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INLEDNING
Den här förstudien om infrastrukturen för konstnärlig produktion i Stockholmsregionen
initierades 2016 i och med samtal mellan mig och Anders Lindgren (då verksamhetsledare på
Klump Subtopia, nu verksamhetsledare Mötesplats Steneby). Tillsammans diskuterade vi det
faktum att Stockholmsregionen, på grund av rivningar och hyreshöjningar, är på väg att förlora
flera av länets centrala produktionsplatser för konst och kultur. Många av platserna – kontor,
ateljéer, verkstäder och replokaler där regionens yrkeskonstnärer arbetar och skapar den konst
och kultur som invånarna och besökarna kan uppleva – kommer inom de närmaste åren att
tvingas flytta från sina nuvarande lokaler. Detta sker dessutom samtidigt med det omfattande
byggandet av bostäder och mötesplatser vilket ökar behovet av hållbara livsmiljöer med
konstnärlig gestaltning.
2017 sökte och beviljades Transit finansiering från Stockholms stad för förstudien. Vi valde att,
i förstudien, bereda plats för yrkeskonstnärer från olika discipliner i Stockholm. De har fått skriva
eller berätta för oss hur det är på deras olika produktionsplatser. Vi har sedan låtit kompetenser
från olika infallsvinklar reflektera över deras berättelser. Förstudien, som inleds med en
summering av Konstnärsnämndens senaste rapporter om yrkeskonstnärers ekonomiska,
demografiska och arbetsmiljömässiga situation, har sammanställts av en skribent och
medredaktör, Göran Sundberg.
Utgångspunkten för förstudien summeras i citatet från rektorn för Handelshögkolan i Stockholm:

”Konsten är målet – ekonomin är medlet”.
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VÅR FÖRSTUDIE
Vår förstudie visar att försvagningen av infrastrukturen för konstnärlig produktion kommer att
ytterligare försvåra möjligheten för konstnärerna att utveckla och etablera konstnärligt och
ekonomiskt hållbara verksamheter. Siffror från Konstnärsnämnden pekar på att konstnärer är
yrkesmänniskor med långa eftergymnasiala utbildningar samtidigt som de är strukturellt
lågavlönade. Precis som andra aktörer arbetar konstnärer under marknadsekonomiska
förutsättningar och ska bära marknadsmässiga hyror och kostnader. Trots detta erbjuder
offentliga och privata uppdragsgivare alltför sällan de yrkesverksamma konstnärerna
marknadsanpassade ersättningar för deras kunskap, arbetstid och produktion. Resultatet blir att
samhällets offentliga rum och institutioner fylls av konst och kultur som finansieras av de
yrkesverksamma konstnärerna – och deras familjer – genom obetald arbetstid och egenbetalda
omkostnader. Någonstans måste konstnärerna därför spara in pengar, och det blir ofta på hyran
för produktionslokaler. Alternativt får konstnären ta andra ”brödjobb” för att få ihop till hyra och
omkostnader, och hinner därför inte i samma utsträckning utöva det professionella konstnärskap
som de är utbildade till.
Bredden av gruppen oberoende, yrkesverksamma konstnärer riskerar också att minska när de
ekonomiska och arbetsmiljömässiga situationerna försvåras. Detta kan skapa en mer homogen
grupp av kulturskapare då endast de som är mer resursstarka har råd och stöd för att arbeta som
yrkeskonstnärer. Följden blir att konst- och kulturutbudet blir mer ensidigt, attraherar ett mindre
antal samhällsgrupper och därmed blir mindre utvecklande för samhället.
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DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR
I förstudien använder vi begreppet konstnärer och innefattar då alla konstnärliga discipliner.
Ateljéer ska ses som synonym till olika konstdiscipliners begrepp för produktionsplats och de
lokaler som detta kräver.
Vår definition av infrastruktur för konstnärlig produktion hämtar vi från en av dem som bidragit
med reflektioner till den här förstudien, Ulrica Källén på KLYS. Hon skriver:

Med kulturell infrastruktur menar vi i första hand de strukturer
och platser som finns för att skapa arbetsplatser, och möjlighet
till arbetsro och konstnärlig utveckling för yrkesverksamma
kulturskapare. (sid 62)
Centralt för förstudien är det som i citatet kallas för ”strukturer”, att infrastruktur är mer än fysiska
platser.
Detta är ingen komplett studie av Stockholmsregionens produktionsplatser för konst och kultur,
utan en öppen, kvalitativ, beskrivning av hur den konstnärliga infrastrukturen ser ut i
Stockholmsregionen, och de villkor och förutsättningar som råder för länets yrkeskonstnärer i
dag.
Vi berör även de positiva bieffekter som konsten och den konstnärliga produktionen medför i ett
samhälle och mer specifikt i Stockholmsregionen, såsom regionens attraktivitet, ökande
sysselsättning och tillväxt. Det är viktigt att komma ihåg att, utan den konstnärliga produktionen
blir det ingen konst, och då inte heller några positiva bieffekter. Dessutom kommer de positiva
bieffekter som många politiker hänvisar till framför allt från den konstnärliga produktionen och
inte från de slutliga, färdiga, verken. Det är med andra ord ofta själva skapandet som ger de
positiva bieffekterna.
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VAD VILL VI MED STUDIEN?
Vår förstudie synliggör det livskraftiga kluster med konstnärlig produktion som vi än så länge har i
Stockholmsregionen, och som riskerar att försvinna om vi inte löser det som sker just nu i och
med hyreshöjningar och rivningar. Vi behöver lyfta fram de yrkesmänniskor som utgör själva
klustret, deras kunskap och arbetsprocesser.
Vi vill visa yrkeskonstnärernas arbetsdag, deras kompetens och engagemang. Som det ser ut i
dag lever och arbetar närmare hälften av Sveriges yrkeskonstnärer i Stockholmsregionen – en
stor del av den konst och kultur som vi demokratiskt har kommit överens om att vi behöver i
samhället skapas sålunda här.
Dessa yrkeskonstnärers konstnärliga produktion och skapande är den avgörande livsdelen i
näringskedjan för konst och kultur för medborgarna: såväl för de verk vi upplever i det offentliga
rummet och på institutionerna, som för den konst och kultur som vi och våra barn själva skapar.

Många konstnärliga processer och arbeten kräver oömma och specialanpassade lokaler. Det
går inte att stå hemma och måla olja, prova koreografi eller öva med trumpet. Det betyder att
lokalerna påverkar vilken sorts konst som kan produceras. Digital konst behöver kanske inte så
mycket plats för att produceras, men om vi vill ha fler uttryck än så behövs olika adekvata lokaler.
Det är också viktigt för det konstnärliga arbetet att ha möjlighet att omge sig med det man
jobbar med – att kunna sätta upp bilder, pröva idéer och göra kopplingar. Och inte minst att
kunna lämna allt framme till nästa dag.
Ofta är konstnärens arbete skört och starkt personligt. Produktionsplatserna blir då viktiga för att
stärka upp den professionella identiteten. Den konstnärliga processen består också av
arbetsfaser av isolering kontra socialisering. Därför behövs platser där yrkesutövande konstnärer
kan stänga in sig för att arbeta fokuserat med något som kanske bottnar i det inre livet, medan
andra faser handlar om att bjuda in andra, utbyta kunskap, erfarenheter och att samarbeta.

Den här förstudien vill visa på kunskapen och kraften i den konstnärliga produktionen, att resan,
det vill säga produktionen, också är ett mål i sig, inte bara det slutliga verket. Den konstnärliga
produktionen är ofta ett utforskande arbete där teoretisk och praktisk kunskap används och
utvecklas under framtagningen av konstnärliga verk. Därför vill vi även betona att den
konstnärliga produktionen är en central del i vårt kulturarv, inte bara de slutliga verken. Utan
produktionen, inga verk, och när produktionsmöjligheterna försvagas riskerar den avgörande,
ofta tysta, kunskapen och kompetensen stagnera eller helt gå förlorad. Detta blir tydligt hos
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G-Studion i Gustavsberg där flera av landets framstående keramiker och konsthantverkare har
sina studior. Tack vare deras verksamhet lever kulturarvet, det vill säga skapandet av
konsthantverk och porslinsprodukter, kvar i Gustavsberg. I vår förstudie skildras hur
produktionssituationen ser ut för dessa konstnärer och konsthantverkare.
I förstudien ser vi även att många konstnärer sitter på värdefull kunskap och erfarenhet om
stadsplanering, något som inte på långa vägar tillvaratas i den utsträckning som det skulle kunna.
Denna kunskap riskerar att gå förlorad – och det när Stockholm växer som allra mest – om inte
klustret för den konstnärliga produktionen värdesätts och förstärks.

POSITIVA BIEFFEKTER AV KONSTNÄRLIG PRODUKTION
Varje konstnärligt projekt och verk bidrar direkt och indirekt till sysselsättning för andra
uppdragstagare både inom och utanför den egna sektorn. Marianne Lindberg De Geer
åskådliggör detta i sitt verk Konstnären som entreprenör. Där listar hon ett 40-tal yrkesgrupper
som är beroende av hennes konstnärskap och därmed hennes konstnärliga produktion.
Det är också just konstproduktionen som skapar den attraktion Stockholmsregionens
beslutsfattare säger sig vilja erbjuda och förstärka, för att bli ”Europas mest attraktiva och kreativa
storstadsregion…” Utan produktionen, det skapande arbetet, blir detta endast ord, en slogan utan
innehåll.
Konstnärerna har viktiga kompetenser för de närliggande kulturella och kreativa näringarna. Det
är också produktionen, det forskande, skapande arbetet, som är den centrala ingrediensen i den
inspiration och kunskap som de kulturella och kreativa näringarna behöver. Detta för att växa
och utveckla de internationellt framgångsrika datorspelen, designermärkena med den höga
modegraden och formgivningen där funktion och estetik förenas på bästa sätt.

8/65

CITAT FRÅN FÖRSTUDIEN

Emelie Johansson,
koreograf och dansare, beskriver tydligt i sin text om Danscentrum hur platsen är långt mer än
en lokal där verk produceras. Hon berättar hur infrastrukturen för konstnärlig produktion innebär
trygghet och inspiration och att kunskap utbyts, delas och skapas, varje dag året om:

Den här berättelsen handlar egentligen inte om mig utan om behovet
av sammanhang, stöd och strukturer. Att vara i en kontext som
möjliggör kunskapsutbyte och skapar möten som i sin tur gör att idéer
uppstår. Vetskapen om att det finns stöd skapar också mod – en
förutsättning för att våga utveckla idéer. Strukturer skapar kontinuitet
som gör att idéer kan leva vidare och växa. Sammanhanget i sin tur
möjliggör kunskap om hur strukturerna fungerar, för att kunna söka
stöd. Och så går det runt, runt i ett kretslopp. (sid 23)

Anna Ridderstad,
bildkonstnär, verksam på wip:sthlm, lyfter fram att förståelsen, intresset och kunskapen om
konstnärers kompetenser och arbetsprocesser är bristfälliga vilket gör att beslutsfattare inte
prioriterar konstnärernas arbete och produktionsplatser som krävs för att ett verk ska bli till:

Det är förtroendet och tilliten till konstnärernas arbete som saknas.
(sid 19)
Annas citat tydliggör även att den konstnärliga kompetensen inte heller tillvaratas av samhället i
den utsträckning som den skulle kunna. Det är ett resursslöseri att inte värdesätta och
tillgodogöra sig denna kunskap, som även bör appliceras långt utanför skapandet av konst och
kultur.
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Karin Dalborg,
på Nätverkstan i Göteborg sammanfattar hur konstnärligt arbete förhåller till andra varor och
tjänster:

Konstnärlig produktion skiljer sig från många andra typer av
produktion, bland annat innehåller den en hög andel risktagande och
är svår att effektivisera. Genom att hålla kostnader nere minskar den
ekonomiska stressen och det blir möjligt att fokusera. (sid 57)
Denna beskrivning av konstnärens arbete bör läsas tillsammans med de slutsatser om
konstnärernas ekonomiska, sociala och arbetsmiljömässiga situationer som Konstnärsnämnden
presenterar i sina senaste rapporter. Det höga risktagandet och den ekonomiska stressen ska
med andra ord balanseras och hanteras i en överlag osäker arbetssituation med låga inkomster
och korta tidsresurser.

I förstudiens andra del sammanfattar också konstnären Jon Brunberg läget om
förutsättningarna för den konstnärliga produktionen:

Kanske är det dags att också uppgradera definitionen av var konsten
görs? Utan att för den skull kasta ut den mer traditionella
uppfattningen av hur konstnärens produktionsplats skall se ut. För det
finns självfallet ingen anledning att hävda att det mer traditionella
konceptet för konstnärsateljéer är passé. Tvärtom skulle jag säga att
behovet av permanenta, speciellt anpassade lokaler för
konstproduktion är lika stort i dag som tidigare – om inte större – inte
minst om vi betänker den uppsjö av offentliga uppdrag som uppstår i
den pågående byggboomens fotspår. (sid 50)
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TRANSITS ROLL
I arbetet med den här förstudien har vi talat om att tänka nytt, att komplettera den traditionella
infrastrukturen för konstnärlig produktion med nya lösningar. De nya, kompletterande insatserna
och lösningarna måste utgå från, och syfta till, att förstärka arbetsförutsättningarna för
yrkeskonstnärerna. Deras behov och arbetsförutsättningar måste mötas för att de under rimliga
omständigheter ska kunna skapa den konst och kultur som samhället behöver för dess
öppenhet, integration, jämlikhet och bevarande av demokratiska värden.
Med utgångspunkt i den här förstudien har Transit tagit fram ett upplägg på hur vi med vår
kompetens och erfarenhet kan bidra till förstärkning av infrastrukturen för konstnärlig produktion
i Stockholmsregionen. Genom förstudien ser vi hur synergier inom och mellan de olika
produktionsplatserna inte tas tillvara på grund av resursbrist för konstnärerna.
Vi ser synergier som är möjligheter för utveckling och utbyte av kunskap och kompetens,
utvecklingen av nätverk och samarbeten. Vi kan undvika att konstnärernas ansvar och
arbetsbörda i en redan pressad arbetssituation ökar för att driva och lösa olika frågor. Vi kommer
att kunna tillvarata skalfördelar som sparar tid och möda för konstnärerna så att de kan fokusera
på det de är utbildade för: att skapa konst och kultur.
Genom resurser till samordning inom och mellan de olika produktionsplatserna kommer
dialogen mellan beslutsfattare, politiker och konstnärer kunna bli tydligare och enklare då
yrkeskonstnärerna från fler discipliner får resurser att tala med varandra och med beslutsfattarna
som en grupp.
Det är också viktigt att det tas fram statistik och beskrivningar av hur produktionen av
konstnärliga verk bidrar till sysselsättning och till vilka yrkesgrupper, både vad gäller
egenföretagare och anställda.
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DEL 1:
LÄGESRAPPORTER
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KONSTNÄRERNAS
ARBETSFÖRHÅLLANDEN
OCH DEMOGRAFI
Konstnärsnämnden presenterade 2016 en rapport om konstnärer i Sverige och vad som
kännetecknar dem utifrån bosättning, ålder, kön och så vidare. Året därefter, 2017, publicerades
resultatet av en enkätundersökning om konstnärernas arbetsmiljö.
I rapporten kan man utläsa att konstnärsgruppen 2014 uppskattas till 28 979 personer *. Av dessa
är 13 505, nära hälften, folkbokförda i Stockholms län. Betydande delar finns också i de andra
storstadsområdena: Västra Götalands län hade 4 617 boende konstnärer, och Skåne län 3 785
stycken. Gotland hade ett betydande antal folkbokförda konstnärer i förhållande till antal
invånare.
Enligt denna rapport var fördelningen jämn över könen (med en liten majoritet för kvinnor).
Fördelningen över konstformerna visade på en övervikt av bild- och formkonstnärer, men också
betydande grupper av musik- och teaterkonstnärer:
Bild och form
Dans

5 240
650

Film

727

Ord

1 317

Musik

3 049

Teater

2 522

Inkomsterna är förhållandevis mycket låga för landets konstnärer. Medianinkomsten ligger på
217 800 kronor per år jämfört med befolkningen i stort där medianinkomsten är 290 000 kronor
per år. Undergrupper som har en något högre inkomst är teaterregissörer, författare,
komponister och dramatiker. Allra svagast är inkomsterna hos bildkonstnärer.
60 procent av konstnärerna har deklarerat näringsverksamhet.

*

En utförlig beskrivning av metod finns i rapporten på sidor 17-18, https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=19862
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Konstnärer är dock inte mer beroende av transfereringar, och det råder ingen skillnad mot
befolkningen i stort. De mindre differenser som går att spåra är en något högre utbetalning av
arbetslöshetskassa eller arbetsmarknadsåtgärder, 11 mot 8 procent för den generella
befolkningen. Dock har konstnärerna lägre tal för sjukpenning, sjukersättning, ekonomiskt
bistånd, bostadsbidrag och föräldrapenning. Det bör också påpekas att dessa siffror är resultatet
av en kraftig minskning av transfereringar till konstnärer, från en tidigare högre nivå.
Resultatet av enkätundersökningen som publicerades 2017 visar att konstnärernas fysiska
arbetsmiljö upplevs som otillfredsställande av nästan alla konstnärer. Hela 84 procent (1 399 av
1 675 inkomna svar) vittnade om brister i den fysiska arbetsmiljön. Härav är det nästan alla, 80
procent som upplever risk för skador på grunda av arbetsställningar och arbetsrörelser. Nästan
hälften, eller 44 procent, upplever en brist i luftkvaliteten där de arbetar.
När konstnärer får beskriva sin arbetssituation framkommer korta anställningar och ekonomisk
kortsiktighet som problem. Det flexibla arbetssättet har stora konsekvenser också för den fysiska
arbetsmiljön. Brist på lokaler, och brist på ändamålsenliga lokaler, samt att behöva arbeta på
resande fot (på tåg, hotell och kaféer) får konsekvenser för familjeliv och hälsa.
I något mindre omfattning uppges problem med den psykiska arbetsmiljön. 14 procent uppger
problem med ofrivillig psykisk ensamhet, och 11 procent upplever ofrivillig fysisk ensamhet.
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OM
STOCKHOLMS
ATELJÉER
2016 publicerade fastighetskontoret tillsammans med kulturförvaltningen en utredning om
ateljébeståndet i Stockholm.
Undersökningen har framför allt handlat om bild- och formkonstnärer och då i huvudsak de som
redan är fastighetskontorets hyresgäster. Således är till exempel scenkonstnärer och tonsättare
undantagna i studien, liksom verksamma i ateljéföreningar som hyr av privata värdar. Däremot
uppges att ansökan om kulturförvaltningens ateljébidrag sökts av sammanlagt 836 konstnärer,
varav 581 har beviljats bidrag, mellan åren 2013-2015 av kulturförvaltningen. (Bidraget kan sökas
upprepade gånger).
Så här fördelades ateljéerna över fastighetsbolagen:
Fastighetskontoret

290

Stockholmshem

61

Stadsholmen

80

Familjebostäder

19

Summa

450

konstnärer/ateljéer

En enkät sändes ut till fastighetskontorets samtliga ateljéhyresgäster, totalt 290 stycken.
Sammanlagt inkom svar från 55 procent av dessa. Som komplement till enkätundersökningen
genomfördes kvalitativa intervjuer med 20 konstnärer.
I undersökningen konstaterar man att nära 90 procent av ateljéerna finns söder om staden, och
alltså knappt en tiondel norr om staden.
För den stora majoriteten av undersökningens respondenter, 91 procent, är det viktigt att ha en
egen ateljé. Majoriteten uppger sig också behöva en yta mellan 21 och 40 kvadratmeter. Här
varierar det med konstformen: de som verkar inom skulpturområdet behöver större ateljéer och
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högt i tak, gärna fyra meter. Takhöjden berördes i de flesta svar. Fördelningen bland konstnärerna
ser ut som att hela tre fjärdedelar arbetar med bildkonst, en tredjedel med skulptur.
Vad gäller de demografiska uppgifterna är den övervägande majoriteten, nästan två tredjedelar,
eller 63 procent, kvinnor. Anmärkningsvärd är åldersfördelningen: drygt två tredjedelar av
respondenterna är mellan 51 och 70 år. Endast åtta procent är 40 år eller yngre.
I stort sett samtliga respondenter anger att de vill kunna pendla till sin ateljé och att läget är
viktigt av den anledningen. Många svarar att läget är betydelsefullt för att träffa kunder och andra
viktiga kontakter.
Vidare framhåller en del av respondenterna i undersökningen vikten av en inspirerande miljö,
och att det betyder mycket för deras skapande att det finns andra konstnärer eller på annat sätt
kreativa yrkesverksamma i deras omgivning.
I undersökningen finns en betydande del som handlar om ateljéernas respektive beskaffenhet för
konstproduktionen. Där uppger 23 procent att det är viktigt att kunna larma lokalen. Lika många
säger sig behöva ventilation med hög kapacitet på grund av arbetets natur.
Den viktigaste aspekten av lokalen är ljuset enligt vad som framkommit i undersökningen. Hela
79 procent säger att de behöver dagsljus i ateljén.
Andra viktiga aspekter är att det finns ett miljövänligt utrymme eller möjlighet att kunna göra rent
sina penslar och arbetsverktyg, vilket 69 procent svarade. Knappt hälften behöver också ett lager
eller förråd. Ungefär 40 procent behöver använda en varuhiss för transporter.
Olika typer av verkstäder var dock inte högfrekventa lokalkrav bland undersökningens konstnärer.
Tillgång till snickeriverkstad uppgavs i 18 procent av fallen, andra typer av verkstäder i bara
enstaka fall. Förklaringen är att många använder sig av särskilda kollektivverkstäder vid
produktion, som KKV.
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ÖDMJUKHET,
NÄRVARO OCH
ARBETSLUST
Susanne Helgeson
Kulturjournalisten Susanne Helgeson
om arbetskollektivet Kapsylens historia

Det regnar när jag korsar Medborgarplatsen på Södermalm en dag i augusti. De flesta av de
demonstrerande afghanska ungdomarna har tryckt ihop sig under det lilla tak som det stora, gula
tegelhuset erbjuder. Jag hejar på talespersonen Fatemeh, ber att få alla tomma termosar för att
fylla på med te och kaffe och frågar om de också vill ha fler mackor. Med fyra dinglande
pumptermosar börjar jag gå tillbaka de fem kvarteren till Kafé 44. Efter bara några meter möts jag
av Adam som har tagit kaféets lådcykel till hjälp för att forsla dryck. Enklare så.

Kafé 44 är en av de 19 grupper som utgör arbetskollektivet Kapsylen på Tjärhovsgatan 44 i
Stockholm. Själv tillhör jag en annan, Film & Media, där också fyra dokumentärfilmare och en
grafisk formgivare ingår. I huset arbetar ett sjuttiotal personer i åldrarna 20 till 70 i grupper med
namn som Arkitekterna, Konstnärerna, Keramiken, Centrum för fotografi, Översättarna, Bild,
Frilansjournalisterna, Musiken och dagiset Korken för att nämna några. Tillsammans äger vi
huset, håller det i skick, arbetar sida vid sida och ibland tillsammans i allt från bok- och
konstprojekt till städ- och renoveringsdagar. Vi åldras tillsammans, äter lunch och diskuterar, har
regelbundna fester, styrelse- och stormöten. Vi stödjer tillsammans – som hösten 2015 när vi
rullade och gräddade hundratals börek, spenat- och fetaostfyllda filodegsrullar, till de nyanlända
på Stockholms Centralstation.
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Känslan av att i snart tjugo år ha haft min arbetsplats på Kapsylen är perfekt att likna vid en väns
exklamation för lika många år sedan. När jag efter ett år som andrahandare berättade att jag fått
ett förstahandskontrakt utropade han: ”Grattis till högsta vinsten på Stockholms kontorslotteri!”
Lite av innebörden i detta förstod jag redan då. Ungefär en halv tusenlapp för bord, stol,
bokhylla, el och en stor gemenskap. Då var den låga kostnaden en extra stor nåd eftersom jag
just sagt upp mig från en trygghet för att skriva mitt livs första bok. Insikten om de andra värdena
som följde med högsta vinsten kom sedan peu à peu. Värden som bäst sammanfattas i den
konstanta påminnelsen om det kollektiva.
Detta kollektiva – tryggheten, dynamiken och vitaliteten i ”den plurala enheten”, det
gemensamma och samlandet av samfällda erfarenheter – gör sig ständigt påmint på Kapsylen.
Dels genom att bidra till en professionell expansion i form av möjligheten till nya samarbeten –
både med andra medlemmar och med uppdragsgivare som tipsats om mig genom mina
kollektivkolleger. Dels genom att den ger, tack vare den blygsamma hyran, en frihet att utvecklas
konstnärligt. De sämre betalda men mycket mer intressanta projekten kan prioriteras med gott
samvete. Detta kollektiva som konstant kräver och ger, ger och kräver – ödmjukhet, närvaro och
arbetslust. Jag är förresten snö- och istappsansvarig sedan några år. Plus medlem i miljögänget.
Tidigare sekreterare i styrelsen. Alltid är man något. Inte bara någon.
Dagens medlemmar bygger vidare på en gemenskap som 1976 grundades i den gamla
kapsylfabriken av rött tegel. Ett gäng arkitekter och konstnärer som arbetade med utställningen
Ararat (Alternative Research in Architecture, Resources, Art and Technology) på Moderna Museet,
flyttade in. De skrev, ritade, byggde, snickrade och spelade tillsammans. De bildade också den
ekonomiska föreningen Kapsylen och lyckades hösten 1978 köpa hela fastigheten. I denna
skapades ett särdeles hållbart, långsiktigt projekt; ett kulturhus med teater, musik, poesi,
konsthantverk, tryckeri, bokförlag, matsal, några lägenheter, ateljéer och galleri. Ett ovanligt
lyckat kollektivt experiment.

Både proggen och punken frodades i huset och efter fyra decennier har vi fortfarande matlag,
solfångare (snart installeras senaste generationens solpaneler), dagis och några lägenheter.
Musiken fortsätter att flöda från det numera legendariska Kafé 44 där många kända band haft
sina första taffliga gig. Kapsylen har lyckats leva fredat från utförsäljning och exploatering och
arbetet som både fastighetsägare och hyresvärdar har gjort oss mer och mer professionella för
varje år. Forna tiders nattlånga stormöten med krav på konsensus har ersatts av tidsbegränsad
effektivitet och majoritet. Lugn och välvilja råder. Ekonomin är i balans tack vare proffsiga
budgetar och kassörer. Inkomster via hyror och en årlig stödfest, aldrig någonsin ett bidrag, går
plus minus noll mot fastighetsunderhållsrelaterade utgifter. Av förklarliga skäl är det extremt låg
omsättning på Kapsylens medlemmar. Det första avhoppet på decennier berodde på att kravet
på engagemang upplevdes som kvävande. Detta medan några av medlemmarna varit med sedan
allt började för 40 år sedan. Tillsammans är vi i skrivande stund mitt uppe i planeringen av årets
stödfest, tillika födelsedagsfest – vitalare än någonsin.
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Arbetskollektivet Kapsylen etablerades 1976. Antal konstnärer är cirka 70 (inklusive ett 40-tal
konstnärer som inte arbetar på plats men ställer ut med jämna mellanrum i gruppen Studio 44)
indelade i totalt 19 olika grupper. Discipliner: Konst, arkitektur, textil, keramik, journalistik, musik,
dokumentärfilm, fotografi, översättning, masktillverkning, kafé, bokhandel, daghem,
utställningsverksamhet. Varje medlem betalar avgift till föreningen beroende på hur stor yta
medlemmen disponerar. I avgiften ingår också 40 timmars arbetsplikt per år och medlem.
Hyresvärd och fastighetsägare är Kapsylen ekonomisk förening som utgörs av alla medlemmar.
www.kapsylen.se
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OM TILLIT TILL
DET KONSTNÄRLIGA
ARBETET
Anna Ridderstad
Intervju med Anna Ridderstad
om ateljéföreningen wip:sthlm

När Anna Ridderstad möts upp för ett samtal kring ateljéföreningen wip:sthlms möjliga framtid,
är det i ett skede när föreningens existensvillkor verkligen satts på sin spets. Antingen lyckas man,
kanske med stadens hjälp, att hitta medel till föreningens stegrande lokalkostnader. Eller så
upplöses föreningen om två år eller så. Det är onekligen skarpt läge.
Anna är konstnär, medlem i föreningen och den som haft det samordnande uppdraget för att
hitta möjliga lokaler och ekonomiska modeller för ateljéföreningen. Efter ett drygt års arbete
tillsammans med kulturförvaltningen, fastighetskontoret, konsulterna Codesign och Max
Valentin, spaltades dessa ned till några tydliga förslag: Minska de enskilda ateljéytorna radikalt,
trots att just arbetsutrymmet varit förutsättningen för föreningen? Dela ytor, med de planeringsoch utnyttjandesvårigheter som det medför? Utlokalisera långt från staden, vilket gör dagligt
pendlande svårt att få ihop och minskar tillgängligheten för konstlivets viktiga möten? Eller att
helt enkelt höja hyrorna vilket inte alls rimmar med konstnärernas låga inkomster, och kräver att
konstnären tar in pengar på bättre betalda sidoyrken och får mindre tid till konstproduktion?
Det retoriska i frågorna avspeglar kanske precis den svåra, nästan omöjliga, valsituation som
ateljéföreningen hamnat i.
– Dags att ta de obekväma besluten, förtydligar Anna.

Wip:sthlm är trots en ganska låg profil en av regionens största och mest etablerade
ateljéföreningar. Namnet står för ”work in progress” och föreningen har sitt ursprung i den period
när Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand hyrdes ut lokalvis till olika konst- och
kulturverksamheter. Föreningen hade då ett rivningskontrakt, och när det var dags att hitta en ny
lokal – förra gången, för tio år sedan – fick man hjälp från nyinstallerade kulturråd i Stockholms
stad att hitta huset i Årsta.
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Anna beskriver de första åren som en uppbyggnadsfas i föreningens historia. Under de åren
skapades alla de fysiska och organisatoriska förutsättningar för konstproduktion på hög nivå.
Konstproduktionen kräver allt från genomtänkt disponering av lokaler, bra transportlösningar,
fönster i ateljéerna, och plats för dammiga verkstäder, till skalskydd och säkerhet. För
organisationen har man arbetat fram en modell med rimliga villkor för verksamma konstnärer,
och som främjar konstproduktion framför mer lönsamma kommersiella och industriella
verksamheter (vilka kan betala högre hyror och därmed kan tendera att ta över).
Wip:sthlm beskriver det som en organisation där en stor grupp konstnärer kan samarbeta för
bästa möjliga arbetsutrymmen, där det kan ske idéutbyten och finnas ett generöst sammanhang
för konstnärer och publik. På två våningsplan ryms 83 ateljéer samt konsthall, verkstäder,
projektrum och kontor. Organisationen har varit tämligen framgångsrik med tanke på
föreningens historia och har en kölista på flera hundra sökanden.
När en ny stadsbyggnadsplan klubbades igenom för Årsta industriområde, där också den plätt
mellan motorvägar och tvärbana där wip:sthlm etablerat sig skulle omvandlas till bostäder, blev
de etablerade konstnärsateljéernas ersättningslokaler prioriterade. Wip:sthlm erhöll ett
utvecklingsstöd som inbegrep arbetet med att både hitta lämpliga fastigheter och en ny
ekonomisk modell för verksamheten så att den skulle klara högre hyror, samt att utveckla en
ytterligare förbättrad organisation.

Utvecklingsarbetet har varit ett samarbete mellan kulturförvaltningen, fastighetskontoret och
wip:sthlm. Kulturförvaltningen har främst medverkat genom kulturlots Katrin Behdjou Arshi,
vars uppdrag går ut på att lotsa kulturaktörer genom processen inför och genom en flytt.
Fastighetskontoret är föreningens värd, och har som mellanhand till nuvarande fastighetsägare
Ikano Bostad, medverkat i visning av ersättningslokaler. Fastighetskontorets lokalplaneringsenhet
har i samarbete med medlemmar i föreningen arbetat fram skissförslagen till huset i Västberga
som i senare skede blev det valda alternativet. I undersökningen har även två externa konsulter
medverkat: arkitektbyrån Codesign och Max Valentin från företaget Fabel. Anna Ridderstad har
fungerat som samordnare och kontaktyta mot föreningens medlemmar.
Ansvarsfördelningen bygger på att wip:sthlm själva skulle hitta lösningar för att kunna flytta till en
ny lokal, men att ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd kom från kulturförvaltningen och
fastighetskontoret.
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Föreningens långvariga kontrakt gav dem som hyresgäst rätt till en likvärdig ersättningslokal från
fastighetsägaren. Både fastighetsägaren Ikano Bostad och fastighetskontoret (wip:sthlms
mellanhand) har därför varit inkopplade i sökandet efter nya lokaler till föreningen under 2015
och 2016. Trots en tydlig lista med krav för en ny lokal visade sig samtliga lokaler, innan en
fastighet på Västbergavägen dök upp, missa viktiga punkter. I vissa fall stämde inte prospektens
uppgifter med verkligheten. På ett tidigt plan kom föreningen därför överens med
fastighetskontoret om att stryka det tidigare kravet på liknande hyresnivå, då det ansågs omöjligt
att uppfylla, men övriga krav var svåra att bortse ifrån.
En fastighet i Örnsberg hade mindre yta än uppgivet i prospekt. Två andra, i Bromma, hade
endast standardtakhöjd. I samma stadsdel hittades en spårvagnshall som dock endast var på
2000 kvadratmeter och hade för få fönster. Ytterligare ett par, i Västberga respektive i Farsta,
hade även de bara standardtakhöjd.
De krav på ersättningslokal som satts upp inbegrep just tillräcklig takhöjd och yta för att rymma
80 ateljéer på 25 kvm eller mer. Det skulle vara fönster i alla medlemsateljéer samt finnas
utrymmen lämpliga för projektateljé samt verkstäder för trä, metall, gips och lackningsarbeten.
Vidare behövs lastkaj och korridorer, takhöjd, dörröppningar, hissar som möjliggör transport.
Viktigt är god säkerhet och skalskydd. Medlemmarna behöver kunna komma till fastigheten med
kollektivtrafik, även helger och kvällstid. Det är nödvändigt, uppenbarligen, med ett långsiktigt
kontrakt samt politiskt och ekonomiskt stöd.

Strax efter att kulturlotstjänsten tillsattes i oktober 2016 dök den passande lokalen i Västberga
upp och mycket av arbetet blev då direkt inriktat på just den lokalen. Målet med arbetet därefter
blev att få fram ett tydligt förslag för en flytt till Västberga, med planskisser över ateljéer och
verkstäder, och en ekonomisk del där framtida ateljéhyror för medlemmarna framgår.
Under januari och februari 2017 arbetade Codesign med en förstudie där wip:sthlms behov och
önskemål om framtiden formulerades. Det gavs även exempel på nya möjliga ekonomiska
modeller för föreningen. Arbetet var främst tänkt som en allmän genomgång av
ateljéföreningens förhållanden, men riktades in på Västberga när det kom till ekonomin.

Efter att Codesigns förstudie färdigställts arbetade Anna Ridderstad med att testa ekonomiska
modeller mot verkliga förhållanden när det gällde hyresnivåer, samarbetspartners, intresse för
viss verksamhet etcetera. Under våren 2017 kopplades konsulten Max Valentin in för att titta på
andra möjliga lösningar för att klara en hyreshöjning. Resultatet blev de fyra vägarna för att
hantera problematiken, och en konsekvensanalys från föreningen som gick igenom förslagen.
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Under maj 2017 arbetades skissförslagen för Västbergahuset fram av stadens lokalplanerare
tillsammans med Jenny Wiklund och Olov Tällström från wip:sthlm. Den 2 juni inkom en
hyresoffert utifrån detta material från Fast Partners, Västbergahusets ägare.

Det bakomliggande dilemmat, hur konstnärer ska ha råd att betala marknadshyror, är dock inte
löst utan har snarare satts på sin spets för Anna och wip:sthlm. Och för många fler med dem.
För som Anna påpekar är det inte bara konstnärer som är svåra att passa in i ett marknadsstyrt
system: även konsthögskolor och museer får svårare att betala marknadshyror.
Anna Ridderstad påpekar att det saknas något väsentligt i dagens kulturpolitik. För när konstnärer
ska konkurrensutsättas som alla andra näringsidkare och produktiviteten främjas, innebär det
också en bristande respekt för kunskap, reflektion och eftertanke. Möjligen räknas publiken,
handgripligen, när bidrag förutsätter att man för bok om besökarna.
– Det handlar inte om bra konst, att det finns plats för arbete, en plats där konst kan
utvecklas. Det är förtroendet och tilliten till konstnärernas arbete som saknas, avslutar
Anna.

Kommentar december 2017: Wip:sthlm och fastighetskontoret har nu slutgiltigt tackat nej till
lokalen i Västberga. Ingen ekonomisk lösning från stadens sida kunde skapas för att möjliggöra en
flytt. Hyresökningen skulle blivit på cirka 90 procent för den enskilda konstnären. Staden letar nu
nya lokaler inom sitt eget bestånd, men chanserna att hitta en eller två passande är mycket små.
Föreningen ställer in sig på att avveckla sig själv efter att ha stannat så länge som möjligt i
rivningshuset. Kontraktet löper ut 2019, men kan komma att förlängas om byggprocessen drar ut
på tiden.

Anna Ridderstad (f 1976, MFA Konstfack 2006) är konstnär verksam inom den självorganiserade
scenen, och medlem av Galleri ID:I. Utställningar på bland annat Galleri 54 i Göteborg, Nacka
Konsthall och Konstnärshuset i Stockholm. Förutom arbetet med ateljéhuset wip:sthlm är hon
ordförande i Konstnärscentrum Öst. www.annaridderstad.se

‘
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EN KNUTPUNKT
SOM BINDER SAMMAN
DANSOMRÅDET
Emelie Johansson
om Danscentrum Stockholms betydelse och överlevnad

Efter nästan 20 år förstår jag hur stor del Danscentrum Stockholm har haft i livet som dansare
och koreograf. Danscentrum Stockholm har på något sätt alltid funnits – varit en fast punkt som
man nästan tar för given, lite som släktens sommarställe som står där varje sommar med öppen
famn.
Då, 1998, var jag nyutexaminerad dansare och blev snart medlem i Danscentrum, en plats där
alla fanns. Jag gick dit på Daglig Träning, mötte koreografer och blivande kollegor. Ibland hyrde
jag den lilla studion för 40 kronor i timmen, ett eget rum där allt kändes möjligt. Jag arbetade
fram ett solo eller repade inför något jobb. Morgonklasserna var uppvärmning inför repetitioner
eller ett sammanhang under perioder utan jobb. Nyhetsbreven och anslagstavlan höll mig
uppdaterad om vem som fanns var, gjorde vad och när. Ofta var det auditions för olika projekt
och ibland fick jag jobbet och då blev det tillbaka till Danscentrum för att repetera till det. Sen
åkte vi på turné, ibland i ett turnénätverk som Danscentrum Stockholm drev. Vi var med på
Utbudsdagar och deltog i Dansmässan som arrangerades av dem.
Efter några år bestämde jag tillsammans med en kollega att göra egna projekt och starta en
förening. Vi bokade en tid för rådgivning om ansökningar, avtal och allt nödvändigt för att starta
egen konstnärlig verksamhet. Så småningom valdes en av våra föreställningar ut att visas på
Dansmässan, och förmedlades ett antal gånger inom Stockholmsområdet genom Danscentrums
nätverk.
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2006 engagerade jag mig i styrelsen, varpå lärorika år följde då jag förstod mycket mer om
representation i olika branschorgan, om kulturpolitiska insatser och projekt. Jag såg
komplexiteten i hur konst- och kulturområdet fungerade: med anslagsgivare, andra
organisationer och myndigheter – återigen vem som fanns var, hur och när. Men också hur
viktigt, och svårt, det är att lära sig arbeta demokratiskt i en organisation. Att förstå
medlemmarnas olika behov och önskemål beroende på vilken genre de var verksamma i,
var de befann sig i fältet, hur stora medel de hade.
Jag lämnade styrelsearbetet då dansen började sluka all tid, men jag lämnade aldrig
Danscentrum. Varje gång jag återkom för att träna eller repetera mötte jag såväl nya ansikten i
omklädningsrummet som gamla bekanta kollegor och anställda på kansliet som jobbade på år
efter år. De produktioner jag repeterat och spelat i studion under åren har sedan mött en publik
på Venedigbiennalen, internationella festivaler, på Dansens Hus och andra stora scener. Men
också en publik i hela Sverige, på Folkets Hus i Blomstermåla eller på en skolgård i Sörmland.
Men den här berättelsen handlar egentligen inte om mig utan om behovet av sammanhang, stöd
och strukturer. Att vara i en kontext som möjliggör kunskapsutbyte och skapar möten som i sin
tur gör att idéer uppstår. Vetskapen om att det finns stöd skapar också mod – en förutsättning
för att våga utveckla idéer. Strukturer skapar kontinuitet som gör att idéer kan leva vidare och
växa. Sammanhanget i sin tur möjliggör kunskap om hur strukturerna fungerar, för att kunna
söka stöd. Och så går det runt, runt i ett kretslopp.
2016, när jag blev ordförande i Danscentrum Stockholm, var läget akut. Åratal av ej uppräknade
verksamhetsstöd och hastigt ökade kostnader för hyran hade skapat underskott och konkurshot.
Styrelsen stod inför valet att säga upp personal eller att förlora lokalen – den mest frekventerade
arbetsplatsen för dansare och koreografer i centrala Stockholm. Stödet från branschen var starkt
och med stora insatser från styrelse och kansli, samt med smärtsamma neddragningar av tjänster
och hårda förhandlingar med hyresvärden, letade vi en möjlig väg genom krisen.
Det blev tydligt för oss att förändringarna i ekonomin är ett problem som går utöver själva
Danscentrum. Tillfälliga projektmedel behöver delvis gå till att hantera kostnadsökningar, vilket
gör att vi i praktiken ska leverera mer för mindre pengar. Istället borde det ske en uppräkning av
verksamhetsstödet som korresponderar mot det långsiktiga i verksamheten och fältets behov av
kontinuitet och arbetsplatser.
En förändring måste också till i synen på lokaler, hyreskostnader och vikten av platser
reserverade för konstproduktion. Som ideell förening försöker Danscentrum överleva på samma
hyresmarknad som privata företag men utan tillgång till samma finansiella verktyg. Danscentrum
Stockholms studio ligger dessutom på Östermalm, i så kallat A-läge på fastighetsspråk.
Kulturverksamheterna i staden uppmanas gärna flytta från city – inte för att hyrorna är märkbart
lägre utan för att stödja integration och andra positiva processer i ytterområden. Därför är Aläget inte en tillgång i förhandlingar med anslagsgivare. Men, jag tänker att även invånarna i den
rikaste stadsdelen har glädje av att bo granne med ideella föreningar och kulturverksamheter.
Borde inte integrations- och mångfaldsarbete gå både inåt och utåt, även genom stadskärnan?
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Kriser är lärorika och förändring nödvändig i en organisation. Hos en medlemsorganisation
pågår debatten konstant. Ska vi arbeta så här i framtiden? I just denna lokal? Hur ska vi fördela de
medel vi har? Vilka är våra medlemmar och för vem är vi till?
Kriser kan öppna upp för svårare diskussioner, göra att det blir högre i tak och ge viktiga
självinsikter. Ett omorganiserat Danscentrum Stockholm finns fortfarande kvar på Jungfrugatan,
med ny verksamhetsledare och hyresavtal som löper fram till 2020. De kulturpolitiska frågorna
om finansiering av produktionsplatser för dans och koreografi ligger nu på bordet hos både stat,
landsting och stad.
Konsten och konstnärerna behöver infrastruktur. Men vad betyder det i praktiken?
Jo, Danscentrum Stockholm är inte bara en geografisk plats, utan också en knutpunkt i det nät
som binder samman dansområdet. Det är summan av platsen, alla människor och allt arbete
som passerar där. Ett segt nät av gamla och nya trådar. Som kan upplevas som trögt för någon,
och som stöd och trygghet för någon annan. En tredje väljer att fläta in nya friska trådar i nätet
som så småningom förändras.
Organisationer som Danscentrum är en fundamental del i infrastrukturen. Den finns, vi har redan
byggt den under många år – och den fungerar. Och så hoppas jag att det ska få fortsätta.

Emelie Johansson, född 1976, är dansare/skådespelare, utbildad vid Balettakademien och
Stockholms Dramatiska Högskola. Hon har arbetat med koreografer och konstnärer som Cristina
Caprioli, Rasmus Ölme, Tino Sehgal och Marina Abramović. Emelie är styrelseledamot i
Danscentrum Stockholm och SITE, anställd av Dansalliansen sedan 2008.
https://emeliesjohansson.wordpress.com/
Danscentrum Stockholm är en del av Danscentrum, en rikstäckande medlemsorganisation
(centrumbildning) som samlar verksamma inom dans och koreografi. Danscentrum Stockholm
uppbär anslag från Statens kulturråd, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Kansliet
och två dansstudior ligger på Jungfrugatan 7B, fastighetsägare är Stendörren/Kvalitena AB.
Verksamhetsledare är Tove Dahlblom sedan augusti 2017. www.danscentrumstockholm.se
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KOLLEKTIVVERKSTÄDERNA
FLYTTAR IHOP
MED SCENKONSTEN
Emilie Florin
Konstnären Emilie Florin var med att skapa Konsthuset i Farsta.

Under 2018 flyttar Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV, till Farsta från den gamla
industrifastighet i Nacka där den legat i flera decennier. Flytten är ett resultat av en process som
nu också innebär att KKV:s nogsamt uppbyggda verkstäder och ateljéer för en mängd olika
material och tekniker kommer att flytta ihop med kunskaps- och produktionshuset SITE – fram
tills nu huserande i det svarta huset mittemot Konstfack vid Telefonplan. Betongverkstad och
monumentalateljé kommer därmed att samsas med dansstudior och scenproduktionslokaler,
och möjligheterna för gränsöverskridande konst öka exponentiellt.
Beslutet om samflytten kommer också efter en lång tid av sökande utifrån de möjligheter som
finns, att hitta en plats när staden växer, hyresnivåer skjuter i höjden – och när det inte alltid är
helt självklart var konstproduktion ska finnas i den framväxande staden.

Med i den mest intensiva delen av den processen, när landstinget och kulturförvaltningen
kopplades in, var konstnären Emilie Florin, Det var också under hennes ordförandeskap i
föreningen som förhandlingar sattes igång och avtal slöts om den nya lokaliseringen.
– Vi hade en idé om att, ju fler och större vi kunde bli, desto mer bidrag kunde vi söka,
säger Emilie glatt hon möter upp på ett kafé i Stockholm efter att hon lämnat över
ordförandeskapet för att få arbeta med sin egen konst igen. Det blev något av ett
pionjärarbete med att sätta ihop scenerier och kalkyler, senare också göra en förstudie,
för att hitta stöd och finansieringsformer utanför sedvanliga satsningar på sådant som
barn- och ungdomskultur. Man förstår att det varit en tuff period, ”men utan
martyrskap”, som Emilie förtydligar.
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Processen för att förankra flytten till Farsta i såväl konstateljéföreningarna som hos kommun och
landsting, är en ganska tydlig illustration av alla de möjliga och omöjliga saker som man behöver
känna till för att etablera konstproduktionfaciliteter i Stockholmsregionen – inte minst politiskt.
De administrativa turerna och arbetet med att skapa politisk uppbackning från finansiärer,
handläggare och den ansvarige som sitter på informationen är bara ett exempel på allt annat än
självklar kunskap för en konstskoleutbildad konstnär. Som sådan blev också Emilie medveten om
hur alla instanser kunde samverka.
Emilie verkar dock inte alls tycka att ansvaret för en fungerande kommunikation mellan
konstnärer och kulturpolitiker nödvändigtvis bara ligger hos den ena parten eftersom båda är
betjänta av ett gott kulturklimat. Hon exemplifierar med helt rimliga uppgifter om lokalkrav som
var smått omöjliga att få till hos konstnärskollektivet. Kulturförvaltningens beslut att tillsätta en så
kallad kulturlots, som hjälpt till att just lotsa genom politiska processer och att ta fram sådant
som gränsdragningslistor, framstår därför som avgörande.

KKV, som Emilie Florin var ordförande i under tre år, bildades redan 1969 och hade i början
lokaler på Rosenlundsgatan i Stockholm för att kunna tillverka beställningar av offentlig konst. På
1980-talet flyttade man till gamla industribyggnader i Nacka där föreningen fick anpassa
lokalerna efter vad som behövdes och bygga upp de nu sammanlagt tolv olika verkstäder och
ateljéer som finns i dag. 2011 dog ägaren och huvudmannen för fastighetsbolaget Nysätra,
och Nacka kommun köpte fastigheten.
I samband med detta uppstod flera rockader i det verksamhetsstöd som KKV fått från Stockholm,
Nacka respektive Värmdö: Stockholm sänkte sitt bidrag och Nacka fick skjuta till pengar.
I den här vevan fanns också ett förslag att KKV skulle flytta till Höglagret intill Konstfack vid
Telefonplan, där Vasakronan erbjöd att bygga om den stora lagerbyggnaden för den nya
verksamheten – vilket skulle resultera i en högre hyreskostnad än föreningen åtnjöt i Nacka.
Förslaget röstades ned i föreningen.
Ett par år senare, 2013, kom så varsel om förestående uppsägning och, sedermera, erbjudande
om att flytta in i än dyrare lokaler över gatan. Strax därefter blev SITE uppsagda från huset
mittemot Konstfack, där de haft sin verksamhet sedan 2007 och var det nu ska bli bostäder.
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Det var så att säga i grevens tid som flytten kom till stånd. Och SITE, som drabbats av
återkommande inbrott i huset vid Telefonplan, har bestämt att flytta i förtid, redan under 2017.
Den beräknade hyran kommer att höjas i det som nu kommer att kallas Konsthuset med
uppemot 40 procent jämfört med tidigare, men det kommer också att bli generöst tilldelade
lokaler till det interdisciplinära samarbetet mellan de konstformer som organisationerna
inbegriper. En viss verksamhet med workshoppar, seminarier och kurser kommer att bidra till
intäkterna. Dessutom erhåller Konsthuset ett hyrestäckningsbidrag från staden för etableringen.
Förutom det dussintal verkstäder som KKV nu utvecklar vidare, och SITE:s scenkonststudior och
scenteknikfaciliteter, kommer Konsthuset innehålla flera gemensamma plattformar för
konstnärlig och praktisk forskning, workshoppar, konstnärliga laboratorier med mera. Artist in
residence-program ska finnas inom samtliga konstdiscipliner. Med verkstäderna och den så
kallade ”black boxen”, en 270 kvadratmeter stor lokal med sviktande dansgolv och full
scenutrustning, uppges Konsthuset bli en unik produktionsplats för offentliga och publika
konstverk och föreställningar som inte kan produceras utan verkstäder och studior: ”en viktig
plats för det publika mötet mellan konstälskare, civilsamhället och konstnärer”. En del i visionen
med Konsthuset är således att inte bara skapa produktionslokaler utan också att generera
tvärkonstnärliga synergieffekter mellan konstformerna och gränsöverskridande arbete mellan de
konstnärliga disciplinerna, nationellt och internationellt.
Emilie Florin säger att hon inte tror att precis alla är nöjda med den förestående flytten, men man
förstår att en del av svårigheten också har varit att det inte alltid rått helt realistiska förväntningar
på de möjligheter som finns att hitta lokaler för konstproduktion i Stockholm i dag – eller till vilka
kostnader. Det var inte lätt att försöka föreställa sig hur en lokal som varit kontor skall kunna
byggas om till en verkstäder för offentlig konst; att de är stora nog, har tillräckligt högt i tak.
Man frågade sig hur det skulle gå när alla verkstäder inte ligger i samma hus, att dela lokal med
andra, om någon annan skulle få finare. Dagens lokal är bra, men har inte alls haft anpassad
ventilation eller säkerhet. Även om det aldrig handlade om att få konsensus, var det en fråga om
överlevnad för KKV. Styrelsen hade ett uppdrag från medlemmarna och att driva verkstäderna
framåt och på årsmötena röstade majoriteten för huset i Farsta.
En annan sak man förstår är att det gjorts flera viktiga erfarenheter i och med att flytten rotts i
land. Vad har Emilie själv fått med sig?
– Att vara förberedd på att jobba, och att kunna sätta sina personliga principer åt sidan.
Det går inte att ha en bestämd mening om hur allting ska fungera. Någon måste också,
under ett sådant uppdrag, vara den som är större.

Ett konkret råd från Emilie är också att hantera storleken på ett sådant projekt med att inte
försöka överse den fullständiga processen, hela tiden. Det blir för övermäktigt.
– Man måste ta ett beslut i taget.
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Hon menar också att mellanhavanden mellan konstnärer och politiker skulle underlättas oerhört
om de förra, konstnärerna, kunde orientera de senare i de icke-helt-självklara aspekterna av
konstproduktion; ”Så här jobbar vi”.
Emilie tror på en större generell öppenhet och skulle gärna se ett arkiv för alla projekt,
alla ateljéer och kommunikationsplaner – en motsvarighet till det arkivarbete som
Konstnärsnämnden initierat för konst och design. På så sätt hade man haft en mängd visuella
referenser inför nya prospekt. Konkreta exempel skulle också kunna förenkla sådant som
konstnärer nödvändigtvis inte gjort förut och hur man praktiskt går till väga inför en upphandling
eller för att söka finansiering. Hur man arbetar med hemsidor, enkäter, formuleringar, olika
tillvägagångssätt.
– Gränsdragningslistor behöver inte vara stora exceldokument, utan kan vara enkla listor
med ett antal kolumner, avslutar hon.

Emilie Florin är konstnär och hon gick kandidatprogrammet på institutionen för textil på
Konstfack i Stockholm 2009-2012. Emilie har sedan dess jobbat med sin konst, frilansat som
stylist och set-designer, samt varit ordförande för KKV i Stockholm 2014-2017. Hon var även med
och startade Konsthuset.
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ETT ARBETSRUM OCH
ETT SAMMANHANG
FÖR ATT SKAPA
Anna Högberg
Anna Högberg på Slakthusateljéerna engagerar sig
i stadens utveckling och samhällsplaneringen i sitt konstnärskap.

För få verkar problemen med att hitta konstproduktionsplatser i den framväxande
Stockholmsregionen hänga så starkt ihop med politiska processer och med den egna praktiken
som för konstnären Anna Högberg. Hon har bland annat varit en del i processen kring
framtagandet av RUFS2010 (den regionala utvecklingsplanen för Stockholm), hon är en av
initiativtagarna till att starta Slakthusområdets hembygdsförening, och har arbetat som
processledare för att driva och utveckla medborgardialog i Haninge kommun. I sin konst skapar
hon påståenden i offentliga – eller halvoffentliga – rum. Verken handlar om inflytande och makt
i relation till plats.
Anna berättar att den sju år gamla ateljéföreningen för närvarande har ett tillfälligt kontrakt med
nio månaders uppsägningstid, i en fastighet som ägs av Stockholmshem. Hit hittade de efter att
ha blivit uppsagda från förra huset, där värden Brostaden ville renovera och hitta nya, mer
”betalningsvilliga” hyresgäster.
– Vår smärtgräns ligger på 650 kronor per kvadratmeter och år, vilket vi i föreningen
lyckades förhandla oss till i båda fallen. Det är möjligt om lokalerna inte är nyrenoverade
eller i toppskick och därmed inte attraktiva för de flesta företag. Istället blir de mycket
attraktiva för en kanske smalare, men nog så viktig, målgrupp i stadsbildningen och
stadens omvandling: småföretagare, kulturproducenter och konstnärer av olika slag.

Att lokalerna är oömma gör det inte bara möjligt att betala hyran utan är också viktigt för att det
stimulerar till en flexibilitet, kreativitet och frihetskänsla som lokaler i toppskick inte kan erbjuda,
menar Anna.
– Här kan vi experimentera utan att vara för rädda att förstöra något.
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Slakthusateljéerna är en ekonomisk förening och verksamheten drivs på ideell basis. Föreningen
grundades sommaren 2010 och huserar ett tjugotal professionellt verksamma konstnärer i
en gemensam lokal på Bolidenvägen 22 vid Globen (tidigare och fram till september 2012 på
Hallvägen i Slakthusområdet). Lokalen rymmer medlemmarnas ateljéer samt ett projektrum för
konstnärlig produktion och publika arrangemang, främst för medlemmarnas initiativ.
Idén bakom Slakthusateljéernas projektrum är att vara en experimenterande plats med fokus på
konstnärligt och socialt utbyte. På detta vis vill Slakthusateljéerna skapa dynamiska utbyten
konstnärer emellan, och mellan konstnärer och publik, och verka i glappet mellan
konstnärsdrivna gallerier och etablerade institutioner.
Anna Högberg förklarar att de bara är en av många kollektiv som successivt flyttas ut eller runt
när staden exploaterar, renoverar och gentrifierar.
– Vi börjar nästan se det som en naturlig del av en stads utveckling, att de ”fattiga” hela
tiden ska flyttas runt. Men det behöver inte vara så. Och det är ironiskt med tanke på
visionerna som beskriver en blandad och levande stad.

Hon tycker att det är svårt att säga var felslutet ligger då ingen vill ta på sig ansvaret för de ofta
goda ambitionerna i visionsskrivningar och riktlinjer. Verkligheten blir ju en annan. Det räcker till
exempel inte längre att bygga hyresrätter när ingen har råd att bo där.
– Det är så frustrerande att se hur det rensas upp i ett område som Slakthusområdet, nu
innan byggskedet. Sedan kommer man att stå där och försöka få tillbaka det som kastats
ut och bort.

Anna Högberg berättar att föreningen blivit erbjuden att flytta tillbaka till de förra lokalerna –
”fantastiskt eller hur?” Men ateljéföreningen klarar självklart inte av att betala den hyra som nu
krävs. Och hur många gånger de än framhåller detta verkar det inte gå in, vittnar Anna.
– Vi har inte råd. Men vi har annat att erbjuda som staden vill ha. Ska det vara så svårt att
få till en lägre hyra då?

Anna är nyfiken på alternativa former av ägande och bygg-gemenskaper även för en
professionell verksamhet. Men det kräver stora startkapital. Har du inga pengar är det svårt att
komma igång. Kanske är fundraising en lösning i framtiden.
– Men glöm inte att vi kulturarbetare och konstnärer gör inte detta som hobby,
vi fundraisar redan hela dagarna för att hålla igång vår verksamhet och produktion.
Och sedan ska vi dessutom kunna lägga ner en massa arbete på att få en lokal.

– Jo, det är stor risk att vi inte orkar och lägger ner istället. Eller jobbar tills vi stupar på
kuppen. Jag ser många göra det mellan varven, och har varit där själv.
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För många kan föreningen vara den enda sociala kontakten när man står själv med sin konst i
ateljén. För andra blir det istället en knutpunkt för de nätverk som de bygger upp i sociala
samarbetsprojekt. Anna Högberg förklarar att en del konstnärliga praktiker funkar utmärkt i
kontorslokaler, vilket också många av rummen i Slakthusateljéerna är. De flesta rum är små,
några få är lite större. Dessutom har föreningen ett gemensamt projektrum för att testa och
arbeta större i. Projektrummet och den stora gården fungerar även bra för utställningar,
föreläsningar och andra sociala och utåtriktade möten som medlemmarna arrangerar.
På frågan om lokalerna påverkar vilken konst som utvecklas där, svarar Anna ”absolut”:
– I vissa fall arbetar någon redan digitalt och då “räcker det“ med en kontorsplats men
jag tror absolut att ateljén och även hur den ligger påverkar hur konstnären och konsten
kan utvecklas. Om du sitter och arbetar med en film i en stor lagerlokal är det närmare
till möjligheten att kanske prova även hur filmen kommer att visas eller att “ta ut
svängarna” i produktionen. Det är såklart även en mental grej att känna att det finns
space.

Anna berättar att de har behov av olika miljöer och rum. Slakthusområdets kvaliteter är att det
känns som ett relativt lugnt område, fritt från butiker och kommers, saker som kan distrahera
henne från det hon ska fokusera på. Där finns andra branscher som producerar och arbetar med
tillverkning vilket dock har känts väldigt inspirerande. Inte minst gör de oömma lokalerna och
stora gemensamma ytorna inne och utomhus att hon kan expandera bortom sitt ateljékontor
utan att behöva boka eller hyra in sig på verkstäder. Att till exempel KKV finns är fantastiskt,
särskilt för produktion, men däremellan behövs spontanitet och tillfälliga testmiljöer i vardagen.
– Det är viktigt att komma ihåg att konstnärers praktiker skiljer sig väldigt mycket åt och
att vi kan behöva väldigt olika former av rum och sammanhang. Men vi behöver alla
både ett arbetsrum och ett sammanhang för att kunna skapa i och dela det vi har!

Anna Högberg är konstnär (masterexamen från KKH 2000) och arbetar med frågor som rör makt
och inflytande i relation till plats. Med lång erfarenhet inom fältet stadsutveckling och
samhällsplanering, och med särskilt fokus på den sociala dimensionen av hållbart stadsbyggande,
har hon bland annat deltagit i processen för framtagandet av RUFS 2010. Tillsammans med Johan
Tirén ingår hon nu i Statens konstråds projekt Konst Händer och är medlem i Slakthusateljéerna i
Stockholm.
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OM
KONSTHANTVERKSTRADITIONEN
I GUSTAVSBERG
Lisa Wallert
Keramikern Lisa Wallert berättar om G-Studions osäkra ateljéläge.

I Gustavsberg, öster om Stockholms innerstad och i Värmdö kommun, där man började
producera porslinsgods i början av 1800-talet, finns en ateljéförening sedan några decennier.
G-Studion, som den heter, har ateljéer i de gamla fabrikslokaler som tillhört just porslinsfabriken.
G-Studion var en gång fabrikens estetiska laboratorium och idag har namnet övertagits av
studioföreningen som är fördelad på tre hus; Konstnärshuset, Dekorhuset och Chamottehuset.
Keramikern Lisa Wallert berättar att husen rymmer ungefär 90 medlemmar med stor spridning
över disciplinerna: målare, glaskonstnärer, textilkonstnärer, formgivare, men främst keramiker.

I Chamottehuset finns ett ugnsrum där hyresgästerna har möjlighet att hyra ugnar för
bränningar, eller att ha sin egen ugn. Här finns också en glashytta som öppnade 2017. I övrigt
står flera sprutskåp i byggnaderna, skåp som kan användas av alla hyresgäster. Det finns
gemensamma utrymmen som kök och toaletter på varje våningsplan, samt en större
bokningsbar lokal. Husen är anpassade för tung industri: de har stora hissar, betonggolv, många
ateljéer har golvbrunn och de flesta har vatten indraget. Annars är vatten tillgängligt i korridoren
precis utanför ateljén.
– Detta ger ju stora möjligheter för den som har lite mer fysiskt krävande konstnärligt
arbete och det är inte så vanligt i Stockholmsområdet. Om man dessutom arbetar med
keramik är saker som hissar, ugnar och sprutskåp uppenbara fördelar. De är svåra att
investera i på egen hand, förklarar Lisa, som också påpekar att det är runt 70 procent
som arbetar med keramik i G-Studion.
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Hon berättar att arbetsplatsen är oerhört viktig för dem som arbetar här. Inte bara för de tekniska
fördelarna, utan även för att det är en mötesplats som dessutom ger arbetstillfällen. Man kan
dela kunskap och erfarenheter, liksom att ge varandra feedback och hjälp i olika situationer.
Lisa förklarar att det är många som arbetar med offentliga uppdrag i G-Studion och då behövs
ofta en extra hand.
– Det är bra att möjligheten till professionell hjälp finns nära.

Det är således många som anställer sina kollegor i G-Studion vid behov och Lisa Wallert tycker
att alla parter på vinner på det. Den som har uppdraget får möjligheten att anställa någon som
har rätt tekniska kunskaper – någon som man dessutom känner. Den som blir anställd för
projektet får en möjlighet till ytterligare inkomst.
G-Studion vill ha in yrkesverksamma och högskoleutbildade utövare och säger nej till hobbyverksamhet.
– Vi kräver att man antingen har en examen från en konstnärlig högskola (inom det ämne
man vill använda sin ateljé till) eller att man är medlem i en yrkesorganisation som KRO och
KIF. Vi godkänner till exempel inte om man är utbildad arkitekt och vill ha en ateljé och
jobba lite med lera på helgerna. Vi vill att ateljéerna ska disponeras av dem som behöver
studion inom yrkeskåren, inte bara av dem som har råd. Vi uppskattar att det finns en
mångfald bland våra medlemmar men välkomnar främst dem som har behovet av den typ
av lokaler vi erbjuder, framför någon som bara behöver en skrivbordsplats och en skärm.
Föreningen har vuxit under de senaste åren tack vare att nya ateljéer har byggts och
ateljékön växer stadigt. Det finns helt klart en ökande efterfrågan.

Förutom lokalernas lämplighet för glas- och keramikproduktion, erbjuder G-Studion fortfarande
en kostnadsmässigt tillgänglig arbetsplats.
– Hyrorna är förhållandevis låga i förhållande till vad vi får. Det är helt klart en fördel för
konstnärer och konsthantverkare, påpekar Lisa Wallert. Hon tror att få skulle ha
möjlighet att stanna kvar om hyrorna höjdes markant.

– Det beror naturligtvis på var man bor, men de flesta har en bit att åka till Gustavsberg
som ligger 27 minuter från Slussen med buss. Detta är dock ingenting som folk besväras
av i relation till hur bra och prisvärda våra lokaler än så länge är: Men blir det mycket
dyrare så kanske tankarna går annorlunda.
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Det kan onekligen finnas anledning att fundera kring framtiden. Ett av de tre husen övertogs
för några år sedan just för att kunna bevara ateljéverksamheten. Det är ett par av den gamla
fabrikens anställda som numera äger Chamottehuset tillsammans med två nya delägare.
Värmdö kommun äger Konstnärshuset och Dekorhuset. Men under de senaste åren har
medlemmarnas arbetssituation blivit mer och mer osäker. Detta på grund av att kommunen har
svårt att bestämma sig om de ska sälja Dekorhuset och Konstnärshuset till privata aktörer, eller
behålla husen och verksamheten, vilket ju inte alls befrämjat tryggheten för dem som har sin
ateljé i husen.
– Gustavsberg är ett område som växer enormt nu. Det byggs många nya bostäder och
butiker. Konstnärshusets och Dekorhusets exteriörer är förvisso kulturmärkta, men båda
byggnaderna är i stort behov av renovering. Att en privat aktör skulle gå in och renovera
husen och låta konstnärerna sitta kvar med överkomliga hyror är knappast troligt, säger
Lisa Wallert.

Ateljéföreningen upplever att det har blivit svårare för många av medlemmarna. Hyresgästerna i
Dekorhuset och Konstnärshuset har fått hålla tillgodo med tre månaders hyreskontrakt som löpt
ut och förnyats under det ständigt överhängande hotet om försäljning. Det resulterar i en mycket
pressande situation för dem som arbetar där. Kommunen har dessutom underlåtit att göra något
som helst underhåll av husen, som därmed förfaller allt mer.
– Kommunen ska även som hyresvärdar stå för saker som städning och se till att
brandskydd ses över, men där sker inga åtgärder, utan bara tomma löften. Det läcker in
vatten från taket i många av ateljéerna och skicket på lokalerna har gått så långt att det
påverkar hyresgästernas arbetssituation. Men vi kommer inte att ge oss, vittnar Lisa.

Ateljéföreningen arbetar hårt för att trygga och förbättra medlemmarnas arbetssituation och
det pågår ständiga förhandlingar med kommunen. Lisa säger att osäkerheten påverkar dem som
har ateljéer i husen som fortfarande ägs av kommunen, medan de som arbetar i Chamottehuset
är tryggare och mer engagerade i föreningen. De har ordnat fler arbetsplatser där och de som
kunnat har flyttat över. För dem som inte kan, och är beroende av den utrustning som hör till
keramik- och glasproduktion, är det svårt att flytta någon annanstans, trots eftersläpande
underhåll och överhängande hot om vräkning.
För föreningen har det inte minst varit upprörande då de bidrar med mycket i kommunen.
Bara hyrorna bidrar ekonomiskt med ett tillskott på cirka två miljoner kronor om året, uppskattar
Lisa, en intäkt som istället för underhåll går in i Värmdö kommuns övriga ansvarsområden.
Föreningen har också öppna ateljéer tre dagar om året, till exempel i samband med kommunens
evenemang Porslinets dag i augusti, vilket drar många besökare.
– Värmdö kommun är också väldigt stolta över att ha en så stor ateljéförening verksam
med många inriktade på keramik i anrika Gustavsberg. Vi används gärna i
marknadsföringssammanhang som en kulturberikande fjäder i hatten, avslutar
keramikern Lisa Wallert.
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Lisa Wallert är konstnär med inriktning på keramisk skulptur och arbetar främst mot uppdrag och
utställningar. Hon är utbildad på Konstfack, vid institutionen för Keramik & Glas och har sedan sin
masterexamen 2016 ateljé i Ateljéföreningen G-Studion i Gustavsberg, där hon även är
ordförande. Hemsida: www.lisawallert.com. G-Studion har en hemsida på: www.gstudion.se.
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RUM FÖR
KONSTPRODUKTION
I ROSLAGEN
NoA
Ateljéföreningen NoA flyttade in i Norrtäljes flygvapenhall
men hotas av uppsägning.

Norrtälje Ateljéförening, NoA, är inhyst i en gammal maskinhall i ett före detta militärområde i
Norrtälje. Byggnaden bjuder på ett enormt öppet rum, stort som en bollplan med många meter i
takhöjd. Förr i tiden användes hallen ofta för att visa film som projicerades mot en av väggarna.
På senare tid har teveprogrammet Antikrundan spelats in här. Hallen tillåter såväl mycket publik
som utrymmeskrävande byggen och ger en ansenlig rymd.
Lokalen används således till en mängd olika saker som hänger ihop med ateljéföreningens
medlemmar och aktiviteter. Här har det varit cirkusperformance, festivaler och här är ofta
konstutställningar. Och mellan evenemangen använder man rymden till olika typer av skapande,
till exempel att arbeta med skulptur eller att bygga rekvisita. Inom NoA är annars de flesta
konstområden representerade: måleri, scenkonst, keramik, grafik, textil... Här finns 14
ateljéplatser i det som förr var förrådslokaler, samt en utbildningssal där det bland annat pågår
kursverksamhet. Olika typer av verkstadsutrustning är också tillgänglig för dem som har ateljé på
annat håll men behöver bränna keramik, arbeta med grafik eller jobba i trä.

Föreningen startade 2002 med några konstnärer som letade efter en billig källarlokal. Ungefär
samtidigt lades luftvärnsregementet ner, och hela området såldes billigt till kommunen, som i sin
tur hyrde ut lokalerna till låg kostnad. Ateljéföreningen fick välja på några lokaler som alla var
stora och fina – vilket framstår som väldigt generöst, jämfört med idag, för föreningen.
Så kom det sig att den ideella föreningen fick hyra de gamla fönsterförsedda förråden, kurssalen
och mötesrummet intill maskinhallen, allt som allt är det nära 400 kvadratmeter. Den stora
hallen kan förfogas för konstnärliga projekt, föreställningar och utställningar. Med sina 800
kvadratmetrar blir det totalt 1200 som kan användas till såväl workshoppar som stora event.
Under Norrtäljes Kulturvecka visas till exempel NoArt och under hösten 2017 huserar här en
grupputställning i en internationell teckningsbiennal.
Medlemmarna hade inte svårt att få hit andra intresserade konstnärer på grund av lokalens
möjligheter och låga hyror– det är vanligen väntelista på något år.
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Men styret i Norrtälje har sedermera skiftat, kommunens förvaltning av militärområdet lagts i ett
separat bolag, och stormarknader flyttat in nästgårds. Situationen har därmed ändrats helt sedan
föreningen flyttade in för tio år sedan. Nyligen sades kontraktet upp av Campus Roslagen, som
fastighetsbolaget heter. En arbetsmarknadsverksamhet behöver större lokaler, så den gamla
hallen planeras att byggas om. Istället erbjuds ateljéföreningen ett mindre hus tvärs över vägen,
till en mer än tredubblad hyra; cirka 30 000 istället för dagens 8 000 kronor. Katarina Rosen,
Per Folke och Bodil Löthman från föreningen tror inte att det kommer att gå att fortsätta driva
verksamheten som nu, inte utan något verksamhetsstöd.

Att argumentera för lokalens och föreningens förankring i kommunens kulturliv upplevs inte
som framgångsrikt. Även om NoA är ett stadigt inslag i Norrtäljes kulturfestivaler, att föreningens
lokal finns som resurs för konsthallens projekt och hyser flera kursverksamheter, får det ingen
uppenbar inverkan på lokalfrågan. Kommunen hänvisar till bostadsbolaget, som verkar agera helt
utifrån ekonomiska mål. Ateljéföreningen känner tvärtemot det som att bolaget vill bli av med
hyresgäster som fick de första, förmånliga hyresavtalen.
– Kulturen måste tydligen försvinna innan man inser dess värde, säger Katarina Rosen
och tar upp utomhusutställningen Konst i Ån, ett från början konstnärsdrivet projekt
som blivit mycket publikt och fick bidrag till vissa kostnader men inte mer. När
konstnärerna kroknade, efter tio år, försvann det en tid, innan den kommunala
konsthallen tog över det som blivit en tradition och attraktion.

På samma vis har NoArt och aktiviteterna i den gamla maskinhallen nu börjat bli etablerade i
Norrtälje.
– Det vore sorgligt att stänga nu, när det blivit liv och rörelse i föreningen, konstaterar
Bodil Löthman.

NoA Norrtälje ateljéförening är en ideell förening som verkar för kollektiva ateljéer och
verkstäder där möten mellan olika konstnärliga uttryck kan ha sitt fria utrymme. NoA vill
möjliggöra för enskilda konstnärer att vara verksamma i Norrtälje kommun. Föreningen består av
14 konstnärer med olika inriktningar: keramik, skulptur, måleri, grafik, textil, data-, video- och
installationskonst. www.facebook.com/NoANorrtalje/
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KONST
SOM
KLINGAR LÄNGE
Åsa Edgren
Det behövs insatser för att stärka produktionen av danskonst i Stockholm,
menar producenten Åsa Edgren.

Det är snart tio år sedan dansproducenten Åsa Edgren startade SITE tillsammans med Christina
Molander och Peder Bjurman. För det monolitiskt svartmålade huset, mittemot Konstfack vid
Telefonplan, gjordes högtflygande planer om ett stort produktionshus och kontor för fristående
koreografer, musiker och scenkonstnärer som verkar i regionen. Fastighetsbolaget som hyrde ut
skulle satsa på en hub för kultur och konst i området och lovade 70 miljoner kronor för att
renovera. Det fanns även planer på att bygga om en stor lagerbyggnad intill. Konsthögskolan och
en lokal restauratör skulle ingå i satsningen.
SITE är idag också en av väletablerad lokal för scenkonst, där inte minst Ericsson-arbetarnas
gamla gymnastiksal med sju meter i tak och utan störande pelare blivit en perfekt resurs för
repetitioner av nya scenuppsättningar. På SITE finns också sedan 2009 en omfattande
stipendieverksamhet med konstnärsresidens. Men alla visioner infriades inte trots att flera
organisationer fanns med i satsningen från början och en mängd olika finansiärer uppvaktades
under uppbyggnadsskedet.

Kanske är historien om SITE:s tillblivelse, om alla planer som fått svårt att realiseras,
symptomatisk för hur det fungerar för dansproduktion generellt i regionen. Enligt Åsa Edgren
finns det ett svåröverkomligt systemfel.

– När det gäller dans i Stockholm saknas det institutioner som har resurser att skapa nya
verk. Teaterkonsten har såväl flera statliga institutioner som en mängd fria teatrar där
man kan producera och sätta upp stycken. I Stockholm, för dans, finns ingen lokal,
regional verksamhet eller institution som har produktionsförutsättningar. Kungliga
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Baletten och Cullbergbaletten är båda nationella institutioner. Dansens Hus är en
gästspelscen helt i avsaknad av produktionsförutsättningar i form av verkstäder eller
lokaler som kan facilitera verksamheter. Dansens Hus tillhandahåller en kalender som
ledningen styr över när det gäller studio och scen.

Det framstår som en stor brist och de bidrag och stöd som finns att söka för fristående
koreografer räcker sällan till mer än en eller två föreställningar. Dansproducenter har visserligen
blivit specialister på att hitta medfinansiärer och knyta ihop turnéplaner men adekvata platser för
att experimentera, repetera och utveckla ny dans på saknas fortfarande. ”Man jobbar ute på
gatan”, som Åsa uttrycker det.
Lite paradoxalt är danskonsten i Stockholm och Sverige på många andra sätt levande och vital,
enligt Åsa Edgren. Inte minst har dansutbildningarna gått i bräschen för en ny syn på dansen där
koreografibegreppet vidgats och där själva dansen kan ske på otraditionella platser och
koreografin inte utförs endast av dansare.
Åsa påpekar att åtta av landets mer framstående koreografer som också har en stor del offentlig
finansiering verkar i Stockholmsregionen. Hon tycker också att dansområdet kommit väldigt
långt i att organisera sig. Utbudet är ”enormt” och den publik som intresserar sig för nyutvecklad
dans håller koll på gästspel och snabbt utsålda föreställningar på till exempel Dansens Hus och
Weld som även lockar publik långt ifrån.
Numera har också Riksteatern i uppdrag att föra ut dansen till publiken i landet.
– Men det räcker inte med turnéer, förtydligar Åsa. Det behövs också platser där dansen
kan utvecklas.

Om dans i Stockholmsregionen faktiskt håller sig väl framme i utvecklingen, och det finns en
specialintresserad publik och har skapats en mängd scener för turnéer och gästspel, ligger det
således en skevhet i svårigheten att producera danskonst i regionen. Om kvaliteten och publiken
finns motsvaras det illa av danskonstens motsvarighet till ateljéer, verkstäder och
repetitionslokaler. De danskompanier som finns och verkar i Stockholmsregionen får visserligen
verksamhetsstöd, men aldrig i den nivå som gör att det räcker till både tid och rum att utveckla
nya verk.
– Koreograferna har aldrig satt på sig offerkoftan. De är professionella och
högutbildade, de har har vant sig att arbeta runt problemen och aldrig blivit bortskämda.
Det handlar snarare om att ge verksamhetsbidrag i paritet med andra konstinstitutioner,
förklarar Åsa. Om totalt 30 miljoner kronor ska fördelas på alla fria dansare och nätverk,
kan man förstå att det blir svårt att finansera skapandet av nya verk, även om den
senaste höjningen av kulturbudgeten är ett hoppfullt tecken.
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Åsa Edgren hoppas också att de initiativ som gjorts för dansen på till exempel Kulturhuset
Stadsteatern kan få fortsätta och hjälpa till att bygga upp en stark konstnärlig praktik på
institutionen.
Åsa tror också att pendeln kommer att svänga tillbaka. Länge har liberala idéer fått gehör, om att
konstnärer ska bli entreprenörer som utvecklar egna rörelser och får bidrag efter storleken på
den publik de lockar. Men kvantitet kommer att få stå tillbaka för kvalitet, och man kommer att
fråga sig vilken upplevelse publiken faktiskt får. Är det scenkonst som ger bestående intryck?
Åsa Edgren brukar jämföra med arkeologernas kol-14-metod.
– Jag tror och hoppas att långsiktighet kommer att bli viktigt igen i konstpolitiken.
Istället för att bara räkna huvuden i publik kommer man att börja se till långsiktigheten
igen. Hur länge klingar en konstupplevelse?

Åsa Edgren är grundare och vd för Loco World. Hon har en kandidatexamen i Performing Arts
Management från Uniarts, Stockholm. Åsa Edgren är styrelseledamot i International Society for
the Performing Arts, (ISPA), ett av de största internationella nätverken av ledare inom scenkonst,
och har särskilt arbetat med nordiskt samarbete och med hur dess konstnärer och institutioner
möter världen. Under hennes ledarskap har Loco World producerat mer än 400 föreställningar
och projekt av olika storlekar, bland annat ett projekt för APAP-kongressen 2012. Hon har arbetat
fram ett antal partnerskap med utomeuropeiska organisationer för att få internationellt kända
konstnärer som Marie Chouinard och Ohad Naharin till Skandinavien för utbyten, workshoppar
och föreställningar. Åsa Edgren var med och startade SITE 2008.
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GRÄNSLÖSA
STUDIOR
Stella d’Ailly
Studio Mossutställningar skapar korsbefruktningar i Värtahamnen.

Liksom många gränsöverskridande initiativ har det som idag är föreningen Studio Verksamma
Tillsammans och Studio Mossutställningar sitt ursprung i ett konstprojekt. Tova Rudin-Lundell
och Stella d'Ailly grundade 2004 en ideell förening med syftet att nyttja stadens tomrum för
konstnärlig praktik och tänja på begreppet offentlig konst. I början av 2006 invigdes föreningen
officiellt med utställningen Dot Dot Dot Dot, en grupputställning på Birger Jarlsgatan 18 tillägnad
Yayoi Kusama, tillika en prickparad till Kulturhuset.
Det var då som studioverksamheten startade med en grundläggande idé om att ”jobba för att
möjliggöra varandra, andra människor och praktiker – att ta plats genom att dela plats”. Fram till
2013 huserade Nya kontoret, som studioverksamheten kallades, i lokalerna på Birger Jarlsgatan:
1500 kvadratmeter, fördelat på två våningar, där en mängd olika konstnärer, designer, fotografer
och skribenter hade sina arbetsplatser. Det var en ö av billiga lokaler för kreatörer mitt bland
Stureplans finanskontor och flaggskeppsbutiker.

I februari 2014 startades därefter Studio Mossutställningar i Sveriges Televisions före detta
Fiktionshus med Stella d'Ailly som konstnärlig ledare. Lokalen är nästan 4000 kvadratmeter stor
på våning tre och fyra på Hangövägen 18 i Värtahamnen. För att skapa en strategi för de nya,
större lokalerna samlades en think- och feeltank. Man beslutade att arbeta aktivt som en
konstpraktikproducent, och därmed få ut ”konstens max”. Detta inbegrep att ge tillträde för
människor som inte vanligtvis har tillgång till stadsrum och konstproduktionsplatser, samt att
påverka stadsutvecklingen, där konstnärer tvingas flytta allt längre ut från stadskärnor. Därför
formulerades fem målpunkter: en fungerande ateljédrift, vitaliserande kritisk praktik, konstkapital
åt konstnärer, tvärsnittscentrumet samt en långsiktig etablering. Förutom enskilda ateljéer att
hyra, är en tredjedel av lokalerna gemensamma för hyresgästerna. För socialt inriktade ytor fanns
planer på att kunna erbjuda studior, galleri, verkstäder, takträdgård, hotell, konstrestauranger,
auktioner och residenscentra.
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Mycket har realiserats men det gick inte att få in investeringarna som behövdes för att starta alla
verksamheter. Men att varje hyresgäst ska bidra med sin tid till den gemensamma verksamheten
är en av grundpelarna. De 16 timmar som ingår i avtalet kan användas till föreläsningar eller
workshoppar, samtal eller lekar. Alla ska bidra med sin kreativitet och kritikalitet.
Det gränsöverskridande spektrumet av hyresgäster syftar till att skapa möten och samarbeten
mellan konstnärer, fotografer, trädgårdsarkitekter, dataprogrammerare i alla upptänkliga och
oupptänkliga konstellationer. Samboendet är särskilt viktigt för att skapa de oväntade
kontakterna. Men det är inte alltid lätt att få till samverkansaktiviteterna. ”Den tiden ska lösgöras
från allt annat som kreatörer ska hinna med”, förklarar Stella d'Ailly i en lunchpaus från sitt eget
arbete med höstens stora konstevent på Mossutställningar.
Verksamheten på Hangövägen byggdes upp på ett par år – en kort tid, även om Stella själv
trodde att det skulle gå snabbare. Lokalerna är helt uthyrda enligt en ”Robin Hood-modell” där
mer inkomstdrivande verksamheter betalar högre hyra än forskande konstnärer. Men att försöka
sortera in respektive hyresgäster efter verksamhet var svårt, så Studio Mossutställningar debiterar
helt enkelt hyra efter lokalens kvaliteter. Vacker utsikt betingar mer än en fönsterlös före detta
loge.

Hur affärsmodellen skulle kunna utvecklas vidare diskuteras även när föreningens framtid
kommer på tal. Studio Mossutställningar får hjälp av den så kallade kulturlotsen att förhandla ett
nytt kontrakt. Det gamla, som skrivits med SVT som mellanhand, löper ut i maj 2018.
– Har vi tur får vi vara kvar på rivningskontrakt, säger Stella luttrat. Hon påpekar att det
varit till hjälp att ha staden som mellanhand, särskilt när exploateringstrycket är hårt.
Värtahamnen är ett av de största områdena inom tullarna som inte ännu exploaterats för
bostäder.

Utan nytt kontrakt läggs uthyrningsverksamheten ner. Stella, som själv länge arbetat med
frågeställningar till offentliga rum och allmänna utsmyckningar, fokuserar på sin egen praktik.
Stella d'Ailly tillstår att det varit slitsamt att bygga upp verksamheten. Något verksamhetsstöd har
man aldrig fått, och det var inte lätt att få bidrag i uppstarten.
– Jag skrev tretton olika ansökningar och fick in 400 000 kronor, berättar hon.

Varför har det varit så svårt?
– Jag tror att det är den gränsöverskridande inriktningen. Vi har inte varit en förening
bara för konstnärer, eller bara för dansare, tror Stella.
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Kanske har det sätt som Studio Mossutställningar differentierat hyrorna på också gjort det svårt
att ge bidrag, till en förening som medvetet tar in pengar som en fördelningsidé. Men numera
lyfts modellen fram som en förebild, eller inspiration, för nytänkande verksamhetsmodeller.
Stella påpekar dock att grundhyran är låg, 500 kronor per kvadratmeter, vilket gör billigare
lokaler tillgängliga för konstnärer och den stora andelen gemensamma utrymmen ekonomiskt
genomförbar.
Istället är det Mossutställningars andra kvaliteter som är kärnan i verksamheten, hur
ateljékomplexet också kan få ett kollektivt och synergiskt syfte. För genom att aktivt bereda rum
för experimentell verksamhet mellan hyresgäster och skapa ett vitalt konstliv på platsen, kan
föreningen vara en del i områdets utveckling. Studio Mossutställningar vill inte bara överleva
gentrifieringsprocesserna utan också aktivt arbeta med frågorna och med hur man kan ingå i
utvecklingen.
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DEL 2:
SITUATIONSÖVERGRIPANDE
KOMMENTARER
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ÖPPENHET
OCH SAMVERKAN
Ann-Sofie Köping Olsson
Konstproducenterna behöver mer samarbete med samhället menar
Ann-Sofie Köping Olsson, lektor och forskare i kulturorganisationer.

– När undulaten slutat sjunga inser man att syret tagit slut.

Ann-Sofie Köping Olsson är lektor och assisterande professor vid Södertörns högskola, där hon
har startat ett kulturellt inriktat managementprogram, och hon är även ledamot i Kulturrådets
styrelse. Hon liknar den konstnärliga produktionen och förekomsten av ateljéer och studior vid
det varningssystem som traditionellt användes vid gruvbrytning förr i tiden. När fågeln slutade
sjunga var det hög tid att utrymma gruvgången. I fallet med produktionsställen är problemet bara
att syret, den konstnärliga produktionen, redan är borta då.

Köping Olsson förklarar att syrefattigheten riskerar att bli resultatet om man inte funderar på hur
kulturverksamheter ska få plats när tätorter växer så det knakar. Risken är förstås inte unik för
konstnärer utan gäller för många små entreprenörer som inte är vinstdrivande eller som har små
marginaler. De kan få vika sig för verksamheter som hyresvärdar tror har en större ekonomisk
bärkraft, de som förväntas betala en högre hyra. Egentligen bygger hela föreningsväsendet på att
det finns offentliga stödsystem och förstående personer som inte bara premierar vinst, tillägger
Ann-Sofie.
Hon tycker att det är kortsiktigt av politiker, byggherrar och bostadsbolag att inte räkna in
föreningslokaler och konstnärer för att få till ett levande, hållbart samhälle och ett rikare liv för
invånarna. Det behövs inte bara matbutiker, utan också något att göra, platser att mötas på och
verksamheter som inte nödvändigtvis är kommersiella utan visar på andra värden i livet. På så sätt
berikar kulturell verksamhet omgivningen. Kanske är inte konstnärerna, resonerar Ann-Sofie,
tillräckligt vana att visa att de just fungerar berikande för ett hållbart samhälle? Eller kanske finns
det ingen som lyssnar?
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Frågan är hur kulturorganisationer ska kunna anpassa sig till en fastighetsmarknad som gynnar
de penningstarka. Eller kanske hellre: hur fastighetsmarknaden kan anpassa sig till ickevinstdrivande verksamhet. Det är paradoxalt att offentliga fastighetsbolag genererar vinst på
hyresintäkter som kommer från offentliga stöd, genom att till exempel Statens fastighetsverk
kräver marknadshyror av statliga museer. När fastighetsverket tillämpar marknadshyror skickar de
även ut signaler till andra hyresvärdar om att det är okej. Så har det inte alltid varit. Kulturen
behöver finansiellt stöd. Tidigare skedde det i form av mecenater och donatorer och numera
genom offentliga bidrag, stiftelser och ibland till och med sponsring.

– Det borde finnas sätt att ta ut lägre hyror för hyresgäster som kulturföreningar,
kollektiv och andra viktiga ändamål. Det finns ju fastighetsägare som faktiskt vill få en
mångfald av hyresgäster, för att få en välfungerande miljö. Någon skulle behöva tänka ut
smarta modeller för detta som faktiskt fungerar, tillstår Ann-Sofie. ”Hur bygger man ett
samhälle och inte bara bostäder och kontor?”

När Stockholm, liksom andra storstadsregioner, har allt svårare att hitta lokaler för
konstnärsateljéer med rimliga hyror, öppnar digitaliseringen möjligheter för orter ute i övriga
regioner att attrahera konstnärer – kreatörer som kanske ändå har sina viktigaste kontakter
internationellt. Då riskerar dyrare orter som Stockholm, Göteborg och Malmö att småningom
dräneras på kulturellt kapital.
Ann-Sofie Köping Olsson tror inte att alla konstnärer behöver ha en geografisk närhet till
institutioner eller kunder. Då blir storstäderna inte heller de naturliga magneterna. Exempel på
det är föreningen Not Quite i Dalsland (www.notquite.se) som även fått den gamla bruksorten
Fengersfors att blomstra igen. En annan typ av verksamhet är kulturresidens Art Inside Out i
Halland för konstnärer som under en period får verka i en dynamisk och kreativ miljö i möte med
publik. En kommun eller region som vill behålla sina konstnärer behöver kanske också anstränga
sig för att göra det. Men om man missar poängen med vad konstnärer kan tillföra staden saknas
de ambitionerna.
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Framförallt tror Ann-Sofie att konstnärerna behöver ett sammanhang där andra förstår vad de
gör. Eftersom den konstnärliga produktionen också kan ge en kulturell dimension till områden
där kommersiella eller mer negativa aspekter dominerar, ser hon gärna att orter skapar platser
där konstnärer kan arbeta och samtidigt vara en del av samhället. Att verkstäder och ateljéer
förläggs dit där människor finns och rör sig. Att gamla övergivna industrilokaler görs om till
verkstäder, ateljéer och replokaler är inte ovanligt. Ann-Sofie nämner Kabelfabriken i Helsingfors
(www.kaapelitehdas.fi/sv/info) som ett exempel. Där finns verksamheter som gör att det uppstår
en slags konstnärlig mylla över generationsgränserna. Här kan konstnärer arbeta enskilt eller
tillsammans, det stärker den kreativa identiteten och skapande processen och man kan även
hämta stöd av varandra. Efterhand hittar även lokalbefolkningen hit och det byggs bostäder
runtomkring. Då gäller det för fastighetsägare att inte bli giriga och kräva ut höjda hyror av
konstnärer och kreatörer, utan se dem som en investering i ett hållbart samhällsbygge.
De bidrar med andra värden än pengar.
– Det är också viktigt ur ett kulturpolitiskt perspektiv, för att möta de kulturpolitiska
målen: att kulturen ska vara en obunden och dynamisk kraft och att kreativitet, mångfald
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Hur kan man göra det om
kulturen blir en isolerad klick eller enbart får någon slags stjärnstatus eller upplevs som
allmänt konstig? Konsten behöver komma in i människors vardag, påpekar Ann-Sofie
och då behöver man skapa kontaktytor mellan professionella konstnärer och
medborgare.

På frågan vad den konstproducerande organisationen kan göra själv, ger Ann-Sofie Köping
Olsson exempel på Konserthuset i Stockholm som medvetet arbetat på att öppna upp huset
under rubriken Mötesplatsen.
– Så att folk vågar gå upp för de där trapporna de annars bara sitter på, och också gå in.
På sommarhalvåret har man fri entré och bjuder, till exempel, in studenter från
Musikhögskolan som ger konserter. Och man anordnar seminarier, konst- och
fotoutställningar, ofta med barn och ungdomar. Det gäller att hitta verksamhetsmodeller
som är inbjudande, som inte förfrämligar publiken från det man producerar, utan att
man behöver kommersialisera kulturen.
– Jag tror att det dels handlar om att hitta sätt att synas och höras på. Och dels om att
skapa förtroende och en förståelse för konstnärernas verk, arbete och arbetssituation.
För om jag ska vara kritisk mot kultursektorn, så har den ibland en tendens att måla in sig
i ett hörn. Man lyckas inte förklara och övertyga varför verksamheten behövs i
samhällsbygget.
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Ann-Sofie Köping Olsson tillägger att man måste vara ihärdig och långsiktig, vara beredd att
göra en arbetsinsats, till exempel bjuda in till återkommande arrangemang. Det tar tid att bygga
relationer, men det är nödvändigt. Och om man inte tycker att det är konstnärens uppgift?
– Det finns inga arbeten, inte ens som professor, där man kan säga så i dag, menar
Ann-Sofie. Men det är förstås inte bara konstnärerna som har ett ansvar i att bygga
relationer, utan även hyresvärdar, kommuner och regioner behöver se sitt ansvar.
Jag tror inte någon vill ha ett samhälle utan konst, musik, dans eller film – men kanske
vill man att någon annan ska ta ansvar för det.

Så vad behöver komma till? Det behövs insatser på alla ovan nämnda områden; en hållbar
samhällsplanering, ökad kunskap och välvilja hos hyresvärdar samt goda idéer och argument från
konstnärerna. Ytterligare en aspekt är Kultursamverkansmodellen som ger stöd till regionernas
kulturliv: där föreslår regionerna i samverkan och dialog med kommuner samt kultur-och
föreningsliv hur man vill fördela ett statligt bidrag. Stockholm har valt att stå utanför, vilket AnnSofie tror kan göra samordning svårare just där. Samverkansmodellen och en gemensam
kulturplan skulle kunna innebära att man får bättre kännedom om de konstnärsföreningar som
finns i hela regionen. Det skulle öka möjligheten att se hur, till exempel, en nedlagd industri eller
lediga lokaler i en del av regionen kan användas för konstproduktion för flera.
– Kultursamverkansmodellen innebär inte nödvändigtvis en större variation eller
mångfald i kulturpolitiken, men man får ett bättre hum om vilken kultur som finns i
regionen. Politiker blir också generellt sett mer intresserade när de ser att det finns
statliga pengar att hämta. I den politiska hierarkin kommer annars kulturpolitiker långt
ner, konstaterar Ann-Sofie.

Ann-Sofie Köping Olsson är fil.dr och lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola. Där har
hon bland annat utvecklat programmet Konst, kultur och ekonomi. I sin forskning intresserar hon
sig för kulturorganisationer, hållbarhet och ledarskap. Hon har skrivit böcker om reklamarbete och
kreativitet i ett konserthus och forskar för närvarande om gräsrotsfinansiering samt relationella
perspektiv på organisering och ledarskap.
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VI KONSTNÄRER
BEHÖVER
ORGANISERA OSS
Jon Brunberg
bildkonstnär och medlem av ateljéföreningen Färgkontoret
i Stockholm tror på stora förändringar.

1.
Vad betyder ateljén för samtidens konstnärer? Det är en fråga som omöjligen kan ges ett
entydigt svar, men uppfattningen att konstnärsateljén är den primära produktionsplatsen för
konst tycks stå sig förvånansvärt väl både bland utövare och hos allmänheten, trots att
konstnärsrollen och det konstnärliga arbetet genomgått tämligen radikala förändringar under
de senaste femtio åren.
Föreställningen att ett framgångsrikt konstnärskap kräver en ateljé sitter djupt även hos mig.
Men när jag tittar tillbaks på min egen ateljéhistorik inser jag hur jag ofta sökt mig till temporära
arbetsplatser och i långa perioder valt att prioritera mobilitet på bekostnad av en fast ateljé.
Jag har tillbringat mer än ett år av mitt liv på olika residencies: i Finland, Tyskland, Irland och
Nordirland. När jag bodde i Berlin under några år arbetade jag i bostaden. Tidvis har jag hyrt
kontorsplats hos arkitekter och konstnärsdrivna organisationer. Och jag har prövat mer udda
arbetsplatsformer, inte minst tillsammans med konstnärsgruppen SOC där vi använde vår lokal
på Bondegatan i Stockholm för att medvetet försöka upphäva gränsen mellan arbetsrum och
publikt utrymme.
Jag anammade kort sagt under drygt tio år efter min konstnärliga examen en mobil konstnärsroll
som blev på modet kring millennieskiftet – där laptop och internet blev viktiga arbetsverktyg och
ateljén därför kunde finnas varsomhelst i världen – ja, till och med uteslutas ur ekvationen.
Det förhållningssättet passade ett konstnärskap där digitala verktyg och medier var centrala för
produktionen, och ett internationellt engagemang, självorganisering och sociala processer var
viktiga förhållningssätt till omvärlden och för den konst som skapades.
Först tolv år efter min examen från Konstfack, 2008, bestämde jag mig för att skaffa en mer
permanent ateljé och flyttade in hos föreningen Färgkontoret i Beckers gamla administrationsbyggnad nära Gröndal i Stockholm.
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2.
Det är inte bara digitaliseringen av konstnärliga verktyg, internets betydelse för konstnärlig
verksamhet, konstens internationalisering och den ökade mobiliteten som har förändrat synen
på konstnärens arbetsplats sedan jag började studera konst för 30 år sedan.
Samhällets ekonomiska och politiska utveckling har också bidragit till att förändra synen på
konstnärskapet och konstnärens roll i samhället på ett sätt som påverkar kulturskapares
arbetsvillkor och metoder. Nya finansieringsformer, nya typer av institutioner, förändringar i
utbildningssystemet och bredare rekrytering påverkar synen på vem som kan betecknas som
konstnär, men förändrar också den konst som görs, hur den görs och för vilka.
Kanske är det dags att också uppgradera definitionen av var konsten görs? Utan att för den skull
kasta ut den mer traditionella uppfattningen av hur konstnärens produktionsplats skall se ut.
För det finns självfallet ingen anledning att hävda att det mer traditionella konceptet för
konstnärsateljéer är passé. Tvärtom skulle jag säga att behovet av permanenta, speciellt
anpassade lokaler för konstproduktion är lika stort i dag som tidigare – om inte större – inte
minst om vi betänker den uppsjö av offentliga uppdrag som uppstår i den pågående
byggboomens fotspår.

3.
I dag står Stockholm inför en radikal omvälvning av stadsbilden i takt med att förtätningarna
pluggar igen olönsamma ytor i detaljplanen med nya bostäder. I byggboomens Stockholm håller
hundratals ateljéplatser på att försvinna när rivningskontrakt omvandlas till uppsägningar.
Även de hundratalet platser för kulturskapare i Beckers vackra tegelbyggnad i Lövholmen där jag
har min ateljé förväntas sägas upp inom överskådlig tid. Kanske nästa månad. Eller om två år.
Ingen vet.
Det är förvisso utmärkt att Stockholms stad har antagit en ateljéstrategi med ambitionen att ta
fram flera hundra nya ateljéplatser. Det visar att de tar frågan på allvar. Hur många platser som
detta program kommer att skapa i realiteten är dock för tidigt att sia om.
Även utredningen och uppgraderingen av ateljéstödet är välkommen: att subventionera
ateljéhyra är en stödordning som gynnar långsiktig konstproduktion – även de år då konstnären
inte har utställningar eller andra offentliga uppdrag.
Men räcker dessa och andra åtgärder verkligen till? Just nu sprider sig oron i de berörda
föreningarna. Var kommer vi att kunna hitta nya ateljéplatser nu när gamla industriområden
försvinner i en rasande takt? Och kommer vi att ha råd med de lokaler vi behöver?
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Just detta med hyresnivåer och betalningsförmåga har visat sig vara en knäckfråga.
Konstnärsnämndens senaste undersökning från 20161 visar att bildkonstnärer har en
medianinkomst på ca 13 100 kr i månaden före skatt, inklusive brödjobb. Marginalerna är med
andra ord lövtunna. En ökad inkomst innebär mer pengar att lägga på ateljéhyra men ofta
mindre tid att göra konst för. Rummets storlek, beskaffenhet och kvadratmeterhyran måste vägas
mot arbetstid och inkomst. Det är den enkla ekvation och den realitet som de flesta av oss
konstnärer brottas med.
Något som verkligen kan förändra ekvationen på längre sikt och skapa större marginaler för oss
konstnärer är att våra inkomster höjs, till exempel genom att vi får skäligt betalt för det arbete vi
faktiskt lägger ned vid utställningar och andra arrangemang vi deltar i. Men att åstadkomma det
är ett långsiktigt arbete som inte på något sätt löser dagens situation.

4.
Det är anmärkningsvärt att ett av de få konstnärsdrivna kulturhus med ateljéer som finns kvar i
innerstaden är Kulturhuset Kapsylen på Södermalm. Anmärkningsvärt eftersom huset köptes av
en grupp arkitekter och konstnärer 1978 och fortfarande ägs av den förening som bildades då 2.
I en öken av instabila rivningskontrakt förefaller Kapsylen vara ett under av samordnad hållbarhet.
Ett än mer ambitiöst exempel är Space Studios som grundades i London 1968 som i dag har
cirka 750 hyresgäster i mer än 20 fastigheter 3. Temple Bar Gallery+Studios som jag hyrde ateljé
av 2003 har ett ”Kulturanvändaravtal” med Dublins City Council som innehåller en klausul för
”skälig hyra”4. Det finns säkert många fler liknande exempel. Det vore intressant att titta närmre
på hur den här typen av mer långsiktiga modeller skulle kunna fungera i Stockholm i dag.
Trots att de flesta konstnärers möjligheter att ta ekonomiska risker är minimala så är jag alltså
övertygad om att det går att nå hållbara lösningar även i den nuvarande situationen i Stockholm,
men det kräver engagerade, välorganiserade konstnärskollektiv som samagerar i solida
partnerskap med andra aktörer som har en grundläggande förståelse för konstnärers
arbetsvillkor. I det arbetet måste också vi konstnärer börja kliva över de trösklar som byggts upp
under årtionden av individualism och bli bättre på att organisera oss. Först då kan det verkligen
börja hända saker.

1

Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor, Konstnärsnämnden, 2016, tabell 20.
Kan laddas ned från http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=19862.
Se också KRO:s rapport Bild- och formkonsten i siffror 2016: http://kro.se/node/4368

2

Se http://www.kapsylen.se/content/info/historien-om-kapsylen

3

Se http://www.spacestudios.org.uk/about/

4

Temple Bar Gallery+Studios hemsida http://www.templebargallery.com/info/about/history
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Jon Brunberg har en magisterexamen i fri konst från Konstfack och har varit yrkesverksam
bildkonstnär sedan 1997. Han frilansar även som utbildare, skribent och webbutvecklare och
driver ett bokförlag under eget namn. Sedan 2017 innehar han två förtroendeuppdrag inom
Konstnärernas Riksorganisation som en av två ordförande i styrelsen för Stockholms länsförening
och som suppleant i riksstyrelsen. Se också www.jonbrunberg.com.
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ATT KOMMA
IN I ATELJÉN
Carlos Rojas
Närheten till ateljéer och konstproduktion betyder att fler får tillgång till kulturen,
skriver skribenten och samhällsanalytikern Carlos Rojas.

När det går dåligt för någon pekar vi ofta på systemet: samhället, politiker eller andra
utanpåliggande orsaker eller faktorer. Och när det går bra för någon tenderar vi istället att
beskriva det som att framgången beror på personen i fråga och dennas ansträngning.
Systemet, samhället, är en orsak när saker går dåligt för folk, men inte när det går bra. Själv tycker
jag att systemet och samhället och byråkratiska och politiska beslut alltid är en orsak, i motgång
och framgång. Precis som vår egen ansträngning och förmåga också är en orsak i både motgång
och framgång.
För min egen del är det tydligt att vårt välfärdssystem och vissa punktinsatser politiskt det senaste
halvseklet spelat roll. Allt från att att det fanns stödstrukturer så att min pappa kunde hitta ett
jobb när min familj flyttade hit i slutet av sjuttiotalet, till utbyggnaden av infrastrukturen för
telekom och internet. Kombinationen av exempelvis dessa två gjorde att vi först kunde köpa en
dator när jag gick i högstadiet, och att jag sedan kunde få internet i födelsedagspresent ett par år
senare. Det gjorde i sin tur att när jag utan några som helst kontakter tre år senare ville börja
skriva och få ut orden som kom ur mig, hade jag möjligheter till det på ett helt annat sätt än om
jag bara hade haft mig själv och min vilja som verktyg.

I mitt arbete analyserar jag hur vårt samhälle påverkar miljonprogramsområden och invånarna i
dessa. Mycket handlar om hur vi kan göra för att nå en ökad jämlikhet där det idag är ojämlikt.
Ett sådant fält är just tillgången på kontakter, socialt kapital. För Transits räkning jobbade jag 2015
med en studie där vi intervjuade konstnärer och andra kulturutövare i olika områden i Stockholm
som har miljonprogramskaraktär, för att få en bild av tillgången till de stöd som finns att få både i
form av pengar och i form av coaching, lokaler och annat.
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De intervjuade konstnärerna upplever en lägre kännedom om regler, förfaranden och normer
som konstnärer och kulturutövare behöver följa för att öka sina möjligheter att få stöd och
finansiering till sitt konstnärskap. Den typen av kunskap som kommer ur kontakter med andra
som har den erfarenheten. Konstnärerna och kulturutövarna pratade om Stockholm som en stad
med många möjligheter, samtidigt som de också upplevde att det fanns en segregation, där vissa
grupper hade närmare till de möjligheterna och där andra grupper till och med hölls utanför.
En nyckel till att ha kännedom om och därmed tillgång till det nationella och kommunala
stödsystemet är att ha gått på en konstnärlig högre utbildning. Något som deltagarna också till
viss del är beroende av är att förstå koder, normer, trender och annat som de menar är beroende
av att vara i sammanhang där detta förmedlas.
Inom ramen för studien gjorde vi en slags backtrack på deltagarnas väg till konstnärskapet, och
det framgick att de flesta i ett tidigt skede hade kommit i kontakt med mer etablerade konstnärer
eller kulturutövare. Vissa kontakter hade kommit till av en slump men vanligtvis skedde det
genom något etablerat koncept, nätverk eller lokal verksamhet. Det kunde vara en tillfällig
filmverkstad eller någon engagerad vuxen de träffat via fritidsgården. Närvaron av konstnärlig
verksamhet i närområdet, som exempelvis ateljéer utgör, ökar möjligheterna för nya kontaktytor
för lokala konstnärer i sin linda, och för de som inte längre är så i sin linda, att utveckla sitt
konstnärskap.
Vår studie visade att nya kontakter inte bara ökade tillgången till information utan också ökade
och stärkte självförtroendet. Därifrån kunde de intervjuade konstnärerna ta ett kliv i sin utveckling
konstnärligt, men också med större säkerhet och mer framgång börja nysta bland de olika stöd
som de upptäckte att de hade möjligheter att söka. Fler platser där fler relationer och kontaktytor
för konstnärer kan utvecklas spelar roll för huruvida vårt framtida konstnärslandskap blir
begränsat till den del som redan har ingångarna, kunskapen, självförtroendet, eller allteftersom
kommer att rymma den bredd som också ryms i Sverige det här århundradet.

Om det finns en allmän uppfattning om att vi i framgång är vår egen lyckas smed och i motgång
offer för samhället, så är uppfattningen om detta extra specifik för miljonprogramsbor: det som
orsakar motgången anses finnas i samhället, men mer specifikt i det lokala samhället. När vi
identifierar att brist på kontakter är ett problem, eller att fler är utan arbete i ett område med
miljonprogramskaraktär, tenderar vi att söka svaren i lokalsamhället: utbildningsnivå, huruvida
föräldrarna har ett jobb eller inte, kvaliteten på skolorna… Uppfattningen jag utvecklat under alla
år jag nu arbetat med den här analysen, är att det största problemet för miljonprogramsbor finns
utanför miljonprogrammen. Den naturliga ryckningen att röra sig ut från sitt bo, från sitt hem,
för att blomma och utforska, den hejdas framförallt av de utanför området, de som
miljonprogramsbon rör sig i riktning mot. Grundläggande rörelser som in på en arbetsplats och
in i ett nytt bostadsområde, hämmas inte av att miljonprogramsbor inte söker jobb eller
andrahandslägenheter på Blocket, utan att mottagaren av deras ansökan har preferenser vad
gäller vilka som får jobben eller bostäderna. Diskriminering är inget hittepå vare sig på
bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden. När Ali Ahmed och Mats Hammarstedt testade att
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söka Blocket-annonser med bland andra namnen Maria och Muhammed blev Maria uppringd av
mer än varannan uthyrare och Muhammed av var femte. När Moa Burskap (2014) skickade 1800
jobbansökningar med olika typer av namn fick namn som klingade traditionellt svenskt svar 80
procent oftare än namn som klingade traditionellt arabiskt. Och även om namnet är det som ger
starkast utslag av diskriminering, påverkar också själva området. Fyra gånger har jag själv arbetat
med studier där en av frågorna vi ställt varit om respondenterna, oftast cirka tusen från olika
områden i Sverige, någon gång upplevt att deras bostadsadress varit en nackdel. Mellan 38 och
51 procent av de tillfrågade har vid dessa tillfällen svarat att det har varit så vid minst något
tillfälle. Det är också alltid upp till fem procent som anger att de någon gång ljugit om var de bor
(Studien Sveriges miljonprogram 2006-2012) .

Om bostadsmarknaden och arbetsmarknaden är det som tydligast hejdar tillämpningsprograms
rörelse in till andra platser och sammanhang, så råder förstås liknande mönster i andra
sammanhang. Invånare i miljonprogramsområden är till exempel oftare på biblioteket och mer
sällan med i en kulturförening eller strukturerad kulturaktivitet, som till exempel Kulturskolan.
Det lokala trygga, där det är lätt att förstå vilka fåtalet tydliga regler är, jämfört med det som
upplevs som mer kodat och innehållande fler normer jag riskerar att inte förstå eller passa för.
Mönstret återspeglas också i att det händer annorlunda saker om det är ett konstnärsgäng på sex
infödda konstnärer som försöker lösa logistiken kring att få till stånd en ny ateljé, eller om
konstnärsgänget är mer representativt för Sverige. Eller i att formella såväl som informella
institutioner eller ledargestalter inom den kreativa sektorn eller konstnärsvärlden, som får makt
och mandat att utveckla nya platser för kreativitet, oftare väljer att utveckla dessa i områden som
inte är att definiera som miljonprogram.

Vill vi ha ett vitalt, varierat och bubblande kulturliv där vi får den bredd av uttryck och människor
som våra städer, orter och samhällen rymmer, behöver rätt saker hända på rätt platser. Att de
redan existerande systemen fungerar på ett sätt som gör att de som söker sig till dem, som har
lägre socialt kapital, färre kontakter och därmed lägre kunskap, inte studsar eller blir avvisade.
Att den som skickar ett mejl får svar. Att den som får avslag får en förklaring. Att den som rör sig
inåt får uppleva sig önskad, där inne, var det än kan vara. Med den grundtryggheten av ett system
som behandlar alla lika, kan punktvisa eller mer långsiktiga insatser som ökar det sociala kapitalet
och breddar nätverken fylla en funktion. Men fokus måste vara på det egna, på att börja hos en
själv. Det är där grundproblematiken finns, inte hos de som inte kommer in, de som inte får del
av kakan som någon annan bestämmer över.

Carlos Rojas är samhällsanalytiker på Sweden Research. Hans fokus är på studier rörande social
hållbarhet, ofta i miljonprogram och liknande områden. Han har gjort studien ”Breddat stöd för ett
breddat kulturutbud” för Transit, där han intervjuat konstnärer boende i miljonprogramsområden
om deras tillgång till stödsystemet.
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HUR FÖRVALTAR
STADEN SINA
KONSTNÄRER?
Karin Dalborg
Karin Dalborg, vd för Nätverkstan Kultur i Göteborg,
resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och kulturell verksamhet,
jämför ateljésituationen i storstadsregionerna.

Hälften av landets konstnärer är folkbokförda i Stockholms län. Med sorg bevittnar vi i Göteborg
hur många av våra konstnärer flyr till Stockholm, Berlin eller Köpenhamn. Orsakerna är flera,
däribland brist på gallerier, scener, arbetstillfällen och självförtroende hos kulturstaden Göteborg.
Många konstnärer vill, precis som andra, leva och bo i staden. De är också en del av den
urbanisering som pågår. Där finns tillgång till kollegor, kunder och kommunikationsvägar.
Men behövs konstnärer i staden? Är de och konsten de skapar en allmän angelägenhet?
Spelar det någon roll för oss andra om förutsättningarna för att skapa konst blir så dåliga så att
de slutar att skapa?
En viktig förutsättning för konstnärlig produktion är självklart den fysiska platsen där
produktionen äger rum: ateljén, studion, verkstan. Med låg inkomst får man söka sig till rum som
går att hyra till en låg kostnad, eller gå samman med andra för att dela på hyran. Vid olika
tidpunkter i historien har olika delar av staden befolkats av konstnärer för att just de stadsdelarna
har kunnat erbjuda just detta. Paradoxen blir dock att konstnärernas närvaro skapar atmosfär och
gör området attraktivt. Resursstarkare aktörer intresserar sig för stadsdelarna som successivt
gentrifieras. Konstnärerna flyttar, eller blir i vissa fall ett reservat marknadsfört som
”konstnärskvarter”.

Vi känner alla igen utvecklingen, den pågår över hela världen. Men det finns också försök att
göra motstånd, både från politiker och invånare. Det handlar om frågan: Vilken stad vill vi ha?
I Göteborg finns en vision för staden som en ”...modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en
innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.” I olika
styrdokument talas om en strävan efter en blandstad med olika funktioner och verksamheter.
I Göteborgs kulturpolitiska strategi uttrycker man dessutom en målsättning att ”skapa goda och
hållbara villkor för konsten och konstnärerna”.
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I en sådan stad passar konstnärskollektiv och ateljéföreningar väl in. Då behöver vi platser i
staden där hyrorna är låga. I boken Stad till Salu - entreprenörsurbanismen och det offentliga
rummets värde (2016) beskriver Franzén, Hertting och Thörn hur utvecklingen trots visionerna
går åt motsatt håll där stadens offentlighet är hotad. Det är en utveckling där stadsrummet
riskerar att reduceras till exklusiva butiker, kafékedjor och bostadsrätter. En utarmning av
mångfalden och en stad som inte är för alla. Föreställ er en stad utan konsten och kulturen –
är det en stad vi vill leva och bo i?
Mot politikernas visioner om blandstad står fastighetsägarnas intresse av att maximera sina
fastigheters värden och vinstmarginaler. I Göteborg har vi flera kommunala bostadsbolag som
styrs av politiska direktiv men som i praktiken inte skiljer sig så mycket från de privata
fastighetsägarna. Stadens utveckling är en intressekonflikt mellan olika starka parter. Vem ska
gynnas på bekostnad av vem? De som inte i första hand producerar ekonomiska värden utan
sociala, konstnärliga och kulturella värden hamnar i en sådan diskussion ofta i ett underläge.
Samma stad delar ut kulturstöd till konstnärer och kulturverksamheter där merparten går till att
betala hyra, ofta till något av de kommunala bostadsbolagen. Pengarna går runt, runt, runt...
Det har också visat sig att kommunala bostadsbolag, via kommunala koncernbidrag, ger pengar
direkt till några av de stora kulturinstitutionerna vilket innebär att konstnärer och det fria
kulturlivet indirekt är med och betalar för institutionerna.

Några platser som väldigt konkret har drabbats av dessa processer är ateljéföreningen
Smedjegatan och Sockerbruket.
På Smedjegatan, en av stadens äldsta gator mitt i centrala Göteborg, har konstnärer och andra
kreatörer huserat i decennier. Underhållet har länge varit eftersatt och fastigheten är nu såld till
ett annat företag som vill riva det gamla huset och bygga bostadsrätter. Alla måste flytta och de
får själva hitta nya lokaler. Planerna på att skapa publik verksamhet på innergården och skapa ett
promenadstråk mot stadsmuseet får skrotas. I västra Göteborg, nära Röda Sten Konsthall finns
Sockerbruket med bland annat många ateljéer och en kollektivverkstad. För något år sedan fick
de besked om hyreshöjningar från det kommunala bolaget Higab med motiveringen att hyrorna
ska marknadsanpassas. Ett kluster riskeras att slås sönder. Det ekosystem av konsthall, ateljéer,
kollektivverkstäder och den årliga publika konstrundan är något som många städer försöker
skapa men som är svårt att bygga upp genom direktiv ovanifrån. Ateljisterna gör nu vad de kan
för att mana till förståelse och politisk vilja.
Vid Linnéplatsen ligger Konstepidemin (KE), Sveriges största konstnärsdrivna ateljéförening.
KE samlar konstnärer och verksamheter och bildades 1987 i ett för detta epidemisjukhus. Utöver
ateljéverksamhet bedriver föreningen utåtriktad verksamhet som exempelvis galleri, aktiviteter
för barn och unga, internationella gästateljéer, seminarier, scenkonst och spelstämmor. När vi på
Nätverkstan genomförde en organisationsanalys av verksamheten under 2016 möttes vi av
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berättelser om platsens betydelse för konstnärerna likt de som jag fått ta del av från Stockholm.
På KE är konstnärerna inte på undantag, här är de viktiga. Hyrorna är låga, de ingår i ett
sammanhang, har kollegor, kan få hjälp med allt möjligt, ibland jobb, oömma lokaler och
arbetsro. För många är detta avgörande för att de ska fortsätta göra konst. Konstnärlig
produktion skiljer sig från många andra typer av produktion, bland annat innehåller den en hög
andel risktagande och är svår att effektivisera. Genom att hålla kostnader nere minskar den
ekonomiska stressen och det blir möjligt att fokusera.
Verksamheten har offentligt stöd och det har så länge jag kan minnas funnits en diskussion kring
balansen mellan ateljéverksamhet och utåtriktad verksamhet. Hur publika måste de vara för att
det offentliga stödet ska vara motiverat? Är inte konstnärernas verk gott nog? Bör inte ateljéer
subventioneras för att attrahera konstnärer? Eller kan de lika gärna få flytta ut på landet eller till
Stockholm? Kombinationen är både en konflikt och en styrka. En styrka för att den lilla staden av
ateljister utgör en utgångspunkt för en publik verksamhet med unika förutsättningar. I de
gästateljéer som finns kan internationella stipendiater ingå i en gemenskap som hjälper dem att
komma in i ett sammanhang som annars kan vara svårtillgängligt. Genom mötesplatsen BRA10
erbjuds ett branschsammanhang med seminarier och gemenskap. Konstnärerna själva är med
och initierar verksamhet för barn och unga, där att just få arbeta med professionella konstnärer
utgör en viktig del. Konstnärerna lägger ner otaliga timmar av ideellt arbete som tillsammans
med ett fåtal anställda blir verksamhet som kommer staden och många utanför staden till del.
KE är en spännande kombination av drivkraften i en ideell förening, en leverantör av allmänna
nyttigheter genom uppdrag från det offentliga, ett myller av småföretag och ofrivilliga företagare
och en viktig del av konstvärlden i Göteborg och Sverige.

Hur hanterar då Göteborgs stad dessa utmaningar? Göteborgs stad skiljer sig från Stockholm i
det att privatiseringar av allmännyttan inte gått lika långt. Staden är fortfarande en stor
fastighetsägare. Ett av de viktigare fastighetsbolagen i Göteborg är Higab, som är hyresvärd för
de flesta av stadens kulturverksamheter – från Konserthuset och Röhsska museet till
ateljéföreningar. I den debatt som rasat de senaste åren kring kulturinstitutioners urholkade
ekonomi och höjda ateljéhyror har Higab stått i centrum. Den kulturpolitiska vilja som finns, trots
allt, vad gäller att skapa rimliga villkor för konstnärer och kulturverksamheter har inriktats på att
påverka Higab. Två processer pågår. Den ena, en pågående utredning, ledd av kulturstrategen på
Göteborgs stadskansli, handlar om att inventera kulturföreningar som har Higab som hyresvärd
och undersöka om en särskild hyressättningsprincip skulle kunna tillämpas för dessa. Denna
utredning pågår. Den andra processen som också fortfarande pågår, och delvis sammanhänger
med den första, handlar om att ändra det så kallade ägardirektivet för Higab, med intentionen att
bolaget inte ska tillämpa strikt marknadshyra utan ta hänsyn till arten av hyresgästernas
verksamhet. Ingen av dessa processer är ännu avgjord, och det är svårt att sia om hur det
kommer att gå eller om de kan leda till en förändrad eller förbättrad situation för stadens
konstnärer. Higab står för närvarande utan VD.
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Sammanfattningsvis: Konstepidemin skulle inte vara möjlig utan kulturpolitiskt stöd och hittills
har en bred politisk majoritet värderat verksamheten som angelägen både för konstnärerna och
allmänheten. I artikeln Om värdeskapande i kulturorganisationer, ur antologin ”På något sätt är
vid med om att skapa världen på nytt...” råder Mikael Löfgren konst- och kulturverksamheter som
vill få legitimitet hos finansiärer och brukare att utveckla sina argument kring 1) vilka utmaningar
vi står inför?, 2) vad vi är bra på? och 3) vad vi är bra för?
Det konstnärliga skapandet, den konstnärliga produktionen är själva förutsättningen för alla
andra konst- och kulturverksamheter och konst i det offentliga rummet. Om vi anser att dessa är
en viktig del av samhället så måste vi också skapa förutsättningar för konstnärernas arbete.
För att behålla konstnärerna i staden räcker det dock inte med billiga ateljéer, fler delar av den
nödvändiga infrastrukturen måste vara på plats. I Göteborg har vi haft en stor galleridöd det
senaste decenniet bland annat på grund av de höga hyrorna. Det måste också finnas
konstnärsstipendier och köpare av konsten. Idag har vi konstnärer som examineras från de
konstnärliga högskolorna som kanske utbildat sig i konstnärlig produktion i tio år. Det vore en
bortkastad resurs om de på grund av omöjliga förutsättningar för skapande slutade att göra
konst.
Eller uttryckt i marknadstermer, det vore att inte förvalta sina investeringar.
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TA ANSVAR
FÖR LOKALERNA!
Ulrica Källén
KLYS:s verksamhetsledare Ulrica Källén
kommenterar rapporterna från ateljéerna.

En av KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnds, viktigaste frågor är att
värna om och utveckla den kulturella infrastrukturen på såväl nationell, som regional och
kommunal nivå. Med kulturell infrastruktur menar vi i första hand de strukturer och platser som
finns för att skapa arbetsplatser, och möjlighet till arbetsro och konstnärlig utveckling för
yrkesverksamma kulturskapare. Ett viktigt exempel på en sådan infrastruktur är systemet med
ateljéstöd för konstnärer runt om i landet.
Eftersom ungefär hälften av landets yrkesverksamma kulturskapare bor och verkar i Stockholms
län är Stockholmsregionen av särskilt stort intresse för KLYS att bevaka. När det gäller bild- och
formkonstnärer är spridningen över landet något större än inom vissa andra konstområden,
såsom inom dans och teater (enligt Konstnärsnämndens rapport från 2017), men det är även
inom bild- och formområdet en övervikt av konstnärer som är bosatta i storstadsregionerna.
KLYS arbetar för en spridning av konst och kultur över hela landet, men också inom regionerna.
Med det menar vi att också skapandet av konst bör ske och ges förutsättningar i många fler av
landets kommuner, inte minst i Stockholms län.

I rapporten presenteras och beskrivs en rad kultur- och konstnärspolitiskt viktiga verksamheter i
Stockholmstrakten som inte bara fungerar som arbetsplatser för konstnärer, utan också
genererar positiva effekter för medborgarna i dessa områden som trivsel, attraktivitet, mångfald,
integration och god hälsa.
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Den aktuella rapporten visar samtidigt tydligt bristen på lokaler, som är ändamålsenliga och
billiga i Stockholmsregionen. En anmärkningsvärd uppgift är att 90 procent av ateljéerna finns i
söderförort. Det vore intressant att få en förklaring till varför det är så, och varför inte fler
kommuner, särskilt bland de rikare kommunerna i Stockholms läns norra delar inte har fler
ateljéer och ateljéstöd. En förklaring kan vara att Stockholms stad traditionellt varit generösare
med ateljéstöd än andra kommuner och att Stockholms stad omfattar många fler söderförorter
än norrförorter. Det kan också bero på att det finns fler hyresrätter i söderort och därmed fler
billiga lokaler där. Ombildningen till bostadsrätter har inte gått lika långt, vilket gör att fler
konstnärer har råd att bo i söderort än i norrort, och därmed hellre vill arbeta där.

KLYS har under det senaste året fördjupat sitt arbete med konstnärspolitiska frågor på regional
och kommunal nivå i Stockholm. Härom veckan lämnade vi in vårt yttrande över RUFS 2050 och
i december 2017 yttrar vi oss över Stockholms läns landstings kulturstrategi. I dessa remissvar är
KLYS viktigaste budskap att regionen bör hantera konsten och kulturen som ett fjärde
välfärdsområde vid sidan av vård, skola, omsorg, och därför också bör investera mer i konst,
kultur och kreativitet för att kunna nå målet i RUFS 2050 om att bli ”Europas mest attraktiva
storstadsregion”.
När det gäller investeringar i konst och kultur är satsningar på ateljéer, verkstäder och andra
konstnärslokaler en viktig del. Men kommunerna och Stockholms läns landsting måste också
möjliggöra billiga hyror på fler ställen i länet för en mångfald och spridning i regionen. Vikten av
platser reserverade för konstproduktion måste få fäste i alla länets kommuner. En större
samordning i dessa frågor på regional nivå i Stockholm skulle kunna leda till en större satsning
och spridning av ateljéer och ateljéstöd i länet.
Centrumbildningarnas betydelse för kulturskapares sysselsättning och för arbets- och
uppdragsgivares möjligheter att hitta professionella kulturskapare såväl nationellt som regionalt
och lokalt kan inte nog understrykas. Det är därför nedslående att läsa om till exempel
Danscentrums neddragningar på senare år. Stockholms läns landstings nya långsiktiga
verksamhetsstöd hoppas KLYS kommer att stärka upp finansieringen för centrumbildningarna i
Stockholmstrakten.
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Kartläggningen Årets Konstkommuner 2017 utförd av KLYS medlemsorganisation KRO/KIF,
visar att bara två av tio kommuner (17 procent) i landet har en policy eller strategi för att skapa
en samhällsutveckling som genomsyras av kultur. Kommuner har kraftfulla styrmedel för
stadsutvecklingen. Parkeringsnormer och grönytefaktorer är etablerade riktvärden när
bostadsområden och städer planeras. Kulturen kan mycket väl hanteras på ett liknande sätt för
att stärka dynamiken, livskraften och sammanhållningen i våra samhällen. Stockholms läns
landsting bör föra ett resonemang om vikten av att skapa kulturtäta livsmiljöer och ta fasta på
planeringsverktyg som kulturytefaktor och så kallad cultural planning. Det är hög tid att kulturen
och konsten integreras i stadsplaneringen och gestaltningen. Behovet är stort av tvärdisciplinärt
samarbete mellan de gestaltande verksamheterna, och den nya politiken på området kan och
bör bli en katalysator för demokrati- och kulturfrämjande livsmiljöer, där konstnärsateljéer ges
en självklar plats.

En slutsats som KLYS drar från den aktuella ateljérapporten är att politiker på både regional och
kommunal nivå måste ta ett större ansvar för att se till att kunna erbjuda konstnärer lokaler till
rimliga priser. Även bostadsbolagen måste övertygas om värdet av att ha konstnärliga
verksamheter på plats både centralt i Stockholm och runt om i länet. Människor vill bo där
konstnärerna är verksamma, det visar inte minst den pågående gentrifieringen, som innebär att
konst och kultur i mycket hög utsträckning bidrar till platsers attraktivitet. Paradoxalt nog tränger
gentrifieringen samtidigt undan de konstnärer som är verksamma och etablerat sig i området.
Konstnärer borde istället på något sätt få del av den värdestegring som de själva är med och
bidrar till!

Ulrica Källén är verksamhetsledare för KLYS, som utgör en samlad röst för professionella
kulturskapare i Sverige. Ulrica har en jur.kand. och är expert inom upphovsrätt samt kultur- och
konstnärspolitik, och har bland annat varit samordnare för nätverket Kulturskaparna. Läs mer om
KLYS verksamhet på www.klys.se.
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OM TRANSIT
Transit ger frilansande musiker, filmare, scenkonstnärer,
bildkonstnärer och formgivare Tid, Råd, och Rum för att utforska
och utveckla sina konstnärliga verksamheter och projekt. Vi erbjuder
dem möjligheter, resurser, stöd och metod att förstärka sina
professionella verksamheter ekonomiskt och konstnärligt.
Transit erbjuder yrkesverksamma filmare, musiker, scenkonstnärer,
bildkonstnärer och formgivare ett tvåårigt residens med kontorsplats,
infrastruktur, coachning och workshoppar i utvecklingen av
konstnärliga verksamheter. Transit startades 2004 av Konstfack och
ombildades 2010 till den ideella föreningen Transit Kulturinkubator.
Ett 30-tal konstnärer är antagna vid Transit som ligger i Konstfacks
lokaler på Telefonplan, och föreningen finansieras med
verksamhetsbidrag från Stockholms läns landsting.
Tillsammans med yrkesverksamma konstnärer från olika discipliner
har Transit utvecklat Organisk Processmetod, en
verksamhetsutvecklingsmetod för oberoende konstnärliga
verksamheter. OPM är ett verktyg för konstnärligt yrkesverksamma
att analysera den underliggande strukturen i sin verksamhet. Genom
en väl fungerande struktur frigörs resurser till det konstnärliga
utforskandet och skapandet, vilket i sin tur möjliggör en ökad
bärkraft, konstnärligt och ekonomiskt.
Transit ansvarar i dag för utbytet inom ett regionalt
kulturinkubatorsnätverk bestående av Filmbasen, SITE, Konstfack
Alumni och Starthus@kmh. Utöver dessa partners har Transit ett
starkt nätverk med medlemsorganisationer och kollektiv för
yrkesverksamma konstnärer inom alla discipliner.

www.transitsthlm.se
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Post
TRANSIT, Box 3601
12627 Stockholm

Besök
LM Ericssons väg 14
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