
OPEN CALL: Framtidens lägerplats 
Beyond the Future
Tourism in Skåne i samarbete med Form/Design Center söker 
designers för uppdraget att utveckla upplevelser ute i den  
skånska skogen som gör att fler vill och kan uppleva naturens  
kraft i framtiden. 

Uppdrag
Design av ’Framtidens lägerplats’ – designkoncept för boende och 
matupplevelser längs med Skåneleden. Uppdraget ska genomföras i 
samverkan med en valfri skånsk aktör inom livsmedelsbranschen alt. 
mat och dryck-upplevelser.

Beställare
Tourism in Skåne i samarbete med Form/Design Center

Kravprofil
Designer/s, designföretag som:
• har utbildning inom design
• är baserad i Skåne
• innehar ett bolag registrerat hos Bolagsverket
• har minst 1 års arbetslivserfarenhet

Open Call ansökan
Ansökan ska inkludera:
• Beskrivning av idéer och vision kring ’Framtidens lägerplats’, 

gärna med en kort analys kring framtida trender (se bifogat 
underlag), arbetsmetod och angreppssätt för uppgiften, max 1 A4

• Nyckelperson/-ers CV, max 1 A4 per person
• Upp till tre referensprojekt, max 1 A4 per projekt
• Namn på aktörer/samarbetspartners som ni ser kan vara relevanta 

att engagera för genomförandet av uppdraget
• Tankar kring hur budget kommer att fördelas.

Ansökan skickas som en A4 stående PDF om max 5 MB via mail till 
terese@formdesigncenter.com senast den 11 mars 2020 kl 23.59.

Kontaktperson ansökan
Terese Alstin, Form/Design Center
terese@formdesigncenter.com
0739-93 90 19

Bedömningskriterier och urval
Bedömning av ansökande kommer att ske enligt en utvärdering där 
följande kriterier bedöms:
• Förståelse för uppdraget
• Förslag på koncept, kreativitet och upplägg
• Erfarenhet och dokumenterad kompetens

http://terese@formdesigncenter.com
http://terese@formdesigncenter.com
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Tre kandidater kommer att väljas ut för att var och en genomföra 
uppdraget och ta fram varsitt designkoncept. Urvalet sker av 
representanter från Tourism in Skåne och Form/Design Center.

Om er ansökan är framgångsrik kommer ett avtal kring 
åtagande att skrivas mellan sökande och Form/Design Center.

Budget/arvode 
Budget/arvode för uppdraget utgår om 75 000 SEK per 
utvald kandidat. Arvode till matkreatör och eventuella andra 
samarbetspartners samt kostnad för ev. prototyp ligger inom 
arvodet. Lagstadgad moms tillkommer. 

Open Call: Framtidens lägerplats Beyond the Future
Trenderna talar sitt tydliga språk: Framtidens urbana människor 
kommer att längta ut i naturen. De kommer att längta efter att 
göra något meningsfullt på sin fritid, något som känns på riktigt, 
något som är äkta. Framtidens besökare kommer att eftersöka 
spektakulära upplevelser, upplevelser som bidrar till livslångt 
lärande, upplevelser tillsammans med dem man bryr sig om, 
eller upplevelser som skapar möjlighet för nya bekantskaper. 

Samtidigt är allt fler ovana vid naturen. De har aldrig gjort upp 
eld eller täljt grillpinnar. De har aldrig paddlat eller orienterat sig 
bland trädstammarna.

Vi ställer oss frågan: Hur ser då framtidens naturupplevelser ut?

Hur kan naturupplevelsen förhöjas, bli tryggare och bekvämare, 
mer spektakulär och meningsfull om vi bryter invanda mönster 
och spelregler, vidgar perspektivet och inspireras av lösningar 
från andra branscher?
 
Vilka nya affärsmöjligheter och attraktiva tjänster kan skapas 
med kreativa lösningar som bjuder in både skåningarna och 
internationella besökare att avnjuta vår allemansrätt på ett 
hållbart sätt?

Det vill vi ta reda på tillsammans med er. 

Om projekten
Denna innovationsprocess genomförs inom ramen för projektet 
Beyond the Future och kommer att genomföras i synergi 
med projektet ArkNat. Beyond the Future och ArkNat är två 
separata projekt med liknande syften, där vi kommer att skapa 
synergier projekten emellan under 2020. Processen genomförs 
mellan mars – december 2020 och tre kandidater kommer 
att väljas ut för att genomföra uppdraget att ta fram varsitt 
branschöverskridande koncept för ’framtidens lägerplats’, i 
synergi med ArkNat-initiativet.
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BEYOND THE FUTURE 
Beyond the Future är ett innovationsprojekt som projektägs 
av Tourism in Skåne, finansierat av Tillväxtverket, med syfte att 
skapa nya gränssnitt och föra samman olika branscher, för att 
skapa innovation och nya lösningar inom Skånes besöksnäring. 
Fokus är framtidens boendeupplevelser ”Future Lodging 
Experience” och matupplevelser ”Future Food Experience”, 
kopplat till  
Skånes vandringsleder.
www.tourisminskane.com/sv/projekt/beyond-the-future

ARKNAT
Inom ramen för projektet ArkNat kommer 15 arkitektstudenter i 
3 grupper, rekryterade globalt, att utforma framtidens boende 
i form av vindskydd längs med Skåneleden, i nordöstra Skåne. 
I juni 2020 kommer tre resulterade vindskydd att byggas i 
den skånska skogen utmed Skåneleden. Projektet har tidigare 
genomförts vid Höga Kusten i Sverige av projektägare Sweco 
och i år flyttar projektet till Skåne för första gången.
www.arknat.com

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består av att under processens tid utveckla ett 
designkoncept i form av en produkt/tjänst/upplevelse med 
fokus på framtidens lägerplats i naturen som

• utgör ett koncept eller en prototyp som har potential att 
kunna återskapas i kommersiellt syfte på andra platser i 
Skåne i framtiden (med sikte mot 2030) av en tredje part, 
t.ex. en aktör inom besöksnäring. 

• utformas med starkt fokus på cirkularitet och spektakulära 
naturupplevelser, och de trender som är viktiga för 
framtidens besökare (se bifogat underlag).

• möjliggör framtidens matupplevelse och matlagning i natur 
för vandrare längs med leden.

• utformas i samverkan med minst en skånsk aktör från 
livsmedelsbranschen, livsmedelsförpackningsindustrin och/
eller en aktör inom mat och dryck-upplevelser. (Observera 
att det är uppdragstagarens ansvar att inkludera denna aktör 
i processen. Det är en fördel men inget krav att denna aktör 
är med vid kick-off den 26 mars.)

• inspirerar lokalbefolkningen och besökare att vilja utforska 
den skånska naturen.

• är genomtänkt utifrån ett ekonomiskt, hållbart och praktiskt 
perspektiv, inkl. tankar kring hur konceptet ska nyttjas av 
såväl lokalbefolkning som internationella besökare, t.ex. 
genom att vara bokningsbart.

• kan användas i synergi med ett eller flera av de vindskydd 
som tas fram inom ramen för ArkNat och kommer att 
uppföras vid Skåneleden i nordöstra Skåne i juni. 

• tas fram med utgångspunkt i det närproducerade och  
lokala för Skåne.

http://www.tourisminskane.com/sv/projekt/beyond-the-future
http://www.arknat.com
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Tidplan
Processen påbörjas i början av mars och avslutas i  
december 2020.
• 19 mars  

Tillkännagivande av utvalda deltagare 
• 26 mars 

Kick-off på Form/Design Center
• 26 mars 

Avtal kring uppdrag med åtagande skrivs på och lämnas in 
• 8 april 

”The Excursion” genomförs: en aktivitet där vi åker ut till 
tre utvalda platser längs med Skåneleden där ’Framtidens 
lägerplats’ skulle kunna realiseras 

• 8 maj 
Modererat panelsamtal vid Southern Sweden Design Days 
2020 där uppdragstagarna deltar och berättar om process 
och status kring utveckling av sina koncept/upplevelser 

• 4–18 juni 
ArkNat genomförs: möjlighet finns att tillsammans med 
arkitekter ge input på ritningar för de vindskydd som 
kommer att byggas, för att få till maximala synergier mellan 
vindskydd och ’Framtidens lägerplats’

• 1 september 
”The Expedition” genomförs i samverkan med SLU, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, med fokus på framtidens livsmedel

• 1 oktober 
Deadline för leverans av koncept/upplevelser

• 8 oktober 
Slutpresentation 

• 22 oktober 
Publikt avslutande seminarium

Möjligheter att inkludera aktörer som kan stötta med 
spetskompetens kring t.ex. affärsutveckling, ekonomi, livsmedel, 
akademi eller information kring Skåneleden kommer att ställas 
till förfogande under processens gång.

Leveranskrav
• Medverkan vid samtliga tillfällen under 2020.
• Slutpresentation ska innefatta såväl beskrivning av 

designprocessen som slutligt designkoncept inkl. 
visualisering i form av exempelvis skisser, mood boards, ev. 
3D-modell och/eller fysisk prototyp. 



5

Tourism in Skåne
Som Skånes DMO (Destination Management Organisation) 
ska Tourism in Skåne marknadsföra, sälja och utveckla Skåne 
som destination. Tillsammans med partners skapas nya 
affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre 
upplevd kvalitet för den internationella besökaren.
www.tourisminskane.com

Form/Design Center
Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, 
design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod 
för gestaltad livsmiljö. Form/Design Center är samarbetspartner 
till Tourism in Skåne inom projektet Beyond the Future, 
och kommer att bistå med expertis och nätverk i denna 
innovationsprocess.
www.formdesigncenter.com

http://www.tourisminskane.com
http://www.formdesigncenter.com

