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Abstract:		
Today, local production of arts and culture is viewed as an important factor in making of a competitive 
and attractive city. Stockholm stad, Region Stockholm and the Swedish Arts Council express a high 
value of culture from a social sustainability perspective.  
 
Despite this, the majority of people working with making or producing art statistically can be seen to 
have a low  median salary in comparison to the general population. The media points towards how 
Stockholm stad contributes to this situation through densifying and converting areas at the expense 
of maintaining cultural entities and production venues, as well as creating the right opportunities for 
cultural businesses.  
 
The purpose of this report is to examine the needs of the individuals, groups and organisations working 
with the making and production of arts and culture. Various strategies are examined, with an aim to 
understand challenges cultural practitioners and entities face as well as creating an understanding of 
how these strategies deal with producing cultural entities. As identified through literature, document 
and case studies, the report outlines the localisations of art studios and cultural entities, their need 
and their opportunities presented through the economic and social structures. 
 
In Stockholm stad’s studio strategy, the Kulturförvaltning expresses an aim to create 200 new studios 
for artists before 2020. Furthermore, they express that these studios are mainly to be situated in areas 
which are lacking or in absence of spaces for art production. Currently artist studios in Stockholm are 
concentrated in clusters, mainly in areas such as: östra Södermalm, Liljeholmen, Telefonplan, 
Slakthusområdet and Hagalund’s industrial area.  
 
The main factors affecting the localisation of studios in the urban space, is the shortage of spaces with 
adequate facilities and the lack of adequate facilities at an affordable rental cost. There is no simple 
solution for solving the shortage of production facilities for artists, since the problem depends on 
numerous factors. As a matter of city budgets and political prioritisation, this problem needs to be 
handled at both a municipal and regional level. Politicians need to value cultural businesses in a new 
way. In order for the cultural field to progress and prosper, artists require the right opportunities and 
for their needs to be met out of an economic, geographic and social perspective.  
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English title: Stockholms Culture and Studio Strategy - An Analysis of the Citys Cultural Entities 
Localisation and Needs  
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Sammanfattning:		
 
Kultur ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är något som både Stockholm stad, Region Stockholm och 
även Statens Kulturråd värderar högt, där den producerande kulturverksamheten idag ofta ses som 
en viktig faktor i skapandet av en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Ändå har konstnärer i de 
producerande kulturverksameterna låga löner, trots långa utbildningar och lång arbetslivserfarenhet. 
Detta kan ses i mediebilden där Stockholm stad ofta beskrivs som att de istället för att främja 
kulturverksamhet snarare motverkar kulturverksamhet genom förtätning och omvandling. 
 
Med denna undersökning är syftet att undersöka behoven som den producerande 
kulturverksamheten har. Både ur Stockholm stads synpunkt och från konstnärernas håll. Genom att 
undersöka olika kulturstrategier är målet att få en klarare överblick på problemen kring 
kulturverksamheter. Genom en: litteratur-, dokument- och fallstudie har den producerande 
kulturverksamhetens behov, lokalisering och förutsättningar identifierats.  
 
I Stockholm stads ateljéstrategi uttrycker Kulturförvaltningen ett mål med 200 nya ateljéer till 2020. 
De menar i sin strategi att dessa ateljéer bör byggas i områden som har få eller inga ateljéer. I dagsläget 
lokaliserar sig Stockholms ateljéer likt kluster där högst täthet är kring: östra Södermalm, Liljeholmen, 
Telefonplan, Slakthusområdet och Hagalunds industriområde.  
 
Kulturens lokalisering begränsas av betalningsförmågan och den nuvarande bristen på lokaler och 
fastigheter som till ett rimligt pris uppfyller de krav som verksamheten ställer på lokalen och dess 
lokalisering. Lösningen på problematiken med bristen på produktionslokaler ligger inte på någon 
enskild faktor som enkelt kan lösas. Det handlar istället om en budget och prioriteringsfråga som 
kommunen och regionen bör se över. Politiker måste värdesätta kulturverksamhet på ett annat sätt 
än som de gör idag. Annars kommer kulturverksamheten aldrig att kunna få rätt förutsättningar för 
att utvecklas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Ateljé, Ateljéförening, Ateljéstrategi, Gentrifiering, Kultur, Kulturverksamhet, Lokalisering, 
Kulturstrategi, Producerande kulturverksamhet.   
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Begrepp	och	definitioner:		
 
Ateljé: En ateljé är en arbetsplats för konstnärer. Lokalen kan ha olika utformning och är anpassad för 
det specifika behov som konstnären eller verksamheten har. I denna rapport menas med begreppet 
ateljé en lokal för produktion av dans, musik, film, teater samt bild och form. 
 
Konstnär: En konstnär är en individ som producerar konst och praktiserar inom kulturella och kreativa 
sektorn. Begreppet konstnär används i denna rapport för att beskriva en individ vars kreativa eller 
kulturella produktion motiveras eller primärt drivs av den själv och inte av en beställare.  
 
Kulturverksamhet: I denna rapport menas med begreppet kulturverksamhet sådan verksamhet som 
är aktiv inom den kulturella och kreativa sektorn. Ytterligare menas med detta begrepp främst 
verksamheter inom den humanistiska snäva definitionen av kultur; dans, musik, film, teater samt bild 
och form.  
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1.	Inledning	
Stockholm är en ständigt växande stad. Då staden växer och förtätas prioriteras olika verksamheter i 
olika områden beroende på deras behov och betalningsförmåga. En av de verksamheter som idag blir 
påverkad av den nuvarande förtätningen och den pågående gentrifieringen av närförorter och 
innerstad är den producerande kulturverksamheten inom områden som; dans, musik, film, teater 
samt bild och form. Samtidigt som Stockholm har en brist på ateljéer kommer det både under 
byggnationen av nya stadsdelar och områden ske ett ökat behov av konstnärlig gestaltning samt en 
ökad efterfrågan av kreativa individer i dagens företag och ekonomi där estetik, design och upplevelser 
väger allt tyngre.  
 
Dagens mediebild visar på delade meningar då Stockholm stad ibland skildras som en kulturlivsdödare 
och ibland som en kommun där arbetet med kulturverksamheter fungerar bra. För att kunna förstå 
hur det egentligen ligger till krävs det en djupare kunskap där både kulturverksamhetsarbetare och 
anställda på Stockholm stad får yttra sig i frågan. För att genomföra denna undersökning krävs även 
kunskapsinhämtning inom lokaliseringsteori och förståelse för värdet av den producerande 
kulturverksamheten. 
 
Både Region Stockholm och Stockholm stad har olika strategier och mål för hur kulturverksamhet ska 
fungera och förbättras. I en stad som vill vara Europas mest attraktiva storstadsregion råder det en 
brist på lokaler för att producera mycket av den kultur som ska hjälpa till att göra Stockholm till denna 
levande kulturstad som målas upp.  

1.1	Syfte	
Det finns ett antal utmaningar för producerande kulturverksamhet. En av dessa är bristen på lokaler 
och platser som vi kan se i Stockholm tillsammans med gentrifieringen och flyttningen av 
kulturverksamhet som kan ses i både Stockholm samt i flera andra större internationella städer. Syftet 
med detta projekt är att undersöka dels vilka behov som den producerande kulturverksamheten, 
främst bild och form, ur ett kommunalt, lokalt och individuellt perspektiv har när det kommer till 
lokaler och dess lokalisering samt att undersöka hur Stockholm Stad arbetar med och hanterar denna 
producerande kulturverksamhet.  
 
Målet med denna rapport är att undersöka Stockholms stads ateljéstrategi för 2017-2020 och Region 
Stockholms kulturstrategi från 2018. Underlagsrapporter har använts vid framtagandet av 
strategierna samt internationella undersökningar och teorier om kulturens påverkan på sociala och 
ekonomiska hållbarhet. Dessa kommer att användas för att se hur Stockholm stad arbetar i frågor 
kring den producerande kulturverksamhetens lokalisering och förutsättningar samt hur dessa 
strategier appliceras på eller påverkar nuvarande exploateringsprojekt.  
 
För att uppnå syftet och målen i projektet har följande frågeställningar valts: 
  

- Hur behandlar Stockholms kulturförvaltnings ateljéstrategi och Region Stockholms 
kulturstrategi lokalfrågan för producerande kulturverksamhet. Vidare, hur behandlas denna 
verksamhetens geografiska och ekonomiska behov i dessa strategier?  



 
 

7 

 
- Vart vill Stockholm stad att den producerande kulturverksamheten inom bild och form ska 

lokalisera sig i stadsrummet enligt de ovan beskrivna strategierna.  Vart finns dessa 
producerande kulturverksamheter i stadsrummet och i staden samt hur kopplas detta till 
tidigare fråga angående konstnärers behov och villkor?  

 
- Vilken påverkan har Slakthusområdets kulturlivsundersökning haft på den producerande 

kulturverksamhetens förutsättningar?  

1.2	Avgränsningar	
Den strategiska planeringen av lokalisering av kultur är nytt område, särskilt då det kommer till den 
producerande sidan av kulturverksamhet som ateljéer och studios. Detta leder dels till en brist på 
data, av både statistisk- och geodata-karaktär,  samt en brist på tidigare forskning inom området. 
Vilket hade krävts för att kunna dra nya slutsatser eller testa nya teorier kring faktorerna bakom 
lokalisering av den producerande sidan av kulturverksamhet.  
 
Ytterligare saknas strategier för denna kulturverksamhet på både nationell och regional nivå, vilket 
leder till att en analys av arbetssätten ur ett större perspektiv inte kan genomföras.  
 
Undersökningen avgränsas till hur Stockholm stad arbetar och planerar för producerande 
kulturverksamhet, som främst uttrycker sig i bild och form. Slakthusområdet är ett av få områden i 
Stockholm som i dagsläget har genomgått en kulturlivsundersökning under planeringen av 
exploateringen av området och väljs därmed i denna rapport som analysområde. Dels för att 
konkretisera Stockholm stads ateljéstrategi samt Region Stockholm kulturstrategi. Dels för att 
analysera stadens tillvägagångssätt och arbetssätt då det kommer till fysisk planering av 
kulturverksamhet.  

1.3	Disposition	
I kapitel två diskuteras rapportens metod. Här beskrivs hur den kommande litteratur, dokument och 
fallstudie samt analysarbete kommer att genomföras. Därefter presenteras i kapitel tre en djupgående 
bakgrund där diskursen i samhället, i detta fall mediabilden, samt det kulturpolitiska dagsläget. I 
kapitel fyra presenteras litteraturstudies resultat som innefattar begreppet kultur, uppdelning av 
kulturverksamhet, kulturens roll och påverkan samt kulturens lokaliseringsteori. I kapitel fem 
presenteras dokumentstudiens resultat som innefattar granskning av en enkätstudie, en granskning 
av en SOU (Statens offentliga utredningar) samt undersökningar av; konstnärens ekonomiska villkor 
och sociala behov, Strategier och behov samt den producerande kulturverksamhetens lokalisering. I 
kapitel sex presenteras fallstudien som konkretiserar stadens ateljéstrategi. I detta kapitel kommer 
fallen; Slakthusområdets kulturliv, Slakthusateljéerna och Wip:Sthlm att undersökas. Resultaten från 
litteraturstudien, dokumentstudien och fallstudien kommer sedermera att analyseras i kapitel sju. I 
det åttonde och sista kapitlet kommer resultaten att diskuteras och vidare frågeställningar samt 
metodkritik kommer att belysas.  
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2.	Metod	
För att besvara frågeställningarna har tre metoder valts: litteraturstudie, dokumentstudie och 
fallstudie. Litteraturstudien genomfördes för att belysa det rådande kunskapsunderlaget kring 
lokalisering av den producerande kulturverksamheten. Dokumentstudien genomfördes för att skapa 
en tydligare förståelse för att ta reda på hur Stockholm stads och Stockholms regionens strategier och 
arbetssätt. Fallstudien genomfördes för att konkretisera de arbetssätt och strategier som staden har 
samt för att kunna se hur dessa strategier appliceras på en mindre lokal skala.   

2.1	Litteraturstudiemetodik	
För att undersöka de första två frågeställningarna om kulturarbetare och konstnärers behov då det 
kommer till lokalisering av produktionslokaler och produktionsverksamhet och för att se vart dessa 
producerande kulturverksamheter i dagsläget lokaliserar sig genomförs en litteraturstudie. 
Litteraturstudien kommer att fokusera på att undersöka de teorier kring lokaliseringen av 
kulturverksamhet och vilka faktorer som påverkar detta. Vidare kommer kulturens roll och potentiella 
påverkan på den sociala hållbarheten att undersökas.  
 
Genom att analysera litteratur och undersökning av forskare som Richard Florida, Åsa Dahlin, Tobias 
Nielsen och Paul Krugman kan vikten av kulturverksamhet och ett levande kulturliv förklaras.  
 
Den litteratur, de undersökningar och rapporter som använts som kunskapsunderlag i 
dokumentstudien har kommit från sakkunniga på KTH, Stockholm stad och Region Stockholm. Det är 
via detta kunskapsunderlag som strategier, policydokument och data kunnat analyserats. Vidare har 
källor och underlagsarbeten från de undersökta policydokumenten bidragit till att ytterligare 
information kring lokaliseringsteori och ekonomisk data kunnat hämtas. 
 
Dessa källor som studeras är främst undersökningar och rapporter publicerade av antingen Stockholm 
stad eller genomförda på beställning av Stockholm stad, Region Stockholm eller Tillväxtverket. Att 
källorna som används i dokumentstudien och i analysen av staden eller regionens strategier till stor 
del kommer från de själva är något som kan och bör problematiseras ur ett källkritiskt perspektiv, 
vilket vidare kommer att diskuteras i analysen och diskussionen i denna rapport. Anledningen till att 
dessa källor trots allt väljs kan förklaras med bristen på undersökningar som görs inom området.  

2.2	Dokumentstudiemetodik	
En dokumentstudie genomförs för att undersöka hur Stockholms stad arbetar med frågor kring 
producerande kulturverksamhet, där fokusområdet i undersökningen är att ta reda på hur denna 
verksamhet behandlas i strategier och mål från policydokumenten; Stockholm stads ateljéstrategi och 
Region Stockholms Kulturstrategi. De frågeställningar som kommer att besvaras genom 
dokumentstudien är de två första. 
 
Studiens fokus är att undersöka arbetssättet hos Stockholm stad där verksamheternas lokalisering i 
stadsrummet står i centrum. I denna mening kommer vissa områden inom dels dagens diskurs och i 
stadens strategier och arbetssätt att läggas mindre fokus på. Exempelvis kommer utformningen av 
dagens ateljé och studio-stöd i Stockholm och dess påverkan på den producerande 
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kulturverksamheternas etablering och lokalisering att analyseras samtidigt som stödets utformning i 
ur ett jämlikhetsperspektiv kommer att läggas mindre vikt på.  
 
För att få en fördjupad bild av samt för att öka förståelsen av Kulturförvaltningens ateljéstrategi (2016) 
genomfördes en kortare telefonintervju med handläggaren för detta policydokument Anna Rygård, 
stadsutvecklingsstrateg på kulturstrategiska staben vid Stockholm stad.  

2.3	Fallstudiemetodik	
För att undersöka hur Stockholm stads arbetssätt och strategi appliceras i praktiken på ett specifikt 
och lokalt område, görs en fallstudie av kulturlivsundersökningnen för Slakthusområdet. Detta görs 
för att se hur detta område påverkas av den kommande omvandlingen. Ytterligare kommer 
Slakthusateljéernas och Wip:Sthlm situationer och förutsättningar i de pågående och kommande 
exploateringarna i områdena att undersökas. 
 
Fallstudien kommer att genomföras genom en dokumentstudie av de undersökningar som har 
producerats under arbetet och planeringen av Slakthusområdet där den kulturlivsundersökning från 
2016 (skriven som ett samarbete mellan kulturförvaltningen, stadsmuseet och SWECO) står i fokus. 
Genom att undersöka hur kulturlivet tar plats på området i dagsläget, hur det planeras ta plats i 
framtiden samt hur detta kopplas till arbetet med Region Stockholms kulturstrategi och Stockholm 
stads ateljéstrategi. På detta sätt kan Region Stockholms och Stockholm stads strategier konkretiseras. 
För nulägesbeskrivningen av ateljéföreningarna Slakthusateljéerna och Wip:Sthlm har den ideella 
föreningen Transits förstudie om Stockholms infrastruktur för producerande kulturverksamhet att 
använts. Denna intervju- och datasamling ger en bild av verksamhetens ekonomiska förutsättningar, 
den rådande kulturpolitiken samt en nulägesbeskrivning av hur det fungerar i praktiken där artiklar 
och intervjuer med Slakthusateljéernas ordförande Anna Högberg  samt Wip:Sthlms före detta 
ordförande Anna Ridderstad står i fokus.  
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3.	Bakgrund	
Stockholm är en stad i ständig utveckling. Redan på tidigt 1900-tal tog befolkningsökningen fart 
ordentligt. (Statistik Stockholm. 2010). Med en ökande befolkning kommer även ett ökande 
bostadsbehov, problem som Stockholm i olika perioder har tvingats att handskas med. För att kunna 
tillgodose bostadsbehovet för allt fler människor har då mark behövt exploateras för nya 
bostadsområden.  
 
Ett växande Stockholm ses hela tiden som något positivt. Det pratas nästan enbart om det positiva 
med en växande stad. I översiktsplanen för Stockholms stad står det under  rubriken “Vad vill vi 
uppnå?” följande: 
 
“Stockholm ska vara en växande och attraktiv stad som lockar människor, företag och besökare från 
hela världen. För det behövs att vi bygger bostäder, service och arbetsplatser i en hög takt. En god 
tillgänglighet ger såväl människor som företag bra förutsättningar att utvecklas.” (Stockholm Stad. 
2018a) 

Stockholm är givetvis inte den enda stad som vill växa genom att locka till sig människor såväl som 
företag. Vad finns det för baksidor med en växande stad? Vilka verksamheter prioriteras och får ta 
plats i stadsrummet då en stad växer? 

En av de verksamheter som ofta i media målas upp som om den påverkas negativt då staden växer 
fram och förtätas är just kulturverksamheter, främst den producerande sidan. Det skrivs debattartiklar 
och reportage om hur kulturverksamheter drivs iväg av kommunerna. Problematiken är inte ny men 
på senare tid har Stockholm Stad allt oftare valt att förtäta och omvandla områden som exempelvis 
industriområden. I industriområden går det att hyra lokaler som är större och billigare, trots att de 
ligger bra till jämfört med vanliga bostadsområden. 

3.1	Mediebilden	

Oftast är det bostäder som ska ersätta industrilokalerna. År 2016 fick de 100 yrkesverksamma 
konstnärerna som huserar på Wip:sthlm i Årsta reda på att Stockholm Stad ska riva deras ateljéer, 
verkstäder och utställningslokaler som de arbetar i. År 2006 fick Wip:Sthlm hyreskontrakt på platsen 
där Stockholm nu planerar att 900 lägenheter ska stå. Under denna 10 årsperiod har konstnärerna 
investerat 10 miljoner kronor, både med privata pengar och skattemedel. Det råder i mediebilden 
delade meningar om på vilka villkor som verksamheten bedrevs och vilken kontraktsform som gällde 
i fallet. Dåvarande stadsbyggnads och kulturborgarråd Roger Mogert (S) uttalade sig i en artikel i 
Stockholm Direkt:  
 
“Wip:Sthlm fick ett rivningskontrakt för 10 år sedan, att huset ska rivas har varit känt länge för dem 
(…) ”.(Tonström, E. 2016) 
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Samtidigt menar dåvarande ordförande för Wip:Sthlm Anna Ridderstad att det aldrig var frågan om 
något rivningskontrakt, utan istället ett andrahandskontrakt, på lika villkor där fastighetskontoret stod 
som förstahandshyresgäst (Ridderstad. 2016). Mer om modellen som användes vid upprättandet vid 
detta kontrakt kan läsas i avsnitt 6.3.  
 
Nobelberget som ligger i Akzo Nobels gamla lokaler i Nacka blev under en kort period en populär 
kultur- och eventarena. Även Nobelberget kunde driva sin verksamhet i lokaler som var upplåtna med 
ett rivningskontrakt. Rivningskontrakten medför att lokalpriserna var lägre och bidrar med en ökad 
frihet att förvandla lokalen till det som hyresvärden önskar. (Londre, K. 2015) 
 
Mediabilden pekar på en fråga som är värd att ställa: medför rivningskontrakt möjligheter eller är det 
negativt för Stockholms kulturverksamhet? Nobelberget rivs och Slakthusområdet byggs om för att ge 
plats åt bostadsrätter. Kultur- och klubbliv kommer att ge plats åt bostäder i miljöer som kunnat 
generera kultur- och klubbliv i decennier. (Lokko, A. 2019). Samtidigt som rivningskontrakt skapar 
möjligheter är det fortfarande oklart vart kulturverksamhet till slut ska ta vägen om utvecklingen 
fortsätter i denna riktning som mediabilden målar upp.  
 
Även för Slakthusområdet finns det en oro att Stockholm Stads idéer om en ny stadsdel ska döda den 
kulturscen som finns där idag. Det hänvisas till “Skräckvisionen: ett sterilt Hammarby Sjöstad”. 
Slakthusområdet, New York Meatpack District och Køttbyen i Köpenhamn är exempel på liknande 
områden där kulturliv och annorlunda typer av verksamheter har kunnat bevaras fram tills nu. Rädslan 
att Slakthusområdet i Stockholm enbart blir en tätbebyggd stadsdel är ständigt närvarande. 
(Westerlund, H. 2016) 
 
Detta är ett urval av alla artiklar, insändare och även demonstrationer mot nybyggen. Detta visar dock 
hur negativ mediebilden har varit mot att förtäta eller omvandla områden som geografiskt sett ligger 
bra till. Där omvandling har skett på bekostnad av kulturverksamhet. Mediabilden skildrar i mångt och 
mycket en verklighet där Stockholm stad i form av kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret kan 
göra mycket mer för kulturverksamheten och till viss del arbetar mot denna verksamhet.  

3.2	Nationellt	
På olika politiska nivåer finns olika mål och strategier som styr kulturverksamhet. På nationell nivå 
beslutade riksdagen 2009 att införa kulturpolitiska mål. De nationella kulturpolitiska målet är att 
“kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla 
ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling. (Kulturrådet, uå). Dessa mål ska enligt kulturrådet nås genom att:  
 

● Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att till utveckla sina skapande 
förmågor. 

● Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.  
● Främja ett levande kulturarv, som bevaras och utvecklas. 
● Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. 
● Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur. 
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Det första målet som handlar om att utveckla sina skapande förmågor är det målet som berörs och 
diskuteras i detta arbete då det kopplar till de egna skapande processerna i kulturverksamhet. 

3.3	Regionalt	
På regional nivå diskuteras kulturverksamhet både i RUFS 2050 och i Kulturstrategin. RUFS 2050 är 
den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen och ska uttrycka region Stockholms samlade 
vilja. Den är ej juridiskt bindande men ska peka ut en riktning för regionen (RUFS. uå). Kulturstrategin 
från Region Stockholm är en fördjupning ifrån det som regionen beskriver i RUFS 2050. Den ska 
“synliggöra hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra till en god livsmiljö för regionens 
invånare samt lyfta fram den potential som konsten och kulturen har som regional utvecklingsfaktor”. 
(Kulturförvaltningen, 2018a) 

3.4	Kommunalt	
I Stockholms Stads översiktsplan omnämns social hållbarhet och kultur många gånger, men det 
diskuteras aldrig vad dessa begrepp innebär. Under rubriken Allmänna intressen finns en underrubrik 
med namnet “Kulturmiljö i en växande stad”. Stockholms unika attraktionskraft och kulturhistoria lyfts 
i översiktsplanen, men för en djupare läsning om hur Stockholm Stad arbetar bör istället Stockholm 
stads Kulturrapporter och Kulturförvaltningens ateljéstrategi 2017 - 2020 undersökas. (Stockholm 
Stad. 2018a) 
 
På kommunal nivå gav kulturnämnden 2016 kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram 
kunskapsunderlag samt en strategi för beståndet av ateljéer och andra typer av verksamhetslokaler 
för konst. I förslaget är målet att skapa minst 200 nya ateljéer i Stockholm Stad innan 2020. 
Kulturförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret fastställde att ateljéstrategin skulle ha 
följande inriktningar: (Kulturförvaltningen. 2016a). 
 

● Nya ateljéer etableras i stadens befintliga fastigheter, genom byggande samt inhyrning från 
andra fastighetsägare. 

● Primär etablering i områden som saknar eller har få ateljéer idag. 
● Ateljéerna ges en funktionell utformning som möter olika konstnärers behov. 
● Upplåtelse av ateljéer sker till ateljéföreningar eller andra professionella sammanslutningar 

av konstnärer. 
● Begränsad kostnad för professionella konstnärer genom kostnadstäckande hyra.  
● De nya ateljéerna ska spegla det framväxande och samtida behovet av lokaler för konstnärlig 

produktion. 
 
Inriktning två kommer att diskuteras mer i detta arbete då den geografiska placeringen av en ateljé är 
central (se 4.4 för verksamheternas lokaliseringsteorier, 5.1.3 för konstnärernas efterfrågade 
lokalisering & 5.5 om det nuvarande läget av ateljéer). Inriktning tre blir också central då större delar 
av kapitel 5 handlar om konstnärers behov. 
 
Sedan mitten på 1990-talet har Stockholm Stads kulturförvaltning släppt ut en övergripande 
kulturrapport. I kulturrapporten beskrivs det med statistik och aktuell information om hur stadens 
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kulturliv mår. Målet med rapporten är att offentliggöra siffror för kulturförvaltningens verksamheter 
och att även redovisa utvecklingen över tid. De årliga kulturrapporterna fokuserar på kultur som ett 
generellt och öppet begrepp och går aldrig in på specifika områden som blir användningsbara i denna 
rapport. (Kulturförvaltningen. 2016b; Kulturförvaltningen. 2017). 

3.5	Bibliotekslagen	och	enprocentsregeln	
Bibliotekslagen (2013:801) trädde i kraft 2014 och ersatte då bibliotekslag (1996:1596) och är till för 
att gynna det demokratiska samhällets utveckling via kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning genom 
att främja litteraturens ställning. Varje kommun ska ha ett eget folkbibliotek. Bibliotekslagen är en 
ramlag vilket betyder att den anger övergripande principer och riktlinjer. (SFS:2013:801) 
 
Enprocentsregeln är ingen lag utan istället ett verktyg som tillämpades för första gången 1937. 
Principen med enprocentsregeln är att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer 
ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Målet med regeln är att skapa en 
långsiktigt ekonomiskt utrymme för konst vid planering och byggandet av offentliga miljöer. Idag 
använder 27 kommuner i landet sig av regeln. (Konstnärernas Riksorganisation. 2019)  
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4.	Litteraturstudie	

4.1	Kulturbegreppet	
Begreppet kultur är svårdefinierat. Detta beror på att det dels finns olika syner på vad som innefattas 
och dels på hur brett detta är. För att kunna definiera begreppet kultur eller kulturresurs krävs det en 
avvägning mellan olika tolkningarna av kultur. Inom en bredare tolkning av kulturbegreppet, 
exempelvis det som har valts i den Amerikanska och Brittiska kulturutvecklingsmodellen Cultural 
Planning där arbetet utgår ifrån en både kvalitativ och kvantitativ kartläggning av en regions kulturella 
resurser (Lindkvist. L, Månsson. E, 2009), ingår följande delar i begreppet för att bedöma en plats 
kulturella resurser:  
 

- kulturarv som arkeologi och lokala traditioner  
- uppfattningar om platsen inifrån såväl som utifrån och hur de uttrycks i sånger, skämt, 

myter, litteratur, media och mer 
- den byggda och naturliga miljön  
- antalet och kvaliteten på anläggningar för kultur, underhållning, fritid och mat och 

dryck 
- utbud och utövare av lokalt konsthantverk, tillverkning och tjänster  

(Nielsén. T, 2016) 
   
Cultural planning som verktyg används på större områden eller regioner och har exempelvis använts i 
södra Småland vid arbetet av en ny kulturstrategi (Lindkvist. L, Månsson. E, 2009) och kännetecknas 
av en bred syn på kulturbegreppet. Denna breda definition av kultur kan delas upp som används i 
Sverige på olika sätt:  
 

- Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet 
- Det humanistiska kulturbegreppet 

 
Den första användningen av kulturbegreppet är inom det samhällsvetenskapliga och syftar på socialt 
överförbara antropologiska och kvantitativa betingelser eller levnadsmönster. Ett exempel på den 
samhällsvetenskapliga användningen är vid tal om svensk kultur eller företagskultur (Kultur och konst. 
uå).  
 
Det humanistiska kulturbegreppet kan även kallas det kvalitativa kulturbegreppet. Detta innefattar 
först och främst underhållande uttryck som främst kan ses i genrer som litteratur, musik, konst, bild 
och form, scenkonst och även arkitektur (Kultur och konst. uå) . Det är denna definition av 
kulturbegreppet som beaktas i denna undersökning och det är ytterligare denna definition som främst 
syftas på när det talas om kulturpolitik i Sverige (Kulturrådet, 2018). Den samhällsvetenskapliga 
användningen av kulturbegreppet innefattar den humanistiska då uttryck inom exempelvis konst i viss 
mening kan måla upp betingelser, tankar och levnadsmönster i samhället i det stora hela. För att förstå 
ett konstverk kan det i denna mening vara viktigt att se verket ur ett samhällsvetenskapligt 
kulturperspektiv. På detta sätt kan den samhällsvetenskapliga användningen av kulturbegreppet ses 
som hur samhället, eller konstnärer fungerar och tänker medan den humanistiska användningen 
behandlar konstnären eller individens individuella uttryck (ibid).  
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4.2	Uppdelning	av	kulturverksamhet	
När det talas om kulturverksamhet är det vanligt att all typ av kultur klumpas ihop till just 
kulturverksamhet Även kultur och kulturverksamhet kan delas upp. Konst, formgivning, litteratur, film, 
dans, teater och musik. Dessa typer av kulturverksamheter kan ytterligare delas in i fyra perspektiv, 
se figur 1. (Legeby, A. Koch, D & Abshirini, E. 2017). De delas upp i en höger och vänstersida som 
representerar produktion och konsumtion. Produktion kan vara både att göra och att uttrycka medans 
konsumtion kan både vara att delta och att få till sig.  
 

 
Figur 1. Fyra perspektiv av kulturverksamhet. (beskrivet i Legeby, A. Koch, D & Abshirini, E. 2017) 
 
Dessa fyra perspektiv är framtagna för att kunna representera en stor del av kulturverksamhet som 
möjligt, men även för att kunna diskutera kulturverksamhet från ett stadsbyggnadsperspektiv. 
(Legeby, A. Koch, D & Abshirini, E. 2017). 

4.2.1	Att	få	till	sig	
Att få till sig är kultur som vi tar emot, utan att aktivt söka den. Att få till sig är den typ av 
kulturperspektiv som är vanligast då det som “får till sig” finns överallt.  Offentlig konst är ett bra 
exempel där mottagare påverkas av miljön där befinner sig i. Det är kultur som inte mottas frivilligt 
utav mottagaren, utan konst som enbart kommer till oss genom att enbart göra oss mottagliga för 
kultur, genom att mottagaren väljer att exponeras för det. Typiska exempel på kultur som är att få till 
sig förutom offentliga konstverk kan vara arkitektur, ljussättning, trädgårdskonst, entreportar, cafeet 
på hörnet, en balkong, en trappa, lyktstolpen eller en stenmur. Att få till sig gör det väldigt fritt för 
mottagaren att få känna och tycka det just mottagaren vill då mottagaren blir friare att tänka om det 
kommer naturligt och inte via ett besök av ett museum. Det är lättare att ta till sig kultur som kommer 
naturligt än att att ta till sig kultur som har uppsökts och förväntas. (ibid) 

4.2.2	Att	delta	
När kultur nämns är att delta det kulturperspektiv som känns mest naturligt och vanligt. Det är 
kulturevenemang som andra utövar/utövat som tex teater, konserter, konstutställningar och 
museum. Att delta är lite av en kombination av att få till sig och att göra, då tillåts andra skapa kultur 
som når en själv, samtidigt som den är mindre aktiv än att göra, då mottagaren själv inte behöver 
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producera något kulturellt. Perspektivet att delta gör att mottagaren kan få nya synsätt och är viktigt 
för att få förståelse om olika ting. Därför kan att delta både uppfattas som positivt och negativt. Om 
det ska vara provocerande eller omtyckt beror på mottagarens tidigare erfarenheter och åsikter. (ibid) 

4.2.3	Att	göra	
Detta perspektiv handlar att invånarna i staden ska få möjlighet att själv uttrycka sig kulturellt. Genom 
att själva få göra kan mottagaren bli bättre på sitt kulturskapande och lär sig då att utvecklas. Det leder 
i sin tur till att mottagaren även kan förstå och förbruka de andra tre perspektiven bättre. Perspektivet 
att göra och att uttrycka är väldigt lika men skiljer sig på så sätt att göra perspektivet lägger mer fokus 
på att mottagaren själv ska få göra kulturen. Den behöver tex aldrig visas för någon medans att 
uttrycka kräver att någon uttrycker kulturen för en målgrupp. Att göra har då mindre effekt på det 
offentliga rummet jämfört med vad att uttrycka har. (ibid) 

4.2.4	Att	uttrycka	
Att uttrycka sig ger mottagaren en möjlighet att just uttrycka sig kulturellt. Här gäller det både platser 
där människor uttrycker sig själv eller i grupp och att få visa upp det som en person själv åstadkommit. 
Att uttrycka innefattar allt från lokala spontana uttryck som tex uttryck på en offentlig scen till 
uppstyrda teatrar och konsthallar. Ur en demokratisk synvinkel är det viktigt att alla typer av uttryck 
får göras. Oavsett om det aldrig kommer att ses av någon, eller granskas av en stor publik. Det leder 
även till möjligheten att söka uttryck, att se reaktioner på det personen skapat och för att utveckla 
både individen och skapa gemensamma identiteter. Det är väldigt viktigt ur sociala värden att just få 
uttrycka smak, värderingar, önskemål och visioner. Då befolkningen får uttrycka sig leder det till 
kommunikation som säger vad individen kan göra, att individen kan göra och hur individen kan 
uttrycka sig. Det kan öppna upp för andra som plötsligt får tänka och agera annorlunda jämfört med 
vad personen är van vid. (ibid) 

4.3	Kulturens	roll	och	påverkan	
Kulturfrågor riskerar ofta att få en underordnad roll i stadsmiljön och stadsplaneringen jämfört med 
mer kvantitativt lättmätta tekniska och ekonomiska frågor (Dahlin. åu). Kulturfrågornas komplexitet 
medför inte endast att frågorna riskerar att få en underordnad roll utan kan ytterligare medföra att 
bevarande av konkreta materiella kulturarv prioriteras. Detta kan exempelvis ses i svenska lagstiftning 
där begreppet kulturvärde sätts upp som ett allmänt intresse i både miljöbalken (SFS 1998:808) och 
plan och bygglagen (SFS 2010:900).  
 
Kulturvärde i detta hänseende syftar till det samhällsvetenskapliga användningen av kulturbegreppet. 
Samtidigt som lagstiftningen har en bred samhällsvetenskaplig tolkning föreslår Boverket (Boverket. 
2017) och Riksantikvarieämbetet (Dahlin. uå) att ett kulturvärde kan ses och bedömas ur ett estetiskt, 
socialt och kulturhistoriskt perspektiv. Lagstiftningen är således inte nödvändigtvis synonymt med 
materiella ting enligt myndigheterna men Dahlin menar i sin text Staden där vi möts: Arkitektur och 
kultur i det offentliga rummet (uå) att det enligt tradition är de kulturhistoriska aspekterna som 
beaktas i planeringen samtidigt som de estetiska och sociala aspekterna glöms bort.  
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Ur ett socialt investeringsperspektiv kan vikten av kultur ur ett socialt hållbarhetsperspektiv inte nog 
belysas. Dahlin menar ytterligare att “kultur kan generera intäkter och attrahera besökare till en stad 
samtidigt som kulturen bidrar till att skapa en mer levande stad”. Ohälsa, ensamhet och otrygghet 
med resulterande högre samhällsekonomisk kostnad kan följa en socialt ohållbar utveckling av staden. 
Producerande kulturverksamhet ses idag ofta som en viktig faktor i skapandet av en konkurrenskraftig 
och attraktiv stad. Trots att kulturproduktionen ses som viktig blir den likt ovan nämnt bortglömd till 
fördel för tekniska och ekonomiska frågor eller bortprioriterad bakom bevarande av kulturhistoriskt 
viktiga miljöer och byggnader. Kulturens produktionsplatser för konst, media, foto och teater kan 
tillsammans med exempelvis reparation och servicelokaler ses som lågavkastningsverksamhet och 
lokaliserar sig idag ibland på tillfälliga platser eller områden med rester av gamla industrilokaler eller 
en lägre hyresnivå (Dahlin. åu).  
 
Den kulturella och kreativa sektorn anställde 2016 i Region Stockholms 84 000 personer, hälften av 
alla som inom sektorn i Sverige, på 60 000 arbetsställen med en omsättning på 260 miljarder kronor 
vilket motsvarar 6,4 procent av BRP1 i Region Stockholm (Sternö & Nielsén 2016). Trots det höga 
antalet arbetande och omsättningen kan inte kulturverksamhet ses som något komplement till 
storföretagen utan som det kan ses på skillnaden mellan arbetsställen och antalet anställda består 
sektorn främst av egenföretagare. Dessa egenföretagare där 7 av 10 har enmansföretag har ofta låga 
löner (Nielsén. T, 2016). Trots att kultursektorn i sin helhet inte kan ses som en “vinstmaskin” (Nielsén. 
T, 2016) producerar kultursektorn en annan sort vinning för samhället; sociala värden och social 
hållbarhet.  
 
Kultur och kulturliv attraherar som tidigare nämnt turism, en turism som idag är den snabbast växande 
grenen inom turism och som drar till sig en målgrupp av turister som generellt sett spenderar mycket 
pengar. Turism står sig ytterligare bra i lågkonjunkturer, ett liknande mönster kan ses inom vissa 
grenar av den kulturella och kreativa sektorn där det till och med exempelvis i USA och Storbritannien 
har setts ett omvänt samband mellan intäkter till museum och konjunktursvängningar (Hicks & 
Thaiprasert. 2009). Detta samband gäller främst större kulturinstitutioner där data har samlats under 
en längre tid. Samtidigt som data och samband för hur ett mindre enpersonsföretag inom 
kultursektorn beter sig under konjunktursvängningar inte har varit tillräckliga för att finna liknande 
samband. 
 
Kulturen i sin helhet, i kombination med konst, kan ses som en av huvudfaktorerna för att hantera de 
sociala utmaningarna som syns i både Sverige och i Europa idag. Kultur och konst kan öka den sociala 
rörligheten, skapa nya jobb med nya kunskaper (kunskaper som idag krävs i den nya kreativa 
servicebaserade ekonomin där estetik, design och upplevelser väger allt tyngre), lyfta jämlikhets och 
jämställdhetsfrågor och minska segregering och klyftor i samhället (KEA European Affairs. 2009). 

4.4	Kulturens	lokaliseringsteori	
Kulturverksamhetens sociala påverkan beror dels på vilken verksamhet som finns i området och dels 
på hur denna verksamhet ligger i området i sig. Olika delar av kulturverksamhet har olika behov och 
ställer därmed olika krav på lokalens utformning och lokalisering. Inom traditionell lokaliseringsteori 

                                                
1 Bruttoregionprodukt är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt.  
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talas det i exempelvis Hoover (1937) och Weber (1929) om hur transportkostnader påverkar 
lokaliseringen av företag (Hoover. 1937) eller industrier (Dicken & Lloyd. 1990).  
 
Dessa teorier, särskilt Hoover, ställer transportkostnader för olika företag mot produktionskostnaden 
och skapar en modell över vart företag och industrier lokaliserar sig i förhållande till marknaden och 
leverantörerna. Dessa teorier och liknande teoretiska traditionella ekonomiska lokaliseringsteorier blir 
svåra att överföra till producerande verksamhet inom den kreativa och kulturella sektorn, speciellt då 
det kommer till det ovan nämnda perspektivet “att göra” där företagen eller verksamheterna ofta är 
små.  
 
Liknande de traditionella lokaliseringsteorierna är ytterligare Paul Krugmans teorier från 1979, som 
vederlägger de redan vedertagna teorierna från 30-talet (Kasselstrand. 2010), svåra att applicera på 
de mindre kulturverksamheterna i dagens informationssamhälle. Ett av Krugmans skäl till lokalisering 
som kan appliceras i denna undersökning är teknologisk kunskapsspridning och lärande där en av 
verksamheters agglomerationsfördelar är delningen av kunskap och anställda mellan företag 
(Krugman. 1996).  
 
Kreativa individer och kulturarbetare har diskuterats i Sverige sedan 70- och 80-talet när det kommer 
till deras påverkan på ekonomi och stadsplanering. Denna påverkan och diskussion har ökat och kan 
exempelvis ses i Richard Floridas bok The rise of the creative class  (2002) (Borggren. 2011). Florida 
delar i sin tes upp arbetsstyrkan i tre delar; “service class”, “working class” och “creative class”. I denna 
kreativa klass innefattas yrkestillhörigheter inom exempelvis design, arkitektur, underhållning, konst, 
musik, forskning, reklam, management och högteknologi. Floridas definition av de som innefattas i 
denna kreativa klass är människor som på sin arbetsplats uppmuntras till eller betalas för att vara 
kreativa (Florida. 2002). Floridas definition av den kreativa klassen är mycket bred och nödvändigtvis 
gäller inte samma samband och teorier då begreppet smalnas av till att fokusera mer på vad som 
undersöks i denna rapport; design konst, musik eller arkitektur. Floridas forskning är ytterligare inte 
alltid applicerbar på mindre lokala områden då den inte behandlar eller svarar på “mer lokala förut- 
sättningar för verksamheter såsom mer precisa lokaliseringar eller kontexter, eller skillnader mellan 
förutsättningar av olika slag och för olika ändamål” (Borggren. 2011).  
 
I Floridas undersökning pekar resultaten på ett mönster där unga och kreativa människor för både val 
av arbetsplats och bostad dels dras till särskilda områden på grund av deras preferenser samt 
fritidsintressen och dels närhet till likasinnade. Dessa områden som Florida identifierar i flera större 
städer i USA har två saker gemensamt; de är i centrala delar av städerna och har låga 
boendekostnader, områdena är i Floridas mening ofta nedgångna urbana innerstadsområden 
(Borggren. 2011). Florida utvecklar ytterligare teorier kring hur en hög andel kreativ klass bidrar till en 
mer framgångsrik region, med San Fransisco som exempel.  
En prioritering av den kreativa klassen är därmed i Floridas mening viktigt för att skapa en framgångsrik 
region. Denna utveckling kan dock problematiseras. Kreativitet anges ofta som en viktig del av 
kulturen och tillsammans ses de allt mer som ett verktyg för att skapa en ekonomisk utveckling i ett 
område. En analys av producerande kulturarbetares arbetsplatser och boplatser i London visar på 
svårigheter att generalisera de växelvisa flyttkedjorna men även på svårigheter att lokalisera både 
boplatser och arbetsplatser. Dessa flyttkedjor kan i viss mening ses ske analogt med 
gentrifieringsprocesser (Borggren. 2011). I dessa områden som de kreativa individerna dras till sker 
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sannolikt även en gentrifiering, en process som startas av just den kreativa klassens samling. Ett 
exempel på detta kan ses i och med Göteborgs relativt lyckade försök att göra sig känd som en 
upplevelse- och underhållningsstad som i sin bakgrund kan ses som primärt inriktad mot kultur ur det 
konsumerande perspektivet, upplevelser konsumeras trots allt av besökare. I deras strategi att skapa 
denna upplevelsestad tillsammans med den rådande bostadsbristen i Göteborg riskerar de att skapa 
luckor mellan kulturkonsumenterna och kulturproducenternas villkor då det kommer till arbete, 
bostäder samt inkomster. Denna jämlikhetsfråga realiseras av en bostad och hyresmarknad där 
konsumenterna driver upp priserna, i områden där kulturproducenternas flyttkedjor sker analogt med 
gentrifieringsprocessen, samtidigt som de producerande kulturverksamheterna och 
kulturproducenterna försöker hitta nya lokaler, ateljéer, studior, kontor och bostäder utefter deras 
betalningsförmåga. 
 
Floridas teorier kring lokaliseringen av producerande kulturverksamhet uttrycks och konkretiseras 
ytterligare i den tidigare publicerade boken The artist in the changing city av William publicerat av 
British American Arts Association (1993), “Studio och ateljéplatser kan frekvent hittas i socialt och 
ekonomiskt berövade områden” i London (Williams. 1993). De menar likt Dahlin att detta beror på att 
dessa områden erbjuder lokaler och utrymmen som konstnärer behöver till ett pris som de kan betala. 
Ytterligare menar Williams att det likt det ovan nämnda fallet kring Göteborg gentrifieringsprocess 
även i London under 90-talet skedde en utveckling där den kreativa klassen drog igång en gentrifiering 
som resulterade i en förflyttning av konstnärer då priserna i området steg.  
 
Produktions- eller arbetslokalen fyller tre funktioner för konstnären; den ger en stadigvarande 
möjlighet och ett säkert utrymme att producera, den skapar en mötesplats där skapande kan ske 
tillsammans och idéer kan utbytas och den ger konstnären en plats där denna kan skapa och vara 
kreativ ensam. Alla verksamhet är olika och har olika behov, betalningsförmåga samt krav på 
lokaliseringen av verksamheten. Ytterligare kan definitionen av kultur och kulturverksamhet som 
tidigare nämnt variera kraftigt i vad denna innefattar.  På grund av detta är det svårt att bilda eller 
finna en enad teori kring hur producerande kulturverksamhet lokaliserar sig i antingen stadsrummet 
eller i regionen. Den gemensamma faktorn för alla teorier som diskuterats i detta kapitel är att 
kulturens lokalisering begränsas av betalningsförmågan och den nuvarande bristen på lokaler och 
fastigheter som till ett rimligt pris uppfyller de krav som verksamheten ställer på lokalen och dess 
lokalisering.   
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5.	Dokumentstudie	av	policydokument	och	tidigare	
undersökningar		

5.1	Enkätstudien:	God	Ateljé	
För att fastighetskontoret och fastighetsförvaltningen skulle få en bild över konstnärernas behov, vad 
som dem värdesätter när det kommer till ateljéernas utformning och hur framtida ateljéer ska 
utformas gjordes en enkätstudie under sommaren 2015. Svarsfrekvensen från från enkäten blev 55 
procent. 67 % av fastighetskontorets ateljéhyresgästerna är kvinnor. 67 % är mellan 51-70 år. Enbart 
8 % är 40 år eller yngre. Det finns därför anledning att även undersöka kulturverksamhetsutövare med 
ett större spann än hyresgästerna i detta undersökning. (Fastighetskontoret. 2016). 
Kulturförvaltningen skriver i ateljéstrategin 2017-2020 angående fastighetskontorets 
enkätundersökning att medelåldern på de svarande var hög och att det kommer att genomföras en 
kompletterande undersökning för att nå en bredare målgrupp, med lägre medelålder och 
innefattande flera olika konstformer (Kulturförvaltningen. 2016a). I telefonintervjun med 
ateljéstrategins handläggare Anna Rygård konstaterades det dock att denna kompletterande 
undersökning inte hade genomförts men att de på kulturförvaltningen arbetar med nya 
undersökningar av lokaliseringen av den producerande verksamheten (Rygård. 2019).  
 
Enkäten handlade om olika områden som; ateljéytan, ateljéhyresgästen, hyreskontrakt och 
investeringar, hyresnivå och kontraktslängd, myndighetskrav och underhållsbehov, Stockholms 
ateljéstöd, ateljéstöd/stipendium i andra delar i landet, den geografiska placeringen, delad eller egen 
ateljé, larmad ateljé, ventilation, dagsljus och ljudisolering, sophantering/farlig avfall, 
förrådsutrymmen, lastkaj och övriga lokaler, verkstäder och andra specialutrymmen samt mötesrum. 
De områden som är intressanta i detta arbete är hyreskontrakt och investeringar, hyresnivåer och 
kontraktslängd samt den geografiska placeringen.  (Fastighetskontoret. 2016). 

5.1.1	Hyreskontrakt	och	investeringar	
I undersökningen kring hyreskontrakt och investeringar finns det två typer av hyreskontrakt. Antingen  
har konstnären ett eget hyreskontrakt eller så är konstnären medlem i en ateljéförening som i sin tur 
har ett avtal med hyresvärden. I det fallet sköter föreningen förhandlingarna och är den 
avtalstecknande parten. (Fastighetskontoret. 2016). 
 
Sparsamt underhåll är den främsta anledningen till att ateljéhyrorna har kunnat hållas nere. 
Hyresvärden och hyresgästerna har då via samråd kommit överens om att låta frånvaron av underhåll 
förbli, för att i sin tur kunna bibehålla de låga hyrorna. Ett problem är dock att hyresvärden inte kan 
låta lokalerna förfalla hur mycket som helst vilket leder till någon typ av renovering i slutändan som i 
sin tur kommer leda till en högre hyra.  (Fastighetskontoret. 2016). 

5.1.2	Hyresnivå	och	kontraktslängd	
Hyresnivå och kontraktslängd har mer än hälften av de som svarat på enkäten sagt är mycket 
avgörande. Många menar att de redan är på bristningsgränsen av sin betalförmåga och att de hellre 
än att betala mer skulle kunna tänka sig att kompromissa med läge eller storlek för att få behålla den 
nuvarande kostnaden. (Fastighetskontoret. 2016). 
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Ett räkneexempel på vad det kan kosta för en konstnär som är medlem i en ateljéförening kan se ut 
på följande sätt. Enligt ateljéföreningsavtalet kostar det 900 kr/kvm. En yta på 30 kvm ger då en 
årshyra på 27 000 kr. 2250 kr/månad blir då kostnaden för konstnären. Skulle då konstnären få 1200 
kr i ateljéstöd, blir utgiften för konstnären 1050 kr/månad. Detta räkneexempel kan ställas mot det 
genomsnittliga kvadratmeterpriset för en ateljé i London. 
 
 

 Stockholm (medel) London (lågt medel) London (totalt medel) 

kr/kvm/år 900 1 000 1 725 

Årshyra/30 kvm 27 000 30 000 51 750 

Månadshyra/30 kvm 2 250 2 500 4 313 

Tabell 1: Exempel på hyreskostnad av ateljé i Stockholm och London räknat i kronor på 2019-05-13 
valutakurs (Mayor of London. 2014; Fastighetskontoret. 2016). 
 
Genomsnittskostnaden för ateljéhyra i London beräknades av Mayor of London 2014 där de 20 största 
fastighetsförvaltare inom studio och ateljé eller ateljé- och studioföreningar undersöktes. Bland dessa 
var medelkostnaden per kvadratmeter och år beräknat över samtliga 20 aktörer. Bland de undersökta 
ateljéerna hade 19 % en hyra på ungefär 1 000 kr per kvadratmeter och år, detta motsvarar i tabell 1 
ovan “London (Lågt medel)”. Samtidigt hade 56 % av de undersökta en hyra på över 1 500 kr per 
kvadratmeter och år. De undersökta verksamheterna i London är via privata fastighetsvärdar. År 2016 
fanns det (tillsammans med de ovan nämnda) i London ateljéföreningar på totalt 298 olika platser. 
(Mayor of London. 2014). Vi ser i tabell 1 att medelhyran för en ateljé på 30 kvm i London har en 
nästan dubbelt så hög hyra, som en lika stor ateljé i Stockholm har.  
 
En annan faktor som var viktig för många konstnärer var kontraktstiden. Ges möjligheten till ett längre 
kontrakt kan konstnären vara mer benägen att satsa mer egna pengar och tid, men även planera 
bättre för kostnader som kan spridas ut på längre sikt. Deltagarna som värderar det högt har oftast 
varit verksamma utomlands eller tidigare haft privata hyreskontrakt som gjort att de inte vetat hur 
länge de haft tillgång till den lokal de utövar sin konst i. (Fastighetskontoret. 2016) 

5.1.3	Den	geografiska	placeringen	
Den viktigaste faktorn har enligt enkätstudien varit den geografiska placeringen. Med en bra 
geografisk placering menas både bra förbindelser och ett centralt läge.  Enligt fastighetskontorets 
enkätundersökningen  vill hela 48 % av de svarande ha sin ateljéplats på Södermalm. Andra högst 
prioritet efter Södermalm var Hägersten - Liljeholmen med 20 % av rösterna. Områdena Hässelby-
Vällingby, Rinkeby-Kista eller Spånga-Tensta nämndes ingen gång ens som femtehandsval. 
(Fastighetskontoret. 2016) 
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Anledningen till att den geografiska placeringen kom så pass högt var för att det skulle vara enkelt att 
kunna pendla till ateljén. Jämfört med vanliga nio till fem jobb så är konstnärerna oftast på plats under 
andra tider av dygnet. Detta gör att det blir svårt under kvälls/nattider att ta sig till sin ateljé om dess 
placering ligger dåligt till. Ligger ateljén istället centralt till eller nära konstnärens bostad, kan 
konstnären både gå och cykla till sin ateljé. (ibid) 
 
Men det är inte bara på grund av pendlingen till och från ateljén som läget är viktigt enligt andra. Den 
geografiska positionen är även viktig för att ha närhet till andra människor som kan vara kopplade till 
ateljén av någon anledning. Då kunde och viktiga kontakter ska komma på besök gynnar det 
konstnären om ateljén ligger centralt. De flesta gallerier är även centralt placerade i staden vilket gör 
att centrala ateljéer får bättre förutsättningar till de kopplingar som behöver finnas mellan ateljéer 
och galleri. (ibid) 
 
Den sista avgörande faktorn som berör den geografiska placeringen är att ateljén ska ligga i en 
inspirerande miljö. Då ateljéer kräver kreativitet betyder den omgivande miljön mycket för 
konstnärernas skapande process. Därför vill de arbeta i områden där det redan finns andra konstnärer. 
Nackdelen blir dock den gentrifiering som uppkommer då tex många konstnärer vill till samma 
områden, som i sin tur gjort att ateljéytorna blivit ytterligare dyrare. (ibid) 

5.2	Utredningen:	Konstnär	-	oavsett	villkor?	

5.2.1	Konstnär	-	oavsett	villkor?	SOU2018:23	
År 2016 beslutade regeringen att göra en övergripande utredning över vilka staten ska göra för landets 
konstnärer. Utredningens mål var att ta reda på hur de statliga insatserna bäst ska användas för att 
kunna nå de kulturpolitiska målen och att maximera de förutsättningarna och behov som finns. (SOU 
2018:23. 2018) 
 
I utredningen undersöktes de var de nuvarande insatserna hamnade och förslag vart insatserna skulle 
kunna hamna. De nuvarande insatsernas områden var: Bidrag och stipendier för konstnärer, 
ersättning för utfört konstnärligt arbete, konstnärspolitiken och socialförsäkringssystemen, insatser 
för att stärka konstnärernas arbetsmarknad, länkar mellan konstnärer och arbetsmarknaden, 
konstnärspolitik i andra länder och myndighetsstrukturen och styrningen. (ibid) 
 
De förbättringsförslag som utredningen kom fram till handlade om följande områden: En ny 
konstnärspolitik, de konstnärliga utbildningarna, stärkt arbetsmarknad för konstnärer, konst i hela 
landet, ersättningar för konstnärligt arbete, nya bidragssystem, konstnärens sociala trygghet m.m., 
konstnärerna och pensionärerna, förvaltningen av konstnärspolitiken och budgetfrågor.  (ibid) 

5.2.2	Kulturförvaltningens	reaktion	
Det som utredningen SOU 2018:23 kommer fram till är trettio stycken nya reformförslag som skulle 
kosta tvåhundratjugofem miljoner kronor fram till 2020 med de åtgärder ovan. Kulturförvaltningen 
tycker följande om SOU 2018:23: 
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De flesta av idéerna som utredningen föreslår var kulturförvaltningen positiva till. De stödjer idén om 
de konstnärliga förslagen till unga konstnärer och de ansåg att Stockholms förutsättningar för det här 
förslaget är goda. Nedan sammanfattas några av de synpunkter som uttrycktes som svar på remissen. 
(Kulturförvaltningen, 2018b) 
 
Tanken om en samlad strategi för det digitaliseringsförslag om offentligt finansierad kultur som fanns 
i utredningen höll kulturförvaltningen med om, men kulturförvaltningen ställde sig kritisk till hur 
förslaget är utformat  då de inte tror utformningen kommer att ge konstnärerna tillräckligt med nytta. 
(ibid) 
 
Kulturförvaltningen tycker även då det kommer till offentlig konst, inköp och lagen offentliga 
upphandlingar att regeringen ska precisera det nuvarande rättsläget. Det är idag allt för otydligt och 
intetsägande. Även när det gäller professionell konst och kultur ska bidragsgivningen (statsbidrag) till 
regionala kulturverksamheter bli tydligare. Stockholm innefattas inte av kultursamverkansmodellen, 
men när nya medel tillförs ska inte Stockholm straffas av det. (ibid) 
 
Kulturförvaltningen vill att föreslagna reformer ska finansieras, men inte bekostad av kulturbudgetens 
andra delar. Kommuner och lokala perspektiv påverkar konstnärerna väldigt mycket och det bör 
belysa det mer i utredningen. Detsamma gäller även för konstnärernas koppling till regionala och 
statliga insatser. (ibid) 
 
I utredningen nämns aldrig fastighetsskatten. Trots att det länge har diskuterats att tex en kulturlokal 
skulle kunna undgå den skatten är detta inget som nämns eller utreds. Det hade inte behövts någon 
djupare analys eller en förändring för den delen, det hade varit bra om även fastighetsskattens 
påverkan på utbudet av kulturlokaler hade undersökts. (ibid) 

5.3	Konstnärens	ekonomiska	villkor	och	sociala	behov	
Den individuella konstnärens behov har beskrivits under 5.1 Enkätstudie: Resultat god ateljé. I detta 
kapitel kommer föreningen eller konstnärskollektivens behov att undersökas. Vidare kommer 
villkoren som konstnären lokaliserar sig på att undersökas för att se vilka krav dessa ställer ur ett 
socialt och ekonomiskt perspektiv i arbetet att skapa rätt förutsättningar för sin verksamhet.  
 
Den producerande kulturverksamhetens behov bestäms och beror till stor del på vilket område inom 
kultur som verksamheten är aktiv inom. Beroende på vilket skapande som är tänkt ske i lokalen eller 
vad verksamheten har tänkt använda denna till behöver självklart fastigheten vara anpassad till detta. 
Viss verksamhet kräver lastkaj för att kunna transportera större och tyngre konstverk samtidigt som 
en annan verksamhet ställer högre krav på ventilation och ljusinsläpp (Fastighetskontoret. 2016). På 
samma sätt ställer skapandeprocessen olika krav på lokalens utformning och lokalisering beroende på 
om den konstnärliga processen är att spela musik och öva på koreografi eller att arbeta med digital 
konst. (Transit. 2017) 
 
Ur ett socialt perspektiv är föreningen, kollektivet eller den enskilde konstnärens lokalisering ofta 
ovärderligt då konstnärer ofta är beroende av att nätverka och ha en dialog med andra kreativa för 
att bli framgångsrika (Mayor of London. 2014). Samtidigt som ett skapande av ett kreativt kluster är 
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fördelaktigt för verksamheten är det ofta troligt att denna verksamhet blir lidande av sin egen 
framgång. Som tidigare nämnt i kapitel 4.3 och 4.4 i denna rapport kan mönster ses mellan 
gentrifiering av områden och skapandet av kreativa kluster som ofta tvingar den kulturella 
verksamheten att flytta. Den gemensamma faktorn som kan identifieras i både litteratur och i 
undersökningar, oavsett inom vilket område av den producerande kulturverksamheten det handlar 
om, är att denna verksamhet ofta är ekonomiskt svag vilket gör denna känslig för hyresförändring 
(Mayor of London. 2014; Williams. 1993; Nielsén. T, 2016; Borggren. 2011; Kasselstrand. 2010). För 
att överleva krävs det att denna verksamhet antingen får ekonomiskt stöd via privata eller offentliga 
aktörer eller att lokalhyran kan hållas nere (Mayor of London. 2014; Williams. 1993). Att organisera 
sig i kollektiv och föreningar har flera fördelar för individuella konstnärer. Genom att organisera sig 
blir det lättare att förhandla ner hyror, framstå som trovärdiga samt att sänka kostnader genom att 
dela dem (Williams. 1993). Dessa ateljéföreningar kan även öppna upp möjligheter för utbyte och 
nätverkande.  
 
Samtidigt som möjligheten till att nätverka är central för att utvecklas är det även viktigt för 
konstnären att kunna vara ensam. “Den konstnärliga processen består också av arbetsfaser av 
isolering kontra socialisering” (Transit. 2017, s.6). För att kunna isolera sig är en egen ateljé något som 
kan ses som viktigt, vilket belyses i enkätundersökning God ateljé som beskrivs i kapitel 5.1. I denna 
undersökning uppgav 91 % att de ansåg att det var viktig med en egen ateljé (Fastighetskontoret. 
2016).  
 
Undersökningar från Konstnärsnämnden visar på att konstnärer har långa eftergymnasiala 
utbildningar (Konstnärsnämnden. 2016). Trots sina långa utbildningar har denna yrkesgrupp en 
systematiskt lägre lön där medianinkomsten ligger på 217 800 kr per år (medellönen var 236 011 kr 
per år) gentemot befolkningen i det stora hela där medianinkomsten ligger på 290 000 kr per år 
(medellönen var 301 869 kr per år). (Konstnärsnämnden. 2016; Transit. 2017). Villkoren som präglar 
ateljéernas lokalisering är som tidigare nämnt ekonomiska men problemen kan inte helt skyllas på 
dagens hyresmarknad för bostäder och lokaler. Löneskillnaderna skapar svårigheter för lågavlönade 
konstnärer att klara av marknadsmässiga kostnader och hyror (Transit. 2017). 

5.4	Strategier	och	behov	
I ateljéstrategin 2017-2020 (Kulturförvaltningen. 2016a) som kom ut 2016 vill Stockholm stad fram till 
2020 skapa minst 200 nya ateljéer i Stockholm stad. Det Stockholm stads nya ateljéstrategi föreslår är 
att de vill utöka antalet ateljéer genom att ta etablera sig enligt tre olika tillvägagångssätt. Först genom 
att skapa nya ateljéer i stadens redan befintliga lokaler som idag inte är ateljéer. Sedan även genom 
att bygga nytt med målet att det ska bli ateljéer från början. På så vis kan lokalen anpassas bättre till 
dess ändamål jämfört med när redan befintliga lokaler görs om. Att etablera sig i lokaler som idag inte 
ägs av Stockholm stad själv, utan genom att hyra in sig hos andra fastighetsägare är det tredje 
alternativet. (Kulturförvaltningen. 2016a). Denna modell har prövats på ateljéföreningen Wip:Sthlm 
och kan läsas mer om 6.3.   

 
Utredningar som God ateljé (Fastighetskontoret. 2016) och Ateljéstrategi 2017-2020 
(Kulturförvaltningen. 2016a) visar var det saknas eller finns för få ateljéer idag. Därför är en av 
strategierna att Stockholm stad vill förtäta staden med ateljéer och etablera nya ateljéer där det idag 
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finns störst brist och främst där det finns få eller inga ateljéer. I intervjun med ateljéstrategins 
handläggare Anna Rygård frågades det varför kulturförvaltningen har strategin att skapa fler ateljéer 
i områden som har få ateljéer trots att dessa inte omnämns i Fastighetskontorets enkätundersökning 
om var konstnärerna ville ha sin ateljé. Rygård menade att detta berodde dels på bristen i enkäten där 
medelåldern var hög och dels att de svarande redan hade en ateljé i antingen Liljeholmen-Hägersten 
eller på Södermalm, då Fastighetskontorets ateljéer främst ligger på Södermalm. Rygård menade att 
de svarande helt enkelt ville har en ateljé där de redan hade en (Rygård. 2019).  

 
Det ska inte bara ligga fokus på att etablera nya ateljéer, utan även på att de ska hålla en viss standard. 
Dess utformning måste vara anpassad till det specifika ändamålet som konstnären ska använda 
lokalen till. (Kulturförvaltningen. 2016a) 

 
Det ska vara ateljéföreningar eller andra professionella föreningar för konstnärer som ska få 
upplåtelsen för ateljéerna enligt ateljéstrategin. Kulturförvaltningen menar ytterligare i strategin att 
hyrestaket sänks för professionella konstnärer till en kostnadstäckande hyra. De nya ateljéerna som 
etableras ska även motsvara behovet av vilken typ av konstnärlig produktion som lokalen ska komma 
att producera. (ibid) 

 
De strategier som region Stockholm kommer med i Kulturstrategin för Stockholmsregionen 
(Kulturförvaltningen. 2018a) är översiktliga och lyfter upp kultur generellt. Kultur diskuteras men det 
görs ingen större skillnad på olika typer av kultur. Det skrivs även om vikten av kulturliv men aldrig 
specifikt om någon konkret strategi eller tillvägagångssätt, särskilt då det kommer till frågan om 
produktionslokaler för kulturverksamhet. Det saknas även mål bortsett från att de vill; “Öka 
tillgängligheten till deltagandet i kulturlivet”,  “stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling”, 
“omfatta digitaliseringens möjligheter och utmaningar” samt “använda kultur och kulturmiljöer som 
resurs i samhällsplaneringen”. Dessa fyra strategier diskuteras men alldeles för generellt. En svag “hur 
vi ska nå dit?” del finns men kulturstrategin ska snarare fungera som “ett regionsövergripande och 
vägvisande dokument för regionala och lokala aktörer”. Översiktsplanen för Stockholm Stad är på en 
ännu mer generell nivå och gör knappt skillnad på kulturverksamhet och kulturhistoria.  
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5.5	Den	producerande	kulturverksamhetens	lokalisering	
Stockholm Stad har totalt genom förvaltning och bolag 450 ateljéer. Konstnärer som hyr ateljé hos 
privata aktörer är svåra att redovisa (Fastighetskontoret. 2016). Detta beror på att det saknas register 
över både hur många det finns och vart dessa lokaler finns.  Idag är nästan alla ateljéföreningar med 
några undantag belägrade på Södermalm eller söder om Södermalm i Stockholm. Nästan 90 procent 
av Stockholm stads  ateljéer genom förvaltning och bolag konstateras ligga söder om Gamla stan, 
mindre än 10 procent av ateljéerna ligger norr om staden samtidigt som en mycket liten del ligger i de 
centrala delarna av Stockholm (Transit. 2016).  
 
Nedan i tabell 2 visas ett utdrag från Fastighetskontorets rapport God Ateljé (Fastighetskontoret. 
2016). I denna tabell presenteras antalet konstnärer som har en ateljé via någon av de större offentliga 
fastighetsvärdarna som Fastighetskontoret,  Stockholmshem, Stadsholmen och Familjebostäder.  
 

Förvaltning/bolag Söder Norr Totalt 

Fastighetskontoret 253 37 290 

Stockholmshem 56 5 61 

Stadsholmen 70 10 80 

Familjebostäder 17 2 19 

Totalt 397 54 450 

Tabell 2: Antal konstnärer/ateljéer hos respektive fastighetsvärd som ägs av Stockholm stad utefter 
ateljéns placering, norr respektive söder om Gamla stan. (Fastighetskontoret. 2016, s. 10) 
 
Fastighetskontoret är den största fastighetsvärden och huserar 290 konstnärer. Dessa ateljéer är 
utspridda över 21 ateljéhus. Det är dessa ateljéer som kan sökas via Stockholms stads ateljékö 
(Stockholm stad. 2018b).  
 
Det finns flera olika sorters stöd som kulturverksamhet i Stockholm stad eller Region Stockholm kan 
söka. De mest väsentliga för denna undersökning är verksamhetsstöd, projektstöd samt 
scenkonststöd via Region Stockholm och ateljé- och studiostödet eller kulturstöd via Stockholms stad 
(Region Stockholm. uå; Stockholm stad. 2018c; Stockholm stad. 2019). Kulturstödet från Stockholm 
stad och verksamhetsstödet från Region Stockholm liknar varandra i dess utformning och riktar sig 
båda mot verksamheter i syfte att stärka intresset för kulturliv och allmänhetens deltagande i det. 
Ateljé- och studiostödet riktar sig mot privatpersoner och konstnärer som antingen är nyligen 
utexaminerade eller har arbetat konstnärligt de senaste 5 åren samt har en examen från 
konsthögskola alternativt har omfattande yrkesmeriter. Båda dessa grupper krävs vara folkbokförda i 
Stockholm stad eller dess kranskommuner. Att även nyexaminerade har möjlighet att söka ateljé- och 
studiostödet är en förändring som nyligen har implementerats i syfte att få en bredare och yngre 
målgrupp på de som söker stödet.  
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Bild 1: Varje röd prick är en ateljé i Stockholms Stad eller kranskommuner. Dessa är ateljéer med stöd 
via Stockholm stad. (Legeby, Koch, & Abshirini. 2017: Sida 74) 
 
På bilden över ateljéer med ekonomisk stöd kan det snabbt ses att ateljéerna är centrerade till centrala 
Stockholm, mestadels på Södermalm och även i närförorter söder om Södermalm. De ovan 
visualiserade ateljéerna i bild 1 innefattar inte endast de ovan nämnda fastighetsvärdarna (tabell 1) 
utan innefattar ytterligare även mindre privata hyresvärdar. Detta beror på ateljé- och studiostödets 
utformning där kraven som ställs, utöver de ovan nämnda kraven på konstnären,  är ett giltigt 
hyreskontrakt på en ateljé i Stockholmsområdet. Det saknas mest ateljéer är i de nordvästra och 
sydvästra delarna av Stockholm Stads förorter (Legeby, Koch, & Abshirini. 2017).  
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Bild 2: Kartan visar hur många omgivande ateljéer som finns i stadsrummet. Ju mörkare röd färg, desto 
fler ateljéer finns i närheten. (Legeby, Koch, & Abshirini. 2017: Sida 75) 
 
I Bild 1 representerades varje ateljé av en prick. I Bild 2 syns det istället vilket stråk i staden som har 
många alternativt få ateljéer i närheten. Den ger dock samma resultat som Bild 1, att flest ateljéer 
finns i innerstaden. Tätast på Södermalm men även i närförorter söder om staden. Inne i stan ligger 
ateljéerna så pass nära varandra att de istället bildar klustret då radien är inställd på 300 meter. 
(Legeby, Koch, & Abshirini. 2017) De största utslagen ses kring områdena; Telefonplan, Liljeholmen, 
Hornstull-Långholmen, Slakthusområdet, Farsta, Östra Södermalm, Odenplan, Hagalunds 
industriområde samt Årstaberg.  
 
Lokaliseringen av ateljéer i staden kan ställas mot hur andra kulturlokaler i ‘att göra’ perspektivet 
lokaliserar sig. I bild 3 nedan visas lokaliseringen av; bibliotek, kulturskolor och samlingslokaler. Dessa 
lokaler är inte det som huvudsakligen undersöks i denna rapport men skillnaden mellan hur olika 
sorters kulturverksamheter lokaliserar sig är viktig att belysa.  
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Bild 3: Här syns kulturverksamheter som bibliotek, kulturskolor och samlingslokaler.  (Legeby, Koch, & 
Abshirini. 2017: Sida 76) 
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Bild 4: Här redovisas avståndet för den befolkning som bor inom två kilometer ifrån  en kulturlokal 
från Bild 3.  (Legeby, Koch, & Abshirini. 2017: Sida 76) 
 
I Bild 3 kan det utläsas att de olika kulturlokalerna är jämnt fördelade över kommunen, oberoende 
befolkningsmängd. I Bild 2 visas kluster med hög täthet av ateljéer. I Bild 4 visas  tills skillnad mot 
ateljétätheten i bild 2, densiteten eller belastningen på varje kulturverksamhet beräknat på antal 
personer per kulturverksamhet. Det kan anses både bra och dåligt med en större röd markering. Det 
är bra om verksamheten når ut till så många som möjligt inom 2 km då verksamheten kan utnyttjas av 
fler människor, samtidigt som det även kan leda till en överbelastning av de verksamheter som är 
centralt lokaliserade. (Legeby, Koch, & Abshirini. 2017) 
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6.			Fallstudie	

6.1	Förundersökningarna	för	Slakthusområdet	
Slakthusområdet är ett område precis söder om Stockholms innerstad där det sedan början på 1900-
talet funnits olika typer av industrier. Variationen av funktioner i området har gjort att diverse 
alternativa verksamheter har kunnat vara i Slakthusområdet trots dess centrala läge i staden. När 
Stockholms stad valde att bygga om en större del av slakthusområdet till bostäder kom det protester 
från flera håll. (Se mediabild 3.2 i denna rapport). (Kulturförvaltningen. 2015) 
 
Stockholm stad valde då att låta kulturförvaltningens kulturstrategiska stab, med hjälp av Stadsmuseet 
och SWECO ta fram en kulturlivsundersökning som underlag för planeringen av det nya 
slakthusområdet i den så kallade Söderstaden. Inför planeringen av Söderstaden gjordes på 
kulturförvaltningens initiativ mängder med undersökningar och utredningar. Dessa dokument låg 
sedan till grund för den fysiska planeringen. Utredningarna la störst fokus på den kulturhistoria även 
om den undersökte fler områden. (ibid) 
 
Detta är första gången som Stockholm stad gör en kulturlivsundersökning i denna omfattning. I 
undersökningen beskrivs det inte varför just slakthusområdet blivit det första stadsplaneringsprojekt 
som fått en kulturlivsundersökning. Det som beskrivs är att det finns en hög kulturpotential och unik 
bebyggelsemiljö även om det inte sägs vara anledningen till att Stockholm stad valde att göra dessa 
utredningar. I samband med utredningarna genomförde staden en inventering av blåklassade 
byggnader för att motverka att byggnader med kulturhistoriska värden skulle förstöras. (ibid) 
 
Då social hållbarhet och vikten av kulturliv i stadsplaneringen fått en större roll i dagens samhälle, har 
kultur kommit att ta en större del i den fysiska planeringen. Cultural planning och cultural mapping 
som nämndes tidigare 4.1 Kulturbegreppet tar upp varför kulturlivsfrågor är viktiga i 
planeringsskeden. Det är för att gynna den mänskliga utvecklingen och demokratin. (ibid) 
 
Kulturlivsundersökningen poängterar att den lokala kulturen behöver stärkas då invånarna behöver 
känna delaktighet och medskapande. Det ska finnas en balans mellan kultur som kommer utifrån och 
som skapas lokalt på plats. Ett kulturhus måste vara öppet för delaktighet och skapande. Staden måste 
bidra till att göra invånarna till producenter. “Som medborgare behöver man ha tillgång till kulturella 
sammanhang och inbjudas att delta, medverka och verka”. (ibid) 
 
De slutsatser i kulturlivsundersökningen som anses vara nyckelaspekter för att slakthusområdet ska 
få fortsätta ha ett levande kulturliv är: engagerade kulturaktörer, tillgång till lokaler, lämna öppet för 
oplanerade aktiviteter, mångfald och flexibilitet samt kulturinstitutioner. (ibid) 

6.2	Slakthusateljéerna	
Stockholmshem hyr idag ut en fastighet till ateljéföreningen Slakthusateljéerna. Uppsägningstiden är 
idag nio månader. Lokalerna de hyr är i dåligt skick men detta ses av ateljéföreningen som något 
positivt. Det innebär en låg hyra men även att de kan stimulera flexibilitet, kreativitet och en större 
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frihetskänsla. “Här kan vi experimentera utan att vara för rädda att förstöra något.” säger Anna 
Högberg. (Transit. 2017)  
 
Medlem i Slakthusateljéerna är ett tjugotal konstnärer som fick flytta 2012 från Hallvägen (i 
Slakthusområdet) till Bolidenvägen 22. Anna förklarar att Slakthusateljéerna enbart va en av många 
verksamheter som fick flytta. “Vi börjar se det som en naturlig del av en stads utveckling” (Transit. 
2017, 31) menar Anna och syftar på hur verksamheter som inte har det bra ställt ekonomiskt hela 
tiden måste flytta runt. Hon tycker även att ingen vill ta på sig ansvaret för de målen, visionerna och 
riktlinjerna som Stockholm stad bestämt. Den tidigare lokalen de hade på Hallvägen har de återigen 
blivit inbjudna till att hyra, men då renoveringar dragit upp hyran har Slakthusateljéerna inte längre 
råd.  

6.3	Wip:Sthlm	ateljéförening	
Wip:Sthlm är en ateljéförening i Årsta. Det är Stockholms största ateljéförening och har funnits i 
Årsta sedan 2006. I Wip:Sthlms lokaler arbetar 93 aktiva konstnärer fördelat på två våningsplan. Här 
finns 83 stycken ateljéer, konsthallar, verkstäder, projektrum samt kontor. Wip:Sthlm är en 
ateljéförening som nämndes tidigare i 5.1.1 (Hyreskontrakt och investeringar) och i 3.2 
(Mediabilden). (Wip:Sthlm. 2019) 
 
Med anledning av diskussionen kring Wip:Sthlms kontraktsform publicerade konstnärernas 
riksorganisation (KRO) en artikel om vad artikelns författare och Wip:Sthlms dåvarande ordförande 
valde att kalla Årstabergsmodellen, och hur det kan kunna gå till då ateljéföreningar och kommunen 
samarbetar. Wip:Sthlm får inget stöd utan finansieras av sina egna medlemmar. Anledningen till att 
Wip:Sthlm bildades var att två ateljéföreningar lades ner vilket ledde till att de slogs ihop i jakten på 
en ny lokal. Till slut hittades med hjälp utav Stockholm stad den lokal där nuvarande verksamhet 
drivs i. Det var tack vare Stockholm stads kulturborgarråd och fastighetskontoret som Wip:Sthlm 
kunde få hyra lokalen i Årsta. (Ridderstad. 2016) 
 
Det som skedde var att fastighetskontoret tog rollen som hyresgäst och hyrde sedan ut i andrahand 
till Wip:Sthlm som på så sätt kunde göra att Stockholm stad skötte förhandlingar och höll priserna 
nere. Detta valde konstnären och den f.d. ordförande Anna Ridderstad att kalla för 
Årstabergsmodellen. (ibid) 
 
I rapporten (Transit. 2017) berättar Anna Ridderstad om dilemmat som inte bara drabbar ateljéer 
utan även musikhögskolor och museer som finns i ett marknadsstyrt system. Då kommunen försökt 
att hjälpa till så gott de kan, kan varken Stockholm stad eller Wip:Sthlm klandras. Problemet ligger 
istället i politiken. Även om politiker och politiken generellt är positiv till kulturverksamhet saknas 
medel som gör det möjligt för kulturverksamhet att ta plats i en storstad som Stockholm. (Theren. 
2015) 
  



 
 

33 

7.	Analys	
Till att börja med kan det konstateras att det finns två stora problem när det kommer till 
undersökningar kring producerande kulturverksamhet. Den producerande sidan av kultur lyfts inte 
alls fram lika mycket som den konsumerande sidan görs. I många mål och strategier förenklas kulturen 
till enbart kultur, som främst innefattar den konsumerande sidan. Undersökningar och rapporter om 
konsumerandet av kultur och kulturverksamhet finns det gott om, men när det gäller kvalitativt och 
kvantitativt underlag finns det en stor brist på data. Problemet ligger i att det inte prioriteras 
ekonomiskt och att det dessutom är svårt att få fram data kring verksamheter som är privata. Dessa 
privata produktionsplatser utan ateljéstöd är svåra att hitta och lokalisera då den konstnärliga 
processens lokalbehov kan tillgodoses på fler olika platser; i en ateljé, i konstnärens egna hem eller till 
och med utomhus. Lokaliseringen har förutom ekonomi, den konstnärliga processens behov som den 
största påverkande parametern (se 5.3 Konstnärens ekonomiska villkor och sociala behov). 
 
Det är svårt att finna likheter och skillnader mellan de kommunala strategierna och regionala 
strategierna  då de opererar på olika nivåer. De regionala strategierna är översiktliga där tanken är att 
de ska fungera som riktlinjer. De går aldrig ner på detaljer eller konkreta förslag utan pratar mer om 
kultur generellt. Gemensamt för regionala och nationella strategier är att vikten av ett rikt kulturliv 
och kulturvärden alltid lyfts upp, samtidigt nämns aldrig den skapande och producerande (att göra) 
delen av kulturverksamhet. Funktionella- och lokaliseringsbehov som konstnärerna har tas aldrig upp 
i regionala eller nationella strategier, utan tas först upp i kommunala strategier. Stockholm stads 
ateljéstrategi går mer detaljerat in på vilka åtgärder som bör genomföras, men även på denna 
kommunala nivå saknar åtgärderna någon direkt geografisk koppling. Den enda kopplingen 
ateljéstrategin har är dess mål att det bör skapas fler ateljéer där det i dagsläget finns få (Se 5.4 
Strategier och behov).  
 
Stockholm stads nämner både i undersökningen God Ateljé och i Ateljéstrategi 2017-2020 att de 
kunnat se vilka områden som har brist eller saknar ateljéer helt. Strategin kan tolkas som att områden 
som exempelvis Södermalm och Hägersten-Liljeholmen inte väljs som primära utvecklingsområden 
för fler ateljéer, trots att de i undersökningar blivit de områden som flest velat ha sin ateljé i. Målet är 
att innan 2020 skapa minst 200 nya ateljéer vilket skapar goda möjligheter att fylla de geografiska 
luckorna i staden som saknar ateljéer. (Se 4.4 Kulturens lokaliseringsteori, 5.4 Strategier och behov 
samt 5.5 Den producerande kulturverksamhetens lokalisering.) Samtidigt går aldrig de nationella och 
regionala strategierna in på vart och hur de ska jobba för att behoven av ateljéer och konstnärliga 
behov ska uppfyllas. 
 
Anledningen till att en stor andel av de svarande på enkätstudie i fastighetskontorets rapport God 
ateljé svarade att de ville ha en ateljé söder om stan; primärt Södermalm eller Hägersten-Liljeholmen 
kan förklaras med att det just där Fastighetskontoret har sina ateljéer. Som det kan utläsas i Tabell två 
i kapitel 5.5 har Fastighetskontoret 253 av sina totalt 290 ateljéer söder om Gamla stan. Med en 
svarsfrekvens på 55 % är det således inte orimligt att en stor del av de svarande ville ha sin ateljé söder 
om Gamla-stan, i exempelvis Hägersten-Liljeholmen eller på  Södermalm, då de tillfrågade redan har 
en ateljé i dessa områden som de är nöjda med. (Förklaringen till detta kan läsas i avsnitt 5.5 Den 
producerande kulturverksamhetens lokalisering kopplat till 5.1.3 Den geografiska placeringen). 
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Olika sorters verksamhet har olika behov och olika förutsättningar (utläses ur kapitel 4.3, 4.4, 5.4 i 
denna rapport). Att lokalisering av dessa verksamheter beror på olika faktorer kan därmed ses som 
självklart. I bild 1 och 2 (5.5 Den producerande kulturverksamhetens lokalisering) kan det ses hur 
ateljéer är utspridda. Ateljéerna är samlade i kluster med varierande täthet där de största utslagen 
ses kring områdena: Telefonplan, Liljeholmen, Hornstull-Långholmen, Slakthusområdet, Farsta, Östra 
Södermalm, Odenplan, Hagalunds industriområde och Årstaberg. Där östra Södermalm och 
Liljeholmen-Hägersten är de områden som ger störst utslag. Dessa beräkningar är utförda på ateljéer 
som får ekonomiskt stöd via Stockholm stad (i dagsläget 650 konstnärer). Detta kan ytterligare styrka 
tidigare argument om att de svarande på fastighetskontorets enkät troligtvis redan har en ateljé i eller 
kring dessa områden.  

 
Anledningen till att ateljéerna klumpar ihop sig i vissa specifika områden kan vid första anblick bero 
på två saker; det är antingen ekonomiskt gynnsamt för konstnärerna att ha sin ateljé på denna plats 
(det är billigt nog för att de ska klara av hyrorna, 4.4; 5.3 ) eller så är det socialt gynnsamt för 
konstnärerna att ha sin ateljé här (de sociala agglomerations fördelarna ur Krugmans teorier kring 
kunskapsdelning i 4.4 samt konstnärens sociala behov i 5.3).  
 
Det kan ytterligare ses en stor skillnad mellan ateljéernas lokalisering (bild 1) och annan producerande 
kulturverksamhet (bild 2). Den stora skillnaden här är att dessa verksamheter agerar på en annan 
marknad än vad ateljéerna gör, och har en annan prioritering i stadsplanering än vad ateljéer och 
studior har. Dels då offentliga bibliotek och kulturskolors lokaler ägs eller hyrs in av fastighetskontoret 
och dels att krav ställs på kommuner eller regioner att både anta biblioteksplaner och förse 
kommunen med folkbibliotek enligt bibliotekslagen (SFS: 2013:801). Detta kan förklara den jämnare 
utspridningen i stadsrummet av dessa verksamheter som kan ses vid en jämförelse mellan bild 1 och 
bild 3.  
 
Stockholm stad valde inför planeringen med den nya stadsdelen Söderstaden att göra en mer 
omfattande utredning än de gjort tidigare för något stadsbyggnadsprojekt. Detta motiveras då 
Stockholm stad vill att det ska finnas ett ordentligt kunskapsunderlag över område där den fysiska 
planering ska ske på.  
 
Utöver att fler utredningar än i det vanliga genomfördes redogörs det inte om Stockholm stad faktiskt 
gjort något konkret för att behålla ett gott kulturliv. Det som dem däremot gjort är att de inventerade 
områdets byggnader för att motverka att kulturhistoriska byggnader skulle rivas. Rapporten har inte 
med någon undersökning om hur producerande kulturverksamheter ska hanteras. De svarar inte på 
frågan hur eller om Stockholm stad ska hjälpa tex ateljéer med att få en ny lokal, antingen på ny ort 
eller där det byggs nya hus.  
 
De nya planerna för Söderstaden fick en negativ effekt för ateljéföreningen Slakthusateljéerna. Då 
deras tidigare hyresvärd inte förlängde kontraktet och renoverat sina lokaler fick Slakthusateljéerna 
flytta till en annan adress.  Slakthusateljéerna fick sedan ett erbjudande om att flytta tillbaka till de 
nya lokalerna där de hade hållit till tidigare. Men nu med en högre hyra. Detta gjorde att 
Slakthusateljéerna valde att inte flytta tillbaka, även fast de gärna hade velat det, de helt enkelt inte 
längre hade råd med de höjda hyrorna.  
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Diskursen och mediebilden om hur Stockholm stad idag jobbar med kulturverksamhet låter ofta 
väldigt kritisk mot kommunen. Det beskrivs som om att staden alltid försöker att köra över de 
verksamheter med lägre betalningsvilja som ofta får representeras av kulturverksamheter. I 
situationen om ateljéföreningen Wip:Sthlm finns det många artiklar med rubriker som “Konstnärer 
sparkas ut - överklagar 900 bostäder i Årstaberg” och “Ateljéer och verkstäder prioriteras bort när 
Stockholm växer”. 
 
När den f.d. ordföranden för Wip:Sthlm blev tillfrågad, ansågs det att Stockholm stad följt praxis och 
gjort det som de förpliktas till att göra, erbjuda olika alternativ och lots av ersättningslokaler. Att 
staden skulle agera som en ond exploatör som enbart vill förstöra och döda kultur stämmer inte. KRO 
och den före detta ordföranden för Wip:Sthlm har även publicerat artiklar om hur väl samarbetet 
mellan Stockholm stad och ateljéföreningen fungerat och namngivit detta arbetssätt 
Årstabergsmodellen. (6.3 Wip:Sthlm ateljéförening).  
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8.	Diskussion		
I enkätstudien God Ateljé var enbart svarsfrekvensen 55 % och då endast 8 % av fastighetskontorets 
hyresgäster är 40 år eller yngre, skrev kulturförvaltningen i ateljéstrategi 2017 - 2020 att medelåldern 
för de svarande på enkäten är hög och att kompletterande undersökningar med yngre konstnärer som 
målgrupp ska genomföras för att få en bredare bild av olika konstformers behov av lokaler. Vid kontakt 
med kulturförvaltningen (Rygård, 2019) hade detta ej gjorts. Kulturförvaltningen höll vid tillfället på 
med vidare utredningar som var under arbete. Detta visar på att kulturförvaltningen ständigt försöker 
att uppfylla de behov och strategier som Stockholm stad, regionen och nationen har trots den 
nuvarande diskursen. 
 
I den nuvarande diskursen kring ateljébristen smutskastas ofta staden för att inte göra tillräckligt. I 
denna undersökning kan det konstateras att staden kan göra mer för att skapa rätt förutsättningar för 
den producerande kulturverksamheten, främst bild och form, dans och musik. Samtidigt som staden 
eller kulturförvaltningen potentiellt skulle kunna göra mer för dessa verksamheter, saknas 
ekonomiska medel. Problematiken och dess lösning är till stor del en politisk fråga, där 
Fastighetskontorets och Kulturförvaltningens möjligheter blir en prioriteringsfråga, en budgetfråga. 
Ateljéhus har svårigheter att konkurrera på en vanlig hyresmarknad och för att ge denna verksamhet 
en ärlig chans att få finnas kvar eller att lokalisera sig på platser som gynnar både verksamheten och 
närområdet kan det anses att det krävs att antingen de tillgängliga stöden för denna verksamhet höjs 
till en nivå som ger dem möjlighet att konkurrera eller att kommunen kan gå in som antingen 
hyresvärd och äga fastigheter eller som hyresgäst (den tidigare nämnda Årstabergsmodellen i 6.3).  
 
Något som kunde konstateras vid inhämtandet  av information till denna rapport var att i rapporter 
och dokument, för både dokumentstudien och fallstudien, refererar utgivaren till underlag som 
samma utgivare tidigare publicerat. Detta kan ses upprepade gånger i bland annat Stockholm stads 
utgivna rapporter. Samtidigt är ämnet smalt och anledningen till att underlag hämtas från den “interna 
organisationen” är för att det inte går att hitta undersökningar från andra källor. Men det bör ändå 
tas i hänsyn till när rapporterna och dokumenten används.  

 
Det finns få privata organisationer som har intresse att undersöka dessa verksamheter. Transit är ett 
av fåtal oberoende organisationer som har undersökt problematiken kring ateljé- och studiobristen i 
Stockholm. Resterande undersökningar är från den offentliga sektorn. Att det är den offentliga sektorn 
som har genomfört majoriteten av dessa undersökningar skulle kunna även kunna bero på att det är 
kommunen eller regionen som ger stöd till denna verksamhet. Lägger de pengar på något bör de även 
utvärdera vart dessa pengar går och till vad dessa pengar används.   
 
Lokaliseringen av den producerande kulturverksamheten är svår att härleda ur de traditionella 
ekonomiska lokaliseringsteorierna som beskrivs av Hoover och Weber då det ofta inte är råvarors 
transportkostnader från produktionsplats eller marknad som styr vart ateljéer vill lokalisera sig. Det är 
främst de ekonomiska förutsättningarna som verksamheterna har och de sociala behoven som den 
individuella konstnären har som styr lokaliseringen. Dessa sociala behov kan kopplas till Krugmans 
teorier kring kunskapsdelning som en agglomerationsfördel och kan förklara varför ateljéerna som 
visas på bild 2 bildar kluster. Det kan därmed antas att den producerande kulturverksamhetens 
ekonomiska villkor uppfylls i vissa områden eller vägs upp av sociala fördelar i andra då de samlas.  
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Att kulturverksamhet generellt sett får det tufft beror på flera faktorer. Grunden till problemet handlar 
om ekonomifrågor. Idag har konstnärer som yrkesgrupp en lägre lön än den övriga den övriga 
befolkningen. Samtidigt som den producerande kulturverksamheten inte kan ses som någon 
ekonomisk vinstmaskin bidrar den till att skapa sociala värden. Detta, tillsammans med svårigheterna 
att definiera kultur, gör frågorna kring den producerande kulturverksamhetens lokaler till en komplex 
politisk fråga. I dagsläget kan det ses en tendens att region och kommun prioriterar bevarande av 
kulturvärden och kulturmiljö istället för kulturverksamhet. Denna tendens ses exempelvis i Region 
Stockholms kulturstrategi eller på en mindre skala i Slakthusområdets kulturlivsundersökning. 
Stockholm stad har ambitioner att vara Europas mest attraktiva storstadsregion, enligt RUFS 2050, där 
ett levande kulturliv är en av faktorerna som ska hjälpa till att skapa denna. Hur ett levande kulturliv 
och en stark kreativ och kulturell sektor leder till en framgångsrik region kan härledas ur Richard 
Floridas teorier där han exempelvis menar att San Franciscos framgång till viss del beror på dess starka 
kreativa och kulturella klass. Samtidigt kan tendenser identifieras att Stockholm lägger ett större fokus 
på konsumering av kultur än produktion. Liknande exemplet i kapitel 4.4 nöjesstaden Göteborg. För 
att ha någon kultur att konsumera måste det även finns rätt förutsättningar för denna kultur att 
produceras.  
 
Lösningen på problemet ligger inte på någon enskild faktor som enkelt kan lösas. Det handlar istället 
om en budget och prioriteringsfråga som kommunen och regionen bör se över. Politiker måste 
värdesätta kulturverksamhet på ett annat sätt än som de gör idag. Annars kommer 
kulturverksamheten aldrig att kunna få rätt förutsättningar för att utvecklas. 
 
Utöver en förändrad prioritering och syn på kulturverksamheten, särskilt den producerande 
kulturverksamheten krävs det ett ökat samarbete för kunna genomföra de strategier som kommunen 
i form av kulturförvaltningen föreslår. Kulturförvaltningen förmedlar ateljéer och studior eller ger ut 
stöd till konstnärer och kreativa för att de ska kunna genomföra projekt samtidigt som de inte har 
möjlighet att förvalta, äga eller skapar några nya ateljéer. Detta står Fastighetskontoret, Stadsholmen, 
Stockholmshem och Familjebostäder för i dagsläget.  
 
För att skapa rätt möjligheter för den producerande kulturverksamheten krävs det att detta 
samarbete inom kommunen fungerar och att de följer de visioner som de själva eller regionen har satt 
upp, utan att dessa visioner och strategier bara fungerar som säljande värdeord. I detta samarbete 
bör även verksamheten i fråga inkluderas för att kommunen ska förstå hur denna verksamhet arbetar 
och vilka behov verksamheten har.  
 
Det skulle ytterligare vara möjligt att påverka kulturverksamheter positivt genom en förändring av 
olika styrande dokuments funktion. Exempelvis om det i markanvisningsavtalet var lättare, eller i 
detaljplanen gick att tvinga exploatörer att bygga en lokal som ska vara ämnad för en specifik 
kulturverksamhet, exempelvis ateljéer. Detta görs idag i viss mån med tex skolor, dagis och 
studentbostäder men skulle kunna användas för att säkerställa lokalisering för fler sorters ändamål.  

8.1	Slutsats 
Denna studies syfte var att undersöka vilka sociala, ekonomiska och geografiska behov som den 
producerande kulturverksamheten har i Stockholm. Vidare var syftet att undersöka vilka 
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förutsättningar som staden skapar för denna verksamhet. Målet med undersökningen var att 
tydliggöra stadens arbetssätt och strategier, både då det kommer till den producerande 
kulturverksamheten i sin helhet och då det kommer till att lösa den rådande ateljéproblematiken i 
Stockholm.  
 
I den rådande mediebilden där Stockholms stad porträtteras som en kulturlivsdödare förväntades 
undersökningen visa på bristande strategier och arbetssätt. I ateljéstrategi menar Kulturförvaltningen 
att de vill skapa 200 nya ateljéer innan 2020 på platser där det finns få eller inga ateljéer i dagsläget. 
Detta ska göras genom att omvandla befintligt bestånd, bygga nytt eller att använda sig av den så 
kallade Årstabergsmodellen.  Detta är på platser som inte nödvändigtvis stämmer överens med de 
platser som konstnärerna själva vill ha sin ateljé på. Kulturförvaltningen menar att detta härleds ur  
bristerna som Fastighetskontorets undersökning God ateljé har, där behovet av ateljéer finns i fler 
områden än vart konstnärerna som svarade i undersökningen vill ha dem. Region Stockholms 
kulturstrategi behandlar inte dessa frågor, eller den producerande kulturverksamheten. 
Kulturstrategin behandlar istället kultur och kulturliv i bredare drag där fokus läggs på visioner och 
riktlinjer.  
 
Slakthusområdets kulturlivsundersökning genomfördes, i deras mening, för att det i området fanns en 
stor kulturpotential och en unik bebyggelsemiljö. I kulturlivsundersökningen identifierades byggnader 
som bör bevaras men kulturverksamhet som finns i området lades mycket lite fokus på. 
Kulturverksamheterna i området identifierades men hur dessa skulle bevaras eller få möjligheter att 
fortsätta sitt arbete, antingen på platsen eller på annan plats besvarades inte.  
 
Stadens prioritering och arbetssätt kan exempelvis ses i hur ateljéföreningarna Slakthusateljéerna och 
Wip:Sthlm nu tvingas flytta då bostäder byggs i områdena. Föreningarna har tidigare flyttat till de 
platser som de är på idag och i fallet Wip:Sthlm har de genom att applicera Årstabergsmodellen kunnat 
haft ett både långvarigt och ekonomiskt fördelaktigt kontrakt. Dessa verksamheter har som det har 
visats i denna rapport annorlunda ekonomiska förutsättningar och geografiska behov. Där krav ställs 
på både låga hyror, centrala lägen och närhet till andra konstnärer samt kollektivtrafik. Trots lots och 
hjälp från Kulturförvaltningen har inga ersättningslokaler för föreningarna kunnat hittats. För att dessa 
verksamheter ska få möjligheten och förutsättningarna att stanna kvar krävs det att dessa även tas 
upp och prioriteras i planeringen, exempelvis i Slakthusområdets kulturlivsundersökning i 
Slakthusateljéernas fall.  
 
Resultaten från denna undersökning pekar på att fler undersökningar behöver göras inom ämnet. 
Nedan följer några frågeställningar som vore intressanta att undersöka i framtiden: 
 

- Hur påverkades Slakthusområdets planer av dess kulturlivsundersökning? 
 
Det är inte förrän i efterhand det faktiskt går att dra rättvisa slutsatser om hur 
kulturlivsundersökningen har kommit att påverka området Söderstaden. Det som bör granskas är om 
Stockholm stad fick den effekten de ville av att ta fram ett underlag för området eller om det enbart 
var arbete utfört i onödan. 
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- Går det att förändra enprocentsregeln regeln så att det skulle gynna tex “att göra” / 
producerande kulturverksamheter? Hur påverkas konstnärslönerna av lagen? 

 
Enprocentsregeln är en lag som innebär att Stockholm stad ska avsätta en procent av byggbudgeten 
för en ny-, om- och tillbyggnad ska gå till konstnärlig gestaltning. Det finns inga regler för hur pengarna 
från detta lag ska fördelas och det finns heller inga undersökningar som visar fördelningen. Det är 
högst intressant för Stockholm stad att få ut det mesta av denna en procent och de bör  därför granskas 
vart pengarna hamnar,  vilka typer av kultur som gynnas och om de skulle kunna använda pengarna 
annorlunda. 
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