
Mötesplatsen för arkitektur, 
design och konsthantverk
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Form/Design Center i Malmö är den främsta 
plattformen för arkitektur, design och konsthantverk 
i södra Sverige. Som en öppen och inkluderande 
mötesplats riktar vi oss till en bred allmänhet i 
alla åldrar och utgör samtidigt ett centralt nav för 
branschaktörer. Genom utställningar, program-
verksamhet, utvecklingsprojekt och tvärsektoriella 
samarbeten förmedlar och stärker vi våra ämnes-
områden regionalt, nationellt och internationellt.

Form/Design Center startades 1964 som en del av 
den ideella föreningen Svensk Form och drivs idag 
med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, 
Region Skåne och Statens kulturråd. 2018 utsågs 
Form/Design Center av regeringen till en nationell 
nod för gestaltad livsmiljö. 

Vår verksamhet är en unik kunskapsresurs som bidrar 
till ökad medvetenhet om utformningen av platserna 
där vi bor, arbetar och lever våra liv. I samverkan 
med offentlig sektor, akademi, näringsliv och olika 
organisationer arbetar vi aktivt för att generera nya 
perspektiv och modeller för en hållbar framtid.

Form/Design Center

Bild omslag: Utställningen 
’DESIRE’ visar 30 idéer 
om framtidens arkitektur 
och livsmiljö.
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Publik verksamhet

Med central placering mitt i Malmö är Form/Design 
Center en självklar mötesplats som årligen lockar 
många besökare. Här får såväl lokalinvånare 
som turister och professionella utövare ta del av 
samtida arkitektur, design och konsthantverk i en 
kulturhistorisk miljö. I det gamla sädesmagasinet på 
Hedmanska gården vid Lilla Torg finns tre publika 
våningsplan med utställningar, programverksamhet, 
butik och tidskriftscafé – samtliga med fri entré, 
tillgänglighetsanpassade och öppna för alla. 

Besökare/år
110 000+ 

Utställningar/år
25+ 

Arrangemang/år
150+
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Utställningar Med fokus på samtid och framtid syftar vårt 
utställningsprogram till att tillgängliggöra kunskap 
och inspirera, men också väcka samtal om aktuella 
frågor inom våra ämnesområden – inte minst 
med koppling till gestaltad livsmiljö. De senaste 
åren har vi belyst allt från nya innovativa material 
till förtätning av och plats för lek i staden. Fokus 
ligger ofta på process och hållbarhet snarare än 
färdigt resultat.

Examensprojekt från regionens  
arkitekt- och designutbildningar.

Verket 17 000 av 
det multikulturella 
Skaparkollektivet 

Forma i Lund – en 
installation gjord 

tillsammans med över 
1 500 konstnärer.

  PUBLIK VERKSAMHET
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Utställningen ’Plots Prints 
Projections’ belyser 
trä som material vid 
byggandet av våra städer 
ur ett klimatmässigt och 
arkitektoniskt perspektiv.

Utställningen ’IS THIS…?’ visar 
textila verk av KONTEMPO.



10 11

Program och 
pedagogik

Varje år arrangerar Form/Design Center en 
omfattande programverksamhet, både med 
utgångspunkt i utställningarna och i den pågående 
kultur- och samhällsdebatten. Genom visningar, 
workshops, föreläsningar och samtal erbjuder vi 
publiken ytterligare fördjupning som främjar dialog och 
ökad delaktighet. Programaktiviteterna arrangeras till 
stor del i samverkan med olika organisationer, akademi, 
näringsliv och offentlig sektor. 

Parallellt med den publika programverksamheten 
arbetar Form/Design Center aktivt med att utveckla en 
pedagogisk plattform riktad mot skola. Målsättningen 
är att ge barn och unga insikt i och kunskap om hållbar 
konsumtion och produktion; att visa på att design inte 
bara handlar om yta utan också kan göra skillnad.

Barn bygger en egen 
lekplats på Hedmanska 
gården i samband med 
utställningen ’LEK!’ om 
design för lek i staden.

Föreläsning om innovativa material med 
Londonbaserade designern Marlène Huissoud.

  PUBLIK VERKSAMHET
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’FORMA!’ är Form/Design Centers barn- och familje-
verksamhet med bas i pågående utställningar.

Föreläsning med 
Phineas Harper. 
Sveriges Arkitekter 
Skåne anordnar 
regelbundet ABAR 
– kvällar med mingel 
och föreläsningar på  
Form/Design Center. 



14 15

Branschfrämjande 
satsningar

Form/Design Center fokuserar löpande på att skapa 
nya möjligheter för professionella utövare inom 
arkitektur, design och konsthantverk. Med format som 
Business speed dating och mentorprogram bidrar vi till 
kompetensutveckling och affärsmässiga nätverk som 
banar väg för nya samarbeten mellan formgivare och 
företag. 2019 etablerade Sveriges Arkitekter sitt första 
regionala kansli utanför Stockholm på Form/Design 
Center i Malmö.

De senaste åren har vi i samverkan med olika aktörer 
initierat en rad plattformar och projekt för att stärka  
och synliggöra de kulturella och kreativa näringarna. 
Målet är att främja samarbete, utveckling och hållbar 
tillväxt regionalt, nationellt och internationellt. 

Den svenska 
designpaviljongen på 
London Design Fair 
arrangerad av  
Form/Design Center.

Business speed dating skapar möten mellan designers 
och potentiella uppdragsgivare från olika näringar.
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Southern Sweden Design Days är ett nytt årligt 
återkommande designevent som invigs i maj 2021. 
Projektet öppnar dörrarna till den kreativa sydsvenska 
designregionen och bjuder in deltagare och besökare 
från hela världen. Under fyra dagar fylls Malmö med 
utställningar, seminarier och nätverksträffar med syfte 
att främja innovativ utveckling, synliggöra aktörer och 
samtidigt bygga kunskap kring design.

Deltagare samlas på 
Form/Design Center 
inför Southern Sweden 
Design Days.

HI ON LIFE presenterar en 
lokalt tillverkad kollektion 
med fotokonst av IRIKA.

  BRANSCHFRÄMJANDE SATSNINGAR
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SPOK är en rikstäckande digital plattform för hållbar 
produktion och konsumtion som syftar till att samla 
och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, 
från slöjd till industri. Form/Design Center leder 
utvecklingsarbetet med hjälp av ett nätverk av 
självgående regionala hubbar runt om i landet. SPOK 
grundades av industridesignern Jenny Nordberg, 
som också är projektets kreativa ledare. Genom 
SPOK främjas lokal tillverkning, vilket resulterar i fler 
produktions- och arbetstillfällen, regional profilering 
och framförallt en mer hållbar värld.

Svetsperformance från lansering av SPOK Sverige.

  BRANSCHFRÄMJANDE SATSNINGAR

SPOK/BOK är en handbok i 
designdriven lokalproduktion.
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Utvalt i Syd är ett nioårigt projekt som drivs i 
samarbete med Konsthantverkscentrum och Skånes 
Hemslöjdsförbund. Projektets syfte är att stimulera 
utvecklingen inom branschområdet i södra Sverige, 
samt att stärka kunskapen om konsthantverk, slöjd och 
form genom återkommande utställningsturnéer med 
tillhörande seminarier och workshops.

Broderi av Stine  
van Wynsberghe.

Vardagsting av Bissa Segersson. 

  BRANSCHFRÄMJANDE SATSNINGAR
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Sveriges Arkitekter genomför årligen Arkitekturdagar i 
samarbete med Form/Design Center. Detta välbesökta 
arrangemang är kostnadsfritt och samlar ett stort 
antal föreläsare, debattörer och samarbetspartners. 
Arkitekturdagarnas återkommande tema är framtidens 
arkitektur och arkitektroll. Eventet lyfter arkitektur i 
alla skalor – både globalt och nationellt. 

Riksarkitekt Helena 
Bjarnegård under 
en föreläsning på 

Arkitekturdagarna.

  BRANSCHFRÄMJANDE SATSNINGAR
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NIMBY är en 
utställning om 
delningsekonomi  
inom ramen för 
projektet Sharing 
Cities Sweden.

Hållbar utveckling

Form/Design Center arbetar långsiktigt med 
hållbarhet inom ramen för gestaltad livsmiljö. 
Genom specialkompetens och ett brett kontaktnät 
belyser vi ämnet utifrån flera olika perspektiv. 
Med fokus på tvärsektoriell samverkan bidrar våra 
utvecklingsprojekt med framåtblickande kunskap 
som stärker förutsättningarna för FN:s globala 
hållbarhetsmål. Skånes unika position som en del av 
en transnationell region öppnar dessutom upp för 
värdefulla internationella utbyten där vi som nod axlar 
en viktig roll inför kommande omställning.

Tvärvetenskapliga 
experiment med 

spindelsilke i projektet 
What Matter_s.
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SUSTAINORDIC är ett nätverksprojekt som drivs 
tillsammans med ArkDes i samverkan med de nordiska 
parterna Design Forum Finland, DogA i Norge, Dansk 
Design Center och Iceland Design Centre. Projektet 
finansieras av Nordiska ministerrådet och dess syfte är 
att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån 
ett nordiskt perspektiv – i linje med FN:s globala mål 12 
i Agenda 2030. SUSTAINORDIC har de senaste tre åren 
publicerat ’The Nordic Report’ som en del av arbetet 
med att uppmärksamma innovativa nordiska exempel 
internationellt, samt för att stimulera utvecklingen av 
nationella policies inom området. 

The Nordic Report 02

’The Nordic Report 01’ 
lyfter fram goda exempel 
inom hållbar produktion 
och konsumtion i Norden.

Lansering av ’The Nordic Report 02’ 
på BLOX Hub i Köpenhamn.

  HÅLLBAR UTVECKLING
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Utställningen Shareful Sege Park om hållbarhetslösningar 
inom boende med fokus på delningsekonomi.

  HÅLLBAR UTVECKLING

Sharing Cities Sweden är ett nationellt projekt med 
fokus på utveckling av delningsekonomiska lösningar 
som en del av mer hållbara städer. Projektet finansieras 
av Vinnova och genomförs i samverkan mellan 
näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut, 
med Malmö som en av fyra testbäddar tillsammans 
med Stockholm, Göteborg och Umeå. Malmös 
testbädd har ett primärt fokus på området Sege Park 
och Form/Design Centers roll är att visualisera och 
tillgängliggöra processen, samt att sprida kunskap  
om delningsekonomi.

Invigning av 
utställningen NIMBY 
och performance 
om delningsekonomi 
av Thomas Öberg, 
Bob Hund.
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What Matter_s är ett projekt som sammanför 
formgivare med aktörer från akademi och näringsliv 
för att skapa nya material, innovativa koncept och 
affärsmöjligheter baserade på hållbar utveckling. 
Projektet har rönt stor uppmärksamhet både 
nationellt och internationellt och visar på potentialen 
hos interdisciplinära samarbeten. Genom dessa 
korsbefruktningar kan vi visualisera komplex forskning 
och flytta fram positionerna i arbetet för en mer 
hållbar framtid. Kajsa Willner 

och Prof. 
Dmytro Orlovs 
gemensamma 

utforskande av 
polariserat ljus och 

återvunnen plast.

Samarbete mellan 
designers och 
materialforskare  
i Skåne. Projektet 
What Matter_s 
visas på Dutch 
Design Week i 
Eindhoven.

  HÅLLBAR UTVECKLING
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OFFENTLIG SEKTOR
• Boverket
• Event in 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

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

ORGANISATIONER/AKTÖRER
• Design Sweden
• Destinationssamverkan i Malmö

Samarbeten

• Film i Skåne
• Illustratörcentrum
• KHVC (Konsthantverkscentrum)
• Konstnärsnämnden/Iaspis
• Media Evolution
• Skånes Hemslöjdsförbund
• Staden Malmös 

Hemslöjdsförening 
• Svensk Form
• Svenska Tecknare
• Sveriges Arkitekter

AKADEMI/
BILDNINGSFÖRBUND
• Folkuniversitetet
• Lunds Tekniska Högskola
• Lunds Universitet
• Malmö Universitet
• Mistra Urban Futures
• Mötesplats Social innovation
• Sveriges Lantbruksuniversitet 

Alnarp
• Tankesmedjan Movium

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
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Form/Design Center drivs med stöd 

av Kulturdepartementet, Malmö stad, 

Region Skåne och Statens kulturråd. 

Lilla torg 9, 211 34 Malmö

Tel 040-664 51 50

www.formdesigncenter.com

instagram.com/formdesigncenter

facebook.com/formdesigncenter


