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Under 2019 har Form/Design Center 
fortsatt vara en inflytelserik och cen-
tral aktör inom sina ämnesområden 
arkitektur, design och konsthantverk, 
både avseende utställningsverksamhet, 
program och inte minst utvecklings-
projekt och satsningar. I nära sam-
verkan med externa parter genererar 
verksamheten relevanta format för 
kunskapsinsamling och spridning till en 
intresserad allmänhet såväl som pro-
fessionelle utövare och bransch. Med 
en stark lokal och regional förankring 
och med ett nationellt uppdrag verkar 
Form/Design Center, tack vare sina 
ämnesområden, tvärsektoriellt mellan 
kultur och näringsliv. 2018 fick verk-
samheten ett särskilt 3-årigt uppdrag 
från Kulturdepartementet som utpe-
kad nod i södra Sverige; som mötes-
plats ska Form/Design Center samla 
och sprida kunskap inom ramen för 
Gestaltad livsmiljö med Agenda 2030 
som perspektiv. 

Under året har Form/Design Center, 
som ett led i verksamhetens nod- och 
positioneringsarbete, haft besök av en 
rad lokala, regionala och nationella poli-
tiker, varav två ministrar. Kulturminister 
Amanda Lind medverkade under våren 
i ett rundabordssamtal om Gestaltad 
livsmiljö och bostadsminister Per 
Bolund fick under sitt besök på  
Form/Design Center en förevisning 
av utställningen LEK! och de viktiga 

frågor kring förtätning och plats för lek 
i staden som utställningen lyfte. Två 
betydelsefulla besök i arbetet med att 
berätta om Form/Design Centers roll 
och betydelse.

Som ett led i att bättre förstå verksam-
hetens besökare och användare ingick 
Form/Design Center under året i ett 
större besöksmålsprojekt initierat av 
Tourism in Skåne. Projektet som under-
sökte själva besöksupplevelsen vid fyra 
utvalda besöksmål genererade, förutom 
rekommendationer, många tankar kring 
kommunikation och målgrupp samt 
processverktyg för att fortsatt ta arbe-
tet vidare under 2020.

På årsmötet i april avtackades Eva 
Engquist som Styrelseordförande och 
Monica von Schmalensee, fd VD White 
Arkitekter, valdes på ett extrainsatt 
årsmöte i augusti in som ny ordförande. 
Stort tack till Eva och varmt välkommen 
till Monica. Tack också till bidragsgi-
vare, samarbetspartners, personal och 
styrelse för det förtroende och den tillit 
ni visar mig och det stora engagemang 
och stöd som ni bidrar med. Ett stöd 
som gör att vi kan lyfta Form/Design 
Center in i framtiden!

Dorte Bo Bojesen
VD

Förord
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VERKSAMHETEN 2019

Antalet besökare      112 000
Antalet utställningar och presentationer   26 
Antalet arrangemang    154 
Antalet studiebesök och visningar:    26 

Antalet utställningar sedan 1964   1321

Antalet besökare formdesigncenter.com  54 082
Antalet följare Facebook    7 211 
Antalet följare Instagram    5 500

Antalet medlemmar Svensk Form Syd   287

PUBLIK VERKSAMHET

WEBB OCH SOCIALA MEDIER

MEDLEMMAR
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BOPRISET – TILL MINNE AV  
JOSEF FRANK
25.01.19 – 10.03.19 
Det nyinstiftade Bopriset delades ut 
i Stockholm den 6 december 2018 av 
Boinstitutet med stöd av Svenskt Tenn. 
Form/Design Center presenterade 
juryns tio toppkandidater inklusive 
vinnaren Drottninghög i Helsingborg. 
Bopriset ska belöna ett kvalitativt och 
attraktivt bostadsbyggande för alla, ett 
byggande eller satsningar som skapar 
liv och aktivitet mellan husen och i 
kvarteren/området. 

WHAT MATTER_S
18.01.19 – 17.03.19 
Under 2018 kopplades tio designstudios 
ihop med tio ledande materialforskare i 
regionen och inledde därmed ett unikt 
samarbete. Deras uppdrag var att under 
sex månader utforska potentialen hos 
nya material och visualisera komplex 
forskning. Resultaten av dessa samar-
beten presenterades för första gången 
den 20 okt 2018 under Dutch Design 
Week i Eindhoven.

FABRICATE
13.02.19 – 17.03.19 
I projektet Fabricate har formgivaren 
och konstnären Åsa Pärson i 134 små 
provvävar, 15 x 17 cm, skissat fram texti-
ler med olika egenskaper. I arbetet skil-
jer hon på textilens känsel och känsla, 
dvs hur materialet beter sig i hennes 

hand och hur det känns mot hennes 
hud mot hur det ser ut. Samtliga prov-
vävar visades tillsammans med tillhö-
rande bok.
 
NIMBY
22.03.19 – 12.05.19 
En utställning om delningsekonomi 
inom ramen för projektet Sharing Cities 
Sweden. Vi blir allt fler människor i 
världen och ska dela på allt mindre 
resurser. Skulle alla leva som vi gör i 
Sverige räcker inte ens fyra jordklot till. 
Vårt krav på tillväxt står i kontrast till 
de miljömål vi måste uppnå. De flesta 
håller med om att vi måste förändra vår 
livsstil, men det ska helst ske någon an-
nanstans. Not in my backyard. 

WOODLAND SWEDEN
29.03.19 – 12.05.19 
En presentation som visade framståen-
de exempel på modern svensk träarki-
tektur i olika former – från det exotisk 
vilda i ett ”Naturum” i Lappland till ett 
modernt dagis i en förort till Stockholm. 
Woodland Sweden är ett samarbete 
mellan Sveriges Arkitekter och Svenska 
Institutet och har turnerat såväl natio-
nellt som internationellt.

PLOTS PRINTS PROJECTIONS – 
DISPLACED
29.03.19 – 12.05.19 
Utställningen Plots Prints Projections 
sattes samman för Serra dei Giardini 

UTSTÄLLNINGAR OCH 
PRESENTATIONER

Form/Design Centers utställningsprogram lyfter viktiga och 
aktuella ämnen med fokus på sam- och framtid. Under 2019 
visades 19 utställningar och presentationer av varierande 
storlek och karaktär med gemensamt syfte att tillgängliggöra 
kunskap och inspirera.
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– ett växthus i Venedig, som en del av 
projektet Greenhouse garden – Reflect 
Project Connect, under arkitekturbien-
nalen i Venedig 2018. Om växthuset 
ger ett kontrollerat klimat slutet i glas, 
konstruerar den här utställningen på 
sina olika platser nya världar och eko-
logier av trä. I Plots Prints Projections 
– displaced gav sju arkitektkontor olika 
perspektiv på hur arkitekturens och de-
signens representationer, projektioner, 
dess bilder och instruktioner, förflyttar 
information och hur dessa materialise-
ras i trä. 

VÅRUTSTÄLLNING 2019
23.05.19 – 02.06.19 
Regionens arkitekt- och designutbild-
ningar samlades i den årliga gemen-
samma examensutställningen för att 
presentera 2019 års examensprojekt på 
kandidat- och mastersnivå. I utställning-
en märktes flera teman som sträckte 
sig över disciplinerna, bl a vår fysiska 

och psykiska hälsa, ljusspridning och 
ljusets betydelse för vårt välmående, 
hållbar framtid samt staden och dess 
utveckling.

IS THIS…?
14.06.19 – 18.08.19 
En lekfull textil undersökning som 
uppmanade till konstnärlig dialog – vad 
är textildesign idag och i framtiden? 
Besökaren bjöds in till en utforskande 
lek om sensorisk perception av det 
textila materialet. IS THIS…? visade 
samtida textila verk, och verk med 
kopplingar till textil, av åtta utövare från 
den danska föreningen KONTEMPO.

UNG SVENSK FORM 2019
14.06.19 – 18.08.19 
Ung Svensk Form är en årlig jurybe-
dömd utmärkelse som ökar och bred-
dar kunskapen om ung nyskapande 
svensk formgivning. Utställningen ge-
nomförs av Svensk Form och turnerar 
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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. 

FORECAST
14.06.19 – 01.09.19 
Masterstudenter på Industri- 
designskolan, Lunds universitet, arbe-
tade i projektet Forecast med att hitta 
hållbara och cirkulära designlösningar 
för produktdesign. I samarbete med 
projektet SPOK designades produkter 
för lokal produktion i Skåne som tillver-
kades genom olika metoder.  

ARKITEKTUR ENLIGT…
14.06.19 – 06.10.19 
Sju filmer med personliga betraktel-
ser över frågan ”Vad är arkitektur för 
dig?”. Curator Gunilla Kronvall ville visa 

bredden i vad arkitektur är och kan 
vara – tankar bortom diskussionen om 
vackert/fult och yta.

THE AGE OF…? – EN 
PROCESSUTSTÄLLNING
27.08.19 – 06.10.19 
The Age of…? var den första av två 
utställningar i projektet The Age of 
Entanglements och visade design-
processer som undersöker framtida 
scenarier. Projektet löper över två år 
och medverkar gör åtta internationella 
designstudior som alla använder plane-
ten Mars som en arbetsyta för kritik och 
spekulation. Målet är att skapa utrym-
men för diskussion och debatt om  
vad det innebär att vara människa på 
jorden idag. 
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LEK!
04.09.19 – 24.11.19 
Ett samarbete mellan Form/Design 
Center, Tankesmedjan Movium och 
Boverket. Mycket har hänt inom lek-
platsdesign under andra hälften av 
nittonhundratalet. I det nya millenniet 
går vi mot allt mindre tillgänglig lekyta 
och samtidigt alltmer programme-
rade lekplatser. Utställningen LEK! ville 
utreda och illustrera denna förändring. 
Utställningen undersökte de bakomlig-
gande mekanismerna till varför vi leker 
och gav en överblick över såväl lekplat-
sens historia som framtida förutsätt-
ningar. Till utställningen bjöds kreatörer 
inom olika discipliner – landskapsarki-
tektur, arkitektur, dans, konst, serier och 
film – att visa upp sina tankar om lek i 
modeller, film och text.

THIS SPACE BETWEEN US
04.09.19 – 24.11.19 
I samband med utställningen LEK! visa-
des installationen This Space Between 
Us av arkitektkontoret Secretary 
(Karin Matz, Rutger Sjögrim och Helen 
Runting). Fotografier av gårdsrum-
men i Fisksätra, en av Stockholms östra 
miljonprogramsförorter visar miljonpro-
grammet ett nytt perspektiv där lek och 
landskap ges generiskt utrymme.

RÅDET FÖR ÖDESFRÅGOR
11.10.19 – 10.11.19 
I samband med Bästa Biennalen 2019 
visade Matilda Haritz Svensons instal-
lation Rådet för ödesfrågor. Abstrakta 
figurer och objekt var samlade till ett 
möte runt ett bord. Mamman, bar-
nen, fågeln, trädet, kotten och ägget 
som symboliserade de ofödda. Verket 
handlade om drömmen att genomföra 
de förändringar vi måste för att jordens 
ekosystem ska överleva. 

PAVILION WITH TWELVE ROOMS
19.10.19 – 10.11.19 
Genom en nationell utlysning utsåg 
Form/Design Center, tillsammans med 
Sveriges Arkitekter, arkitektkontoret 
Förstberg Ling till curators och ut-
ställningsarkitekter för årets svenska 
designpaviljong på London Design Fair 
2019. Paviljongen togs fram i samarbete 
med Svenskt Trä och hyllade trä som 
ett vackert, miljövänligt och hållbart 
material. På Form/Design Center  
visades en sektion av paviljongen i vår 
entré tillsammans med ritningar och 
bilder från Londonmässan.

TEXTIL ARKITEKTUR
13.11.19 – 12.01.20 
Utställningen Textil arkitektur visade 
resultatet av hur två arkitekter och 
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en textildesigner har samarbetat och 
experimenterat med att designa textila 
moduler för att förbättra ljudlandska-
pet i stadens rum. Forskningsprojektet, 
”Urban materialitet – mot nya samar-
beten i textil design och arkitektur”, 
finansierades genom Vetenskapsrådet/
Konstnärlig forskning, som pågick från 
2016 till 2019 och var förlagt till HDK 
– Högskolan för design och konsthant-
verk, Göteborgs universitet.

OHM – A PORCELAIN LIGHT STORY
15.11.19 – 12.01.20 
Det kreativa och dynamiska samarbe-
tet mellan det anrika skånska företa-
get Ifö Electric och designduon Johan 
och Nina Kauppi (Kauppi & Kauppi) 
har resulterat i belysningskollektionen 
Ohm; en serie tak-, vägg, och bords-
lampor i pressat porslin med glaserad 
yta och kupor av opal- och klarglas. En 

kollektion som sammanför tradition, 
hållbarhet och nytänkande. I utställ-
ningen visades kollektionen i sin helhet.

YARNY, MEDUSA OCH EN ELEFANT
07.12.19 – 01.03.20 
En utställning producerad av 
Illustratörcentrum och ArkDes i sam-
arbete med Form/Design Center om 
hantverket bakom svensk speldesign. 
Utställningen lyfter fram det visuella 
hantverket hos en grupp talangfulla 
formgivare inom ett av Sveriges mest 
betydelsefulla konstnärliga fält. 

För fördjupade presentationer av  
utställningar besök formdesigncenter.com
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BUTIK OCH TIDSKRIFTSCAFÉ

Form/Design Centers butik och 
tidskriftscafé bidrar till den viktiga 
helhetsupplevelsen av mötesplatsen 
och till stadens och regionens 
attraktivitet. Tidskriftscaféet har under 
året fortsatt varit en omtyckt plats 
för möten, fika och läsning dagtid 
och programaktiviteter kvällstid. 
I bokhyllorna återfinns ett stort 
antal svenska och internationella 
tidskrifter inom arkitektur, design, 
inredning, mode, slöjd, konst, trädgård 
och samhälle. I butikens galleri 
presenteras olika formgivare och 
producenter, nyheter, samarbeten och 
inspirationsutställningar.

I BUTIKENS GALLERI: 
BRODERIER/BRYDERIER
01.12.18 – 13.01.19 
Broderi av Kiwa Saito och ”Brodera ut 
texten” i butikens galleri. Kiwa Saito 
broderar med både allvarliga och fan-
tasifulla teman och låter gärna tråd och 
tyg berätta om henne, istället för att 
berätta själv. ”Brodera ut texten” alias 
Gisela Ståle började att brodera för att 
ha något för händerna när hon var sjuk-
skriven för utmattning. Hon leker med 
ord och broderar komiska eller tragiska 
budskap, som hon sen lägger ut i soci-
ala medier. ”Brodera ut texten” har idag 
över 18 000 följare i sociala medier.

I BUTIKENS GALLERI: 
UPCYCLING LIGHT DELUXE
02.02.19 – 03.03.19 
Lampor av Bettina Schori, glasformgi-
vare med passion för upcycling. Driven 
av en önskan att använda så få resurser 
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som möjligt, experimenterar Bettina 
med att omvandla och transformera 
kasserade material som hon kombinerar 
på ett överraskande sätt.

I BUTIKENS GALLERI: CIVILISATION – 
FÖR FÅFÄNGANS SKULL
09.03.19 – 07.04.19 
I det tvärdiciplinära verket Civilisation 
berättar konstnären Maria E Harrysson 
en parallell historia till den där männis-
kan självutnämnt överordnat sig natu-
ren. En betraktelse över de friheter vi 
tar oss varje dag, de som leder oss mot 
miljö- och klimatförändringar.

I BUTIKENS GALLERI: 
VASER – ÖPPNA KÄRL FÖR VÄXTER
13.04.19 – 09.06.19 
Butikens galleri lyfte fram vasen. I ut-
ställningen presenterades vaser i glas, 
keramik, papper och tyg av svenska 
formgivare.

I BUTIKENS GALLERI: 
SKÅNSK MUSEIKOLLEKTION
14.06.19 – 25.08.19 
Under 2018 parades 9 skånska 
formgivare ihop med 9 skånska museer 
och deras samlingar för att tillsammans 
skapa en skånsk museikollektion med 
lokalt tillverkade produkter. Samarbetet 

syftade till att ta fram produkter 
inspirerade av föremål i de skånska 
museernas samlingar som sedan skulle 
finnas till försäljning i museernas 
butiker som en samlad kollektion. 
Formgivarna är bosatta i Skåne och 
produkterna tillverkas ”lokalt”.

I BUTIKENS GALLERI: 
SVENSK BOKKONST
31.08.19 – 06.10.19 
Årligen utser föreningen Svensk 
Bokkonst 25 föredömligt producerade 
böcker. Butikens galleri lyfte fram och 
visade vinnarna publicerade under 2018. 

I BUTIKENS GALLERI: 
TAPETER AV LOTTAS TRÄD
12.10.19 – 17.11.19 
Nya tapetmönster av Lottas Träd för 
Photowall. Bakom Lottas Träd står 
Malmöbaserade Lotta Olsson (f. 1982), 
känd för sin unika tolkning av naturen 
som förvandlas till fantasifulla bilder  
av träd. 

15



16

SAMVERKAN OCH PROJEKT

Genom samverkan och utvecklingsprojekt arbetar Form/ Design 
Center fördjupat med gestaltad livsmiljö som aspekt men 
också med innehåll och teman som hållbarhet, produktion och 
konsumtion, branschstöttande aktiviteter och pedagogik.

SVERIGES ARKITEKTER PÅ 
FORM/DESIGN CENTER
Från och med 2019 har Sveriges 
Arkitekter ett regionalt kansli på Form/
Design Center. Verksamhetsledare 
Gunilla Kronvalls tjänst är finansierad av 
Sveriges Arkitekter. Syftet med när-
varon är att öka samverkan regionalt 
och nationellt samt att stärka debatten 
och diskussionen om ämnet arkitek-
tur, att komma närmare medlemmar i 
södra Sverige samt att kunna erbjuda 
medlemsservice på plats så som kur-
ser, seminarier, personlig rådgivning 
för anställda, chefer eller företagare. 
Under 2019 genomfördes två välbe-
sökta Arkitekturdagar med över 60 
föreläsare, debattörer och samarbets-
partners. Verksamheten samarbetar 
med akademi samt med privata och of-
fentliga aktörer i regionen för att driva 
branschfrågor, bland annat genom ett 
nätverk med 25 arkitektkontor i Malmö 
samt genom samarbete med kommu-
ner i och utanför tätorter. Inför en större 
utställning 2020 gick ett Open Call ut 
under hösten för att bjuda in arkitek-
ter att diskutera innovativ och hållbar 
arkitektur som samtidigt är förankrad i 
sin kulturella och arkitektoniska kontext 
i södra Sverige.

SYDSVENSKA NÄTVERKET
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 
Ronneby Konsthall, Vandalorum

SPOK SVERIGE
SPOK drivs sedan 2018 som en del 
av Form/Design Center löpande 
verksamhet. Under sensommaren 2019 
beviljades SPOK ett större anslag från 
Tillväxtverket för att kunna växla upp 
webbplattformen till SPOK Sverige 
under hösten. Målet med satsningen är 
att sprida plattformen nationellt med 
hjälp av ett nätverk av självgående, 
regionala hubbar som administrerar 
listningen av företag lokalt.  Under 
hösten har även innehållet till en SPOK 
bok om lokalproduktion tagits fram.

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.  Sharing Cities finansieras av 
Vinnova och genomförs i samverkan 
mellan näringsliv, offentlig sektor, uni-
versitet och institut. Under 2019 gjordes 
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två utställningssatsningar med syfte att 
sprida kunskap kring delningsekonomi; 
Utställningen Nimby där olika lösningar 
men också annorlunda infallsvink-
lar presenterades och Shareful Sege 
Park som öppnade med anledning av 
Sharing Cities Summit i oktober 2019 
med syfte att presentera utmaningar 
och förslag som arbetats fram inom 
olika fokusområden i Sege Park. 

SUSTAINORDIC
Ett nordiskt nätverksprojekt som 
drivs tillsammans med ArkDes. 
Projektet är finansierat av Nordiska 
Ministerrådet med utgångspunkt i 
Agenda 2030, punkt 12 med inriktning 
- Hållbar produktion och konsumtion. 
SUSTAINORDIC syftar till att stärka 
samverkan i Norden och främja pågå-
ende projekt inom hållbar utveckling. 
De nordiska parterna är DAC, DogA, 
Design Forum Finland och Iceland 

Design Centre. I februari 2019 lansera-
des The Nordic Report 01 på ArkDes 
och i Malmö där Jacob Trollbäck, grun-
dare av Trollbäck + CO och The New 
Division berättade om deras grafiska  
lösningar i arbetet med Agenda 2030 
och Mål 12 – hållbar produktion och 
konsumtion föreläste.

UTVALT 
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. Under 2019 avslutade utställ-
ningsturnén för Utvalt 2018 och Form/
Design Center tog över staffetpinnen 
som koordinator för Utvalt 2021.

SVENSKA DESIGNPAVILJONGEN VID LONDON DESIGN FAIR 2019
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DESIGNPEDAGOGIK – SAKKUNSKAP
Under våren 2019 formulerades ett 
uppdrag till extern part att ta fram 
ett designpedagogiskt underlag för 
en testpilot för skola (årskurs 4-6). 
Uppdraget gick till formgivarna Johan 
Lindberg och Kristina Schultz som i 
nära samarbete med Form/Design 
Center tog fram material och plane-
rade lektionsupplägg. Lärare bjöds in 
till rundabordssamtal för att ge ovär-
derlig input tidigt i processen gällande 
innehåll, upplägg och koppling till 
läroplan. Under hösten implementera-
des pilotprojektet Sakkunskap i några 
utvalda testklasser (totalt 13 tillfällen) 
vid sex skolor från olika platser i Skåne. 
Testlektionerna har sedan utvärderats, 
både via enkät till lärare, feedback  
från elever och internt för att under 
2020 ytterligare utvecklas och imple-
menteras i Form/Design Centers per-
manenta utbud.

SOUTHERN SWEDEN DESIGN DAYS
7–10 maj 2020 hålls första upplagan 
av Southern Sweden Design Days – 
ett nytt internationellt designevent i 
Malmö. Southern Sweden Design Days 
öppnar dörrarna till den kreativa syd-
svenska designregionen och bjuder 
in deltagare och besökare från hela 
världen. Southern Sweden Design 
Days 2020 är startskottet för ett årligt 
återkommande event som synliggör 
och bygger kunskap kring design – med 
fokus på hållbarhet, samverkan, utveck-
ling och innovation. Under fyra dagar 
fylls staden med utställningar, semina-
rier, nätverksevent och festligheter på 
en mängd olika platser.

WHAT MATTER_S 2.0
Ett projekt som syftar till att påvisa 
innovationskraften hos interdisciplinärt 
samarbete.  Genom en open call-pro-
cess och ett efterföljande matchma-
kingevent har sex designers och sex 
större tillverkande företag parats ihop 

för att ingå samarbeten under åtta 
månader med uppgiften att utifrån 
företagens spill/restmaterial som resurs 
utveckla nya koncept. Formgivare ges 
möjlighet till kontakt och samarbete 
med större företag i regionen, och före-
tagen ges möjligheten att se vinningen 
med att implementera ”design thinking” 
som metod för utveckling. Resultatet 
presenteras under Southern Sweden 
Design Days 2020.

MÖTE MED EN KOPP
Form/Design Center och Konsthant- 
verkscentrum driver gemensamt under 
två år projektet Möte med en kopp. 
Med start i oktober 2019 kommer sam-
manlagt sex koppar och dess upphovs-
personer att presenteras i Form/Design 
Centers café och butik som säsongens 
kopp. Projektet sätter koppen i fokus i 
syfte att lyfta mötet med det handgjor-
da och personen som står bakom. 

MENTORPROGRAM
Under 2019 genomförde Form/Design 
Center ett pilotprojekt i form av ett 
mentorprogram för designers verk-
samma i Skåne. Designers lämnade in 
förslag på 1 – 2 st önskade mentorer, 
baserade i Öresundsregionen. Form/
Design Center agerade förmedlare mel-
lan adepter och mentorer, undersökte 
möjligheten för lyckade matchning och 
initierade därefter kontakt dem emellan.

BUSINESS SPEED DATING
I samarbete med Tourism in Skåne 
har Form/Design Center under 2019 
fortsatt genomföra det uppskattade 
formatet Business Speed Dating - en 
serie nätverksträffar som skapar möten 
mellan designers och företag från olika 
näringar. Mötena sker utan förbehåll 
och deltagarna förbinder sig inte till 
något. Under 2019 hölls eventet vid tre 
tillfällen då formgivare gavs möjligheten 
att träffa representanter från utvalda 
branscher. 



För fördjupade presentationer av  
projekt besök formdesigncenter.com
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LONDON DESIGN FAIR
Form/Design Center agerade projektle-
dare för den svenska designpaviljongen 
vid London Design Fair i september 
2019. 12 sydsvenska designföretag, 
utvalda genom en open call-process, 
medverkade i paviljongen ritad av arki-
tektkontor Förstberg Ling. Paviljongen 
togs fram i nära samarbete med 
Svenskt Trä. Medverkande företag var 
A2, Aveva Design, Balzar Beskow, Ifö 
Electric, Konsthantverk Tyringe, Kristina 
Stark Industridesign, Mizetto, MUTANT, 
Nola, Nordgröna, Scandinavia Form och  
Studio Matilda Ekström. Den svenska 
designpaviljongen gav utställarna till- 
gång till över 29000 professionella 
besökare, däribland arkitekter, inredare, 
återförsäljare, agenter och journalister 
under London Design Festival. Sedan 
starten 2017 har satsningen vuxit till ett 
framträdande inslag på mässan. 

SKÅNE DESIGN STORIES
För att möta det växande internatio-
nella intresset för den dynamiska skån-
ska designscenen anordnade Tourism 
in Skåne och Form/Design Center i 
april 2019  en pressresa under namnet 
”Skåne Design Stories”. Nio interna-
tionella designjournalister/influencers 
bjöds in att spendera 3 dagar i Malmö 
och nordöstra Skåne för att uppleva allt 
från speed dating och matupplevelser 
med regionens spännande designers, 
till ett besök hos Kullaro + Hägghults 
diabasbrott och Wanås magiska 
skulpturpark.

DESIGNERS-IN-RESIDENCE: 
ODD MATTER
Inom ramen för Iaspis internationella 
residensprogram i Sverige kom design-
studion Odd Matter (Els Woldhek och 
Georgi Manassiev) till Malmö för en resi-
densvistelse under maj och juni månad 
med Form/Design Center som värd. 

ÅRETS FORMBÄRARE 2019
Svensk Form Syd (Form/Design 
Center) utsåg arkitektkontoret 
Förstberg Ling till Årets Formbärare 
2019 för förtjänstfull insats i fören-
ingens anda inom form-, design- och 
arkitekturområdet. 
Motivering:
”Med ett stramt och avskalat formspråk 
och med precision och stor respekt för 
material och hantverk såväl som rums-
lighet skapar Förstberg Ling arkitektur 
och formgivning som berör. En duo som 
naturligt rör sig i gränslandet mellan 
arkitektur och design och som bidrar till 
att sätta Malmö och södra Sverige på 
den internationella designkartan”.
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SAMARBETEN
Form/Design Center bygger sin verksamhet på samarbeten och 
samverkan; med andra institutioner, bransch, organisationer, 
akademi och offentlig sektor. Genom samverkan når verksam-
heten fler och framför allt nya grupper både digitalt och fysiskt. 

SAMARBETEN MED OFFENTLIG 
SEKTOR: 
• Boverket
• Event i Skåne
• Helsingborgs stad
• Invest in Skåne 
• Kommunförbundet Skåne
• Kristianstad kommun 
• Kulturdepartementet
• Kulturrådet
• Länsstyrelsen Skåne
• Malmö stad
• Region Skåne
• Svenska Institutet
• Sveriges Ambassad i Köpenhamn 
• Sveriges Ambassad i London
• Tourism in Skåne
• Visit Sweden
• Ystad kommun

SAMARBETEN MED INSTITUTIONER: 
• ArkDes
• DAC
• Design Forum Finland
• Designarkivet i Nybro
• DogA
• Iceland Design Centre
• Kalmar Konstmuseum
• Kulturcentrum Ronneby Konsthall
• Kulturparken Småland
• Rian designmuseum
• Röhsska museet
• Vandalorum

SAMARBETEN MED 
ORGANISATIONER/AKTÖRER: 
• Design Sweden
• Destinationssamverkan i Malmö
• Film i Skåne
• Illustratörcentrum
• KHVC (Konsthantverkscentrum)
• Konstnärsnämnden/Iaspis
• Media Evolution
• Skånes Hemslöjdsförbund
• Staden Malmös Hemslöjdsförening 
• Svensk Form
• Svenska Tecknare
• Sveriges Arkitekter

SAMARBETEN MED AKADEMI/
BILDNINGSFÖRBUND: 
• Folkuniversitetet
• Lunds Tekniska Högskola
• Lunds Universitet
• Malmö Universitet
• Mistra Urban Futures
• Mötesplats Social innovation
• Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp
• Tankesmedjan Movium

SAMARBETEN MED NÄRINGSLIV: 
• AFRY
• Akzo Nobel
• Blå Station
• Bruno Mathsson International
• Colourhouse
• Glimakra of Sweden
• Karl Andersson & Söner
• Minus 10 
• Nola Industrier
• Nätverket Malmös Arkitekter
• Skandiform
• String
• Swedese



TEMA DELNING – BO
Det tredje och sista seminariet i serien 
”Tema delning – planera, bygga, 
bo”. Om delningsekonomi ur ett 
boendeperspektiv med fokus på bland 
annat flexibla ytor, social hållbarhet, 
återbruk och framtidsspaningar. Talare: 
Daniel Wollin – återbruksdesigner, Ann 
Edberg – VD och grundare av Ett tak 
två generationer och Maja Manner – 
processtrateg inom samhällsutveckling 
hos ÅF.

MATERIAL DEPOT: 
WHAT MATTER_S #1
Inspirationsföreläsning med Marjan 
van Aubel och panelsamtal med desig-
ners och forskare från projektet What 
Matter_s.

MATERIAL DEPOT: 
WHAT MATTER_S #2
Inspirationsföreläsning med Marlène 
Huissoud och panelsamtal med desig-
ners och forskare från projektet What 
Matter_s.

MATERIAL DEPOT: PLASTICS
Inspirationsföreläsning med 
James Shaw och seminarium med 

fokus på materialet plast ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

FÖRELÄSNING: HANDVÄVNING SOM 
SKISSMETOD
Föreläsning med formgivaren och 
handväverskan Åsa Pärson med anled-
ning av utställningen ”Fabricate”.

BOKRELEASE: 
THE NORDIC REPORT 01
Bokrelease av The Nordic Report #1 
och föreläsning med Jakob Trollbäck, 
grundare av Trollbäck + CO och The 
New Division om arbetet med Agenda 
2030 och Mål 12 – hållbar produktion 
och konsumtion.

CREATIVE MORNINGS: SILENCE
Kristin Montagu-Evans och Teres 
Arvidsson från Infinite Yoga om hur 
vi kan kommunicera utan ord och i 
tystnad.

SEMINARIUM: 
LÖNESAMTAL FÖR ARKITEKTER
Kostnadsfritt medlemsseminarium ar-
rangerat av Sveriges Arkitekter, lett av 
förbundsjurister.

SEMINARIUM: 
OFFENTLIG UPPHANDLING
Ett seminarium som belyser temat 
offentlig upphandling både ur ett 
designer- och upphandlarperspektiv. 

PROGRAMAKTIVITETER

Form/Design Center erbjuder, i egen regi och tillsammans 
med samarbetspartners, ett brett utbud av programaktiviteter 
som föreläsningar, seminarier, workshops, visningar och 
studiebesök. Dessutom används mötesplatsen av en rad 
organisationer, akademi, offentlig sektor och branschaktörer 
för möten och sammankomster. Totalt genomfördes 180 
aktiviteter på Form/Design Center under 2019. Här följer  
ett urval:

KUNSKAP
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Presentationer av bl a Visma Opic, 
Upphandlingsmyndigheten, Region 
Skåne och Malmö stad samt ett design-
företag med erfarenhet från offentlig 
upphandling.

SEMINARIUM: BARNPERSPEKTIV PÅ 
GESTALTAD LIVSMILJÖ
Tankesmedjan Movium bjuder in till ett 
seminarium om barnperspektiv på ge-
staltad livsmiljö i samband med utställ-
ningen LEK!

ILLUSTRATÖRSCENTRUM – 
ANIMATIONSKURS
En animationskurs för 
Illustratörscentrums medlemmar.

BRANSCHFRUKOST *WAKE UP & 
SMELL THE COFFEE 
Frukostträff för branschutövare 
inom form, design och arkitektur. 
Inspirationsföreläsning med Malin Busck 
om resan med varumärket HI ON LIFE.

BUSINESS SPEED DATING: DESIGNERS 
+ ARKITEKTER
Form/Design Center, Tourism in Skåne 
och Sveriges Arkitekter bjuder in till 
speed dating mellan designers och ar-
kitekter. Ett tillfälle att konkret hitta nya 
affärskontakter och affärsmöjligheter. 
Mötena sker utan förbehåll och delta-
garna förbinder sig inte till något.

BUSINESS SPEED DATING: 
ILLUSTRATÖRER & FOTOGRAFER + 
REKLAMBYRÅER
Form/Design Center, Illustratörcentrum 
och Svenska Fotografers Förbund 
bjuder in till speed dating mellan 
Illustratörer + fotografer och reklam-
byråer. Ett tillfälle att konkret hitta nya 
affärskontakter och affärsmöjligheter. 

Mötena sker utan förbehåll och delta-
garna förbinder sig inte till något.

BUSINESS SPEED DATING: 
DESIGNERS + INTERNATIONELLA 
DESIGNJOURNALISTER
En del av pressresan Skåne Design 
Stories, då nio internationella design-
journalister/influencers är inbjudna att 
spendera tre dagar i Malmö och nord-
östra Skåne för att uppleva allt från 
speed dating och matupplevelser med 
regionens spännande designers, till ett 
besök hos Kullaro + Hägghults diabas-
brott och Wanås magiska skulpturpark.

WORKSHOP/KICK-OFF SOUTHERN 
SWEDEN DESIGN DAYS 2020
Workshop inför första upplagan av 
Southern Sweden Design Days – ett 
nytt internationellt designevent i Malmö 
våren 2020.

INFOMÖTE: SOUTHERN SWEDEN 
DESIGN DAYS
Infomöte om första upplagan av 
Southern Sweden Design Days – ett 
nytt internationellt designevent i Malmö 
våren 2020.

RIKSARKITEKTEN + KRUT & 
TJEJTRAPPAN
Kvällens gäst är riksarkitekt Helena 
Bjarnegård från Boverket. Kvällen 
gästas även av Karolina Nilsson och 
Victoria Percovich Gutierrez som före-
läser om KRUT – Malmö stadsbiblioteks 
nya ungdomsavdelning, samt Vesna 
Vasiljkovic som berättar om Tjejtrappan 
på Gustav Adolfs torg i Helsingborg

ÅRSMÖTE + PRISBELÖNT SKÅNSK 
ARKITEKTUR 2018
Efter mötet uppmärksammar vi fyra 

NÄTVERKSBYGGANDE 
AKTIVITETER

ABAR: 
SVERIGES ARKITEKTER SKÅNE
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skånska projekt som belönades med 
arkitekturpriser under 2018.

TEMA TRÄ + ÖPPNING PLOTS PRINT 
PROJECTIONS 
Med anledning av öppningen av  
utställningarna Plots Prints Projections 
och Woodland Sweden bjuder Sveriges 
Arkitekter Skåne in till ABAR på 
tema trä.

ÅRETS SIENAPRISTAGARE
Årets Sienapristagare presenteras, ett 
pris som delas ut sedan 1987 för att 
främja god utemiljö och tilldelas ett ob-
jekt och dess arkitekt. I år gick priset till 
Jubileumsparken i Göteborg. Vi får även 
höra Jessica Segerlund (Älvstranden 
Utveckling AB) och Kristoffer Nilsson 
(Stadsbyggnadskontoret) om fysiska 
relationella rum.

DET HÅLLBARA BRUNNSHÖG
I Brunnshög förvandlas 2 250 000 kvm 
mark till en hållbar stadsdel med
stort fokus på arkitektur och livsmiljö. 
Hör berättelsen om hur Lunds kommun 
arbetat för att den nya stadsdelen ska 
erbjuda ett hållbart boende med effek-
tivt resursutnyttjande av energi  
och material.

SKÅNES ARKITEKTURPRIS 2019
De nominerade till Skånes 
Arkitekturpris 2019 presenteras. Kvällen 
leds av jurymedlemmarna Caroline Dahl 
och Agneta Hammer.

MARCUS HORNIG I SAMTAL MED 
JULIA SVENSSON
Malmös nya stadsbyggnadsdirektör 
Marcus Horning i ett samtal under led-
ning av Julia Svensson, kulturchef HD/
Sydsvenskan.

ÅRSMÖTE + ARCHITECTS DECLARE
Sveriges Arkitekter Skåne och ABAR 
bjuder in till årsmöte och samtal för hur 
man kan få klimatnytta i arkitektarbetet. 

ARKITEKTURDAGAR 2019
Ett årligt arrangemang av Sveriges 
Arkitekter på Form/Design Center med 
syfte att bredda diskussionen om fram-
tidens arkitektur och arkitektens roll. 
Ett tiotal organisationer och nätverk 
i södra Sverige står för varsin timme i 
programmet som bland annat tar upp 
lek i staden, livsstilsförändringar och 
bostaden som rättighet.

LANSERING AV EUROPAN 15 I SKÅNE
Europan är en internationell tävling för 
arkitekter under 40 år som ger möj-
lighet att vara med och utforma våra 
framtida europeiska städer. Under kväl-
len presenteras sju svenska tävlings-
områden för årets omgång av Europan. 
Temat för årets tävling är den produk-
tiva staden.

ÄR MALMÖ PARKERNAS STAD – ÄVEN 
I FRAMTIDEN?
Skönhetsrådet i Malmö bjuder in till ett 
öppet samtal kring det gröna rummet i 
staden samt delar ut föreningens årliga 
pris. 

KULTUREN I STADSUTVECKLINGEN
Kulturen spelar en avgörande roll för ut-
vecklingen av vår hållbara framtid. Men 
vilket utrymme får den när vi planerar 
och utvecklar vårt samhälle? Dagen 
ingår i seminarieserien Hållbar stads-
utveckling som drivs av Region Skåne 
i samverkan med bland annat Fojab 
arkitekter, Trivector, Tyréns och ÅF.

ARKITEKTURFRUKOST
Johan Nilsson, stadsbyggnadschef 
Landskrona stad, berättar om stads-
byggande som verktyg för att vända 
en stads utveckling. Johan Nilsson 

ANDRA AKTIVITETER PÅ 
TEMA ARKITEKTUR OCH 
STADSUTVECKLING:
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  TORSDAG 5 SEPTEMBER

 9–10  FRUKOST serveras 
Samtal om stadsbyggnad och arkitekturpolitik 
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Emina Kovacic · Stadsarkitekt · Karlshamn 
Johan Nilsson · Stadsbyggnadschef · Landskrona 
Marcus Horning · Malmö stadsbyggnadsdirektör 
Moderator: Julia Svensson · Biträdande kulturchef · HD-Sydsvenskan

 10–11 Bostaden som rättighet  
 Malmö stad
Katrin Stjernfeldt Jammeh · kommunstyrelsens ordf · Malmö stad    
Kajsa Holst · Wingårdhs 
Anna Wachtmeister och Modan Akbarnazim · Meshwork 
Moderator: Marléne Engström · Bolots · Malmö stad 

 11–12 Arkitektur i musiken 
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center  
+ LSt produktion  
 Lennart Stenqvist · Musikanimatör 
Samuli Örnströmer · Solocellist · Malmö Symfoniorkester

 12–14 LUNCH serveras 
Fem omvärlds- och framtidsspaningar 
Sveriges Arkitekters Akademier
Anna Molén · Ordf. Akademin för Planering 
Åsa Haremst & Kristin Östberg · Akademin för Inredningsarkitektur 
Ulrika Åkerlund · Akademin för Landskapsarkitektur 
Kerstin Barup och Johan Bergkvist · Akademin för Kulturmiljö 
Helena Glantz · Ordf. Akademin för Arkitektur 
Moderator: Tatjana Joksimovic · Ordförande · Sveriges Arkitekter

 14–15  Stadsrum, digitalisering och upplevelse 
Malmö universitet K3 Interaktionsdesign
Simon Niedenthal · Docent 
Marika Hedemyr · Doktorand   
Moderator: Per Linde · Lektor

 15–16 Svensk träarkitektur i internationell kontext 
Svenskt Trä 
Carmen Izquierdo · Ordförande jury Träpriset 2020 
Mikael Ling · Förstberg Ling 
David Valldeby · Redaktör Trä!

 16–17 Om konstens och naturens värden  
Konstkiosk + Hovdala Vandringscentrum 
Institutionen för landskapsarkitektur,  
planering och förvaltning, SLU Alnarp
 Lars-Erik Williams · Ekolog · Hässleholms kommun 
Christel Lundberg · Konstnär och producent · Malmö 
Moderator: Caroline Dahl · Doktorand · SLU Landskap

 17.30 Kortfilmer på tema arkitektur,  
dans och urban design (ej live på webben) 
ArchFilm Lund
Emilie Carlsson Gras · Direktör · ArchFilm Lund 
Cecilia Malmström Olsson · Verksamhetsledare · Danscentrum Väst

  ONSDAG 4 SEPTEMBER
 
 9–10  FRUKOST serveras 

Visning av utställningen LEK! (ej live på webben) 
Form/Design Center

 10–11 Tre perspektiv på lek i staden 
LEK!
Helle Nebelong · Helle Nebelong Landscape Architecture 
Anna Lenninger · Lenninger lek & landskap 
Erik Hannerz · Lektor sociologi · Lunds universitet 
Moderator: Titti Olsson · Chefred STAD · Tankesmedjan Movium · SLU

 11–12  Att kommunicera de mervärden som arkitekturen 
skapar för samhället 
Akademisk Arkitektforening  
+ Danske Arkitektvirksomheder
Lene Espersen · VD Danske Arkitektvirksomheder

Arkitektur i Danmark - Trendspaning och politik
Lars Autrup · Direktör · Akademisk Arkitektforening

 12–13  LUNCH serveras 
Lansering: Arena Arkitektur och  
Gestaltad Livsmiljö 
Boverket
Helena Bjarnegård · Riksarkitekt 
Micael Nilsson · Expert 
Daniel André · Utredare  
Caroline Stiegsdotter · Uppdragsledare  
Sonia Andersson · Uppdragsledare

 13–14 Nationella noder och regionala mötesplatser  
för gestaltad livsmiljö 
 Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Linda Kummel · Funktionsansvarig ArkDes Think Tank 
Jonas Olsson · Producent ArkDes 
Nina Due · Museichef Röhsska museet 
Dorte Bo Bojesen · VD Form/Design Center 
Gunilla Kronvall · Verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på  
Form/Design Center 
Moderator: Tobias Olsson · Förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

 14–15  Natur och Arkitektur 
Nätverket Malmös Arkitekter
Rasmus Vincentz · Co-founder · Habitats 
Marianne Mueller · Jens Casper · Casper Mueller Kneer Architects 
Moderator: Alexander Lenre Simittchiev · Stadstudio

 15–16 Metoder i arkitekturforskning och praktik 
 Lunds universitet, Institutionen för arkitektur  
och byggd miljö
Gunnar Sandin · Docent 
Ana Goidea · Doktorand 
Pimkamol Mattsson · Post-doc forskare 
Moderator: Per-Johan Dahl · Lektor

 16–17  Livsstilsförändringar och fastighetsbranschens 
framtid 
Fastighetsägarna Syd
Daniel Evertsson · Fastighetsutvecklare · Svenska Hus 
Eric Sjöstedt · Affärsområdeschef handel · Vasakronan 
Susanne Rikardsson · VD Fastighetsägarna Syd 
Moderator: Anna Wiking · Näringspolitisk chef  
Fastighetsägarna Syd

 17.00 More than Enough: Architecture after Growth 
ABAR Sveriges Arkitekter Skåne 
Phineas Harper · Chief co-curator of the Oslo Triennale 2019
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är utbildad planeringsarkitekt från 
Blekinge Tekniska Högskola och har 
arbetat i Landskrona stad sedan 2011, 
först som planarkitekt, därefter som 
planchef och sedan två år tillbaka som 
stadsbyggnadschef.

FRÅGA EN ARKITEKT 
(37 TILLFÄLLEN)
Sveriges Arkitekter på Form/Design 
Center bjuder på gratis arkitektrådgiv-
ning med arkitekt Hans Boman,  

#24
Temat Kraftsamling – vad händer när 
medborgarna tar saken i egna händer?
Ett samtal om att engagera sig i sin 
stad med Vlora Makolli, juridikstude-
rande vid Lunds universitet, samt ung-
domsdelegat i FN:s hållbarhetsforum 
HLPF 2019. Vlora Makolli var en av dem 
som deltog i det uppmärksammade 
dialogprojektet Rosens röda matta i 
Malmö.

#25
Temat Människans natur – våra spår på 
planeten går inte att sudda ut. Vi lever 
i en ny geologisk epok – antropocen. 
Människan lämnar outplånliga spår på 
jorden. Katastrof eller möjlighet? Möt 
STAD:s redaktion i en framtidsspaning. 
Vilka frågor är viktigast i stadsutveck-
lingen de närmaste åren? 

#26
Vi bjuder på samtal om aktuella ämnen 
med intressanta personer. Denna gång 
med tema Gatans rum – lek med sta-
dens gränser. När man pratar om lek 
med sociologen Erik Hannerz känner 
han sig hemma. Han forskar om sub-
kulturer, som han ser som en lek med 
identitet i stadsrummet. Erik Hannerz 

är biträdande lektor och forskare vid 
Lunds universitet

#27
Temat Rätten till ett hem. Bostaden har 
blivit handelsvara men ett hem hand-
lar om mer än pengar – och mer än 
tak över huvudet. Möt filmaren Fredrik 
Gertten vars dokumentär Push just nu 
går på biograferna.

UP-CYKEL-ING, 
En inspirationskväll i återbrukets 
tecken! Skapa nya ting av återvunna 
cykelslangar.

GÖR NÅGOT NYTT AV NÅGOT 
GAMMALT
Med elkablar, plastflaskor och papper 
gör vi smycken där endast fantasin sät-
ter gränserna.

ÅTERVINN DINA GARNRESTER
Ett kreativt slöjdhäng där vi träffas och 
inspirerar till nya slöjdprojekt. Under 
kvällen tar du del av tips och idéer hur 
du återvinner dina garnrester och kan-
ske vill du byta material med någon?

DEKORATIV SASHIKO / BORO
Prova på japanskt sashikobrode-
ri. Ledare under kvällen är Hanna 
Runnqvist.
Sashiko är det japanska uttrycket för 
“små stick” och är en gammal teknik att 
med enkla förstygn brodera ihop flera 
lager tyg för att lappa, laga, förstärka 
och/eller dekorera textil med grafiska 
broderimönster. 

FÖRELÄSNING: PETER JOHANSSON
Peter Johansson utforskade svenskhe-
ten i sitt tidiga konstnärskap. I skulptu-
rer och installationer arbetar han med 

SLÄPPMINGEL TIDSKRIFTEN STAD: 
TANKESMEDJAN MOVIUM, SLU

INSPIRATIONSKVÄLLAR: SMH
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de svenska företeelserna dalahästar, 
kurbits, falukorv, folkdans, röda stugor 
och problematiserar svenskheten och 
rasism.

SLÖJDHÄNG: TILLVERKA EN 
FESTSPIRA
Skapa festspiror av återbruksmaterial. 

WORLD WIDE KNIT IN PUBLIC DAY
En internationell temadag som främjar 
stickning. Världsstickningsdagen infaller 
under den andra lördagen i juni varje år 
med över tusen sammankomster i över 
femtio länder.

KNÄPPA KNAPPAR MED KARIN
Kom och lär dig sy trådknappar och 
klädda knappar. Karin Eldforsen visar 
hur du själv tillverkar knappar av tråd 
och tygbitar. Låt inspirationen flöda och 
förnya din garderob.

FÖRELÄSNING: JONATAN HEDETOFT
En kväll med den slöjdande material- 
designern Jonatan Hedetoft. I hans 
föreläsning ”Andra vågens slöjd” berät-
tar han om slöjden som metod i design-
processen och hur dessa två kan stärka 
och förmedla känslor.

GÖR EN MOBIL
Det är fortfarande mörkt ute och för 
att hjälpa ljuset på traven bygger vi en 
mobil av återbruksmaterial.

KORSA TRÅDAR 
(3 TILLFÄLLEN UNDER V.8)
Kom och prova på vävning! Vi 
börjar med att gemensamt titta på Åsa 
Pärsons utställning Fabricate med små 
vävprover, därefter testar vi att väva 
själva. Vi experimenterar med både 
runda och fyrkantiga vävar och ser  

vad som händer när vi blandar olika 
färger och material.

SKAPA MÖNSTER
Vi tittar tillsammans på mönster gjorda 
av formgivare som till exempel Josef 
Frank, Viola Gråsten och Stig Lindberg. 
Sen ritar, målar och klipper vi själva 
mönster som kan repeteras på samma 
sätt som det görs på tapeter och tyger.

BYGGA BO
Vi bygger insektshotell!

SY EN BOK
Vi visar en enkel teknik där fina papper, 
nål och tråd används till att göra ett 
enarks- eller tvåarkshäfte som blir en 
praktisk anteckningsbok.

LERSKULPTURER
Gör din egen lera och skapa fantasifulla 
lerskulpturer! Efter ett besök i konstin-
stallationen Rådet för ödesfrågor till-
verkar vi tillsammans ”skafferilera” och 
skapar verk inspirerade av lerfigurerna i 
utställningen.

GÖR EN YARNY
I samband med öppningen av utställ-
ningen Yarny, Medusa och en elefant 
gör vi egna garnfigurer inspirerade av 
spelkaraktären Yarny.

BYGGLEK PÅ HEDMANSKA GÅRDEN 
(3 TILLFÄLLEN)
Med anledning av utställningen LEK! är 
alla barn välkomna att bygga en egen 
lekplats på Form/Design Centers gård! 
Detta är en repris på den bygglek som 
1976 uppfördes på samma plats.

FORMA! FÖR BARN

ANDRA PROGRAMAKTIVITETER 
FÖR BARN:
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WORKSHOP: ÅTERSKAPA 
(2 TILLFÄLLEN)
Återskapa arrangerar workshops för 
skolklasser med anledning av utställ-
ningen The Age of…

BÄSTA BIENNALEN: KOREOGRAFI 
FÖR ETT FÖREMÅL 
(2 TILLFÄLLEN UNDER HÖSTLOV)
Med anledning av Matilda Haritz 
Svensons utställning Rådet för ödes-
frågor visas akten Koreografi för ett 
föremål.

VERNISSAGER: 
WHAT MATTER_S
THE AGE OF…
SOMMARVERNISSAGE: UNG SVENSK 
FORM
MALMÖ GALLERINATT

TEBJUDNING + SAMTAL: BOPRISET
Med anledning av att Form/Design 
Center presenterar de 10 toppkan-
didaterna i det nyinstiftade Bopriset 
bjuder vi in till tebjudning och sam-
tal. Moa Andersson, verksamhetsle-
dare Boinstitutet och Christer Larsson, 
jurymedlem Bopriset, diskuterar 
Boinstitutet, Josef Frank-kopplingen 
och priset. 

LUNCHINVIGNING: NIMBY & 
PERFORMANCE THOMAS ÖBERG 
(BOB HUND)
Lunchinvigning av utställningen NIMBY 
(Not In My Backyard)! Thomas Öberg 
(Bob Hund) inviger, pratar, gapar och 
dansar kring delningsekonomi.

FINISSAGE: PLOTS PRINTS 
PROJECTIONS – DISPLACED
Samtal om trä och arkitektur:
Ulrika Karlsson, curator Plots Prints 

Projections och professor i arkitektur 
vid KTH, introducerar och pratar om 
vad det innebär att förflytta en ut-
ställning. Fredrik Benesch, In Praise 
of Shadows, berättar om paviljongen 
i Serra del Giardini. Eva Haraldsson, 
Arkitektbolaget Växjö, presenterar 
kontorets träprojekt och de träsats-
ningar som görs i Småland. Anna Ervast 
Öberg, Folkhem Trä/Veidekke, berättar 
om paviljongen Loggia D’Ombra i Ör.

LUNCHÖPPNING TEXTIL ARKITEKTUR
Forskarna Kristina Fridh – arkitekt, 
tekn. dr, forskare, HDK – Högskolan för 
design och konsthantverk, Margareta 
Zetterblom – textildesigner, fil. dr, 
forskare och universitetslektor vid 
Textilhögskolan i Borås och Paula 
Femenías – arkitekt, docent och fors-
kare, Byggnadsdesign, Arkitektur och 
samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tek-
niska högskola berättar om forsknings-
projektet ”Urban materialitet – mot 
nya samarbeten inom textil design och 
arkitektur”. 

VERNISSAGE: 
OHM – A PORCELAIN LIGHT STORY
Designduon Kauppi & Kauppi presente-
rar belysningsserien Ohm och berättar 
tillsammans med Anders Öringe, VD  
Ifö Electric, om samarbetet där det 
skånska företagets klassiska produkter 
inspirerat till en kollektion som 
sammanför tradition, hållbarhet och 
nytänkande.

ÖPPNINGAR, MINGEL OCH EVENT
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ALMEDALEN: ETT HÅLLBART 
SAMHÄLLE – VILKEN ROLL HAR 
DESIGN I OMSTÄLLNINGEN?
Design Sweden, Form/Design Center, 
Svensk Form, Svensk Form Gotland och 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign 
bjuder in till frukost med syfte att ge-
mensamt ge nya perspektiv och skapa 
insikter om hur design kan vara ett 
verktyg i omställningen till ett håll-
bart samhälle. 

MALMÖ KONSTHALL: 
ARTIST TALK ODD MATTER
Föreläsning med Form/Design Centers 
Designers in Residence; holländska de-
signstudion Odd Matter. 

KULTURCENTRUM RONNEBY 
KONSTHALL: KREATIV WORKSHOP + 
FÖRELÄSNING
Workshop för barn och en föreläsning 
med Anne Elmdahl som arrangeras i 
samband med utställningen Utvalt.

C40 WORLD MAYORS SUMMIT: 
SUSTAINORDIC  
Samtal om globala hållbara lösningar i 
samverkan med den danska projektpar-
ten DAC i Köpenhamn.

EVENEMANG UTANFÖR HUSET

För fördjupade presentationer av  
program besök formdesigncenter.com
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STYRELSEN FRÅN ÅRSMÖTET
• Monica von Schmalensee, ordförande
• Gunilla Kronvall, Atelier 01 arkitektur, ordförande Sveriges Arkitekter Skåne, vice ordf.
• Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center
• Clara Åhlvik, kulturstrateg
• Daniel Byström, designer Design Nation, styrelseledamot Design Sweden
• Kajsa Bengtson, kommunikations- och innovationsstrateg 
• Jenny Nordberg, industridesigner MFA
• Leif Jakobsson, fil. mag.
• Terese Alstin, adjungerad personalrepresentant

Sekreterare och kassaförvaltare: 
• Dorte Bo Bojesen 

REVISORER
• Jesper Lindvall, Revelino AB 
• Claes Carlsson, Malmö stad 

Revisorssuppleant:
• Jenny Åberg, Revelino AB

EKONOMI

Form/Design Centers offentliga stöd har sedan 2000-talet 
successivt ökat och verksamheten har, inte minst tack vare det 
statliga uppdraget, tagit nya steg. I syfte att denna positiva ut-
veckling ska kunna fortsätta är det dock angeläget att graden 
av långsiktigt stabil ekonomi förbättras. Under 2019 omsatte 
föreningen 17,6 mkr och redovisar ett underskott med 289 609 
kr. Detta gör att det egna kapitalet i bokslutet uppgår till  
1 044 074 kr. Soliditeten ligger på 35 %.
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MEDARBETARE
Fast personal:
• Terese Alstin 
• Dorte Bo Bojesen  
• Emma Elinsrå
• Daniel Engvall
• Håkon Garpestad
• Anna Gudmundsdottir
• Björn Göransson
• Michaela Halvegård
• Marina Jackler
• Pontus Rondahl
• Johanna Sjögren Duthy 
• Åsa Sävbrand
• Johanna Ternerblom
• Sussi Täck
• Helena Uesson
• Maria Vieweg
 
Extra personal:
• Ako Aref
• Marcus Brunström
• Joline Bäcker

• Nina Christensen
• Jenny Ekdahl
• Eva Eriksson
• Samuel Fagerberg
• Lina Gustafson
• Elin Göransson 
• Maria E Harrysson
• Amanda Holmér 
• Pia Högman
• Sandra Liljegren Gonçalves
• Susanna Lund Edling
• Rahim Pimpong
• Erlend Rödsten
• Andrea Santivanez
• Linda Soondra
• Sophia Sundqvist
• Viktor Strand
• Fabian Svensson Lundmark
• Rebecca Törngren
• Victor Isaksson Pirtti

 
 
  RESULTAT OCH STÄLLNING 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Rörelsens intäkter, tkr 17 571  16 538 13 205 12 838 10 769 

Resultat efter finansiella poster, tkr -290 220 15 483 -501 

Balansomslutning, tkr 2 982 3 446 2 822 2 814 2 478 

Soliditet 35% 39 % 39 % 39 % 25 %  

Medelantal anställda 17 17 15 15 14 

      

      

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
 

Till föreningens förfogande står följande vinstmedel:   

Balanserad vinst 1 333 683   

Årets resultat -289 609   

Kronor 1 044 074   
    

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så     

att i ny räkning överförs  1 044 074   

     

     

RESULTATRÄKNING Not 2019  2018 
     

Rörelsens intäkter     

Försäljning butik och servering  1 877 203  1 886 885 

Hyror, permanenta utställare  117 394  103 501 

Separata utställningar  124 869  174 779 

Utvecklingsprojekt  3 452 523  2 306 978 

Nod  300 000  112 000 

Program  0  7 000 

Event  206 767  268 116 

Anslag och bidrag:  11 492 777  11 678 835 

   Malmö Stad   2 775 000  2 764 000  

   Kultur Skåne 5 490 000  5 490 000  

   Statens kulturråd 0  200 000  

   Kulturdepartementet 3 000 000  3 000 000  

   Svensk Form 30 000  30 000  

   Lönebidrag 197 777  194 835  

  17 571 533  16 538 094 

Rörelsens kostnader     

Handelsvaror  -1 259 571  -1 266 685 

Övriga externa kostnader  -6 571 626  -5 814 050 

Personalkostnader 2,3 -10 003 206  -9 198 166 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4,5        -26 496        -38 754 

  -17 860 899  -16 317 655 
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Rörelseresultat  -289 366  220 439 
     

Resultat från finansiella investeringar     

Ränteintäkter  0  0 

Räntekostnader             -243            -150 

  -243  -150 
     

Resultat efter finansiella poster  -289 609  220 289 
     

Årets resultat  -289 609  220 289 

     

     

     

BALANSRÄKNING Not 2019-12-31  2018-12-31 

TTiillllggåånnggaarr      

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar: 5    

Maskiner och inventarier  55 356  81 852 
     

Summa anläggningstillgångar  55 356  81 852 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager:     

Färdiga varor och handelsvaror  218 380  238 236 
     

Kortfristiga fordringar:     

Kundfordringar  444 955  170 063 

Skattefordran     

Övriga fordringar  301 799  34 674 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6  1 136 318     545 791 

  1 883 072  750 528 
     

Kassa och bank  825 593  2 375 445 
     

Summa omsättningstillgångar  2 927 045  3 364 209 

     

SSuummmmaa  ttiillllggåånnggaarr   2 982 401  3 446 061 
     

FFöörreenniinnggeennss  kkaappiittaall  oocchh  sskkuullddeerr      

Föreningens kapital 7    

Balanserad vinst  1 133 683  1 113 394 

Årets resultat  -289 609      220 289 

  1 044 074  1 333 683 
     

SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall   1 044 074  1 333 683 
     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  223 101  168 359 
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Rörelseresultat  -289 366  220 439 
     

Resultat från finansiella investeringar     

Ränteintäkter  0  0 

Räntekostnader             -243            -150 

  -243  -150 
     

Resultat efter finansiella poster  -289 609  220 289 
     

Årets resultat  -289 609  220 289 

     

     

     

BALANSRÄKNING Not 2019-12-31  2018-12-31 

TTiillllggåånnggaarr      

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar: 5    

Maskiner och inventarier  55 356  81 852 
     

Summa anläggningstillgångar  55 356  81 852 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager:     

Färdiga varor och handelsvaror  218 380  238 236 
     

Kortfristiga fordringar:     

Kundfordringar  444 955  170 063 

Skattefordran     

Övriga fordringar  301 799  34 674 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6  1 136 318     545 791 

  1 883 072  750 528 
     

Kassa och bank  825 593  2 375 445 
     

Summa omsättningstillgångar  2 927 045  3 364 209 

     

SSuummmmaa  ttiillllggåånnggaarr   2 982 401  3 446 061 
     

FFöörreenniinnggeennss  kkaappiittaall  oocchh  sskkuullddeerr      

Föreningens kapital 7    

Balanserad vinst  1 133 683  1 113 394 

Årets resultat  -289 609      220 289 

  1 044 074  1 333 683 
     

SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall   1 044 074  1 333 683 
     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  223 101  168 359 

Skatteskuld  78 693  50 826 

Övriga skulder  211 656  191 846 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 424 877   1 701 346 

Summa kortfristiga skulder  1 938 327  2 112 377 
     

Summa eget kapital och skulder  2 982 401  3 446 061 
     

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  2019  2018 

  Män  4  4 

  Kvinnor  14  13 

  18  17 

     

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader     

Löner och andra ersättningar    2018 

  Styrelsen och VD   745 827  664 084 

  Övriga anställda    6 472 043  5 919 736 

  Projektbidrag för lön    -200 530     -135 659 

  7 017 340  6 448 161 

Sociala kostnader     

  Pensionskostnader för styrelsen och VD  170 377  66 491 

  Pensionskostnader för övriga anställda  442 090  424 253 

  Sociala avgifter enligt lag och avtal  2 427 044  2 236 460 

  Sociala avgifter för projektbidrag      -80 212       -54 264 

  2 959 299  2 672 940 
     

Personalkostnader totalt  9 976 639  9 121 101 
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Skatteskuld  78 693  50 826 
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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  2019  2018 

  Män  4  4 

  Kvinnor  14  13 

  18  17 

     

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader     

Löner och andra ersättningar    2018 

  Styrelsen och VD   745 827  664 084 

  Övriga anställda    6 472 043  5 919 736 

  Projektbidrag för lön    -200 530     -135 659 

  7 017 340  6 448 161 

Sociala kostnader     

  Pensionskostnader för styrelsen och VD  170 377  66 491 

  Pensionskostnader för övriga anställda  442 090  424 253 

  Sociala avgifter enligt lag och avtal  2 427 044  2 236 460 

  Sociala avgifter för projektbidrag      -80 212       -54 264 

  2 959 299  2 672 940 
     

Personalkostnader totalt  9 976 639  9 121 101 

     

     
Könsfördelning i företagsledningen     

I föreningens styrelse:  2019  2018 

  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  2019-12-31  2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  1 123 864  1 123 864 

Inköp  0  0 

Försäljning/utrangering       -74 171                                      0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 049 693  1 123 864 

     

Ingående avskrivningar  -1 042 012  -1 003 258 

Årets avskrivningar  -26 496  -38 754 

Försäljning/utrangering        74 171                    0 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -994 337  -1 042 012 

     

Utgående planenligt restvärde  55 356  81 852 

     

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

  2019  2018 

Förutbetalda kostnader  551 213  521 893 

Upplupna intäkter    585 105     23 898 

  1 136 318  545 791 

     

Not 7 Föreningens kapital  2019  2018 

Belopp vid årets ingång  1 333 683   1 113 394 

Resultatdisposition:     

Årets resultat    -289 609      220 289 

Belopp vid årets utgång  1 044 073  1 333 683 

     

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

  2019  2018 

Upplupna kostnader  883 407  688 197 

Förutbetalda intäkter  541 470    1 013 149 

  1 424 877  1 701 346 
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Könsfördelning i företagsledningen     
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  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  2019-12-31  2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  1 123 864  1 123 864 

Inköp  0  0 

Försäljning/utrangering       -74 171                                      0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 049 693  1 123 864 

     

Ingående avskrivningar  -1 042 012  -1 003 258 

Årets avskrivningar  -26 496  -38 754 

Försäljning/utrangering        74 171                    0 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -994 337  -1 042 012 

     

Utgående planenligt restvärde  55 356  81 852 

     

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

  2019  2018 

Förutbetalda kostnader  551 213  521 893 

Upplupna intäkter    585 105     23 898 

  1 136 318  545 791 

     

Not 7 Föreningens kapital  2019  2018 

Belopp vid årets ingång  1 333 683   1 113 394 

Resultatdisposition:     

Årets resultat    -289 609      220 289 

Belopp vid årets utgång  1 044 073  1 333 683 

     

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

  2019  2018 

Upplupna kostnader  883 407  688 197 

Förutbetalda intäkter  541 470    1 013 149 

  1 424 877  1 701 346 
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Not 9 Nyckeltalsdefinitioner     

Soliditet     

Föreningens kapital i procent av balansomslutningen.   

   

   

Malmö den 9 mars 2020   

   

   

   

   

Dorte Bo Bojesen  Monica von Schmalensee Gunilla Kronvall  

   

   

   

   

Clara Åhlvik Daniel Byström Jenny Nordberg 

   

   

   

   

Kajsa Bengtson Leif Jakobsson  

   

   

   

   

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 mars 2020 

   

   

   

   

Jesper Lindvall  Claes Carlsson  

Auktoriserad revisor          Malmö stads revisor  
 
 

Jesper Lindvall
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