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FÖRORD 
2018 blev startskottet för Form/Design 
Centers nya position som nod och mö-
tesplats för södra Sverige. Ett särskilt 
uppdrag från Kulturdepartementet för 
vilket verksamheten erhåller medel 
2018-2020. Det nya statliga uppdraget 
är ett nationellt erkännande av verk-
samheten med målsättning att verka 
såväl nationellt som internationellt. 
Med politiken kring gestaltad livsmiljö 
som ramverk och med ledord som 
hållbarhet, kvalitet och innovation är 
det övergripande målet att bidra till att 
utveckla södra Sverige till en kunskaps-
intensiv och attraktiv del av Sverige och 
Öresundsregionen.

Form/Design Center är och ska fort-
sätta vara en tongivande och central 
aktör inom sina fokusområden (arkitek-
tur, design och konsthantverk), både 
avseende utställningsverksamhet och 
program som pedagogik och inte minst 
utvecklingsprojekt. I nära samverkan 
med externa aktörer genererar verk-
samheten format för kunskapsspridning 
till såväl allmänhet som professionella.  

2018 innebar fokus internt, dels på 
förstärkning av organisationen och 
rekrytering av ny VD, dels på identifie-
ring av processer och kvalitetssäkring 
för att verksamheten på bästa sätt kan 
växla upp. 

Under 2018 hade Form/Design Center 
116 000 besökare. Antalet medlemmar 

i föreningen var under året 350. På 
programfronten visades 31 utställningar 
och totalt 185 arrangemang (seminarier, 
föreläsningar, samtal, workshops, vis-
ningar och andra möten) ägde rum un-
der året. Verksamheten tog också emot 
många studiebesök från skolklasser/stu-
denter, journalister och andra grupper.

Tillsammans med en dedikerad organi-
sation ser jag nu fram emot att utveckla 
strategin för uppdraget som nod och 
mötesplats för södra Sverige. Detta i 
fortsatt samverkan med existerande 
och nya parter; institutioner, organisa-
tioner, akademi, offentlig sektor, arki-
tekter, designers och formgivare samt 
producenter i Skåne, i Sverige och i 
världen runt oss. 

Jag vill tacka er alla, inte minst personal 
och styrelse, men också bidragsgivare 
och samarbetspartners, för det stora 
engagemang och stöd samt tillit ni 
visar oss – utan er hade vi inte stått där 
Form/Design Center står idag.

Ett särskilt tack också till min företräda-
re Birgitta Ramdell för sitt engagemang 
och generositet i samband med över-
lämnandet av stafettpinnen.

Dorte Bo Bojesen
VD
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Form/Design Center är idag inte bara 
ett attraktivt besöksmål med en bred 
programverksamhet utan även en 
viktig aktör och samverkanspartner för 
akademi, offentlig sektor, bransch och 
utövare. Verksamheten har dessutom 
en ökande betydelse för designfrå-
gor och opinionsbildning i Sverige. 
Tack vare det utökade uppdraget 
från Kulturdepartementet kan verk-
samheten nu fördjupa innehåll och 
ta efterlängtade kliv i det pågående 
utvecklingsarbetet. 

FÖRDJUPNING 
Form/Design Center har förutom sin 
ordinarie utåtriktade verksamhet un-
der 2018 fokuserat på att bygga upp 
organisation och struktur; att skapa 
förutsättningar för att kunna växla upp, 
både när det gäller innehåll, program 
och projekt men också kommunika-
tion. Med en ny VD vid rodret och med 
en pågående generationsväxling fort-
satte det strategiska utvecklingsarbetet 
under hösten. För att kunna möta nya 
utmaningar, både fysiskt i huset och 
strategiskt, har verksamheten gjort 
en del uppgraderingar. Dels förbättrat 
arbetsmiljön och skapat fler arbetsplat-
ser på det icke-publika våningsplanet, 
dels investerat och uppgraderat teknik 
och kommunikationsplattform för att ha 
förutsättningar att digitalt kunna sprida 
och tillgängliggöra programaktiviteter 
via rörlig bild och streaming – en vik-
tig förutsättning för att nå ut bredare. 
Verksamheten påbörjade också arbetet 

med att förbättra verktyg för doku-
menthantering och projektplanering. 

Som ett ytterligare led i att strate-
giskt skapa förutsättningar och växla 
upp har verksamheten förutom de 
existerande ”letters of intent” med 
centrumbildningar som Mistra Urban 
Futures, Mötesplats Social Innovation 
och Tankesmedjan Movium, initierat 
en rad nya samverkansöverenskom-
melser med institutioner som Röhsska 
museet och även aktörer som ÅF 
och Folkuniversitetet. Sedan tidigare 
samarbetar verksamheten även med 
Miljöförvaltningen i Malmö stad med 
inriktning på urbana gemenskaper och 
delningsekonomi via projektet Sharing 
Cities. Dessa samarbeten har under 
2018 konkret resulterat i bland an-
nat kunskapsseminarier i Helsingborg, 
Kristianstad och Ystad och en semi-
narieserie Tema delning med syfte att 
belysa delningsekonomi inom stads-
utveckling ur tre perspektiv – planera, 
bygga och bo. 

Inom ramen för det treåriga exportpro-
jektet Southern Sweden Creatives har 
Form/Design Center haft möjligheten 
att i ökad utsträckning verka med och 
för bransch. Under året har interna-
tionella nedslag gjorts i London och 
Eindhoven med ett tjugotal medver-
kande skånska företag inom kulturella 
och kreativa näringar. I båda fallen 
uppmärksammade och uppskattade 
satsningar som förhoppningsvis hittar 
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någon form för fortsättning även efter 
projektets avslut 2018. Ytterligare ett 
exempel på internationellt nätverks-
byggande men med fokus på Norden 
är projektet Sustainordic. Ett projekt 
som drivs av Form/Design Center och 
ArkDes med tema hållbar produktion 
och konsumtion kopplat till Agenda 
2030 vilket under 2018 bland annat 
resulterade i konferensen Nordic Report 
– Architecture and Design the Nordic 
Way på ArkDes i Stockholm.

Med sina ämnesområden form, de-
sign och arkitektur verkar Form/
Design Center på tvärs över kultur, 
näring och samhälle. Ambitionen är 
att i ökad utsträckning hitta synergier 
när det gäller innehåll, program och 
projekt. Plattformen SPOK är nu också 
i högre grad inkorporerat i ordina-
rie verksamhet vilket öppnar upp för 
tätare samverkan. 

Under 2018 skapades uppdrag för att 
under 2019 hitta former för och testa 
format för designpedagogik kopplat 
till grundskola och läroplan med målet 
att göra barn och unga medvetna om 
designprocess, material och tillverkning. 

UTVECKLINGSPROJEKT 
Som aktör och ”facilitator” medverkar 
Form/Design Center i och driver sedan 
några år tillbaka en rad projekt. Denna 
del av verksamheten har kommit att bli 
en otroligt viktig del av Form/Design 
Centers utvecklingsarbete. Projekten 
skiljer sig åt i omfång och inriktning 
och kan såväl handla om att bidra till 
utveckling på ett kulturellt och konst-
närligt plan som näringsinriktat mot 
exempelvis export och internationalise-
ring. Under året deltog verksamheten 
också i några samarbetsprojekt med 
syftet att verka för kunskapshöjning 
och en långsiktigt hållbar utveckling för 
samhälle och individ. Här följer en lista 
över samtliga projekt under 2018:

Form/Design Habitats
Förstudien Form/Design Habitats var 
en fortsättning på utvecklingsprojektet 
Developer in Residence som genomför-
des 2017 med stöd av Region Skånes 
kulturförvaltning. Projektet syftade till 
att initiera och ta huvudmannaskap för 
en ny digital metod för kunskapsdelning 
inom ämnet gestaltad livsmiljö. Utifrån 
intervjuer, samtal, workshops och om-
världsanalys undersöktes relationen 
mellan människa och teknik. Förstudien 
var ett resultat av ett samarbete mellan 
Malmö Universitet, Form/Design Center 
och den strategiska kommunikations-
byrån Futency. Förstudien visade på 
att det finns ett behov av och önskan 
om en plattform för kunskapsdelning, 
både gällande metoder och erfarenhet 
som debatt och stöd för kollaborativt 
skapande. Ett arbete som dock kräver 
en enorm investering. Projektet har i 
dagsläget ingen konkret fortsättning. 

Sharing Cities 
Genom det nationella programmet 
Sharing Cities Sweden är Malmö en av 
fyra nationella testbäddar för utveck-
ling av delningsekonomiska lösningar 
i staden. Form/Design Centers roll är 
att under denna period visualisera och 
kommunicera ett antal delningsidéer 
med koppling till utvecklingen av Sege 
Park. Syftet är att tillgängliggöra infor-
mation och sprida kunskap om del-
ningsekonomi och hur det kan ta sig 
uttryck i staden. Sharing Cities finansie-
ras av Vinnova och genomförs i samver-
kan mellan näringsliv, offentlig sektor, 
universitet och institut.

SPOK
Ett projekt om lokal produktion och 
tillverkningsmöjligheter i Skåne med 
industridesigner Jenny Nordberg som 
initiativtagare och som finansierats 
av Malmö stad och Region Skåne. 
Projektet handlar långsiktigt om en 
satsning på skånsk tillverkning och 
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som mynnar ut i fler produktions- och 
arbetstillfällen, en regional profilering 
men också en hållbarare värld. SPOK 
är ett uppskattat initiativ och förebild 
för andra liknande satsningar. Under 
2018 knöts plattformen SPOK närmare 
Form/Design Center, dels via tillsät-
tandet av en halvtidstjänst, dels ge-
nom skapandet av en fysisk plats och 
ett mindre materialbibliotek i huset. 
Materialbiblioteket består i en samling 
av lokala skånska material. Samlingen 
finns också att tillgå på webbplat-
sen. Fokus har under året legat på att 
hitta fler tillverkare och lokala material 
men också på satsningar som SPOK 
Souvenir där 10 nya alternativa skånska 
souvenirer har tagits fram. SPOK har 
också drivit programserien Material 

Depot och varit en aktiv del i projek-
tet What Matter_s (mer info nedan). 
Projektet har under året stöttats av 
Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad och 
Region Skåne. www.s-p-o-k.se

Sustainordic
Ett nordiskt nätverksprojekt som drivs 
tillsammans med ArkDes. Projktet är 
finansierat av Nordiska Ministerrådet 
med utgångspunkt i Agenda 2030, 
punkt 12 med inriktning - Hållbar pro-
duktion och konsumtion. Sustainordic 

syftar till att stärka samverkan i Norden 
och främja pågående projekt inom håll-
bar utveckling. De nordiska parterna är 
DAC, DogA, Design Forum Finland och 

Iceland Design Centre. I maj 2018 ge-
nomfördes en större konferens Nordic 
Report – Architecture and Design the 
Nordic Way på ArkDes i Stockholm och 
under året har fokus lagts på arbetet 
med den bok som släppts i februari 
2019. www.sustainordic.com

Utvalt i Skåne 
Form/Design Center samäger det 
nioåriga utvecklingsprojektet med 
Skånes Hemslöjdsförbund och 
Konsthantverkscentrum. Utvalt syftar 
till att stimulera utvecklingen inom 
hantverk och formgivning i Skåne, öka 
kunskap, uppmärksamhet och stärka 
intresset för konsthantverk, slöjd och 
form. 2018 var det dags för den andra 
omgången av den återkommande ju-
rybedömda vandringsutställningen. En 
jury bestående av Matti Klenell, Agneta 
Linton och Anne Elmdahl valde 29 verk 
som visades på Form/Design Center 
under sommaren och sedan under hös-
ten på Trelleborgs Museum.  
www.utvaltiskane.se

Southern Sweden Creatives 
Arbetet med att verka mer med och för 
designbranschen fortsatte under 2018, 
framför allt genom det treåriga export-
projektet Southern Sweden Creatives 
som drivits av Invest i Skåne som 
tillsammans med Tillväxtverket stått 
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för finansieringen. Southern Sweden 
Creatives som nu avslutats var Sveriges 
största exportprojekt inom de kulturella 
och kreativa näringarna (KKN) med 
syfte att stötta små och medelstora 
företag från Skåne och Blekinge i sin 
internationalisering. Projektet löpte 
mellan 2016 – 2018 och stöttade sam-
manlagt 129 företag inom film och tv, 
digitala spel, digitala medier samt de-
sign. Form/Design Center har som part-
ner i Southern Sweden Creatives haft 
projektledaransvaret för de satsningar 
som gjorts på designområdet under de 
tre åren.

What Matter_s
Projektet What Matter_s var ett sam-
arbete mellan SPOK, Form/Design 
Center och Art & Science Initiative inom 
ramen för Southern Sweden Creatives. 
Projektet syftade till att sätta de se-
naste materialen från vetenskapens 
frontlinje i händerna på designers. 10 
designstudios kopplades ihop med 10 
ledande materialforskare i regionen 
med uppdraget att under sex månader 
utforska potentialen hos nya mate-
rial och visualisera komplex forskning. 
Resultatet av dessa samarbeten pre-
miärvisades under Dutch Design Week 
i Eindhoven i oktober 2018. Projektet 

har rönt mycket uppmärksamhet både 
i nationell och internationell press, inte 
minst tack vare de filmer som togs fram 
med stöd från Greater Copenhagen, 
Invest in Skåne, LU Innovation, 
Malmö stad, Region Skåne, Svenska 
Ambassaden i London och Southern 
Sweden Creatives.

Medverkande formgivare och forskare:
• Andreas Kojcevski Hansson och Siri 

Skillgate i samarbete med Dr Cedric 
Dicko

• Andréason & Leibel i samarbete 
med Virgínia Boix

• Jenny Nordberg i samarbete med 
Prof. Magnus Tägil

• Kajsa Willner i samarbete med Prof. 
Dmytro Orlov

• Kunsik Choi i samarbete med Prof. 
Rajni Hatti-Kaul

• Petra Lilja i samarbete med Dr 
Ramune Kuktaite och Bill Newson

• Petter Thörne i samarbete med Dr 
Paulien Strandberg

• Studio Aikieu i samarbete med Dr 
Solmaz Hajizadeh

• Superlab i samarbete med Dr Axel 
Nordin

• Wang & Söderström i samarbete 
med Prof. Magnus Borgström och 
Dr Vilgailė Dagytė
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London Design Fair
Form/Design Center agerade projektle-
dare för den svenska designpaviljongen 
vid London Design Fair i september 
2018. 13 sydsvenska designföretag, 
utvalda genom en open call-process, 
medverkade i den chockrosa pavil-
jongen ritad av arkitekt/curator Karin 
Sundberg. Paviljongen togs fram i nära 
samarbete med Svenskt Trä och Ateljé 
Lyktan sponsrade paviljongen med 
belysning. I samband med satsningen 
anordnades en mottagning av Svenska 
Ambassaden i London. Inför satsningen 
fick de medverkande designföretagen 
stöd av Copenhagen Design Agency 
i förberedelser kopplade till PR och 
kommunikation.

Medverkande företag:     
• Butler/Lindgård
• Happy Ears
• Jollygoodfellow
• Karolina Brobeck
• Konsthantverk Tyringe
• Kullaro
• Myhlta by Lisa Hilland
• Nina Johanna Christensen
• Nola
• Nordgröna

• Scandinavia Form
• Snego
• Swedish Ninja

Designpedagogik 
Ett viktigt utvecklingsområde för 
Form/Design Center är arbetet mot 
barn och unga med särskilt fokus på 
hållbar utveckling. Med erfarenhet 
från tidigare projekt som Slöjdcraft 
och den existerande barnverksamhe-
ten i formatet Forma! har ett uppdrag 
nu formulerats i att ta fram koncept 
och format även för grundskola.  
Utvecklingsarbetet görs i nära samråd 
med pedagoger och efter diskussioner 
med grundskoleförvaltning och barn-
kulturenheten, detta för att säkerställa 
att innehållet följer både läroplaner och 
efterfrågan. Målet är att bidra till att 
utbilda morgondagens konsumenter till 
nyfikna och kritiskt tänkande individer. 
Att visa på att design inte bara handlar 
om yta och hur den kan göra skillnad. 
Ambitionen är att väcka intresse för hur 
föremål och miljöer blir till (process, 
material, tillverkning) och ge en inblick i 
hur man kan arbeta med designproces-
ser i många olika sammanhang.
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SAMVERKAN
Form/Design Center bygger mycket 
av sin verksamhet på samarbeten 
med många; med andra institutioner, 
bransch, organisationer, akademi och 
offentlig sektor. Genom samverkan når 
verksamheten fler och framför allt nya 
grupper både digitalt och fysiskt. 

Nätverket för kulturinstitutioner i 
södra Sverige
I linje med Form/Design Centers upp-
drag som nod för södra Sverige agerar 
verksamheten sammankallande för 
halvårsvisa nätverksträffar för kultur-
institutioner i södra Sverige. Syftet är 
att öka samverkan kring utställningar 
och programverksamhet men även 
identifiera gemensamma frågor, pro-
jekt, ansökningar etc. Medverkande 
institutioner: Designarkivet i Nybro, 
Form/Design Center, Kalmar 
Konstmuseum, Kulturparken Småland, 
Rian Designmuseum, Kulturcentrum i 
Ronneby, Vandalorum.

Business speed dating
I samarbete med innovationsarenan 
CoDest inom Tourism in Skåne ge-
nomförs en serie nätverksträffar för 
att skapa möten mellan designers och 
företag från olika näringar – ett tillfälle 
att konkret hitta nya affärskontakter 

och affärsmöjligheter. Mötena sker utan 
förbehåll och deltagarna förbinder sig 
inte till något. Under 2018 hölls eventet 
vid fyra tillfällen då formgivare gavs 
möjligheten att träffa representanter 
från utvalda branscher som t ex besöks-
näring och möbelproducenter.

Testpilot – Sveriges Arkitekter
Form/Design Center utvecklade till-
sammans med Sveriges Arkitekter ett 
pilotprojekt i Skåne under 2017 och 
2018 med syfte att öka samverkan 

regionalt och nationellt samt stärka 
diskussionen om arkitektur. En testpilot 
som resulterar i att Sveriges Arkitekter 
från och med 2019 etablerar en filial för 
södra Sverige med kontor på Form/
Design Center. Med en kanslifunktion på 
Form/Design Center kommer Sveriges 
Arkitekter närmare sina medlemmar 
i södra Sverige och kan arbeta aktivt 
för att stärka den lokala debatten och 
diskussionen. Under 2018 resulterade 
samarbetet bland annat i den uppskat-
tade utställningen Desire och två välbe-
sökta Arkitekturdagar. Delar av Desire 
visades även i Venedig som en del av 
Sveriges Arkitekters paviljong under 
Venedigbiennalen. Inom ramen för 
satsningen erbjuds även gratis arkitekt-
rådgivning. Formatet Fråga en arkitekt 
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ger allmänheten möjlighet att boka 
kostnadsfri vägledning av arkitekt Hans 
Boman som kan hjälpa till med frå-
gor om t ex bygglov, anmälan tekniskt 
samråd, kontrollansvarig, startbesked 
eller liknande.

Skånsk museikollektion
Skånsk museikollektion är ett pilot-
projekt mellan Form/Design Center, 
Malmö Museer, 9 formgivare verk-
samma i Skåne samt 9 skånska museer. 
Samarbetet syftar till att ta fram lokala 
produkter inspirerade av föremål i de 
skånska museernas samlingar. Dessa 
ska sedan finnas till försäljning i mu-
seernas butiker som en samlad kollek-
tion. Formgivarna är bosatta i Skåne 
och produkterna ska tillverkas lokalt. 
Projektet uppmuntrar till fortsatt an-
vändning och utveckling av kulturarv 
men tanken är också att resultatet ska 
ha ekonomisk betydelse för både form-
givare och museer.

Medverkande formgivare och 
institutioner:
• Nestor Campos + Glimmingehus
• Lotta Olsson + Helsingborgs museer
• Jenny Nordberg + Ystads 

konstmuseum
• Kristina Stark + Kulturen
• Mina Karami + Landskrona museum
• Gustav Carlberg + Malmö Museer
• Olof Kolte + Regionmuseet 

Kristianstad
• Andréason & Leibel + Skissernas 

Museum
• Stoft + Trelleborgs Museum

Make it Malmö
En satsning av Tourism in Skåne och 
Malmö Turism med syfte att låta inter-
nationella journalister och ”influencers” 
upptäcka Skåne. Till sitt förfogande fick 
de en lägenhet på cykelhotellet OhBoy, 
en cykel och ett busskort. Form/Design 
Center fick uppdraget att i lägenhe-
ten visa upp en del av den skånska 

designscenen och anlitade TypeO som 
curator för att göra urval och inred-
ning. Uppdraget finansierades med 
stöd av Region Skåne och Malmö stad. 
Urvalet fanns under hyresperioden (1 
maj – 30 sept) även till försäljning och 
som ett skyltfönster på Form/Design 
Centers webbplats. 

Samarbeten med offentlig sektor: 
Invest in Skåne, Helsingborgs stad, 
Kommunförbundet Skåne, Kristianstad 
kommun, Kulturdepartementet, 
Kulturrådet, Länsstyrelsen Skåne, 
Malmö stad, Region Skåne, Svenska 
Institutet, Sveriges Ambassad i Haag, 
Sveriges Ambassad i Köpenhamn, 
Sveriges Ambassad i London, Tourism 
in Skåne, Ystad kommun, Visit Sweden, 
Svenska Institutet.

Samarbeten med institutioner: ArkDes 
(Arkitektur- och Designcentrum), 
Designarkivet i Nybro, DAC, Design 
Forum Finland, DogA, Iceland Design 
Centre, Kalmar Konstmuseum, 
Kulturcentrum i Ronneby, Kulturparken 
Småland, Rian designmuseum, 
Vandalorum

Samarbeten med organisatio-
ner/aktörer: Design Sweden, 
Destinationssamverkan i Malmö, 
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Film i Skåne, Illustratörcentrum, 
KHVC (Konsthantverkscentrum), 
Konstnärsnämnden/Iaspis, Media 
Evolution, Skånes Hemslöjdsförbund, 
Staden Malmös Hemslöjdsförening, 
Svenska Tecknare, Svensk Form, 
Sveriges Arkitekter. 

Samarbeten med skola/akademi: 
Lunds Tekniska Högskola, Lunds 
Universitet, Malmö Universitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet Alnarp, Mistra 
Urban Futures, Mötesplats Social inno-
vation, Tankesmedjan Movium.

Samarbeten med svenska 
möbelföretag: Blå Station, Bruno 
Mathsson International; Glimakra of 
Sweden, Karl Andersson & Söner, 
Minus 10, Nola Industrier; Skandiform, 
String, Swedese.

UTSTÄLLNINGAR OCH 
PRESENTATIONER 
Under 2018 visades 29 nya utställning-
ar och presentationer av varierande 
storlek och karaktär. Totalt har sedan 
centrat startades 1964 nu 1304 utställ-
ningar visats.

2018 års utställningsprogram kom 
i mångt och mycket att handla 
om material, process och hållbar-
het. I utställningen Det digitala 
modeparadigmet presenterade mode-
studion Atacac sina teorier och mo-
deller som visar på digitaliseringens 
möjligheter inom modeindistrin, inte 
minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Hållbarhetstemat återfanns även i ut-
ställningar som Alchemy of waste, där 
Marie-Louise Hellgren visade prov på 
upcycling och hur man kan använda  
det material som blir över vid pro-
duktion; i Katja Pettersons fiktiva 
framtidsmuseum Welcome back och 
i Varvsstadens installation Åter 
till framtiden. 

Under sommarperioden visades den 
andra upplagan av den jurybedömda 
utställningen Utvalt i Skåne med in-
riktning på det handgjorda och hös-
ten inleddes med den uppskattade 
utställningen Desire, en presentation 
av idéer och visioner från ett 30-tal 
lokala aktörer inom arkitektur och 
stadsplanering. Under hösten gav vi så 
plats åt aktörer med sociala förtecken, 
däribland Skaparkollektivet Forma 
som även blev årets Formbärare. I sin 
tänkvärda installation 17 000 visade de 
prov på hur man med skapandets kraft 
kan arbeta för ett öppnare och mer 
inkluderande samhälle. 

Året avslutades med premiärvisning 
av utställningen Makt/Egenmakt, 
producerad av föreningen Omforma. 
Utställningen, som inleddes med ett 
välbesökt halvdagsseminarium, disku-
terade villkor och maktfördelning inom 
designbranschen och lyfte fram åtta 
utövare som tagit makten i egna händer 
och därigenom trampat upp nya stigar 
på designfältet. Parallellt med dessa 
större satsningar fortsatte Form/Design 
Center att fånga dagsaktuella teman 
och unga formgivare på väg, en viktig 
roll för verksamheten. Den återkom-
mande utställningen Ung Svensk Form 
och den av Form/Design Center årligen 
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koordinerade Vårutställningen med 
examensprojekt från regionens design-
utbildningar gav plats åt det innovativa 
och unga. Att i mindre utställningar visa 
resultat av kurser i designmetodik- och 
process från de regionala utbildning-
arna har också blivit ett återkommande 
och av besökare mycket uppskattat in-
slag. Under året har formatet Månadens 
formgivare fortsatt sätta spotlight på 
regionens utövare.

En sammanställning över de utställ-
ningar och presentationer som visats 
på eller producerats av Form/Design 
Center under 2018:

ONE WAY TO DESIGN A …
13.01.18 – 11.02.18 
Handhållna föremål – resultatet 
av en teori- och projektbaserad 
kurs i designmetodik för årskurs 2, 
Industridesignskolan vid Lunds universi-
tet. Med handen som utgångspunkt har 
uppgiften för studenterna på kandidat-
programmet i industridesign vid Lunds 
universitet varit att ta fram en första idé 
till ett valfritt handhållet föremål.

MATERIAL DRIVEN DESIGN 
03.02.18 – 25.02.18 
Produktdesignstudenter vid Malmö 
Universitet arbetade under hösten 2017 
med Material Driven Design (MDD), 
vilket betyder att de vänt på designpro-
cessen och låtit materialet bli utgångs-
punkten. Utställningen presenterade 
vad studenterna kommit fram till och 
hur resultatet tog sig uttryck. 

MÅNADENS FORMGIVARE: DANIEL 
CHRISTENSEN 
03.02.18 – 28.02.18 
Daniel är grafisk formgivare och frilan-
sar utifrån sin studio på Möllevången 
i Malmö. Som Månadens Formgivare 
visade Daniel Christensen formstudier 
från olika projekt och dokumentation 
från projektet Pro Cicerone.

DET DIGITALA MODEPARADIGMET
03.02.18 – 18.03.18 
Atacac är en Göteborgsbaserad mo-
destudio grundad av Rickard Lindqvist 
och Jimmy Herdberg. Tillsammans 
har de utvecklat nya sätt att designa, 
presentera, sälja och producera klä-
der. I utställningen presenterade duon 
sina teorier och modeller som visar på 
digitaliseringens möjligheter. Atacacs 

designprocess kombinerar teorier om 
mönstertillverkning och design med 
3D-visualisering och tar sin utgångs-
punkt i den faktiska kroppen med hjälp 
av kinetisk mönsterkonstruktion.

KÄNSLAN AV ATT LERAN LIGGER FAST 
– EN BERÄTTELSE 
17.02.18 – 18.03.18 
”Känslan av att leran ligger fast” är 
ett konstnärligt samarbetsprojekt av 
formgivaren och keramikern Pernilla 
Norrman och filmaren Terese Mörnvik. 
Verket är en film om förhållandet till 
en plats, en lertäkt, och till ett material. 
Filmen visades tillsammans med kera-
miska objekt gjorda av lera från platsen.

MÅNADENS FORMGIVARE: NH(O)RM 
03.03.18 – 31.03.18 
Varumärket NH(O)RM startades 2011 av 
Mathilda Nilsson och Hanna Rudebeck 
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som ett konstnärligt projekt vid sidan 
av studierna vid Textilhögskolan i Borås. 
Efter flera kollektioner och presentatio-
ner i Stockholm, huvudsakligen under 
modeplattformen ”Amaze Sthlm” och 
under Stockholms modevecka, är duon 
sedan ett år baserade i Malmö. Värden 
som hantverk, bärbarhet och en kom-
binerad idé om individualitet och trend 
genomsyrar deras praxis.

ALCHEMY OF WASTE 
01.03.18 – 01.04.18
Formgivaren Marie-Louise Hellgren är 
starkt rotad i naturen och tror på en 
cirkulär holistisk värld. Utställningen 
och hennes projekt genomsyras av re-
spekt för material och resurser. Med ett 
arbetssätt likt alkemistens förädlar hon 
sådant som annars skulle gått till spillo.

UNDERSTORY – LOUISE HEDERSTRÖM 
24.03.18 – 22.04.18 
I utställningen Understory tog Louise 
Hederström undersökandet av natu-
ren hela vägen tillbaka till barndomens 
magiska upplevelser av den, samtidigt 
som hon kommenterade på vilket sätt 
vi bemöter och behandlar naturen idag. 

UNG SVENSK FORM 2018
24.02.18 – 13.05.18 
Ung Svensk Form är en årlig jurybe-
dömd utmärkelse som ökar och bred-
dar kunskapen om ung nyskapande 
svensk formgivning. Utställningen 
genomförs av Svensk Form och turne-
rar både i Sverige och internationellt. 
Ung Svensk Form är en arena för ung 
svensk design där behovet av att skapa 
kreativt utrymme inom designarbetet 
uppmärksammas. 

VARVSSTADEN – ÅTER TILL FRAMTIDEN 
06.04.18 – 17.05.18
När äldre industriella landskap blir 
aktuella för stadsomvandling utra-
deras de ofta från kartan. Så väl den 
tidigare identiteten som värdefulla 

materialresurser går då förlorade. 
Utställningen visade på de unika möj-
ligheterna i att återanvända befintliga 
material vid stadsomvandlingsprojekt 
med Varvsstaden i Malmö som exempel.

MÅNADENS FORMGIVARE:  
SEOYOUNG SHIN 
03.04.18 – 20.05.18
Seoyoung Shin är textildesigner med 
öga för linne och ull. Hon har stude-
rat inredningsarkitektur i sitt hemland 
Sydkorea, design management i Italien 
och traditionellt hantverk i textilde-
sign och vävning på Capellagården på 
Öland. Seoyoung är numera bosatt i 
Malmö och arbetar med att lansera det 
egna textilvarumärket ”boiida”.

DESIGNPROJEKT HYLLIE 
STADSDELSPARK 
06.04.18 – 20.05.18 
Malmö stad utlyste en arkitekttävling 
för utformningen av en framtida stads-
delspark i södra Hyllie. I delkursen 
Designprojekt: plats, koncept & teori 
tog masterstudenter på landskaps-
arkitekturprogrammet vid Sveriges 
lantbruksuniversitet Alnarp fram olika 
gestaltningsförslag, men utanför täv-
lingen. Utställningen visade ett urval av 
dessa förslag som i mars presenterades 
vid universitetet.
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SPOK SOUVENIRKOLLEKTION 
23.05.18 – 30.08.18
SPOK Souvenirkollektion består av tio 
lokalt designade och producerade sam-
tida och hållbara souvenirer. SPOK gick 
i oktober 2017 ut med ett open call med 
uppmaningen att lämna in förslag på 
objekt som skulle kunna passa i en sam-
tida skånsk souvenirkollektion – över 
hundra förslag kom in och en jury valde 
därefter ut tio projekt som presentera-
des på utställningen. 

VÅRUTSTÄLLNING 2018 
24.05.18 – 03.06.18
Regionens arkitekt- och designut-
bildningar samlades i en gemensam 
examensutställning för att presentera 
2018s examensprojekt på kandidat- och 
mastersnivå. I utställningen fanns flera 
teman som sträckte sig över discipliner-
na samt ett tydligt intresse för upplys-
ning, förbättring i samhället och vikten 
av att hushålla med resurser och verka 
för hållbarhet. 

UTVALT I SKÅNE 2018
15.06.18 – 19.08.18
Den återkommande jurybedömda 
vandringsutställningen Utvalt i Skåne 
visade upp 29 verk med fokus på det 

handgjorda. Verken visade på allt ifrån 
klassiskt hantverk och slöjd där tek-
nisk skicklighet och föremålens egna 
inneboende kvaliteter premierats, till 
nyskapande form och teknik där både 
berättelser och omsorg om detaljer 
lyfts fram.

S70 – 50 ÅR: EN FÄRGSTARK 
DESIGNKLASSIKER 
15.06.18 – 19.08.18
En jubileumsutställning för Lammhults 
klassiska möbelserie S70 formgiven av 
Börge Lindau & Bo Lindekrantz.

I TIDSKRIFTSCAFÉET: NYHAMNEN – 
OMVANDLING TILL EN NY STADSDEL 
07.06.18 – 19.08.18 
Den aktuella översiktsplanen för 
Nyhamnen beskriver målen för 
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utbyggnaden av området och läg-
ger fast de övergripande strukturerna. 
Nyhamnen ligger vid Öresund, i di-
rekt anslutning till centrala Malmö och 
Centralstationen, vilket ger fantastiska 
möjligheter att utvidga stadskärnan 
mot vattnet och göra Nyhamnen till en 
del av Malmös centrum. 

CYCLIC FOOD CHAIN PROJECT 2018
15.06.18 – 19.08.18 
Mastersprojekt vid Industridesignskolan, 
LTH, i Lund visade upp designkoncept 
kopplat till mat och livsmedel i en lokal 
kontext. Utställningen baserades bland 
annat på frågor kring hållbarhet, lokala 
cykliska resursflöden och om vi kan leva 
utan några av de system och produkter 
som vi har blivit vana vid och lite tar 
för givet.
 
DESIRE – ARKITEKTUR FÖR VÅR 
FRAMTIDA LIVSMILJÖ 
23.08.18 – 23.09.18 
Sveriges Arkitekter och Form/Design 
Center bjöd in 30 arkitektkontor, of-
fentliga aktörer och universitet i södra 
Sverige för att diskutera vad som är 
viktigt för framtidens arkitektur – från 
inredning till husarkitektur, landskap 
och stadsutveckling. Framtidstankarna 
presenterades som modeller, filmer, 
böcker eller debattartiklar.

MÅNADENS FORMGIVARE: 
SKAPARKOLLEKTIVET FORMA 
01.09.18 – 30.09.18
Forma är ett multikulturellt skaparkol-
lektiv baserat på övertygelsen om hur 
hantverk och skapande kan tjäna en 
viktig roll i ett mer inkluderande och 
livsbejakande samhälle. Kollektivet har 
ca 40 aktiva medlemmar och är religi-
öst och politiskt obundet och verkar för 
demokrati, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. 

MINI TORG 
30.06.18 – 30.09.18
Med nio träd, en kryddträdgård och 
flera olika sittytor välkomnades malmö-
bor att besöka Mini Torg på Hedmanska 
gården framtagen av Placemakers 
(Suzanna Dzamic, Trevor Graham, Björn 
Carnemalm och Gunilla Kronvall). Här 
fanns plats för att vara i solen eller 
skuggan, ensam eller tillsammans, sit-
tandes, klättrandes eller liggandes. 

MÅNADENS FORMGIVARE:  
ATELJÉ SCHULTZ LINDBERG 
02.10.18 – 31.10.18 
Ateljé Schultz Lindberg använder 
design för att undersöka olika samhäl-
leliga frågeställningar. Parallellt med 
sin egen praktik driver designduon 
Kristina Schultz och Johan Lindberg 
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Konsthall Marieholm som undersöker 
hur konst och kultur kan engagera 
bredare grupper.

SKAPARKOLLEKTIVET FORMA:  
17 000
29.09.18 – 04.11.18
Verket bestod av 17 000 unika små 
konstverk monterade i träramar. 
Konstverket visualiserade mängden 
17 000, och framförallt att det inte 
bara är ett nummer. Bakom varje siffra 
finns det en personlighet, en historia, 
ett konstverk. Skaparkollektivet Forma 
är religiöst och politiskt obundet och 
verkar för demokrati, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter.

WELCOME BACK 
30.09.18 -11.11.18
Utställningen byggde på ett utforskan-
de av antropocen, den tidsålder som vi 
på jorden befinner oss i nu, en epok de-
finierad av människan. Katja Pettersson 
visade ett postapokalyptiskt rum med 
syftet att ge museibesökarna en känsla 
av att kliva in i framtiden. Fristående 
objekt och sinnrika egenkonstruerade 
maskiner blev till historiska kapslar ge-
nom vilka besökarna lockades att pröva 
sina tankar och söka i själva.  

EN LITEN BIT AV MIG 
14.11.18 – 18.11.18
Drömmarnas hus visade upp en färgrik 
konstinstallation skapad av personer 
i området Herrgården i Rosengård i 
Malmö. Installationen synliggjorde indi-
videns skapande som tillsammans blev 
en storslagen konstnärlig helhet. Med 
det ofärgade tyget som utgångspunkt 
hade deltagarna via färgbad och olika 
konstnärliga tekniker, delat med sig av 
”en liten bit av sig själva”. 

MÅNADENS FORMGIVARE:  
ELIN FORSLUND 
02.11.18 – 30.11.18
Elin Forslund är glaskonstnär och 
formgivare med bas i Köpenhamn och 
på Österlen. Hennes glaskonst består 
ofta av flera material som sätts samman 
för att påverka, glädja och interagera 
med betraktaren. Glaskonsten utstrå-
lar påhittighet, fantasi, taktilitet och 
materialmetamorfoser.

PÅ GÅRDEN: TUNG SKÅNSK FORM 
13.11.18 – 31.12.18 
När produkter i betong produceras 
skapas alltid ett överskott av våt be-
tong. M.U.S – Malmö Upcycling Service 
tog fram enkla formar där överbliven 
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betong kan hällas i och användas, istäl-
let för att kasseras. Färgerna på sittmo-
dulerna är inspirerade av fasader runt 
om i Malmö.

MAKT/EGENMAKT
24.11.18 – 06.01.19 
Utställningen presenterade exempel på 
banbrytande designers som bryter nor-
mer i sin praktik och som trampar upp 
nya stigar i designfältet – för sig själva 
och andra. Makt/Egenmakt skapades 
av föreningen Omforma och i samband 
med utställningen släpptes en publika-
tion med samma namn.

URBANA SUBKULTURER
08.12.18 – 20.01.19
I delkursen ”Gestaltningsprocess och 
prototyp” har andraårsstudenterna på 
Arkitektskolan i Lund fått i uppdrag 
att tolka en valfri subkultur och utifrån 
den skapa en möbel och ett plagg. 
Form/Design Center visade 13 av totalt 
32 projekt.

BUTIK OCH TIDSKRIFTSCAFÉ
Knutna till den publika verksamheten 
finns också butik och tidskriftscafé, 
som båda bidrar till den viktiga hel-
hetsupplevelsen av mötesplatsen och 
till stadens och regionens attraktivitet.

Butik
Form/Design Centers butik har ett ut-
valt sortiment av design och konsthant-
verk. En blandning av det bästa inom 
skandinavisk design och lokalt små-
skaligt producerat hantverk. I butikens 
galleri presenteras olika formgivare och 
producenter, nyheter, samarbeten och 
inspirationsutställningar.

I BUTIKENS GALLERI:  
STATEMENT PIECES 
03.03.18 – 01.04.18
Utställningen ”Statement pie-
ces” bjöd på höjdpunkter från den 

Malmöbaserade designstudion 
Butler/Lindgårds senaste kollektioner. 
Duon brinner för jämlikhet, systerskap 
och ett värdigt bemötande. Men även 
för hållbarhet, småskalighet och en öns-
kan om att vår tids överkonsumtion ska 
övergå i långsiktiga, väl övervägda val 
som räcker livet ut. 

I BUTIKENS GALLERI: NINA JOHANNA 
CHRISTENSEN 
12.05.18 – 10.06.18
Utställningen visade handgjort och 
munblåst glas formgivet och tillver-
kat av Nina Johanna Christensen 
som är glasblåsare, formgivare och 
konstnär från Malmö. Nina arbetar 
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med både småskalig bruksproduk-
tion och unika verk. I sitt arbete söker 
hon efter något enkelt, okonstlat och 
rått med inspiration från olika delar 
av den fysiska arbetsprocessen med 
hantverket glasblåsning.

I BUTIKENS GALLERI: GROWTH – 
STUDIO JOANNA GÜNTHER 
07.04.18 – 06.05.18
Keramikern Joanna Günther arbetar im-
pulsivt och experimentellt och objekten 
i utställningen har givit liv åt varandra. 
Jonnas arbetssätt är taktilt, av rull-
lade lerkorvar gör hon ringar som hon 
lägger ovanpå varandra. Kropparna är 
fylliga och en del är fasetterade. Stora 
öron/handtag som inte utgör någon 
annan funktion än att vara dekorativ. 
Ett arbete som tar tid och objekt som 
kräver plats. 

I BUTIKENS GALLERI: MAKE IT MALMÖ 
– HÖGDAGER 
14.07.18 – 23.09.18
Designkollektionen Högdager kuratera-
des av TypeO i samarbete med Form/
Design Center med syfte att lyfta fram 
och visa upp den skånska designsce-
nen för en nyfiken internationell publik i 
projektet Make it Malmö. 

I BUTIKENS GALLERI: PETRA LILJA – 
MATERIALISERADE IDÉER 
29.09.18 – 28.10.18
Petra Lilja är utbildad industridesigner 
och har under hela sin karriär under-
sökt designerns roll och förhållandet 
människa-natur. Objekten som visades i 
butikens galleri är tillverkade som unika 
exemplar eller i begränsad upplaga till-
sammans med lokala hantverkare och 
mindre hantverksbaserade industrier. 

I BUTIKENS GALLERI: MAKE IT MALMÖ 
– LÅGDAGER
04.11.18 – 25.11.18
Designkollektionen Lågdager kuratera-
des av TypeO i samarbete med Form/
Design Center med syftet att lyfta fram 
och visa upp den skånska designsce-
nen för en nyfiken internationell publik i 
projektet Make it Malmö. 

Tidskriftscafé
Tidskriftscaféet har under året fortsatt 
varit en omtyckt plats för möten, fika 
och läsning dagtid och programaktivi-
teter kvällstid. I bokhyllorna återfinns 
ett stort antal svenska och internatio-
nella tidskrifter inom arkitektur, design, 
inredning, mode, slöjd, konst, trädgård 
och samhälle.
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PROGRAMAKTIVITETER
Form/Design Center erbjuder tillsam-
mans med sina samarbetspartners ett 
enormt brett utbud av programaktivi-
teter (185 enskilda event 2018). Listan 
som följer visar ett urval av aktiviteter 
och kan ses som ett tidsdokument över 
viktiga frågor och aktörer inom våra 
ämnesområden. Utöver föreläsningar, 
seminarier och workshops görs vis-
ningar och studiebesök och vernissager 
till samtliga utställningar. Dessutom 
används mötesplatsen av en rad or-
ganisationer, akademi, offentlig sektor 
och branschaktörer för möten och 
sammankomster. 

KUNSKAP OCH NÄTVERK
Tillställningar där insikt och lärdom 
finns att hämta. Låga trösklar och högt 
i tak för diskussion och debatt. Häri 
inryms såväl samhällsperspektiv, fram-
tidsspaning, expertträffar, studiebesök 
från akademi och föreningsliv som 
kulturdebatt. 

Material Depot part 3. Seetal Solanki, 
grundare till Ma-tt-er, ett konsultföretag 
inom materialforskning baserat 
i London.  

Panelsamtal om digitaliseringens 
möjligheter för modebranschen. 
Medverkande: Jimmy Herdberg, Atacac, 
Warsame Jama, Manér, Tania Garcia 
Olmedo, Samson Concept, Hanna 
Wittrock, Högskolan i Borås.

Seminarium: Det våras för arkitekturen.  
Kulturdepartementet proposition 
”En ny politik för arkitektur, form, 
design och hållbara gestaltade 
livsmiljöer” diskuteras. Fredrik Linder, 
Kulturdepartementet, Ingemar 
Gråhamn, Malmö stad, Catharina 
Sternudd, Lunds universitet, Katarina 
Rundgren, Testbedstudio, Gunilla 
Kronvall, Sveriges arkitekter, Birgitta 
Ramdell, Form/Design Center.

Frukostföreläsning SPOK. 
Tema ytbehandling med 
ytbehandlingsexperten Jan Sidén.

STAD Släpp # 20 med temat Urbana 
Agendor. Bilfri stad – hur kommer vi 
dit? Ett samtal med Tina Giannopoulou, 
projektledare på gatukontoret i 
Malmö stad.

STAD Släpp #21 med tema: Barn har 
sin plats i staden! Ett samtal med 
Karin Andersson och Johanna Bratel, 
landskapsarkitektkollektivet Disorder, 
om att skapa stadsrum tillsammans 
med barn.

STAD Släpp #22 med tema: Grönare 
stad för hållbarhet! Vad är det som 
händer i Brunnshög? Ett samtal med 
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 
om Svenska kyrkans roll som 
stadsutvecklare.

STAD släpp #23 - kvällens tema: Tid 
för beredskap – är staden rustad? Vad 
kostar det att staden är ur funktion? 
Ulf Silbersky, platspilot, om vad en 
katastrof verkligen kostar samhället – 
hur ska man till exempel mäta kulturella 
och sociala värden?

SLU Urban Talks: The urban life of 
trees. Föreläsning med huvudtalare 
Assoc. Professor Stefan Darlan Boris 
från Aarhus Arkitektskola. SLU Urban 
Talks: The BioDesign Makerspace.  
fostering transdisciplinary enquiry in 
science and design. 

SLU Urban Talks: The future of dams. 
Emily Vogler från Rhode Island 
Schoolof Design, USA. ”The Future of 
Dams: The Role of Design in Supporting 
Complex Environmental Decisions”.
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Föreläsning om solenergi och 
arkitektur. Hur kan solenergi bli en 
del av en god arkitektur? Kristina 
Lundberg, BSK Arkitekter, Anders 
Danielsson, WSP och Richard Nygren, 
White arkitekter. Arr: Sol i Syd

Seminarium: Hållbar bygglogistik. 
Klimatsmart byggande – effektivt 
byggande? Ett seminarium om 
logistikens betydelse för ett hållbart 
byggande. Anna Fredriksson, 
Linköpingsuniversitet (forskning om 
bygglogistik) och Henrik Björk från 
Optimera. Arr: Hållbart byggande i Syd. 

Föreläsning med efterföljande stads-
vandring. Tema: Nyhamnen. Kvällen 
började med en inledande presentation 
av planförslaget därefter promenad till 
utvalda platser i Nyhamnen.

Föreläsning med Akademin för kul-
turmiljön inom Sveriges Arkitekter. 
”Kompetens och team – aktörerna, rol-
lerna och samarbetet inom kulturmiljö.” 

Open innovation day. Presentation av 
de utvalda idéerna/produkterna i täv-
lingen Smart Cities Accelerator tillsam-
mans med ÅF. 

Arkitektursamtal: GLAPPET #1 
Samtalsserie kring Arkitektur och 
Arkitekturforskning. Om själen, skön-
heten & svensk standard. Maria E 
Harrysson, konstnär, konsthantverkare 
och Per Johansson, idéhistoriker och 
doktor i humanekologi och Katarina 
Rundgren arkitekt och ledamot i 
Sveriges Arkitekter i Skånes styrelse.

Arkitektursamtal: GLAPPET #2 
Allt går åt helvete, och vi jobbar på 
som vanligt. Om den senaste IPCC-
rapporten och arkitekten som den 
tvångsmässiga framtidsoptimisten. 
Frerik Torisso, arkitekt och forskare, 
Tullia Jack, doktorand i sociologi 
vid Lunds Universitet och Katarina 
Rundgren arkitekt och ledamot i 
Sveriges Arkitekter i Skånes styrelse.

Arkitektursamtal: GLAPPET #3
Varumärkeslöftet och lögnen. När allt 
är unikt och i yppersta världsklass – hur 
hittar vi tillbaka till en normal samtals-
ton? Ida Börjel, författare , Tomas Lauri, 
arkitekt och Katarina Rundgren arki-
tekt och ledamot i Sveriges Arkitekter i 
Skånes styrelse.
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Designtalk: Panelsamtal Då, nu och 
framåt. Med anledning av Ung Svensk 
Forms 20-årsjubileum reflekterade en 
inbjuden panel. Mats Widbom, Petra 
Lilja, Louise Hederström, Jonas Olsson, 
Matilda Norberg. Moderator: Johanna 
Sjögren Duthy.

Föreläsning: Stadens Estetik. 
Skönhetsrådet i Malmö bjöd in till ett 
öppet samtal om stadens estetik.

Paneldebatt: Kulturens roll i gestaltad 
livsmiljö. Hur utvecklar man en stad i 
ständig tillväxt utan att förlora det fria 
kulturlivets plats i staden? Panelsamtal 
kring relevanta frågor för Malmös 
utveckling. Arr: Kulturförvaltningen, 
Malmö stad.

Lunchseminarium: De offentliga  
platsernas politiska potential. Prof. 
Donald Mitchell, Uppsala Universitet. 
Arr: Sveriges Arkitekters akademi för 
landskapsarkitektur och SLU Alnarp.

Seminarium: Makt/Egenmakt. 
Normkritisk praktik inom designfältet. 
Forskare och utövare ger olika perspek-
tiv på frågor som rör hierarkier och kon-
ventioner. Vem har egentligen makt? 
Hur kan den omfördelas? Arr: Form/
Design Center

Stadsvandring följt av samtal om 
Stortorget. Arr: Skönhetsrådet i Malmö 
och Form/Design Center. 

Seminarium: Nyhamnen och 
Översiktsplanen tillsammans med 
Stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Seminarium: Tema Delning – Planera. 
Del ett av tre behandlade delningseko-
nomi ur ett planerande perspektiv med 
fokus på bland annat mänskliga beteen-
den, mönster och framtidsspaningar.

Seminarium: Tema Delning – Bygga. 
Det andra seminariet behandlade 
delningsekonomi ur ett byggande 

perspektiv med fokus på bl.a. yta, arki-
tektur och framtidsspaningar.

Seminarium: Arkitektur och  
pedagogik – del 2. Ett seminarium 
där lärare och stadsplanerare/arkitekt 
kan mötas och samtala, en fristående 
uppföljning till det som arrangerades på 
Dansk Arkitektur Center i maj. Formen 
blir som tidigare en mix av föredrag och 
gruppdiskussioner.

Frukostseminarium med en presenta-
tion av IQ Samhällsbyggnads idéskrift 
”Är Skåne redo för en samhällsomvand-
ling?” Arr: IQ Samhällsbyggnad och 
Movium, Alnarp

Kunskapsklubben – Hur ser den fram-
tida kroppen ut, vilka av dagens ut-
maningar kommer vi att lösa och 
vilka nya problem skapar vi? Jessica 
Abbott, forskare i biologi från Lunds 
universitet och Christian Balkenius är 
professor i kognitionsvetenskap är 
kvällens föreläsare.



Bästa Biennalen har frukostföreläsning 
där konstnärerna Emily Willman och 
Annika Zetterström från Eslövs allmän-
na konstförening ARTiE gästar.

Bästa Biennalen. Frukostföreläsning 
gästad av konstnären Nina 
Jensen om det postapokalyptiska 
Hantverkskollektivet Babels Rehab som 
genomfördes på Skånes konstförening 
och Eslövs bibliotek 2017. 

Designstafett Design S – Swedish 
Design Award 2018. Arr: Svensk Form 

Boksläpp: Träd i Malmö. Arr. Kira Förlag.

K320 – March with Malmö – K3 fyller 20 
år! Med anledning av detta framförde 
Susan Kozel, professor i filosofi, dans 
och nya medier, ”Conspiracy Archives”; 
en blandad reality performance i sam-
arbete med Margrét Sara Guðjónsdóttir, 
Jeannette Ginslov, Keith Lim, Daniel 
Spikol och Emil Berzén.

Medverkan i Malmö stads 
GALLERINATT 29 september 2018. 

Invigning: En liten bit av mig. Invigning 
av den färgsprakande installationen 
”En liten bit av mig” skapad av per-
soner som bor eller arbetar i området 
Herrgården i Rosengård. Under invig-
ningen medverkande El Sistema från 
Rosengårdsskolan.

ARKITEKTURDAGAR #1. Sveriges 
Arkitekter bjöd in till två dagar med 
mingel, föreläsningar, debatter och 
seminarium. Program: Frukost med 
visning av utställningen DESIRE. 
Därefter presenterades DESIREs ut-
ställare. Framtidens arkitektur och 
gestaltad livsmiljö. 

ARKITEKTURDAGAR #2. Program: 
Sveriges Arkitekter: Ekonomi för 
företagare med frukost. Region 

Skåne – Framtidens läkande miljöer 
– i rummet, huset och staden. 
Kontorchefsnätverk Malmö. Arkitektens 
roll – i Sverige och internationellt. 
Malmö Stads stadsbyggnadskontor. 
Gör plats för fler – hur får vi till delning 
och samnyttjande i praktiken? SPOK – 
samtida produktion och konsumtion. 
Materialforskning + design i projektet 
What Matter_s.

ABAR: ArchFilm Lund + Sveriges 
Arkitekter Skåne – Whose City?

ABAR: Lars Nittve + Utställningen 
DESIRE. Föreläsning med fokus på ut-
ställningen DESIRE – arkitektur för vår 
framtida livsmiljö.

ABAR: Branschrapport + Nationalmuseum. 
ABAR med fokus på två mycket aktu-
ella ämnen: Sveriges Arkitekters se-
naste branschrapport presenterades av 
Charlotta Holm Hildebrand, bransch-
chef. Efteråt följde ett föredrag om 
Nationalmuseums renovering av Josefin 
Larsson, uppdragsledare, Wingårdhs.

ABAR: Från Studier till arbete.  
Kvällen gästades av Sveriges 
Arkitekters studentsamordnare Nina 
Maanmies som svarade på frågor om 
titlar och utbildning.
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ABAR: Kvällen inleddes med en fö-
reläsning kring vad prisbelönt arki-
tektur betyder för en stad av Marcus 
Horning, Stadsbyggnadsdirektör i Lund, 
följt av en kortare presentation av tre 
projekt som prisades i Skåne 2017: 
Tullhusstranden (Skånes arkitekturpris, 
Region Skåne), Skissernas Museum 
(Stadsbyggnadspriset, Lund), Malmö 
Saluhall (Stadsbyggnadspriset, Malmö), 
av respektive arkitektkontor.

ABAR: Varvstaden – åter till framtiden. 
Anders Lendager från Lendager Group 
berättade hur de har arbetat med cirku-
lär ekonomi genom upcycling av bygg-
nadsmaterial i Varvstaden.

Business speed dating: Designers + 
upplevelse- och hotellanläggningar. 
Inspirationsföreläsning med Daniel 
Berlin och Lena Willhammar.

Business speed da-
ting: Möbelproducenter. 
Inspirationsföreläsning med Minus tio + 
Mats Theselius.

Business speed dating: 
Interaktionsdesigners + besöksnäring.
Business speed dating: Grafiska desig-
ners + Konsthallar/Muséer

Branschfrukost #1: Hur gör vi Skåne 
till en designdestination? Henéne 
Östberg, marknadschef på Tourism in 
Skåne och Oskar Ekström, projektle-
dare marknadsföring digitala kanaler på 
Malmö Turism.

Branschfrukost #2: Case Study: 
ACCUS. Liv Andersson, ekodesigner på 
Malmöbaserade skyltföretaget Accus. 

Branschfrukost #3: SPACE 10 - A future 
living lab i Copenhagen – talare Mikkel 
Christopher.

Branschfrukost #4 TERRA NOVA. 
Föreläsningen gästas av Jenny Lee från 
Studio Aikieu. 

EGET SKAPANDE
Deltagandet är huvudsyftet. Att vara 
medskapare i ett större sammanhang, 
eller genom individuella insatser, 
som odlar kreativitet på olika sätt. 
Oftast med en pedagog, specialist 
eller inspiratör på plats för guidning 
eller utveckling.

Inspirationskväll Staden Malmös 
Hemslöjdsförening. Tema Vikta och 
sydda böcker. Ledare: Eva Hejdström.
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Inspirationskväll Staden Malmös 
Hemslöjdsförening. Tema: 
Tenntrådsarmband.

Inspirationskväll Staden Malmös 
Hemslöjdsförening. Spontant slöjdhäng.
Nya och gamla medlemmar diskuterade 
och samtalade om hur vi tar föreningen 
framåt.

Inspirationskväll Staden Malmös 
Hemslöjdsförening. Tema: Pappersslöjd 
och kransar med jultema.

Inspirationskväll Staden Malmös 
Hemslöjdsförening. Tema: Lysande 
smycken och broderade kretsar.

Inspirationskväll Staden Malmös 
Hemslöjdsförening. Tema: Lappa och 
laga vackert! 

Inspirationskväll Staden Malmös 
Hemslöjdsförening. Tema: Folkliga 
dräkter och flätade strumpeband. En 
föreläsning om folkdräkterna i sydväs-
tra Skåne under 1800-talet – och silvret 
som hörde till.

Inspirationskväll Staden Malmös 
Hemslöjdsförening: Singlade bollar. 
Slöjdaren Karin Eldforsen visade hur 
man tillverkar singlade bollar. 

Staden Malmö Hemslöjdsförenings 
sommaravslutning: Visa mig din slöjd.

Staden Malmös Hemslöjdsförening: 
World Wide Knit in public day

”Sticka Mönster”: workshop med Ann-
Marie Nilson i butiken med inspiration 
från hennes nya bok. 

FORMA! För barn: Tryck till! Skapa 
egna mönster med enkla tryck- och 
schablontekniker. Ledare: Maria E 
Harrysson

FORMA! För barn: Lera. Med inspira-
tion från Pernilla Norrmans utställning 
Känslan av lera ligger fast. Ledare: 
Maria E Harrysson

FORMA! För barn: Gör en bok. Ledare: 
Maria E Harrysson 

FORMA! För barn: Papper blir kruka – 
så ett frö. Ledare: Maria E Harrysson 

FORMA! För barn: Måla med växter. 
Ledare: Maria E Harrysson 

FORMA! För barn: Skapa smycken. 
Ledare: Maria Harrysson.
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FORMA! För barn: Gör en ljusstake. 
Ledare: Maria Harrysson.

FORMA! Höstlov. För barn: Future 
Flashbacks #1 + #2 + #3 - Skapa ditt 
eget arkeologiska fantasifynd från män-
niskans tidsålder och berätta om det i 
en liten text. Ledare: Maria Harrysson.

FORMA! För barn: Bygg en  
vindfångare. Ledare: Maria Harrysson.

FORMA! För barn: Bygg framtidens 
stad. Med inspiration från utställningen 
Desire utgick vi från barnens idéer och 
designade och byggde en egen stad. 
Ledare: Maria E Harrysson

Workshop En liten bit av mig – bidra till 
utställningen. Arr: Drömmarnas hus. 

EXTERNA PROGRAMAKTIVITETER:
Seminarium: Arena/Praktik/Akademi 
Lekfull stadsplanering. Seminarium om 
barns perspektiv i samhällsutveckling-
en. Plats: Kulturkvarteret Kristianstad 
Arr: Form/Design Center, Kristianstad 
kommun, Tankesmedjan Movium

Seminarium Sociala innovationer 
som förändrar Sverige. Plats: THINK 
Open Space Arr: Form/Design Center, 
Helsingborgs stad, Tankesmedjan 

Movium, Mötesplats Social Innovation. 
Sopact, THINK Open Space, Mindpark

Föreläsning i samband med öppning 
av utställningen Utvalt på Trelleborgs 
museum. ”En känsla av utvald-
het”: Föreläsning med fil dr Johanna 
Rosenqvist.

3DAYSOFDESIGN 2018
24.05.18 – 26.05.18
Under 3daysofdesign – Danmarks 
årliga designfestival – visade Form/
Design Center (två) utställning-
arna “What’s your DNA?” och SPOK 
Souvenirkollektion på Sveriges ambas-
sad i Köpenhamn i samarbete med 
Southern Sweden Creatives och SPOK. 

XOXO I VENEDIG 
28.09.18 – 14.10.18 
”XOXO” visade valda delar ur ut-
ställningen ”DESIRE – arkitektur för 
vår framtida livsmiljö” – i Sveriges 
Arkitekters paviljong i trädgården till 
Serra dei Giardini. Utställningen lyfte 
fram skilda teman som arkitektkon-
tor, offentliga aktörer och universitet i 
södra Sverige ville belysa och som visar 
på engagemang och samverkan inom 
ämnesområdet i Skåne.



EKONOMI
Under 2000-talet är det allmänt ökan-
de intresset för design-, arkitektur- och 
konsthantverksfrågor påtagligt; vår om-
värld berikas alltmer av olika engage-
mang och områdena utvecklas. Här har 
det offentliga stödet successivt ökat, 
vilket bl. a. medfört att Region Skåne, 
Malmö stad, Statens Kulturråd och 
Kulturdepartementet under året lämna-
de flera generösa bidrag till såväl verk-
samhet som olika utvecklingsprojekt, 
vilket starkt medfört att Form/Design 
Center tagit nya steg. För Form/Design 
Center är detta mycket positivt. För att 
denna utveckling ska kunna fortsätta  
på en stabil väg är det också angeläget 
att graden av en långsiktigt stabil eko-
nomi förbättras.

Ombyggnaden år 2014 medförde en vä-
sentligt bättre tillgänglighet och ökad 
attraktivitet för verksamheten, framför 
allt för kaféet och de tillfälliga arrange-
mangen, som föreläsningar, mingel eller 
workshops. Under 2018–2019 fullföljs 
ombyggnaden, framför allt på kon-
torsplanet, våning 4. Här tillskapas fler 
arbetsplatser och en förbättrad arbets-
miljö. Ett av föreningens uppdrag är 
att sprida den kunskap som redovisas 
i verksamheten och för detta ändamål 

har under året skett en anskaffning av 
teknik och stärkt kompetens.

Föreningen omsatte under året 16,5 mkr 
och redovisade ett överskott med 220 
289 kr. Detta gör att det egna kapita-
let i bokslutet uppgår till 1 333 683 kr. 
Soliditeten ligger oförändrat på 39 %.

STYRELSEN FRÅN ÅRSMÖTET
• Eva Engquist, seniorkonsult, 

ordförande
• Gunilla Kronvall, Atelier 01 arkitek-

tur, ordförande Sveriges Arkitekter 
Skåne, vice ordf.

• Birgitta Ramdell, vd Form/Design 
Center (tom 14 sep)

• Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design 
Center (from 14 sep)

• Clara Åhlvik, kulturstrateg
• Daniel Byström, designer Design 

Nation, styrelseledamot Sveriges 
designer

• Emma Estborn, affärsansvarig inUse
• Kajsa Bengtson, kommunikations- 

och innovationsstrateg 
• Leif Jakobsson, fil. mag.
• Maria Vieweg, adjungerad 

personalrepresentant
• Sekreterare och kassaförvaltare: 

Dorte Bo Bojesen
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REVISORER
• Jesper Lindvall, Revelino AB 
• Claes Carlsson, Malmö stad 
 
Revisorssuppleant:
• Jenny Åberg, Revelino AB

MEDARBETARE
Fast personal:
• Terese Alstin 
• Dorte Bo Bojesen  
• Susanne Christensson (tom maj)
• Ronnie Didner (tom maj)
• Emma Elinsrå
• Daniel Engvall (from sep)
• Håkon Garpestad (from april)
• Anna Gudmundsdottir (from april)
• Björn Göransson
• Michaela Halvegård
• Marina Jackler
• Irene Karela (tom maj)
• Birgitta Ramdell 
• Pontus Rondahl
• Johanna Sjögren Duthy 
• Pia Stenstrand (tom aug)
• Åsa Sävbrand
• Johanna Ternerblom
• Sussi Täck
• Helena Uesson
• Maria Vieweg
 

Extra personal:
• Ako Aref
• Erik Arnell
• Joline Bäcker
• Evelina Cederholm
• Nina Christensen
• Jenny Ekdahl
• Eva Eriksson
• Samuel Fagerberg
• Mathias Forsberg
• Lina Gustafson
• Elin Göransson 
• Maria E Harrysson
• Amanda Holmér 
• Charlotte Johannesson
• Sandra Liljegren Gonçalves
• Susanna Lund Edling
• Astrid Mohlin 
• Erlend Rödsten
• Andrea Santivanez
• Viktor Strand
• Sophia Sundqvist
• Fabian Svensson Lundmark
• Rebecca Törngren
• Lovisa Witt
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  RESULTAT OCH STÄLLNING 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Rörelsens intäkter, tkr 16 538 13 205 12 838 10 769 10 512 

Resultat efter finansiella poster, tkr 220 15 483 -501 55 

Balansomslutning, tkr 3 446 2 822 2 814 2 478 2 225 

Soliditet 39 % 39 % 39 % 25 %  50 % 

Medelantal anställda 16 15 15 14 14 

      

      

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

 

Till föreningens förfogande står följande vinstmedel:   

Balanserad vinst 1 113 394   

Årets resultat 220 289    

Kronor 1 333 683   
    

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så     

att i ny räkning överförs  1 333 683   

     

RESULTATRÄKNING  2018  2017 
     

Rörelsens intäkter     

Försäljning butik och servering  1 886 885   2 064 719 

Hyror, permanenta utställare  103 501  215 254 

Separata utställningar  174 779  116 700 

Bransch  535 349  191 837 

Utvecklingsprojekt  1 771 629  1 135 620 

Nod  112 000  0 

Program  7 000  0 

Event  268 116  205 563 

Anslag och bidrag:    9 021 190 

   Malmö Stad 2 764 000  3 025 000  

   Kultur Skåne 5 490 000  5 424 800  

   Statens Kulturråd 200 000  350 000  

   Kulturdepartementet 3 000 000  0  

   Svensk Form 30 000  30 000  

   Lönebidrag 194 835  191 390  

Övriga rörelseintäkter                    0        253 702 

  16 538 094  13 204 585 

     

Rörelsens kostnader Not    

Handelsvaror  -1 266 685  -1 272 721 

Övriga externa kostnader  -5 814 050  -4 523 376 

Personalkostnader 2,3 -9 198 166   -7 355 196 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4,5       -38 754         -38 754 

  -16 317 655  -13 190 047 
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Rörelseresultat  220 439  14 538 
     

Resultat från finansiella investeringar     

Ränteintäkter  0  16 

Räntekostnader            -150                  0 

  -150  16 
     

Resultat efter finansiella poster  220 289  14 554 
     

Årets resultat  220 289  14 554 

     

     

     

     

     

BALANSRÄKNING Not 2018-12-31  2017-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar: 5    

Maskiner och inventarier  81 852  120 606 
     

Summa anläggningstillgångar  81 852  120 606 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager:     

Färdiga varor och handelsvaror  238 236  341 129 
     

Kortfristiga fordringar:     

Kundfordringar  170 063  80 433 

Skattefordran     

Övriga fordringar  34 674  86 687 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6    545 791     498 667 

  750 528  665 787 
     

Kassa och bank  2 375 445  1 694 790 
     

Summa omsättningstillgångar  3 364 209  2 701 706 

     

Summa tillgångar  3 446 061  2 822 312 
     

Föreningens kapital och skulder     

Föreningens kapital 7    

Balanserad vinst  1 113 394  1 098 840  

Årets resultat      220 289        14 554 

  1 333 683  1 113 394 
     

Summa eget kapital  1 333 683  1 113 394 
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Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  168 359  102 074 

Skatteskuld  50 826  19 661 

Övriga skulder  191 847  160 194 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8  1 701 346   1 426 989 

Summa kortfristiga skulder  2 112 377  1 708 918 
     

Summa eget kapital och skulder  3 446 061  2 822 312 
     

Poster inom linjen     

Ställda säkerheter  Inga  Inga 

Ansvarsförbindelser  inga  Inga 

     

     

NOTER     

    

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper    
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. 
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Statliga bidrag intäktsförs till bedömt verkligt värde då det är rimligt att anta att bidraget kommer att 
erhållas och att samtliga vidhängande villkor kommer att uppfyllas. När bidraget är knutet till en kostnad 
redovisas det som en intäkt under de perioder som krävs för att det på ett systematiskt sätt skall möta 
den kostnad som redovisas och som bidraget avser att kompensera. 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden. 
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in – först ut (FIFO) metoden. Detta innebär 
att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde samt 
med avdrag för 3 procents inkurans. 

     

Not 2 Medelantalet anställda  2018  2017 

  Män  3  2 

  Kvinnor  13   13 

  16  15 

     

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    

Löner och andra ersättningar  2018  2017 

  Styrelsen och VD   664 084  560 216 

  Övriga anställda    5 919 736  4 762 613 

  Projektbidrag för lön    -135 659    -142 474 

  6 448 161  5 180 355 

Sociala kostnader     

  Pensionskostnader för styrelsen och VD  66 491  47 025 

  Pensionskostnader för övriga anställda  424 253  366 103 

  Sociala avgifter enligt lag och avtal  2 236 460  1 785 416 

  Sociala avgifter för projektbidrag      -54 264     -56 989 

  2 672 940  2 141 555 
     

Personalkostnader totalt  9 121 101  7 321 910 
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Könsfördelning i företagsledningen     

I föreningens styrelse:  2017  2017 

  Kvinnor  75 %  75 % 

  Män   25 %  25 % 

I föreningens företagsledning:     

  Kvinnor  67 %  67 % 

  Män  33 %  33 % 

     

Not 4 Avskrivningar     

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade  

ekonomiska livslängder, har gjorts enligt följande princip.   

  Maskiner    5 år  

  Inventarier   5-10 år  

     

Not 5 Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och inventarier  2018-12-31  2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  1 123 864  1 130 864 

Inköp  0  0 

Försäljning/utrangering               0       -7 000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 123 864  1 123 864 

     

Ingående avskrivningar  -1 003 258  -971 504 

Årets avskrivningar  -38 754  -38 754 

Försäljning/utrangering                0      +7 000 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 042 012  -1 003 258 

     

Utgående planenligt restvärde  81 852  120 606 

     

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

  2018  2017 

Förutbetalda kostnader  521 893  482 470 

Upplupna intäkter     23 898     16 197 

  545 791  498 667 

     

Not 7 Föreningens kapital  2018  2017 

Belopp vid årets ingång   1 113 394  1 098 840 

Resultatdisposition:     

Årets resultat     220 289     14 554 

Belopp vid årets utgång  1 333 683  1 113 394 
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