 
integrerad del i samhällsplaneringen. Fokus här är just 
gestaltningen av livsmiljöerna i sin helhet samt den så 
kallade offentliga konsten/gestaltningen.11 Regeringen 
har tillsatt en riksarkitekt och kommuner arbetar med 
att utveckla samverkan mellan fastighetsförvaltning, 
exploateringskontor och enheter inom kulturförvalt-
ningen som hanterar de offentliga konstuppdragen. 

Att planera och skapa rum för produktion av konst 
inom olika konstområden samt rum för publika möten 
är ytterligare ett led som måste hanteras såväl i de för-
sta stegen av etablering av nya områden, som ombygg-
nation av äldre. Här behövs också en bredare kompe-
tens som omfattar samtliga konstområden.

”En tillgänglig region med en god livsmiljö” är ett av 
de övergripande målen i Stockholmsregionen utveck-
lingsplan, RUFS 2050.12 Vidare är kulturupplevelser, 
möten och bildning motsvarande mål i den regionala 
kulturstrategin för att uppnå en sådan god livsmiljö. 
Kultur kan bidra till ökad gemenskap och fungera som 
socialt kitt genom möten, upplevelser, skapande och 
reflektion. Kulturen stärker även demokratin och 
bidrar till regional tillväxt. 

Att stärka möjligheterna för konstnärlig utveckling 
är ett av de fyra insatsområdena i Kulturstrategi för 
Stockholmsregionen och där framhålls speciellt beho-
vet av goda arbets- och näringsvillkor samt fysiska 
rum för skapande för professionella kulturskapare.13 

”För att främja en kulturdriven tillväxt behövs 
en infrastruktur för kulturen och goda förut-
sättningar för kreativa företag att verka i  
Stockholmsregionen. Det handlar om hela den 
konstnärliga utbildningskedjan från kultur-
skola till satsningar på konstnärliga högskolor, 
det professionella kulturlivets förutsättningar 
att verka och tillgång till lokaler att skapa i.”14  
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Personer som på olika sätt arbetar professionellt med 
konst och kultur är också invånare som utgör en av  
förutsättningarna för att skapa det goda samhället. 
Den professionella kulturen och konsten kan inte bara 
vara besökare i kommunen. Barn och unga som själva  
skapar eller deltar i kulturella aktiviteter inom kultur-
skolan eller på egen hand, behöver även se att det finns 
möjligheter att fortsätta bo och leva i sin kommun som 
professionellt utövande konstnär.

”En utmaning är att ännu tydligare ta tillvara 
kulturens inkluderande roll som stärker demo-
krati och delaktighet. Tillgången till mötes-
platser för upplevelser, deltagande och eget  
skapande är avgörande för ett inkluderande 
samhälle särskilt för barn och unga.”15  

15 s. 188, (Stockholms läns landsting, 2018)
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Kommunala stöd till 
bild- och formområdet
I förhållande till konstarterna antar kommunerna i 
landet generellt en utbudspolitik för att motsvara en 
efterfrågan hos invånarna med fokus på barn och 
unga. Man köper till exempel in föreställningar av 
scenkonst och musik, visar utställningar av bild- och 
formkonst eller stödjer en lokal biograf. De kommu-
nala insatserna på kulturområdet fokuseras i regel 
runt biblioteket, kulturskolan och stöd till det lokala 
föreningslivet. Här skiljer sig självklart kommuner åt 
beroende på storlek och invånarantal men även i de 
allra minsta kommunerna finns enligt lag ett bibliotek 
och oftast i anslutning till den en konsthall. Konsthal-
len kan vara så liten som en korridor men är ändå en 
permanent yta för utställningar. 

Offentlig konst, även kallad offentlig gestaltning, är 
också en kommunal angelägenhet i merparten av kom-
munerna och hanteras ofta av en egen enhet eller av en 
specifik tjänst. Det är en styrka för bild- och formområ-
det att man på kommunal nivå stödjer ett konstnärligt 
uttryck för vuxna av yrkesverksamma konstnärer där 
man annars ofta fokuserar sina resurser på konst för 
och/eller med barn- och ungdom som exempelvis inom 
dansområdet.

Stöd till enskilda konstnärer inom  
bild- och formområdet
Former för direkt stöd till bild- och formkonstnärer 
finns i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö, och börjar även utvecklas i andra större 
svenska kommuner som Gävle, Norrköping, Umeå, 
Uppsala, Värmdö och Örebro. 

Stödet på kommunal nivå till enskilda konstnärer 
inom bild- och formområdet särskiljer sig delvis från 
andra konstområden. 

16 Enprocentsregeln föreslogs redan 1937 av dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg. Regeln tillämpas idag av flertalet  
 kommuner och regioner och innebär att en procent av bygg- och ibland även renoveringskostnader avsätts för konstnärlig  
 gestaltning. (Wikipedia)

Stödformer är:
• Ateljékontrakt i lokal som ägs av kommunal för-

valtning eller kommunalt bolag. Kan vara i ett ateljé-
hus med flera konstnärer eller en enskild ateljé i ett 
hus med annan verksamhet eller bostäder. I regel är 
hyran reducerad.

• Kommunen som mellanhand – En kommun hyr 
lokal av privat värd. Kommunen hyr sedan i andra 
hand ut till en ateljéförening eller till ett flertal 
enskilda konstnärer och säkrar därmed ansvaret 
gentemot värd samt reducerar ofta hyran gentemot 
konstnärerna.

• Ateljéstöd i form av bidrag för att reducera hyres-
kostnad. Stödet ges till konstnär oavsett vem som 
äger lokalen.

• Stöd till kollektivverkstäder i form av verksam-
hetsbidrag eller föreningsstöd och/eller investe-
ringsstöd för utrustning.

• Föreningsstöd/verksamhetsstöd till ateljé-
föreningar.

• Stipendier, enstaka stipendier som ges till ett fåtal 
konstnärer per år. (Stipendier kan även finnas för 
konstnärer inom andra konstformer)
 

Indirekta stödformer:
• Offentlig gestaltning/konst och lösinköp av offentlig 

konst, i många fall inom ramen för den så kallade 
enprocentregeln16 

• Skapande skola (även för andra konstformer)

Det speciella med stödet till bild- och formkonstnärer 
är att det till stor del formar sig runt stöd för lokal till 
enskilda individer som inte är anställda i ett offentligt 
ägt bolag eller en institution. Vid ansökan krävs att 
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konstnären kan visa på att den är yrkesverksam, men 
därefter finns oftast inte några krav på den konstnär-
liga produktionen eller återredovisningskrav på vad 
konstnären har producerat eller visat för en publik. Det 
här är en rimlig hållning från det offentliga med argu-
mentet att ge konstnärlig frihet men även då det kan 
ses som ett stöd i gränslandet av kultur- och närings-
verksamhet.

Stöd till ateljéföreningar och ateljéhus 
Stödet till ateljéföreningar kan jämföras med stöd som 
ges till den fria sektorn inom scenkonsten för att täcka 
delar av produktions- och hyreskostnader, men inom 
scenkonsten med tydliga krav som att gruppen måste 
ge publika föreställningar i kommunen osv. Till viss del 
kan liknande krav/uppdrag finnas om att öppna upp 
verksamheten publikt i form av ”öppet hus” eller i att 
arrangera workshops för barn- och unga när ateljé-
föreningen stöds med ett kommunalt bidrag.

Det finns exempel på rena produktionslokaler som 
ägs offentligt och som nyttjas av konstnärer inom 
andra konstområden, exempelvis dansstudios, men 
inte i den omfattning som inom bild- och formområdet. 
Historiskt finns en lång tradition av att det offentliga 
formar och äger ateljéhus. Det är vanligt att upplåta 
kulturminnesmärkta byggnader, ofta i kulturmiljöer, 
till bild- och formkonstnärer som ateljéer och verkstäder. 

De första kommunalt ägda ateljéhusen i Stockholms 
stad tillkom på 1960-talet för att stödja konstnärer som 
förlorade sina ateljéer i samband med den så kallade 
citysaneringen.17 I perioder har det till och med funnits 
områden där man byggt ateljélägenheter i bostads-
hus.18 I Göteborg byggde allmännyttan i perioden 
1950–1970-talet mer än 100 ateljébostäder, varav  
30 återstår.19 I Stockholmsområdet byggdes ateljé-
bostäder ibland annat Västberga, Hässelby strand och 
Björkhagen. Stockholms kulturförvaltning fördelar de 
ateljébostäder som återstår.

Nedan beskrivs det offentliga stödet i form av 
ateljéer och ateljéstöd i Stockholms stad och Värmdö 
kommun. För en lista över de ateljéföreningar och pro-
duktionshus i Stockholmsregionen som utredningen 
noterat under utredningsperioden, se bilaga 1. 

17 s. 4 (Kulturförvaltningen, Stockholm Stad, 2016)
18 Idag används ofta termen ateljébostäder vid byggande ofta exklusiva bostadsrätter med stora fönster och hög takhöjd men  
 utan någon som helst koppling till konstnärlig verksamhet.
19 s. 15 (Ivsted, 2017)
20  (Kulturförvaltningen/Fastighetskontoret, 2016, Stockholm Stad, 2016)

Stockholms stad
Stockholms stad intar en särställning i regionen med 
ett omfattande stöd i olika former till bild- och form-
konstområdet som utgår från Kulturförvaltningen 
men även från fastighetskontoret och de kommunala 
fastighetsbolagen. 

Kultur- respektive fastighetsnämnden fastställde  
i december 2016 en gemensam ateljéstrategi för  
perioden 2017–2020.20 Strategin föregicks av ett  
flertal kartläggningar och utredningar, se litteratur-
förteckning.

Kommunen redovisar i strategin ett innehav av 
totalt 450 ateljéer genom egen förvaltning och kommu-
nala bolag som fördelas på 18 ateljéföreningar samt 
enskilda kontrakt. Den normala kontraktstiden ligger 
på tre år, men ateljéföreningarnas kontrakt löper på 
fem år. Inga uppgifter finns om det totala antalet 
ateljéer i kommunen som hyrs direkt av privat värd 
men omfattningen är betydande.

Förvaltningen ska enligt strategin successivt öka 
stödet så att fler konstnärer kan omfattas av stadens 
ateljéstöd. 2016 fördelades stödet till 580 bild- och 
formkonstnärer (samlat belopp 7,1 miljoner kronor) 
och det ska fullt utbyggt omfatta cirka 855 konstnärer 
år 2020. Ateljéstödet kan ges till konstnärer som har 
kontrakt i någon av stadens ateljéer eller hyr privat. 
Konstnären måste vara bosatt i Stockholm men ateljén 
kan vara placerad både i kommunen och kranskommu-
nerna till Stockholm.

Kulturförvaltningen i Stockholms stad har inrättat 
en tjänst som benämns ”kulturlots” med uppgiften att 
arbeta proaktivt för att hitta nya etableringar för pro-
duktionsplatser. Kulturlotsen arbetar i nära samver-
kan med fastighetskontoret. Frågan om nya produk-
tionslokaler för konstnärer har prioriterats av 
kulturförvaltningen vars direktör tillsammans med 
kulturlotsen kontaktat samtliga större fastighetsbolag 
i staden för att föra dialog om frågan. Arbetet med pro-
duktionslokaler omfattar även konstnärer från andra 
konstområden. Hittills har arbetet lett till att 130 nya 
ateljélokaler i fyra ateljéhus etablerats 2017–2018, se 
vidare bilaga 1.
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Värmdö kommun 
Förutom Stockholms stad är Värmdö den enda kom-
munen i regionen som har ett ateljéstöd för bild- och 
formkonstnärer. Konstnären måste både vara skriven 
och ateljén placerad i kommunen. Stödet är treårigt 
och omfattar en summa på 10 000 kronor per år för 
upp till 40 konstnärligt yrkesverksamma personer.

Den starka närvaron av konstnärer, formgivare och 
konsthantverkare i ateljéföreningen G-Studion i de 
gamla fabrikslokalerna som tillhört Gustavsbergs 
porslinsfabrik utgör en stor del av underlaget för  
Värmdös starka konstnärliga profil i regionen. Ateljé-
föreningen omfattar ca 100 utövare i tre byggnader. 

Under senare år har såväl Värmdö kommun som 
ateljéföreningen varit aktiva för att finna långsiktiga 
lösningar på ägande och förvaltning av de byggnader i 
Gustavsberg som ägs av kommunen.
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Konstnärernas demografi och 
situation i Stockholmsregionen
Konstnärer är liksom befolkningen i övrigt i Sverige 
centrerad till storstadsområdena. Konstnärsnämn-
dens undersökning, Konstnärernas demografi, 
inkomster och sociala villkor (2016), gjord på hela 
konstnärsgruppen, alla konstområden, och baserad på 
Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik visar att 
50 procent av konstnärerna är folkbokförda i Stock-
holmsregionen och hela 70 procent i någon av de tre 
storstadsregionerna i Sverige. 

Nedbrutet på konstområden syns vissa skillnader 
då konstnärer inom dansområdet är starkast centre-
rade till storstäderna, 84 procent, medan konst-
områdena bild och form samt musik har en något 
större spridning över landet.

I undersökningen från Konstnärsnämnden anges 
antalet personer i konstnärsgruppen i relation till 
befolkningens storlek i åldersgruppen 20–66 år21.  
För hela landet är siffran 3,8 konstnärer inom samtliga 
konstområden per 1000 invånare i åldersgruppen.  
För Stockholmsregionen är andelen 8,06 vilket kan 
jämföras med Skåneregionen 3,8 och Västra Götalands-
regionen 3,66. 

Samma starka centrering av konstnärers bostadsort 
kan ses i de tre storstadsregionerna men i en annan 
skala. Huvudparten av konstnärerna bor i den centrala 
staden/kommunen. Majoriteten av konstnärerna i 
Stockholmsregionen är folkbokförda i Stockholms stad 
med 14,1 konstnärer per 1 000 invånare men hela 10 
kommuner i Stockholmsregionen ligger över genom-
snittet i Sverige och fem av kommunerna är bland de 10 
med flest konstnärer. 

21 Konstnär är en yrkesgrupp och jämförs därmed inte med hela befolkningen.
22 KRO Öst har 1 175 medlemmar 2018 varav 862 boende i Stockholm stad. (KRO Öst, 2018)
23 s. 24 (Konstnärsnämnden, 2016)

Konstnärernas spridning i  
Stockholmsregionen 
Eftersom befolkningsantalet skiljer sig kraftigt åt i 
olika kommuner är antalet konstnärer mycket stort i 
Stockholms stad i förhållande till de andra kommu-
nerna i regionen. Cirka 75 procent av regionens konst-
närer inom samtliga konstformer kan beräknas vara 
folkbokförda i Stockholm stad. Exempelvis var 73 pro-
cent av bild- och formkonstnärerna som är medlem-
mar i Konstnärernas riksorganisation (KRO) Öst 
boende i Stockholms stad 201822. 

Antalet konstnärer 20 år och äldre inom alla konst-
områden i Stockholmsregionen beräknades till 13 505  
i Konstnärsnämndens undersökning och av dem var  
5 240 bild- och formkonstnärer. 23 Undersökningen 
omfattar en trolig huvudpart av samtliga konstnärer 
men hade inte som uppdrag att i antal räkna alla konst-
närer så man bör räkna med att det totala antalet 
yrkesverksamma konstnärer i regionen är något högre. 

Då andelen konstnärer per tusen invånare är ett 
mått som delvis osynliggör skillnader i befolkningens 
storlek har nedanstående tabell tagits fram som även 
visar antalet konstnärer per kommun i åldern 20–66 
år. Men här bör återigen understrykas att det totala 
antalet konstnärer i samtliga kommuner bör vara 
högre då många personer inom dessa yrkesgrupper är 
aktiva i högre ålder samt att undersökningen i grunden 
inte har utgett sig för att beräkna samtliga konstnärer.
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Tabell 1. Andel/antal konstnärer, samtliga konstområden, 20 – 66 år, per kommun i Stockholmsregionen  

Kommun Per 1 000 invånare24 Invånare 20–66 år25 Ca antal konstnärer 
20–66 år

Andel i regionen

Stockholm 14,1                  602 499                   8 495    75,2%

Värmdö 7,9                     23 728                                187    1,7%

Nacka 7,5                     56 811                                426    3,8%

Lidingö 7                     25 362                                178    1,6%

Vaxholm 6,8                        6 356                                   43    0,4%

Ekerö 6,2                     15 176                                   94    0,8%

Solna 5,2                     50 262                                261    2,3%

Danderyd 4,9                     17 269                                   85    0,7%

Sundbyberg 4,2                     29 801                                125    1,1%

Österåker 4                     23 767                                   95    0,8%

Tyresö 3,6                     26 256                                   95    0,8%

Huddinge 3,3                     63 832                                211    1,9%

Sollentuna 3,2                     40 805                                131    1,2%

Vallentuna 3                     18 579                                   56    0,5%

Täby 2,8                     37 794                                106    0,9%

Norrtälje 2,7                     32 873                                   89    0,8%

Salem 2,7                        9 029                                   24    0,2%

Södertälje 2,3                     56 605                                130    1,2%

Haninge 2,3                     50 597                                116    1,0%

Järfälla 2,2                     41 952                                   92    0,8%

Nynäshamn 2,1                     15 917                                   33    0,3%

Botkyrka 2                     54 772                                110    1,0%

Upplands-Bro 1,7                     15 243                                   26    0,2%

Upplands Väsby 1,6                     25 603                                   41    0,4%

Sigtuna 1,6                     26 994                                   43    0,4%

Nykvarn 1,6                        5 657                                      9    0,1%

  Totalt antal konstnärer  11 301     

24 s. 24 (Konstnärsnämnden, 2016)
25 SCB, http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=bdf-
d2f78-15c1-4966-acf7-e2d2664ab1fb

En av de mest komplexa frågorna att hantera i den 
offentliga kulturpolitiken ligger gömd i statistiken att 
konstnärerna och även andra yrkesgrupper inom 
konst- och kultursektorn i huvudsak är boende i stor-
stadsregionerna. Det betyder inte att de alltid arbetar, 
producerar, förverkligar eller visar sin konst där. På 
samma sätt producerar och visar konstnärer boende i 

andra delar av landet sin konst även i storstäderna. 
Konst- och kultursektorn, liksom i en bredare defini-
tion kulturella och kreativa näringar, är ett område 
med stor geografisk rörlighet och samtidigt en stark 
centrering, urbanisering och internationalisering. 
Dessa faktum utmanar ramar och förhållningssätt för 
en kommunal, regional men även statlig kulturpolitik.
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Nuläget för konstnärer  
och produktionsplatser i  
Stockholmsregionen

Stockholmsregionen är ett av de mest expansiva områ-
dena i Europa och har de högsta lokalhyrorna i Sverige. 
Antalet konstnärer alla kategorier i förhållande till 
invånare är, som påvisats ovan, högst i landet och anta-
let ökar med inflyttning. Konstnärsnämndens senaste 
undersökning omfattade, som vi kunnat se ovan, 5 240 
bild- och formkonstnärer bosatta i Stockholmsregionen. 
I regionen finns en stor del av konstområdets struktu-
rer, organisationer och utbildningar som Kungliga 
Konsthögskolan, Konstfack och andra konsthögskolor 
som tillsammans utexaminerar drygt 100 bild- och 
formkonstnärer per år. Här finns även ett antal hög-
skoleförberedande och yrkesinriktade utbildningar 
inom området. 

Konstområdet berikas även självklart av konstnärer 
utan en formell utbildning, liksom av inflyttande 
konstnärer i en allt rörligare global kultur- och 
konstvärld och däribland även konstnärer bland flyk-
tingar och andra skyddsbehövande.

Stockholmsregionen har de senaste tio åren utveck-
lats starkt inom sektorn kulturella och kreativa 
näringar. Design, mode, mat, spel, film, reklam och 
delar av musikbranschen har klivit fram och utgör nu 
en självklar del av inte bara bilden av det samtida  
Sverige, utan är också en kommersiell framgång.  
Branscherna skapar produktionsplatser som A-huset26 
i gamla Arkitekturhögskolans lokaler eller Alma27 i 
Designskolan Beckmans gamla lokaler, båda lokalise-
rade på Östermalm i Stockholms innerstad. Produk-
tionsplatser som kopplar upp sig mot andra liknande 
platser i andra globala center. Miljöer som utformas 

26 http://www.ahousestockholm.com
27 https://thisisalma.com
28 15 (Mayor of London, 2014)

och inreds för att passa in en livsstil tillhörande en  
global sfär och med höga intäkt- och kostnadsnivåer. 

Inom alla konstområden, så även inom bild- och  
formområdet, finns en mindre grupp som, åtminstone 
periodvis, uppvisar höga inkomster. Det komplexa är 
att det finns grupperingar och fält inom samma konst- 
eller kulturområden av hög kvalitet, som kanske är 
konstnärligt mer intressanta och även de med egna  
globala nätverk. Men de befinner sig inom fält där 
ersättningen för arbetet/produkten/konstverket inte 
står i proportion till arbetad tid, inte ens när man  
arbetar för en offentligt ägd institution. 

Därav behövs lokaler med för området överkomliga 
hyresnivåer i storstadsregionen såväl för unga som för 
äldre, mer etablerade konstnärer och andra verk-
samma inom konst- och kulturområdena. I London har 
man i en undersökning kommit fram till att det finns 
ungefär 8 600 ateljéer/studios för konstnärer inom 
bild- och formområdet och 82 % av dessa har ägare 
som ser som sin uppgift att tillhandahålla lokaler med 
reducerade hyror, eller ägs av välgörenhets- eller ide-
ella organisationer.28 

Hyreskostnaderna för lokaler i regionen ökar stadigt, 
område efter område renoveras och nya områden 
exploateras. En stor andel, troligtvis huvudparten av 
alla produktionsplatser för konstnärer, är lokaler som 
hyrs på en öppen kommersiell marknad med en kon-
traktstid om tre-fem år. Generellt söker man upp loka-
ler som har låg hyra, ofta är orenoverade och inte sällan 
är av karaktären rivningskontrakt. 
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Medianinkomsterna för konstnärer är generellt låga 
och ökar inte i samma takt som de generella löneök-
ningarna i Sverige.29 Det är därmed en stor andel av 
dessa hyresgäster som i sin professionella yrkesverk-
samhet ständigt behöver hantera ett hot om att flytta. 
Konstnärlig verksamhet inom alla konstområden 
trycks ut från de centrala delarna av staden och dess 
närförorter, både produktionslokalerna och visnings-
lokalerna. Till och med de konstnärliga utbildningarna 
och institutionerna har problem med att finansiera de 
höga hyreskostnaderna. 

Höga hyror i Stockholmsregionen
Ekonomistyrningsverket har bland annat till uppgift 
att ta fram vissa underlag för den statliga sektorns 
lokalhyror och för 2019 anger de rikthyror enligt tabell 
2 nedan.30 Tabellen tydliggör de mycket stora skillna-
derna i hyresnivåer i landet, också inom Stockholms-
regionen. Den generellt höga hyresnivån i regionen  
gör att endast två kommuner, Upplands-Bro och  
Österåker, har låga nivåer.31

29 s. 37, (Konstnärsnämnden, 2016)
30 s. 2,  (Ekonomistyrningsverket, 2018)
31 s. 2,  (Ekonomistyrningsverket, 2018)
32 http://www.kro.se/content/nu-startar-vi-en-kartläggning-av-ateljéföreningars-situation-och-behov
33 https://www.facebook.com/produktionsplatserna
34 http://www.mossutstallningar.com/konst/studio-mossutstallningar

Befintliga produktionsplatser under press 
Det finns ingen instans som hittills genomfört en kart-
läggning över antalet produktionsplatser för bild- och 
formkonstnärer i Stockholmsregionen eller nationellt. 
KRO började i oktober 2018 att samla information om 
ateljéföreningar och produktionsplatser nationellt 
bland sina medlemmar32 i samverkan med bildandet av 
ett nytt nätverk för produktionsplatser för konstnärer i 
Stockholmsregionen33 Då man inte kartlagt nuläget för 
att se hur stor andel av de yrkesverksamma konst-
närerna som idag har en ateljé/studio är det mycket 
svårt att mer exakt beräkna behov idag och i framtiden. 

Stockholm stads kulturförvaltning har kännedom 
om att cirka 450 konstnärer riskerar att bli av med sina 
lokaler inom en snar framtid i regionen, bland annat 
för ateljéhus som WIP:Sthlm, Färgkontoret i Liljehol-
men och G-studion i Värmdö kommun är situationen 
osäker. Mossutställningar i Frihamnen i Stockholm 
har lagts ned vilket innebar att drygt 100 konstnärer, 
kulturutövare och företag förlorade sina lokaler.34  

Många befintliga ateljélokaler har eftersatt renove-
ringsbehov, vilket även inkluderar ateljéer som ingår i 
Stockholms stads bestånd. Det betyder att många bild- 
och formkonstnärer står inför en situation med höjda 
hyresnivåer. 

Tabell 2. Rikthyresnivåer som tillämpats vid framtagning av underlag för prisomräkning av  

Ekonomistyrningsverket samt rikthyresgrupper för kommuner, kronor per kvadratmeter31

Grupp Rikthyresgrupper Rikthyra  
kr/m2 år 2019

1 Stockholm innanför tullarna 3 875 (+150)

2 Stockholm utanför tullarna, Solna och Sundbyberg 2 100 (+75)

3 Göteborg, Malmö, Uppsala, Danderyd och Nacka 1 750 (+50)

4 I huvudsak kommuner nära Stockholm ochvissa större städer 
Gävle, Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Lidingö, Linköping, Lund, Mölndal, Norrköping,  
Nyköping, Sollentuna, Sundsvall, Södertälje, Täby, Umeå, Västerås, Örebro

1 400 (+50)

5 Övriga kommuner 1
Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Falun, Halmstad, Haninge, Hudiksvall, Härryda, Järfälla, Kalmar,  
Karlskrona, Karlstad, Luleå, Nynäshamn,Partille, Sigtuna, Tyresö, Upplands Väsby, Vaxholm,  
Ängelholm, Örnsköldsvik, Östersund

1 175 (+75)

6 Övriga kommuner 2
Borlänge, Burlöv, Ekerö, Enköping, Eslöv, Gotland, Håbo, Hässleholm, Karlshamn, Katrineholm, 
Kiruna, Kristianstad, Kungsbacka, Kungälv, Kävlinge, Landskrona, Lerum, Lomma, Norrtälje, 
Nykvarn, Ronneby, Salem, Sandviken, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Stenungssund, Svedala,  
Trelleborg, Trollhättan, Uddevalla, Upplands-Bro, Vallentuna, Varberg, Vellinge, Värmdö,  
Värnamo, Växjö, Ystad, Öckerö

1 000 (+25)

7 Övriga kommuner 3 800(+25)

Inom ( ) anges förändringen av rikthyresnivån sedan föregående år.
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Förutsättningar för  
produktionsplatser i yttre  
regionala stadskärnor

Stockholmsregionen tillhör en av Europas snabbast 
växande regioner. För att möjliggöra denna expansion 
pekar den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, 
bland annat ut behovet av en utvecklad flerkärnig 
region. Nya städer som både kan avlasta den centrala 
stadskärnan och utveckla egna identiteter samt sam-
manlänkas med varandra. I utvecklingsplanen utpe-
kas åtta så kallade yttre regionala stadskärnor som nu 
växer fram som städer med urbana kvaliteter (se fakta-
ruta och bild). 

Denna utredning har fått i uppdrag att fördjupa sig i 
tre kommuner som utvecklar yttre regionala stadskär-
nor i syfte att undersöka förutsättningarna för etable-
ring av produktionsplatser för konst och kultur i de nya 
städer som växer fram. 

De tre kommuner som valts ut är Järfälla, Haninge 
och Huddinge. Järfälla med den yttre regionala stads-
kärnan Barkabystaden, Haninge som bygger om  
Handens centrum under namnet Haninge stad samt 
det nya intilliggande området Vegastaden, samt  

0 5 102,5 Kilometer

Arlanda-Märsta

Täby centrum-ArningeKista-Sollentuna-Häggvik

Barkarby-Jakobsberg

Centrala regionkärnan

Kungens kurva-Skärholmen

Södertälje

Flemingsberg

Haninge centrum

± © Region Stockholm

Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, pekar ut 
följande nio områden som regionala stadskärnor: den 
centrala regionkärnan (omfattande kommunerna  
Stockholm, Nacka, Solna, Sundbyberg) samt de yttre 
regionala stadskärnorna Arlanda-Märsta (Sigtuna  
kommun med angränsning till Upplands Väsby och  
Vallentuna), Barkarby-Jakobsberg (Järfälla), Kista- 
Sollentuna-Häggvik (Stockholm, Sollentuna, Sundby-
berg), Täby centrum-Arninge (Täby), Haninge centrum 
(Haninge), Flemingsberg (Huddinge, Botkyrka),  
Kungens kurva-Skärholmen (Huddinge, Stockholm) 
samt Södertälje. 

Definitionen i RUFS 2050 av regionala stadskärnor lyder: 
”Platser i Stockholms län som har utvecklingspotential 
och kan komplettera varandra och den centrala region-
kärnan när det gäller service, arbetsplatser och boende i 
syfte att skapa både en tätare och en mer flerkärnig 
region. Regionala stadskärnor har varit ett begrepp i 
regionplaneringen sedan arbetet med att ta fram RUFS 
2001. Alltsedan dess har planeringen i de berörda kom-
munerna, och regionplaneringen, inriktats mot att 
utveckla en flerkärnig struktur i Stockholmsregionen.”



18

Huddinge som utvecklar två kärnor i Flemingsberg 
respektive det nuvarande handelsområdet Kungens 
kurva-Skärholmen. 

”I exempelvis de regionala stadskärnorna är 
kultur en framgångsfaktor för en god och  
attraktiv livsmiljö.”35 

I utredningen arrangerandes ett möte med varje  
kommun i vilket chefer från kultur- och fritidsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och i ett fall 
även från det kommunala näringslivsbolaget har med-
verkat för att tillsammans i ett öppet samtal undersöka 
möjligheter för etablering av produktionshus för konst-
närer. Samtalen omfattade kommunens nuvarande 
resurser inom kultur- och konstområdena, speciella 
satsningar och fokusområden och hur man planerat 
utvecklingen av de nya städerna. Kommunerna formu-
lerade vad de idag såg som hinder i ökade resurser för 
konstområdena vid planering och lokalisering lokalt.

Järfälla
Järfälla kommun i Stockholmsregionens nordvästra 
del har 78 480 invånare36 och centralorten är Jakobs-
berg. Andra områden är Barkaby-Skälby, Kalhäll- 
Stäket och Viksjö. Det finns 12 tätorter i kommunen.  
I den kommunala verksamheten hanteras kultur-
området inom ramen för en Kultur-, demokrati- och 
fritidsnämnd.

Den offentliga verksamheten fokuserar på bibliotek, 
kultur och konst för barn och unga, kulturarvsmiljöer, 
bildkonst i form av offentlig gestaltning samt en konst-
hall i anslutning till Järfälla bibliotek.

Konstnärliga och humanistiska utbildningar
I kommunen finns Jakobsbergs folkhögskola med 
bland annat konstkurs och författarskola och det  
kommunala gymnasiet har en estetisk linje med  
riks rekryterande spetsutbildning i illustration och 
grafisk formgivning. Det finns inget gymnasium med 
humanistisk utbildning i kommunen.

Kultur och konst i Järfälla
I kommunen finns fem bibliotek, kulturskola och några 
mindre hembygds- och industrimuseum. Järfälla 
gymnasiums aula, även kallad Järfälla kulturscen,  
rustas nu upp för att bättre kunna ta emot gästande 
scenkonst. I kommunen finns ingen professionell scen-

35 s. 188, (Stockholms läns landsting, 2018)
36 SCB:s befolkningsstatistik, Järfälla kommun, 2018.

konst men ett aktivt amatörteatersällskap, Teodok. 
Föreningslivet har möjlighet att hyra lokaler i kultur-
miljöer och kulturhus och i Kallhäll finns ett nybyggt 
Folkets Hus med biograf.

Den privata professionella musikstudion NOX i 
området Söderhöjden samverkar bl.a. med det kommu-
nala kulturhuset Huset på höjden som främst har verk-
samhet för barn och unga. Ett av Sveriges största  
produktionsbolag för film, tv-serier och reklamfilm,  
FLX, hyr en före detta flyghangar i Barkarbyområdet.

Kommunen har inte kännedom om yrkesverk-
samma bild- och formkonstnärer eller konstnärer i 
andra konstområden boende i kommunen. Man har 
inte kartlagt kultur- och konstverksamhet eller kultu-
rella och kreativa näringar i kommunen.

Bild och formkonst i Järfälla
Kommunen tillämpar enprocentregeln vid större  
ny- och ombyggnationer av kommunens fastigheter, 
ordnar utställningar i Jakobsbergs konsthall, 
skulptur utställningar i Görvälns slottspark samt 
erbjuder vissa utställningsmöjligheter för amatör-
konstnärer. 

Vid efterforskningar hittas inga befintliga ateljéhus 
eller ateljéföreningar i kommunen.

Barkarbystaden och Veddesta
Barkarbystaden är en ny stad som nu byggs i kommu-
nen med planerade 30 000 bostäder. Området är  
lokaliserat på ett gammalt flygflottiljområde och vissa 
byggnader från flygets epok kommer att finnas kvar. 
Området nås av en ny pendeltågsstation och från 2024 
med tunnelbana. Två nya stationer byggs från Akalla 
tunnelbanestation, Barkarbystaden och Barkarby  
station och knyter då även ihop pendeltåget. Planer 
finns även på en ny station för fjärrtåg. Området ligger i 
direkt anslutning till bilväg E18.

I anslutning till Barkarby station byggs även områ-
det Veddesta. Totalt byggs sex-sju grundskolor, ett 
40-tal förskolor, lokaler för högre utbildning, äldre-
boenden, ett sjukhus, butiksområden, kontor, torg, 
parker och fritids- och idrottsanläggningar i en skala 
som förändrar kommunen i grunden.

Kommunen har tydliga ambitioner att bygga en 
komplett stad med varierande bebyggelse och som 
även omfattar lokaler för kultur och konst. I kvarteret 
Bas Barkaby bygger fastighetsbolaget Atrium Ljung-
berg lokaler för ett gymnasium, multihall/black-box, 
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kulturskola, verkstäder, bibliotek och konsthall.
Andra planerade byggnader för kulturverksamhet 

är vid Torget vid landningsbanan och eventuellt även i 
Hangar 85.37 I kvarter 19 planerar byggbolaget Botrygg 
bostäder och lokaler i gatuplan för verksamheter med 
fokus på fritid, mat, konstnärsverkstäder och småska-
liga arbetsplatser.38 

Konstområden som kommunen vill utveckla
Jakobsbergs centrum byggdes på 1960-talet och bio-
grafen Falken var en viktig del av det nya centrumet.  
Idag finns förutom biografen Falken (som nu stängs för 
renovering) även en biograf i det nybyggda Folkets Hus 
i Kallhäll. Mediepedagogiskt centrum39 (ägare Järfälla 
Kultur/Järfälla kommun) är ett resurscenter som vän-
der sig till utbildningsanordnare i hela Stockholmsre-
gionen och lär ut media till elever, lärare och fritidsle-
dare. Film- och tv-produktionsbolaget FLX hyr 
inspelningslokaler i en före detta flyghangar i området 
som ägs av Fortifikationsverket och kommunens 
näringslivsbolag har diskussioner med andra produk-
tionsbolag om etablering i området. Kommunen ser 
därför filmen som ett utvecklingsområde.

Möjliga etableringar av produktionslokaler för  
konstnärer och utredarens rekommendationer
Redan idag är kommunikationerna till kommunen och 
Barkarbystaden goda med pendeltåg och bilväg. Med 
utbyggnaden av tunnelbanan förbättras de än mer. 
Järfälla kommun har i markanvisningen tydliggjort 
att det ska byggas för kulturverksamhet i den nya sta-
den, till och med en andel ateljéer/verkstäder för 
konstnärer vilket är mycket ovanligt i nyproduktion. 
Här kommer en ökad dialog och samverkan vara  
nödvändig mellan kommunen, fastighetsbolagen och 
kultur- och konstsektorn för att ambitionerna ska  
förverkligas och den nya staden även befolkas av konst-
närer som bor och verkar i staden. 

I kommunen finns ett flertal äldre bostadsområden 
med lokaler som delvis är svåra att hyra ut och äldre 
kontors- och fabrikslokaler som med lägre hyresnivåer 
kan vara möjliga etableringar för konstnärer och kul-
turella och kreativa näringar. Det kommunala fastig-
hetsbolaget Järfälla bostäder AB, Järfälla Näringsliv 

37 (Järfälla kommun, 2016)
38 http://www.barkarbystaden.se/nyheter/nyttkvartermedmangfaldochkreativitet.5.770d4e801672b3582f540642.html
39 https://www.jarfalla.se/underwebbar/mediepedagogisktcentrum/mediepedagogisktcentrum.4.7c5a246d13b99708ae3 
 800010690.html
40 SCB:s befolkningsstatistik, Haninge kommun, 2018.
41 (Kultur- och fritidsförvaltningen Haninge kommun, 2015)
42 (Haninge kommun, 2019)

AB och kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen 
rekommenderas att i samverkan göra en kartläggning 
av möjliga etableringar.

Haninge
Haninge kommun i Stockholmsregionens sydöstra del 
och har 89 989 invånare40. Centralorten är Handen 
och andra kommundelar är Jordbro, Västerhaninge, 
Brandbergen, Vendelsö-Gudö, Vendelsömalm, Tungel-
sta, Vega, Norrby, Dalarö och Haninge glesbygd. Det 
finns 15 tätorter i kommunen.

I den kommunala verksamheten hanteras kulturen 
inom en kultur- och demokratinämnd. Kultur- och  
fritidsförvaltningen har formulerat ett kulturpolitiskt 
program som fastställts av nämnden för perioden 
2015-202541. Programmet utgår från tre dimensioner; 
en samhällspolitisk, en kulturpolitisk och en konstpo-
litisk och tydliggör på så sätt att kulturen är en angelä-
genhet för flera politikområden. I beskrivningen av den 
konstpolitiska dimensionen använder man ett brett 
konstbegrepp, det vill säga konst och konstnärer inom 
samtliga konstområden och framhåller vikten av att 
konstnärer ska kunna bo och verka i kommunen.  
”Förutsättningar för konstnärliga uttryck av hög 
kvalitet ska skapas för att främja interkulturella rela-
tioner på regional och internationell nivå.” Program-
met har även som mål att etablera företag inom kultu-
rella och kreativa näringar i kommunen.

I kultur- och demokratinämndens strategi och bud-
get för 2019–202042 satsas på kultur för äldre, utveck-
ling av kultur- och föreningslokaler främst för barn- 
och ungdomsverksamhet, integration och kultur 
genom föreningslivet samt utveckling av Kulturparken 
i Handen. Man ökar medlen för att följa MU-avtalet samt 
investerar 11 miljoner kronor i offentlig gestaltning.

Konstnärliga och humanistiska utbildningar
Det kommunala gymnasiet Fredrika Bremer har en 
estetisk linje med inriktningarna bild och form, foto 
och grafisk formgivning samt musik och musikproduk-
tion. Det finns inget gymnasium med humanistisk 
utbildning i kommunen.
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Kultur och konst i Haninge
I kommunen finns fyra bibliotek och bokbuss, kultur-
skola, tolv hembygdsmuseer och naturrum. Biografen 
Cosmopolite finns i Brandbergen. Ett kultur- och för-
eningshus i Jordbro samt det välbesökta kulturhuset i 
Haninge centrum som invigdes 2002 med bibliotek, 
konsthall, teater, konferensrum och café. Våren 2019 
görs en förstudie om en utbyggnad av kulturhuset och 
en utveckling av verksamheten.

Kommunen har erfarenhet av att arrangera dans-
residens i samverkan med DIS/dans i Stockholm stad 
och län. Kommunen har en stark lokal musiktradition. 
Under 1980-talet fanns Ultrahuset som var en av de mest 
framträdande scenerna under punkeran. Nu finns  
Kulturföreningen Musikcentralen i Tungelsta och 
musikföreningen Levande Zon som driver ett allaktivi-
tetshus med replokaler, inspelningsstudio och scen. 
Vägen ut/Vuxenskolan som arbetar med ungdomar och 
musik finns i Handenterminalen och Jordbro kulturhus, 
där bland annat musikgruppen Panetoz växte fram. 

Det finns två aktiva amatörteatersällskap, Ormen 
och Roj, men ingen etablerad professionell scenkonst-
verksamhet. Kulturparken är byggnader från det äldre 
Haninge med en före detta Folkets Husbyggnad som 
Teater Roj använder och Gula Villan som används av 
musikföreningen Levande Zon. I parken arrangeras 
även Kulturparksfestivalen varje sommar. 

Kommunen har viss kännedom om yrkesverk-
samma bild- och formkonstnärer och konstnärer inom 
andra konstområden boende i kommunen. Man har 
även haft seminarier för att försöka nå lokalt verk-
samma inom kulturella och kreativa näringar. Kom-
munen har inte kartlagt kultur- och konstverksamhet 
eller kulturella och kreativa näringar i kommunen.

Bild- och formkonst
Haninge konsthall i kulturhuset visar svensk och inter-
nationell samtidskonst. Konsthallen har formen av en 
vit kub med åtta meter i takhöjd. Öppna verkstäder 
arrangeras för både barn och vuxna. I anslutning till 
konsthallen finns utrymmet ”20 m2 konst” för lokalt 
verksamma konstnärer och skolor. Konsthallen 
arrangerar även Haningesalongen 2018, en jury-
bedömd utställning för lokala konstnärer. Kultur-
förvaltningen och konsthallen arrangerade hösten 
2018 ett öppet möte för lokalt boende verksamma inom 
bild- och formområdet.

Vid kultur- och fritidsförvaltningen finns en sär-
skild tjänst som arbetar med Haninge kommuns 

43 (Haninge kommun, 2018)

offentliga konst. Kommunen avsätter sedan 1999 en 
procent av investeringsbudgeten till offentlig gestalt-
ning vid ny- och ombyggnation samt vid upprustning 
av befintliga områden.

Galleri Kyrkskolan med kollektivverkstad och kafé 
vid Österhaninge kyrka drivs av Föreningen Haninge 
konstnärer. I kommunen finns enskilda konsthant-
verkare.

Haninge stad och stadsdelen Vega
Handens centrum omvandlas nu med en omfattande 
nybyggnation och förtätning till Haninge stad med 
ytterligare 7 000 bostäder till 2030 och ytterligare  
10 000 bostäder till 2050 med plats för service, parker, 
torg, skolor förskolor och arbetsplatser. En ny biograf 
planeras i Haningeterassen och en utbyggnad av kul-
turhuset. I stadsutvecklingsplanen formulerar man sig 
kring behovet av lokaler för kreativa verksamheter och 
kulturnäringar. Man pekar även på behovet av lokaler 
för kultur- och föreningsliv i bottenvåningarna på de 
nya stadskvarteren. Offentlig konst och kulturmiljöer 
som ska bevaras, utvecklas och användas omfattas av 
planen. Handens centrum nås idag med pendeltåg och 
en ny station har redan öppnat i Vega.43 

Konstområden som kommunen vill utveckla
Kultur- och fritidsförvaltningen vill utveckla en 
barnscen för teater och dans.

Möjliga etableringar av produktionslokaler för konst-
närer och utredarens rekommendationer
Redan idag når man Haninge centrum med pendeltåg 
och direktbussar. Tvärförbindelse Södertörn planeras 
knyta ihop kopplingen till Flemingsberg.

 I kommunen finns ett flertal äldre bostadsområden 
med lokaler som delvis är svåra att hyra ut och äldre 
kontors- och fabriksområden, som med lägre hyresni-
våer kan bli möjliga etableringar för konstnärer och 
kulturella och kreativa näringar. I ombyggnationen av 
Haninge centrum finns också en period då äldre större 
kontorshus möjligtvis kan hyras med rivningskon-
trakt. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås i  
samverkan med näringslivsenheten, stadsbyggnads-
förvaltningen och lokala fastighetsbolag göra en lokal 
kartläggning av möjliga etableringar av konstnärliga 
produktionsplatser. 

I samband med utvecklingen av Haninge kulturhus 
med konsthallen finns möjligheter att bygga en ateljé 
för residensverksamhet.
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Den gemensamma satsningen Konstverket som 
omfattar KKV, Konstnärernas kollektivverkstad, och 
scenkonstverksamheten SITE har etablerat sig i gamla 
Telestaden i Farsta i södra Stockholm. Med endast två, 
snart tre, pendeltågstationer emellan och med bilväg 
73 som förbindelse finns stora möjligheter till sam-
verkan för konstnärer som väljer att etablera sig i 
Haninge.

Huddinge
Huddinge kommun i Stockholmsregionens sydvästra 
del har 111 722 invånare44. Centralorten är Huddinge 
centrum och andra kommundelar är Vårby, Segeltorp, 
Flemingsberg, Sjödalen-Fullersta, Stuvsta-Snättringe, 
Trångsund och Skogås. Det finns ett stort antal tätorter 
i kommunen. 

I kommunen hanteras kultur och konst inom  
ramen för en kultur- och fritidsnämnd. Ett kultur-
politiskt program för perioden 2018–2023 formulerar 
kommunens vision i fem utgångspunkter: gemensamt 
kulturarv, kultur i samhällsbyggandet, kultur och 
civilsamhället, kulturella och kreativa näringar samt 
kunskap och utveckling.45 I verksamhetsplanen för 
201946 tydliggörs att kultur- och fritidsnämndens 
ansvar är för verksamheterna bibliotek och konst, 
idrott och anläggning, ungdom samt kulturfrågor.  
Med konst menas enbart bild- och formkonst. 

Planen fokuserar på kulturverksamhet för barn och 
unga och stöd till föreningslivet/det civila samhället. 
Kulturstrategin och verksamhetsplanen framhåller  
att en fortsatt kreativ utveckling av Huddinge behöver 
professionella kulturskapare, kulturorganisationer 
och företag och man vill strategiskt och långsiktigt 
arbeta för etablering av kulturella och kreativa näringar.

Konstnärliga och humanistiska utbildningar
NTI-gymnasiet har estetisk utbildning med inrikt-
ningar musik och estetik/media. Östra gymnasiet  
har variant estet med pop- och rockutbildning på sina 
högskoleförberedande utbildningar. Det finns inget 
gymnasium med humanistisk utbildning i kommunen. 

Södertörns högskola i Flemingsberg har ett stort 
antal utbildningar och avancerad forskning inom 
humaniora. Stockholms musikpedagogiska institut 
(SMI) är sedan 2017 lokaliserat till Campus Flemings-
berg och Konstskolan Idun Lovén flyttar till campus-
området 2019.

44 SCB:s befolkningsstatistik, Huddinge kommun, 2018.
45 (Kultur- och fritidsnämnden, Huddinge kommun, 2018)
46 (Kultur- och fritidsförvaltningen/Stabs- och utvecklingsenheten , 2018)

Kultur och konst i Huddinge
I kommunen finns sju bibliotek varav ett är digitalt, 
kulturskola inklusive öppen kulturskola, sju mötes-
platser för unga och två ungdomskulturhus. I kommu-
nen finns tre arbets- och hembygdsmuseer och ett 
antal kulturmiljöer. Huddinge kulturhus drivs av en 
ideell förening som bildats i samverkan med kommu-
nen i före detta Folkets Hus lokaler. Verksamheten i 
huset drivs i sin tur av olika lokala föreningar som 
Huddinge konstnärsklubb och hembygdsföreningen. 

Den professionella teatergruppen Sláva är lokali-
serade till en egen byggnad, Tonsalen, i Huddinge cen-
trum. Förutom att ge föreställningar på hemmascenen 
turnerar gruppen, ordnar gästspel av andra musik- och 
teatergrupper samt internationella gästspel.

Kommunen har viss kännedom om yrkesverk-
samma bild- och formkonstnärer eller konstnärer i 
andra konstområden boende i kommunen. Man har 
inte kartlagt kultur- och konstverksamhet eller kultu-
rella och kreativa näringar i kommunen.

Bild- och formkonst i Huddinge
Kommunen tillämpar inte enprocentmålet. Fullersta 
gård vid Huddinge centrum är kommunens konstcen-
trum med konstutställningar, konstverkstad för barn, 
unga och nyanlända. Litografiska Museet på Sundby 
gård drivs av den ideella föreningen Litografiklubbens 
arkiv. Museet räknas som ett arbetslivs museum men 
har även utställningsverksamhet av bildkonstnärer 
och en fungerande verkstad för litografi, som kan 
hyras. Cecilia Frisendahls stipendium är knutet till 
Litografiska museet och innebär ett ettårigt arbetssti-
pendium för yrkesutövande konstnärer med erfaren-
het av grafiska tekniker. Stipendiet ger fri tillgång till 
verkstaden, material och stöd och handledning av 
museets tryckare.

Kulturföreningen Lyktan har viss utställnings-
verksamhet i Skogås och Huddinge konstnärsklubb i 
Huddinge kulturhus. Enligt kultur- och fritidsförvalt-
ningen har de bild- och formkonstnärer som man 
känner till egna ateljéer.

Flemingsberg och Kungens kurva
Utbyggnaden av Flemingsbergs centrum och Kungens 
kurva som regionala stadskärnor sker i huvudsak via 
externa producenter. En ny spårväg planeras från  
Flemingsberg stationer till Loviseberg, Masmo,  
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Kungens kurva, Skärholmen, Segeltorp, Fruängen och 
Älvsjö. Fastighetsägaren Fabege utvecklar Flemings-
bergs centrum och deras vision är 50 000 arbetande, 
50 000 boende och 50 000 besökande. Deras offentliga 
information är generell, kortfattad och innehåller inget 
om kultur- eller konstverksamhet.  

I utvecklingsprogrammet för Flemingsberg47 som är 
ett gemensamt dokument från Region Stockholm, 
Huddinge kommun och Botkyrka kommun pekar man 
på vikten av bland annat kultur för att attrahera 
människor och kopplar frågan i stort till Flemingsberg 
som en mångkulturell och internationell plats. Huddinge 
kommun planerar att flytta samman viss ungdoms-
verksamhet, bibliotek, kulturskola, idrottshall och 
utställningsyta för konst i en ny byggnad i Flemings-
bergsområdet. 

Den nya Spårväg Syd knyter ihop Kungens kurva 
med Flemingsberg och Älvsjö. Kungens kurva till-
sammans med Skärholmen kommer att utgöra en  
regional stadskärna med utbyggnad av service och  
3 500 bostäder.

47  (Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, 2018)

Konstområden som kommunen vill utveckla
Kultur- och fritidsförvaltningen är intresserade av  
att utveckla teater och dansområdet i kommunen. 
Södertörns högskola har en black-box scen som  
man vill utveckla samverkan med för gästspel men 
eventuellt även för produktionsresidens. Kommunen 
vill också utveckla samarbetet med SMI som redan 
samverkar med kulturskolan och med konstskolan 
Idun Lovén när den har etablerat sig i kommunen.

Möjliga etableringar av produktionslokaler för  
konstnärer och utredarens rekommendationer
Huddinge kommun har idag mycket goda kommunika-
tioner med pendeltåg, fjärrtåg och större bilvägar. 
Kommunen bör ta tillvara möjligheterna att skapa 
intressanta inkubatorsverksamheter/produktionshus 
för att behålla studerande från humanistiska eller 
andra utbildningar vid Södertörn tillsammans med 
SMI och Idun Lovén. Målsättningen bör vara att stude-
rande ska bosätta sig i området och efter examen 
utveckla kultur- och konstnärlig verksamhet och 
näringsverksamheter. Kungens kurva är en naturlig 
plats för att utveckla produktionsplatser för form-
konstnärer i samverkan med näringslivet. 
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Vägar framåt – utredarens  
analys och övergripande  
rekommendationer

Bild- och formkonstnärer har under en lång tid kunnat 
ha arbetslokaler i Stockholms innerstad och stadens 
närförorter. Idag står vi i en brytningstid där ett antal 
faktorer samspelar och gör att situationen förändrats. 
Hela Stockholmsregionen går igenom en kraftfull 
expansion, antalet invånare växer och bostäder och 
hela stadsdelar byggs i snabb takt. Alla ytor används 
och äldre bebyggelse rivs eller renoveras. 

Hyreskostnaderna för lokaler ökar kraftigt samti-
digt som konstnärernas inkomstökning från konstnär-
lig verksamhet i många fall står mer eller mindre still.

Privata bygg- och fastighetsbolag expanderar sin 
andel av marknaden och allmännyttiga bostadsbolag 
minskar. Idag är det ofta privata fastighetsbolag som 
bebygger och äger de nya områdena och husen även när 
verksamheten i huset drivs av kommunen, regionen 
eller staten. Kommunerna anser sig oftast inte kunna 
begära att bolagen bygger lokaler för konstnärlig pro-
duktion och bolagen i sig vill ha full kostnadstäckning. 

Kommunen eller de allmännyttiga bostadsbolagen 
är de som vanligtvis har upplåtit ateljéer och verkstä-
der till konstnärer i sitt eget fastighetsbestånd med dif-
ferentierad hyressättning hos hyresgästerna till konst-
närernas fördel. Den stora omvandlingen av 
hyresrätter till bostadsrätter i stockholmsregionen är 
även det en faktor. En stor andel av de befintliga ateljé-
husen har under lång tid inte underhållits och är idag 
vid en punkt när det måste göras. Renoveringarna 
leder till ökade hyror och att många konstnärer inte 
längre kan betala och då ifrågasätts ofta hela ateljé-
husets varande.

Att vara bild- och formkonstnär är att välja ett 
yrkesområde där du helt och hållet från din egen inre 
kraft och över hela yrkeslivet ska skapa formerna och 
uttrycken som du ska livnära dig på. Ett område där 

det stora flertalet har låga inkomster, några få höga.  
Du har svårt att passa in i trygghetssystemen. Du är 
ofta näringsidkare med enskild firma men med så  
kallade brödjobb vid sidan av för att klara försörj-
ningen. Du behöver hantera det mesta själv av allt det 
som inte är själva konsten, det vill säga din synlighet, 
ansökningar, administration och allt praktiskt med 
material, transporter med mera. Ovanpå detta ska du 
då även hitta en lokal, förhandla hyra eller med dina 
kollegor bilda en ateljéförening som ska förhandla ett 
omfattande hyreskontrakt, förstå juridiken och sedan 
sköta en fastighet och dess ekonomi. Många ateljéför-
eningar har rivningskontrakt och andra omlokaliseras 
på grund av ökande hyreskostnader vilket medlem-
marna tillsammans ska hantera. Totalt är det här en 
situation som kan vara mycket pressande för den 
enskilda individen.  

Idag kan man inom konstområdena liksom i sam-
hället i stort se polariseringar/grupperingar, så även 
inom bild- och formområdet. Grupperingar inom 
konstområdet sker på grund av estetiska, genre-
mässiga, utbildningsbakgrund, politiska, ekonomiska 
och åldersmässiga skäl. I förhållande till ateljéfrågan 
så finns i Stockholmsregionen en tydlig skiljelinje  
mellan de som har en ateljé inom Stockholms stads 
eget bestånd av ateljékontrakt och de som är utanför. 

Antalet bild- och formkonstnärer är stort och 
ökande även i jämförelse med andra konstarter, cen-
treringen till storstadskommunerna kraftig och beho-
vet av enskilt arbetsrum grundläggande. Med dessa 
förutsättningar uppkommer till slut frågan om hur 
många konstnärer som det offentliga kan stödja genom 
olika former. En fråga som oftast låter sig besvaras av 
en budgetram för en kulturnämnd. Men frågan om 
produktionsplatser är inte endast en fråga för kultur-
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budgeten då det främst är en fråga om samhälls- och 
näringslivsplanering eftersom merparten av konst-
närer hyr lokal på en öppen marknad. Sett över hela 
landet finns ofta den omvända frågan, där regioner och 
kommuner ställer sig själva frågan hur de kan skapa 
förutsättningar för konstnärer att bo kvar och vara 
verksamma eller etablera sig där. 

Konst inom samtliga konstområden och kultur  
existerar på en marknad som delvis är kommersiell, 
delvis semi-kommersiell, det vill säga en marknad där 
beställaren i olika former är offentligt ägd och själv i 
stort bestämmer prisnivån. Trots en nationell konst-
närspolitik som länge hävdat vikten av att det offent-
liga måste vara förebildligt gällande ersättningar till 
konstnärer kan konstateras att det inte alltid uppfylls 
och att det i stort inte lett till ökade inkomster. 

Iakttagelser och rekommendationer 
• De omfattande och snabba samhälls- 
 förändringarna i Stockholmsregionen kräver en   
 uppdaterad syn på frågan om produktionslokaler  
 för konstnärer. 
• Hyresnivåerna är utan tvekan den helt avgörande   
 frågan för möjligheten till fungerande produk- 
 tionsplatser för bild- och formkonstnärer. 

Obalansen i resurser och antal konstnärer 
inom regionen och dess effekter
Stockholmsregionen har på samma sätt som andra 
storstadsregioner en struktur av centrum, förorter och 
kranskommuner som kan innehålla både gles- och 
landsbygd. Geografiskt är bilden ostrukturerad med 
kommunlinjer som är dragna utifrån historiska hän-
syn. De statliga kulturpolitiska resurserna i form av 
institutioner men även av direkta bidrag, liksom de 
konstnärspolitiska stipendierna och bidragen fördelas 
till stor del till Stockholmsregionen och mer specifikt 
till myndigheter och verksamheter inom Stockholms 
stad. 

Enligt den officiella kulturstatistiken finansierade 
Region Stockholm/Stockholms läns landsting kultur 
med 237 kronor per invånare 2017, vilket var lägst i 
landet.48 Nettokostnaden för kultur per invånare i 
kommunerna i Stockholmsregionen var 977 kronor  
vilket även det var lägst i landet.49 Då ska sägas att tack 
vare att invånarantalen är så olika i kommunerna blir 

48 s. 21, (Myndigheten för kulturanalys, 2018)
49 s. 31, (Myndigheten för kulturanalys, 2018)

ju den totala kulturbudgeten i respektive kommun av 
olika omfång.

Som påvisats i denna utredning är konstnärernas 
boende inom alla konstområden starkt koncentrerade 
till storstäderna och speciellt till Stockholmsregionen. 
Fördelningen av var konstnärer inom samtliga konst-
områden bor i regionen är dessutom mycket ojämn 
med 75 procent i Stockholms stad. Därutöver fördelas 
konstnärerna inom staden geografiskt olika med en 
kraftig centrering söderut. Antalet ateljéer och pro-
duktionsplatser i Stockholms stads ägo är också i 
huvudsak lokaliserade söder om Slussen och i de södra 
förorterna.

Förutom Värmdö kommun är Stockholm stad den 
kommun i regionen som har en utvecklad konstnärs-
politik, med en betydande budget, samt resurser i form 
av handläggare och annan personal med sakkunskap 
och arbetstid att hantera frågor för området.

Konsekvenserna kan bli stora för den enskilda bild- 
och formkonstnären om den bosätter sig i en kommun 
utan stöd i regionen. Konstnären förlorar möjligheten 
till ateljébidrag samt de andra resurserna i form av 
möjlighet till ateljékontrakt och kulturbidrag. Enligt 
Stockholm stad har dock konstnären rätt att söka 
ateljébidrag även om arbetslokalen är i en annan kom-
mun så länge boendet är i staden. 

Effekten blir att konstnärerna inte vill flytta från 
Stockholm stad eller Värmdö och om man väl beslutar 
sig för det kan man likväl välja att bosätta sig i en kom-
mun i en helt annan region där lokalkostnader och 
boendekostnader har andra nivåer. En annan effekt är 
att flertalet kranskommunerna i Stockholmsregionen 
inte upplever någon efterfrågan på produktionslokaler 
medan Stockholms stad upplever ett ökat tryck och 
ökad efterfrågan.

Iakttagelser och rekommendationer 
• Obalansen i antalet bild- och formkonstnärers  
 boende och verksamhet i Stockholms stad,  
 och delvis Värmdö, i förhållande till krans- 
 kommunerna kvarstår som effekt av avsaknaden  
 av stöd till enskilda konstnärer i dessa kommuner.
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Offentliga, privata eller ideella tjänster 
och andra initiativ för att inventera och 
förmedla lokaler för produktion av  
konst i regionen.
Stockholms stad gjorde 2015 en utredning av befintliga 
samlingslokaler och andra mötesplatser som bland 
annat omfattar bibliotek, kulturhus, scener, biografer, 
konsthallar och muséer samt framtida behov i en stad 
med växande invånarantal.50  

Utredningen visar på ett sakligt sätt invånares 
behov av lokaler för kultur men omfattade inte ateljéer/
studior/produktionsplatser för konstnärer. Inom kort 
publiceras ”Konstnärliga verksamheter och ateljé-
stöd” som utökar bilden. Staden har de senaste åren 
praktiskt inventerat befintlig bebyggelse i både egen 
ägo och med stöd av privata fastighetsbolag i sökande 
efter möjligheter för produktionsplatser för konstnärer.

Konstfrämjandet sammanställer en digital  
”Samtidskonstkarta” som samlar platser som visar, 
producerar och diskuterar samtidskonst i hela landet. 
Under rubriken självorganiserade kan man finna vissa 
ateljéföreningar i Stockholmsregionen.51  

Förutom Stockholm stads förmedling av egna 
ateljékontrakt finns ingen samlad instans som förmed-
lar ateljéer eller studios i regionen. Lediga ateljéer i 
befintliga ateljéföreningar annonseras huvudsakligen 
via sociala medier, kontakter och digitala annonser.

Organisationer som Transit kulturinkubator i 
Stockholm har arbetat med frågan om produktions-
platser för konstnärer i övergripande utredningar52 
men också med konkret stöd i exempelvis sökandet av 
ny ägare till G-studion i Gustavsberg. I sin senaste stu-
die formuleras behovet av att ateljéföreningar och pro-
duktionsplatser skapar egna nätverk och stödjer varan-
dra genom ett kollegialt lärande.53 

Vikten av att stödja befintliga ateljéföreningar i att 
fungera över tid för att skapa hållbara arbetsförhållan-
den framhävs i samtal med Konstnärscentrum Öst. 
Upprepade flyttar och uppstartsfaser leder till ett stort 
resursslöseri som även påverkar den konstnärliga 
utvecklingen negativt.54 

KRO:s nationella organisation och dess regionala 
enhet KRO Öst stödjer sina medlemmar genom att 
främja och belysa villkoren för bild- och formkonstnä-
rer generellt, inklusive frågan om produktionsplatser. 

50 (SpaceEscape, 2015)
51 http://konstframjandet.se/projekt/samtidskonstkartan/
52 (Transit, 2017)
53 (Transit, 2018)
54 (Konstnärscentrum Öst, Ordförande Anna Ridderstad, 2018)

En viktig resurs är att organisationen har en jurist som 
kan bistå bland annat med stöd i frågor om kontrakt 
och hyrestvister för den enskilde.

 
 

Iakttagelser och rekommendationer 
• För beräkning av kommande behov av produk-  
 tionslokaler behövs en regional inventering av  
 nuvarande resurser. Inventeringar synliggör  
 även de nuvarande resurserna av produktions- 
 lokaler och deras behov. 

Att möjliggöra produktionsplatser  
för konstnärer när nya områden planeras 
och byggs
I planering av nya bostadsområden och regionala cen-
tra, som har studerats i denna utredning, är det tydligt 
att platser för kultur och konst planeras in, till och  
med ibland platser för produktion av konst och kultur. 
Från kommunens sida finns ofta en vilja att ytterligare 
förstärka en sådan utbyggnad. Men det finns steg i 
utvecklingen av produktionslokaler för konstnärlig 
verksamhet som är svagt utvecklade. Steget efter att 
byggbolaget har planerat och projekterat in de lokaler 
som kommunen alternativt de själva avsatt för kultur-
produktion riskerar att inte omhändertas.

Kommuner är mer tydliga i planeringen av resurser 
och lokaler för idrott- och fritidsområdet, liksom för 
näringslivets möjligheter. Inom fritidsområdet plane-
rar man efter behov beräknat på befolkningsunderlag 
vid utbyggnad av bostadsområden och nya stadsplane-
ringar. Det sker även en utbredd samverkan och sam-
arbete runt specialanläggningar för sport mellan kom-
muner i regionen. På liknande sätt borde rimligen en 
planering kunna ske för kultur- och konstområdena, 
något som delvis görs för kommunala kulturverksam-
heter som bibliotek och kulturskolor. Det finns här 
direkta paralleller av att man behöver planera för 
invånarnas egna kulturella utövande liksom för yrkes-
verksamma/professionellas möjligheter, både för  
träning/produktion och visning. 

Produktionslokaler liksom publika lokaler för kul-
tur och konst behöver värderas samhällsekonomiskt. 
Idag görs beräkningar på hur folkhälsan påverkar 
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markpriser och på liknande sätt behöver lokaler för 
kultur och konst värderas för dess stora vikt i sam-
hällsplaneringen. Det är lite märkligt att sådana värde-
ringar inte redan finns då kunskapen om den status-
höjning som snabbt sker i ett nedgånget område som 
börjar bebos av kulturnäringar och konstnärer har 
funnits länge.

Hyreskostnaderna i nybyggnation är höga och  
frågan om produktionslokaler för konstnärer blir  
då svårare än i äldre befintliga byggnader. Bostads-
marknaden och samhällsplaneringen i stort står här 
för stora utmaningar i att bygga för en mångfald av  
verksamheter och människor. 

I London finns det exempel på nybyggda ateljéer/
studios i samband med nybyggnation av bostadshus/
områden men de beräknas omfatta endast 6 procent av 
samtliga ateljéer i Londonområdet. Studios har då 
byggts eller upplåtits i bottenvåningen på bostadshus 
som inte beräknas ha ett större kommersiellt värde 
eller i samband med byggnad av ”social housing”  
bostäder med lägre hyreskostnader för behövande.55  

Iakttagelser och rekommendationer 
• Produktionsplatser för konstnärer bör vara  
 en självklar del av samhällsplaneringen i en  
 kommun och ett delat ansvar mellan nämnder  
 som ansvarar för kultur-, samhällsbyggnads-  
 och näringslivsfrågor.

Att utveckla befintliga byggnader  
och områden
För att utveckla produktionsplatser för konstnärer är 
det vanligast att titta på äldre byggnader som före detta 
skolor, fabriker, industrifastigheter, butiker, före detta 
sjukhus eller vårdhem men även äldre kontorsfastighe-
ter. Ett stort ateljéhus/kombinationshus med kanske 
50–100 konstnärer från olika konstformer kan för-
ändra en hel stadsdel men även mindre enheter med 
tre-tio konstnärer kan generera en positiv förändring i 
lokalsamhället. 

Anledningen till att konstnärliga verksamheter och 
konstnärer är en så omtalad del av gentrifieringen av 
stadsdelar och områden är förmågan att söka upp loka-
ler som har låga hyror och av olika anledningar inte  
attraktiva för kommersiell verksamhet och därefter 

55 s. 51, (Mayor of London, 2014)
56 s. 11, (Stockholms läns landsting, 2018)
57 http://www.adasweden.se

starta en omvandling och statushöjning. Här finns  
en stor potential för kranskommuner i Stockholms-
regionen som vill börja en förändring från förort till 
regional stadskärna.

För att skapa kluster som är stabila över tid och  
attraktiva för konstnärerna kan man börja i befintliga 
strukturer som konstnärliga utbildningar, konsthallar 
eller kulturhus. Till exempel har Västra Götalands-
regionen har i ett projekt skapat ateljéer för residens 
för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer i  
samband med konsthallar. 

I potentiella klusterbildningar behöver kommu-
nerna även tänka in verksamheter som inte är i offent-
lig ägo som musikstudior, studieförbundsverksamhet, 
konstnärsdrivna platser och lokala kulturfestivaler. 
Stora effekter kan troligtvis uppnås med ökade kontak-
tytor mellan den kommunalt finansierade/ägda kul-
turverksamheten, de kulturella och kreativa företagen 
och de lokalt etablerade konstnärerna inom olika 
konstområden.

Kulturdriven platsutveckling och tillväxt utgör idag 
en allt ökande del av teoribildning och verksamhet i 
skärningspunkten mellan kultur och konst, kulturella 
och kreativa näringar och lokal/regional utveckling. 
Här spelar även kulturarvsmiljöer en stor roll. I Region 
Stockholms kulturstrategi formuleras följande mål: 

”Kulturdriven tillväxt och det kreativa  
företagandet bidrar till regional utveckling  
i en ledande tillväxt- och kunskapsregion.”

Målet ska uppnås bland annat genom att ge goda förut-
sättningar för de professionella kulturskaparna.56 

Organisationen ADA ägs av det kommunala 
näringslivsbolaget Business Region Göteborg och har 
även uppdrag av Västra Götalandsregionen. Organisa-
tionen arbetar med lokal utveckling genom att skapa 
mötesplatser, stöd och synlighet inom fältet kulturella 
och kreativa näringar.57 

Iakttagelser och rekommendationer 
• Kranskommunerna behöver i konkurrens med   
 Stockholms stad ta del av den starka samhälls- 
 utvecklande kraft som genereras med kluster av  
 konstnärlig produktion.
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Dialog mellan det offentliga,  
det privata och konstnärerna
Det är tydligt att många bild- och formkonstnärer ser 
det som svårt, närmast oöverstigligt, att själva kon-
takta bygg- och fastighetsbolag för att utveckla idéer 
om produktionshus, speciellt i större skala. Konst-
närerna är ofta en svag part i de flesta delarna av  
processen som krävs för att skapa och bibehålla pro-
duktionslokaler förutom frågorna närmast den egna 
verksamheten.

Även kultur- och fritidsförvaltningar i kommuner 
behöver stöd med fördjupad kunskap om hur lokaler 
för konstnärlig produktion kan etableras. Här har 
Region Stockholm en viktig uppgift att ge och dela 
kunskap och även Stockholms stad med sitt omfat-
tande arbete med produktionsplatser utgör en viktig 
kunskapsresurs.

Förverkligandet av en utbyggnad av produktionslo-
kaler i Stockholmsregionen kräver en bred samverkan 
av förvaltningar, kommunala bostadsbolag, privata 
fastighetsbolag och andra aktörer i regionen och natur-
ligtvis också bra kontakter med konstnärer, ateljéhus, 
föreningar och andra organisationer på området.

Kommunen är den instans som har kännedom och 
möjlighet att kartlägga möjliga lokaler, kännedom om 
områden i förändring och eventuella rivningskontrakt. 

Kulturlots

Stockholms stad bedriver ett förebildligt arbete med 
sin kulturlots som samordnar dialogen mellan olika 
parter i processen för att kartlägga möjligheter till och 
skapa produktionshus. Tjänsten förtydligar också hur 
komplext arbetet är och hur det skär horisontellt mel-
lan olika enheter och förvaltningar inom kommunen 
samt att det krävs en sakkunskap om konstområdena. 
Nästa steg vore att det uppdrag som formulerats i 
Stockholms stad skulle kunna finnas i fler kommuner 
och/eller genom samverkan generera än fler möjlig-
heter.  

Iakttagelser och rekommendationer 
• Ökad dialog och kunskapsöverföring mellan  
 kommuner, region och konstområdet är nöd- 
 vändig för att möjliggöra fler produktionsplatser. 

58 (Stadsledningskontoret, 2018)
59 http://www.konstnarshem.se
60 http://www.kapsylen.se

Modeller för hyressättning och ägande
Storstadskommunerna Stockholm och Göteborg har 
de senaste åren arbetat med frågan om hyressättning 
av lokaler för kultur, konst och fritidslokaler. För båda 
kommunerna är svårigheterna för verksamheterna 
inom de här områdena att betala för de ökade mark-
nadshyrorna en akut realitet. 

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har gett 
fastighetsnämnden och kulturnämnden i uppdrag att 
utarbeta en modell för hyressättning av kulturlokaler 
som beräknas presenteras under 2019. Kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 
2018 om principer för enhetlig hyrestaxa för förenings- 
och kulturliv gällande lokaler som hyrs ut av kommu-
nen, hyressättning vid omfattande ny- eller ombygg-
nad av fastigheter för kommunal verksamhet samt 
hyressättning av koncepthus. Hyran är fastställd till 
550 kr per kvadratmeter och år oavsett läge och skick.58 

 Bland allmännyttiga bostadsbolag finns exempel på 
lägre hyressättning för lokaler för ateljéer och verkstä-
der för bild- och formkonstnärer. Det finns heller inga 
hinder för privata fastighetsbolag att sänka hyran för 
vissa grupper av hyresgäster av lokaler.

Andra exempel på subventionerade hyressättningar 
är att fastighetsägare sänker lokalhyror under en 
period i nybyggda områden för att få in hyresgäster då 
tomma lokaler ger fel signaler.

Över tid kan man se att ett av de säkraste sätten för 
konstnärer att behålla ateljéer och ha rimliga hyres-
nivåer är att själva äga fastigheterna eller att huset ägs av 
en stiftelse. Föreningen Konstnärshem på Brännkyrka-
gatan i Stockholms innerstad är ett exempel med i 
huvudsak bostäder för konstnärer men även ateljéer.59  

Kapsylen60 på Tjärhovsgatan 44 på Södermalm är 
ett annat exempel på konstnärskollektiv som självt 
äger sitt hus. Huset var redan ett konstnärskollektiv 
när huset köptes loss 1978 från en privat värd och fung-
erar idag som en ekonomisk förening.

Iakttagelser och rekommendationer 
• Modeller för differentierade hyressättningar  
 och därmed lägre hyror för förenings- och  
 kulturverksamhet är idag en nödvändighet i  
 områden med kraftigt ökande marknadshyror.  
 Det är en angelägenhet för både privata och  
 offentliga fastighetsägare. 
• Kommunerna har stor möjlighet att i ägardirekt  
 till sina bostads- och fastighetsbolag styra  
 möjligheterna för produktionslokaler och ateljé- 
 bostäder för konstnärer.
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Regionens roll
De i projektet intervjuade konstnärsorganisationer och 
kommunerna framhåller alla att kulturförvaltningen i 
Region Stockholm har en viktig sammanhållande roll 
för dialog mellan olika berörda parter i frågan om till-
gång till konstnärliga produktionsplatser i regionen. 
Ett tydligt exempel är frågan om kollektivverkstäder, 
verkstäder för glas, keramik och större arbeten sett 
över regionens behov, kanske även mellan regioner. 

Förutom dialog finns ett behov av framtagande av 
sakkunskap och förmedling av konkret kunskap i form 
av avtal, strategier, kartläggningar och goda exempel. 
Det är en kunskapsförmedling som behövs inom  
regionen men även från andra kommuner och regioner 
i landet. 

Det är viktigt att lära av lyckade exempel, vilka ofta 
består i en god samverkan mellan samtliga parter, det 
vill säga initiativtagarna/konstnärsgruppen/organisa-
tionen, lokala och regionala myndigheter samt fastig-
hetsägaren. 

En ökad regional dialog och samverkan skulle  
troligt stärka de svagare kommunerna vilket är erfa-
renheten gällande konstnärspolitiska insatser från 
flera regioner i landet.

Iakttagelser och rekommendationer 
För att komma till rätta med obalansen i konstnärer-
nas demografi och de skilda konstnärspolitiska 
insatserna i regionen samt öka antalet produktions-
platser för bild- och formkonstnärer föreslås att 
Region Stockholm genomför följande insatser:

• Kulturförvaltningen bör ges ett uppdrag att på  
 en övergripande regional nivå och i samverkan  
 med kommunerna öka antalet produktionsplatser  
 för konstnärer och främja etableringen av företag  
 inom sektorn kulturella och kreativa näringar.  
 Fokus bör vila på de kommuner där det saknas  
 produktionsplatser och strategier för etablering  
 av kulturella och kreativa näringar. Uppdraget  
 bör genomföras i samverkan med tillväxt- och  
 regionplaneförvaltningen.
• Kulturförvaltningen ska kunna ge konkret  
 sakkunskap och förmedla goda exempel i frågor  
 om produktionsplatser för konstnärer.
• Frågan om att inrätta ett regionalt ateljé- och  
 studiostöd bör utredas.
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Sammanfattning 
Denna utredning beskriver övergripande de kultur-
politiska förutsättningarna för konstnärer att verka i 
Stockholmsregionen med fokus på bild- och form-
området. Utredningen fördjupar sig också i möjlig-
heterna till etablering av nya konstnärliga produk-
tionsplatser i tre av regionens kommuner som 
utvecklar så kallade yttre regionala stadskärnor:  
Järfälla kommun (Barkarbystaden), Haninge kommun 
(Haninge stad) samt Huddinge kommun (Flemings-
berg och Kungens kurva).

Konst och kultur viktiga i samhälls-
utvecklingen – men är under press 
Tillgång till konstnärliga produktionsplatser är en  
förutsättning för ett fungerande kulturellt ekosystem, 
där upplevelser och produkter slutligen når deltagare 
eller publik. Utan konstnärsateljéer ges till exempel 
inga förutsättningar för kommunala inköp av offentlig 
konst eller gestaltningsuppdrag. 

Till följd av fortsatt urbanisering och stark inflytt-
ning till storstadsregionerna trängs produktions-
platserna bort från centrala och attraktiva delar av 
regionen. Hyrorna ökar och tidigare oattraktiva fastig-
heter omvandlas till bostäder och andra mer kommer-
siella upplåtelser. Omlokaliseringar av produktions-
platser till nya områden begränsas ofta av höga 
markpriser liksom en trend av minskad allmännytta, 
där tidigare konstnärliga produktionsplatser varit  
vanligt förekommande. Stockholm stads kultur-
förvaltning har idag kännedom om att cirka 450 konst-
närer riskerar att bli av med sina produktionslokaler i 
staden inom en snar framtid.

Parallellt med denna utmaning uppmärksammas 
alltmer de kulturella och kreativa näringarnas bety-
delse för den svenska arbetsmarknaden och ekonomin. 
Liksom konstens och kulturens viktiga roll i planering 
och utformning av framtidens hållbara och attraktiva 
livsmiljöer. I den regionala utvecklingsplanen, RUFS 
2050, uppställs målet om en ”tillgänglig region med 
god livsmiljö”, vilket förtydligas i Kulturstrategi för 
Stockholmsregionen med att användningen av ”kultur 

och kulturmiljöer i samhällsplaneringen” behöver öka. 
Kommunerna spelar, med sitt planmonopol, en avgö-
rande roll i att ta vara på och förverkliga detta mål.

Konstnärers inkomster är generellt lägre än för 
befolkningen som helhet. Behovet av stöd till verksam-
het och lokaler är avgörande. I Sverige idag erbjuds direkt 
stöd till bild- och formkonstnärer främst på statlig nivå 
men också i större residensstäder och kommuner. 

Stark men ojämn koncentration av  
konstnärer i Stockholmsregionen
I Stockholmsregionen innehar Stockholms stad egen 
förvaltning av 450 konstnärsateljéer och har målet att 
tilldela ateljéstöd till 855 konstnärer år 2020. Stadens 
kulturförvaltning har också etablerat en ”kulturlots” 
som i samarbete med fastighetskontoret har i uppdrag 
att få fram minst 200 nya ateljéer perioden 2017–2020, 
primärt i områden som idag saknar eller har få ateljéer. 
Värmdö kommun är den enda övriga kommun i regio-
nen idag som erbjuder ateljéstöd till bild- och form-
konstnärer. Stockholm och Värmdö är också de kom-
muner inom regionen som toppar listan över andelen 
bosatta yrkesverksamma konstnärer. 

Drygt hälften av alla svenska yrkesverksamma 
konstnärer är folkbokförda i Stockholmsregionen. 
 Tätheten av konstnärer är här 8,06 konstnärer per  
1 000 invånare, att jämföra med Skåneregionen 3,8 
och Västra Götalandsregionen 3,66. Av Stockholms-
regionens alla konstnärer beräknas hela 75 procent 
vara bosatta i Stockholms stad. Samtidigt konstateras 
att hela tio kommuner i Stockholmsregionen ligger 
över riksgenomsnittet och fem av kommunerna är 
bland de tio med flest folkbokförda konstnärer. 

Nya möjligheter i regionala stadskärnor 
Utredaren konstaterar att de hörda kommunerna,  
Järfälla, Huddinge och Haninge allmänt har väl 
uttryckta kulturpolitiska ambitioner och en infra-
struktur för medborgarna att ta del av konst och kul-
tur, också inom bild- och formområdet. Kommunerna 
uppvisar också viss koncentration av bosatta yrkes-
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verksamma konstnärer. Jämte tillämpning av den så 
kallade enprocentregel för inköp av konst i ett par av 
kommunerna uppvisar dock ingen av dem någon 
utvecklad politik eller strategi för hur de ska bemöta 
eller utveckla det konst- eller än mindre konstnärs-
politiska fältet.

De regionala stadskärnor som utvecklas i de tre 
kommunerna är redan idag väl tillgängliga med pen-
deltåg och kommer knytas samman ytterligare med 
övriga regionen genom ny tunnelbana och/eller 
tvärspårsförbindelser, busslinjer och bilvägar. 

Järfälla och Haninge uttrycker tydliga ambitioner 
att utveckla lokaler för konst och kultur i de nya stads-
kärnorna. I dessa kommuner har även identifierats ett 
flertal äldre kontors- och fabriksfastigheter som kan 
vara av intresse att anpassa till konstnärliga produk-
tionsplatser. Huddinge arbetar medvetet för att 
utveckla teater- och dansområdet i kommunen och  
har Södertörns högskola som en viktig ”magnet” i  
Flemingsberg. Stockholms musikpedagogiska institut 
finns redan på plats och konstskolan Idun Lovén  
etablerar sig 2019 i närheten av högskolan.

Utredaren menar att aktörer i Stockholmsregionen 
behöver uppdatera sin syn på frågan om produk-
tionslokaler för konstnärer med anledning av den 
snabba tillväxttakten i regionen. Fler aktörer behö-
ver ta inte bara ett kulturpolitiskt- utan också visst 
konst- och konstnärspolitiskt ansvar.

Tillgång till platser för konst och kultur behöver 
ingå i den kommunala planeringen på ett likvär-
digt sätt som för idrotts- och andra fritidsanlägg-
ningar, liksom gryende regional och interkommu-
nal samverkan kring kulturskolan. Så kallad 
kulturdriven platsutveckling kan bidra starkt till 
samhällsekonomisk utveckling genom att bland 
annat öka tidigare anonyma platsers attraktivitet. 
Denna företeelse behöver dock tydligare dokumen-
teras så att fler offentliga och privata aktörer kan 
använda detta som underlag i sin planering.

Det finns i regionen god tillgång till äldre bygg-
nader – såsom tidigare skolor, sjukhus och indus-
trifastigheter – som kan vara lämpliga att anpassa 
till produktionslokaler för konstnärlig verksamhet. 
Det relaterar också till att hyresnivåerna för konst-
närliga produktionsplatser är en avgörande fråga. 

Kunskapsöverföring från Stockholms stad, med 
dess förvaltningsövergripande arbete och kultur-

lotsning, behöver ske till Region Stockholm och 
kommunerna. Utredaren ser vidare behov av bred 
samverkan mellan kommuner, kommunala och 
kommersiella fastighetsbolag liksom med utö-
vande konstnärer och deras intressesammanslut-
ningar för att möjliggöra fler produktionsplatser i 
fler delar av regionen. Här har Region Stockholm 
en viktig roll att fylla i samverkan med den egna 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen som för-
valtar det regionala utvecklingsuppdraget. 

Utredaren rekommenderar vidare att Kultur-
förvaltningen i Region Stockholm ges uppdrag att 
inventera nuvarande konstnärliga produktions-
platser i regionen för att få en tydligare bild av 
behovet. Vidare att, utifrån dokumenterat behov, 
på övergripande regional nivå och i samverkan 
med kommunerna öka antalet konstnärliga pro-
duktionsplatser med fokus på de kommuner där 
sådana saknas idag. Kulturförvaltningen rekom-
menderas även att samordna och sprida sakkun-
skap, metoder/modeller och goda exempel, även 
från andra regioner och länder. Slutligen bör  
Kulturförvaltningen utreda frågan om behov av 
inrättande av ett regionalt ateljé- och studiostöd.

Utredarens slutsatser och rekommendationer
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Lista över genomförda  
intervjuer och informanter
• Järfälla kommun: Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, Pernilla Järverot, 

 kultur- och fritidsdirektör, Fredrik Persson, VD Näringslivsbolaget, 

• Haninge kommun: Maria Lindeberg, kultur- och fritidschef, Anders Nordenskiöld, 
planarkitekt, Elisabeth Åström, kulturstrateg

• Huddinge kommun: Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör, Helené Hill,  
samhällsbyggnadsdirektör, Tove Sandahl-Fransson, chef kulturstrategiska enheten

• Kulturförvaltningen Stockholm stad: Patrik Liljegren, biträdande kulturdirektör,  
och Katrin Behdjou Arshi, kulturlots och strateg 

• Staffan Rydén, tidigare kulturchef Västra Götalandsregionen

• Konstnärernas riksorganisation: Jon Brunberg, ordförande Öst, och Eva Månsson,  
verksamhetsledare KRO riks 

• Konstcentrum Öst: Anna Ridderstad, ordförande, och Karin Willén, verksamhetsledare

• Transit Kulturinkubator: Sara Lönnroth, verksamhetsledare

• Konstverket: Eva Broberg, verksamhetutvecklare, och SITE, Anne-Sofie Ericsson,  
verksamhetsledare, Emelie Johansson, projektledare.
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Bilaga 1. Ateljéhus och ateljéföreningar  
i Stockholmsregionen som noterats  
under utredningen

Observera att listan inte är en kartläggning.

Stockholms stad

Område Ateljéhus

Vinsta Induktorn
Järva Eggeby gård/Järva folkets park
Långholmen Slipvillan, Långholmen
Globenområdet Slakthusateljéerna/Globenområdet
Årstaberg Wip:Sthlm
Lövholmen Färgkontoret
 Platform i Stockholm
Västberga Månen/Elektravägen 5
Västberga Vreten/Vretensborgsvägen 16
Västberga Turbinen/Västberga Allé 32
Västberga Props Ateljéer/Elektravägen 25
Hökarängen Förvaltande Stockholmshem
Farsta strand Magelungen
Aspudden Ateljéföreningen Vinterviken
Hammarby  
sjöstad HAP, Hammarby Art Port
Sätra Varvsarbetarhuset
Vasastan Detroit/ Roslagsgatan 21
Södermalm Ateljéföreningen Fjällgatan
Södermalm Ateljéföreningen Enskede Gård
Södermalm Mosebacke ateljéhus
Södermalm Pyramiden 8
Södermalm Tegen 2
Vasastan Ateljéföreningen Malongen
Vasastan Ateljéföreningen Norrtull/ 
 Enkehuset
Södermalm Ateljéföreningen Glasbruksgatan
Hägersten Ateljéföreningen Björken
Hägersten Ateljéföreningen Enskede Gård
Hägersten Ateljéföreningen Kransen
Årsta Ateljéföreningen Årsta Gamla skola

Farsta strand Ateljéföreningen Farsta Strand
Farsta strand Ateljéföreningen Bruna Huset
Skarpnäck Ateljéföreningen Skarpnäck
Enskede Ateljéföreningen Enskede Gård
Långholmen Ateljéföreningen Långholmen
Långholmen Ateljéföreningen Grafikerna

Nyetablerade ateljéhus i Stockholms stad med 

stöd av Kulturförvaltningen 2017-2019

2017: 20 st. ateljélokaler
– Slakthusområdet, Fastighet Charkuteristen 5, 

Erskinehuset, Hallvägen, Ateljéföreningen  
Söderhallen (ideell förening) 435 kvm, 3 årigt avtal 
med 12 månaders förlängning. Fokus är på ateljé-
lokaler för bild- och formkonstnärer.

2018: 110 st. ateljélokaler
– Östberga, Östbergatorget 21, Ekonomiska fören-

ingen Släktet, 460 kvm, 10 årigt avtal med 60 måna-
ders förlängning. Fokus lokaler för dansproduktion, 
verkstäder, musikstudio.

– Vällingby, Jämtlandsgatan 161, Studio ABC (ideell 
förening) 1 387 kvm, 5 årigt avtal med möjlighet till 
förlängning om 12 månader i taget. Fokus är på 
ateljélokaler för bild och formkonstnärer.

– Margeretelund, Stora Båtsvarvsgränd 28, Ateljé-
föreningen VILLAN (ekonomisk förening) 267 kvm, 
5 årigt avtal, med 36 månaders förlängning, Fokus 
är på ateljélokaler för hantverk, bild- och form-
konstnärer.

2019: Effektmål 100 st. ateljélokaler i ytterstaden.
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Norrtälje

I Norrtälje har den ideella föreningen NoA drivit ett 
ateljéhus under perioden 2003–2018 i lokaler ägda av 
kommunen. Lokalerna har omfattat 14 ateljéer, ett 
kursrum och en större oisolerad produktionshall för 
grafik, keramik och träverkstad. De har för tillfället  
20 medlemmar. I föreningen finns nu även teater- och 
cirkusgrupper. 

Kommunen har sagt upp föreningen och planerar 
för att placera egen verksamhet med helt annan inrikt-
ning i lokalerna efter ombyggnad.

Föreningens beskrivning av situationen finns 
beskriven på deras hemsida http://norrtaljeatelje 
forening.se/lokal%20kampen.html

Solna

Färghandlarhuset, i Hagalundsområdet, ägs av  
Solna kommun, 5 ateljéer som hyrs ut till konstnärer.

Kulturskyddsföreningen, ateljéförening i Hagalunds 
industriområde med 8 medlemmar.  
https://www.kulturskyddsforeningen.org

Liljevalchs hubb – 14 projektplatser för bildkonst-
närer, filmare, scenografer, produktdesigners och  
arkitekter. Ett samarbete mellan fastighetsägaren 
Humlegården AB, Stockholms stad och Solna stad i 
Hagalunds industriområde. 

Södertälje

Saltskog gård – 15 ateljéer och utställningsytor.  
Gården ägs av en stiftelse. Var hem åt Carl Fredrik  
Liljevalch vars donationer grundade Liljevalchs  
konsthall.

Värmdö

G-studion – ca 100 bild- och formkonstnärer med 
ateljéer i tre byggnader. Gemensamma brännugnar och 
maskiner, utställningsverksamhet, öppna hus och café.
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Bilaga 2. Några exempel på produktions-
hus från andra regioner i landet 

Exemplen är inte systematiskt insamlade. Flera exem-
pel omfattar ett flertal konstarter, flertalet har även 
pedagogisk eller inkubatorsverksamhet.

Norrköping

Hallarna i Norrköping. Ett kvarter i det gamla  
textilfabriksområdet i centrala Norrköping. Här finns 
Östgötateatern, Dynamo, Teater Bråddgatan 34,  
FöretagsAteljéerna, Norrköpings Kulturhus och  
Grammofon.
https://www.hallarna.org
https://www.facebook.com/kulturkvarterethallarna/

Umeå

Ett trettiotal kommunalt subventionerade ateljéer  
fördelade på tre ateljéhus med placering i Röbäck, 
Umestan och Haga i Umeå.

Ateljéhusen drivs i föreningsform och mottar  
årligen ett kommunalt hyresbidrag från kultur-
nämnden Umeå kommun. Subvention av lokalhyror 
har också fyra föreningsdrivna verkstäder för grafik,  
keramik, bronsgjuteri och textil. De har sina lokaler i 
Kulturmejeriet i Röbäck, där också glashyttan  
”Glödheta” huserar. Sammanlagt finns det ungefär 100 
konstnärer och konsthantverkare som använder loka-
lerna. https://www.umea.se/umeakommun/kultur 
ochfritid/kultur/stodbidragochstipendier/stodtill-
konstnarer.4.791cd28151a759b5f310004.html

Lund

Stenkrossen – är en verkstad och arbetsyta för projekt 
och verksamheter inom konst, kultur och innovation 
som sedan 2012 drivs av Lunds kommun. Stenkrossen 
erbjuder tre olika stödmodeller för projekt och verk-
samhetsutveckling inom konst, kultur och innovation, 
scener för repetitioner och föreställningar, makers-
pace, skaparworkshops och evenemang i allt från 

stadsodling, scenkonst, street art och virtual reality, 
till öppen cykelverkstad och solcellsbygge. 
https://stenkrossen.se

Malmö
REHAB Kultur – drivs av föreningen Cirkulations- 
Centralen, en förening för kulturarbetare som arbetar 
med flera olika konstnärliga uttryck. I samverkan med 
MKB (allmännyttigt bostadsbolag) öppnades dörrarna 
till föreningens ateljéer & möteslokaler under våren 
2017 och i nuläget finns 18 olika konstnärer i huset. 
Lokalerna omfattar ateljéer och möteslokaler och är  
en del av stadsdelsutvecklingen på Östra Sorgenfri.
https://www.rehabkultur.se

Frank – konstnärsdriven plats med galleri och studios 
i centrala Malmö som grundades 2014. Arbetsplats för 
ca 20 konstnärer.
http://frankart.se

Uppsala

Hospitalet – Kommunen har utvecklat konstnärsa-
teljéer i de gamla sjukhuslokalerna Ulleråker, nu kallat 
Hospitalet, som ägs av kommunen. Ateljéföreningen 
Hospitalet omfattar 13 arbetsrum samt gemensamma 
lokaler som kök, projektrum, toaletter m.m. Bildkonst-
närer, författare, musiker, scenkonstnärer, curator är 
medlemmar. Arbetsrummen är 5–24 kvadratmeter 
varav merparten 10–11 med 3 meter i takhöjd.  
Kostnaden är 1 600 kr per kvadratmeter och år. 
https://uahospitalet.tumblr.com/?fbclid=IwAR1v15Z-
5KwoN3f-eM-w0wCq3keocOpahnGJfcfCDrS5y_qPF-
d2YUYSBdlxs
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Göteborg

Konstepidemin – Konstepidemin är en av Sveriges 
största arbetsplatser för konstnärer i det fria kulturli-
vet. Här finns 108 ateljéer med över 130 yrkesverk-
samma utövare inom olika konstnärliga discipliner 
såsom bild- och formkonstnärer, musiker, författare, 
filmare och scenkonstnärer. ligger vid Linnéplatsen i 
centrala Göteborg och består av 14 byggnader omgivna 
av en stor park. Området var tidigare Göteborgs Epide-
misjukhus men blev 1987 omvandlat till ett konstnärs-
drivet kulturcentrum. Här finns nu ateljéer, lokaler för 
utställningar, teater, musik och pedagogisk verksam-
het samt en restaurang och lokaler för gemensamma 
möten. Föreningen driver ett residensprogram och 
omfattande publik verksamhet.
https://konstepidemin.se

The Brewhouse – Kulturfabriken i Gårda med särskilt 
fokus på musikområdet men även film, mode m.m. 
inom ramen för kulturella och kreativa näringar. Ideell 
förening som finansieras av Business Region Göteborg, 
Västra Götalandsregionen och den egna verksam-
heten. Verksamheten omfattar studios, inkubators-
verksamhet, repetitionslokaler, scen och restaurang. 
https://brewhouse.se

Gnesta

Art Lab Gnesta – ateljéer, mötesrum och konsthall i 
gamla bryggeriet i Gnesta. Drivs av konstnärerna 
genom en ideell förening med offentligt stöd.
http://www.artlabgnesta.se
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