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ÖVERINTENDENTENS FÖRORD 
 

ArkDes befinner sig just nu i en spännande fas. För första gången på flera år kan vi glädja oss åt ett 

spännande och långsiktigt utställningsprogram, nya planer för att förbättra besöksupplevelsen, en ny 

organisationsstruktur, nya ambitioner för våra samlingar och en förnyad föresats att delta i debatten 

kring framtidens svenska städer.  

2017 var ett bra år för museet, till stor del tack vare utställningen Josef Frank: Against Design, som 

uppskattades av både kritiker och allmänhet. Den lockade nya besökare till museet och visade att vi 

kan skapa internationella kvalitetsutställningar med hjälp av internationella lån, våra egna samlingar 

och en ambitiös utställningsdesign och marknadsföring. Norm Form och HI-gruppen är andra 

egenproducerade utställningar som också fick bra kritik och lockade en blandad publik. 

ArkDes stärkte också sin roll som centrum för debatt och forskning kring svenska städers framtid. Vi 

gav ut två större böcker som behandlade olika aspekter av bostadsdebatten (Höra Hemma: om det 

bostadspolitiska dilemmat och 99 Years of the Housing Question in Sweden), och vi anordnade 

debatter och diskussioner kring böckernas teman på flera platser runtom i landet.  

Bakom kulisserna har ett intensivt arbete pågått för att omorganisera personal och resurser så att vi kan 

möta utmaningarna som ligger framför oss. Organisationen har decentraliserats och moderniserats. 

Den nya strukturen är bättre anpassad för det mångsidiga arbete som görs vid ett museum och 

forskningscentrum och inbegriper en grupp funktionsansvariga teamledare som har mer ansvar och 

större frihet att använda sin intuition och sina egna talanger. Vi har också anställt fem nya kollegor 

under den här perioden och ingående diskuterat de här förändringarna med fackliga representanter.  

Själv anslöt jag mig till teamet i april 2017, och sedan dess har vi arbetat hårt för att åstadkomma en 

snabb och tydlig förändring av vår image och vårt innehåll. I juni öppnar vi Public Luxury, en 

utställning som är ett inlägg i den samtida svenska debatten om design och offentlig miljö. Samma 

månad kommer vi också att öppna ett nytt galleri som ska bli en plattform för ny och experimentell 

design och arkitektur. Det blir ett slags ny lansering av museet och en mycket intensiv och spännande 

period. 

ArkDes har fortfarande stora utmaningar framför sig. Vi befinner oss bara i början av vårt arbete med 

att skapa en vital och trovärdig forskningskultur. Vi har fortfarande mycket att göra när det gäller 

marknadsföring eftersom det har saknats en tydlig identitet och riktning de senaste åren. De 

arbetsprocesser som är grundläggande för ett museum har försummats under lång tid. 

Men vi är nu ett enat team som arbetar för att ArkDes ska vara ett museum för design och det 

offentliga livet – en spännande besöksattraktion, en ambitiös vårdare av en fantastisk samling och en 

modig debattör som bidrar med kunskap om hur vi kan göra de svenska städerna bättre och vackrare 

och mer inkluderande, demokratiska och rättvisa. 

 

 

Kieran Long 

Överintendent 

  



Statens centrum för arkitektur och design – Årsredovisning 2017 

 

7 
 

 

KVALITETSBEGREPPET 
Kvalitet är ett begrepp som både inbegriper mätbara och omätbara värden. Det handlar om hur många 

som besöker ArkDes, hur många som tar del av innehåll på plats eller digitalt, antal följare i sociala 

medier, och det mediala genomslaget. Det kan också handla om hur framgångsrik institutionen är när 

det gäller att beviljas externa forskningsmedel eller annan finansiering.  Men det handlar också om 

svårmätbara värden som interaktion med besökare, deras upplevelser, bemötande och kunskaps-

inhämtning samt ArkDes attraktivitet som samarbetspartner. 

 

ArkDes mäter kvalitet i relationen mellan uppsatta mål och vårt uppdrag såsom det är formulerat i 

instruktionen och regleringsbrev, och de faktiska resultaten. I kvalitetsarbetet ligger också frågor kring 

organisationen och dess effektivitet och ändamålsenlighet samt administrativa funktioner, men även 

att löpande utvärdera och följa upp olika aktiviteter, samarbeten m.m. i syfte att bli ännu bättre och nå 

högre kvalitet i genomförda aktiviteter. 

 

Våren 2017 utsåg regeringen en ny överintendent till ArkDes. Med det följde också en översyn av 

organisationen, verksamheten i stort och en inventering av de kompetenser som redan fanns och 

framtida behov av att förstärka personalgruppen med nya kompetenser som bättre svarar upp mot 

uppdragen och behoven. Året har således präglats av en mängd nyrekryteringar, men även för-

handlingar med personalföreträdare kring en helt ny organisation som bättre svarar upp mot framtida 

ambitioner och måluppfyllelse. Före årsskiftet fattades också beslut om den nya strukturen.  

 

ArkDes har även under 2017 fortsatt att utveckla samarbetet med Moderna Museet kring gemensamma 

funktioner och även innehåll.  

 

Under 2017 har ArkDes påbörjat ett arbete med kvalitativa besöksundersökningar, där vi inte bara 

mäter ålder, utbildningsnivå etc., utan också vilka drivkrafter besökarna har för att besöka museet. 

Syftet med besöksundersökningen är att lära känna våra besökare bättre och kunna utforma ett innehåll 

som bättre motsvarar deras behov och förväntningar. Resultatet av besöksundersökningen kommer att 

presenteras i början av år 2018. 

 

Statistik och mätmetoder 
Den statistik som redovisas i årsredovisningen för 2017 har sitt huvudsakliga fokus på olika former av 

besökssiffror, dels vad avser det totala antalet anläggningsbesök, dels antal personer som deltagit i 

olika slags program, visningar etc. inom ramen för ArkDes olika verksamhetsområden. Själva 

datainsamlingen, d.v.s. räkningen och registreringen av besökare sker i samarbete med Moderna 

Museet, primärt med hjälp av automatiska räknare – kameror som finns placerade i dörrar där 

besökarna passerar. En del uppgifter, t.ex. antal deltagare på visningar, räknas manuellt av personalen. 

Statistiken bokförs regelbundet i besöksdatabasen Blå boken. I efterhand kan Blå boken användas för 

sammanställningar utifrån specifika kodningar beroende på vilka slags aktiviteter som avses. Som 

exempel kan nämnas antal visningar för högskolor och universitet, eller antal deltagare vid 

familjeaktiviteter.  

När det gäller besöksstatistik har ArkDes fram till år 2014 enbart redovisat antal verksamhets-

besökare, dvs. besökare som tagit del av en utställning, ett program eller någon annan form av 

aktivitet. Detta förfaringssätt har skiljt sig från hur många andra museer över tid redovisat sina 

besökstal. Huvudregeln har nämligen istället varit att räkna anläggningsbesökare vilket då omfattat 

även personer som besökt ett museum för att t.ex. äta lunch eller köpa något i butiken.  

För att bli tydligare jämförbara med andra institutioner och besöksmål, och i och med införandet av fri 

entré till merparten av våra utställningar fr.o.m. 2016, har ArkDes valt att renodla och förenkla vår 

metod för besöksräkning. Vår museibyggnad och anläggning har många ingångar och passager mellan 

utrymmen och delar där vi haft ett publikt utbud, vilket varit en utmaning vid besöksräkningen. Vi 
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väljer därför att i samarbete med Moderna Museet se vår byggnad som en gemensam anläggning och 

presenterar en gemensam siffra för anläggningsbesökare. De nya mätmetoderna har minskat graden av 

möjligheter till detaljering, t.ex. gällande möjligheten att på ett mer precist sätt ange andel av 

besökarna som är under 19 år. Vi har ingen exakt siffra för hur stor andel av vår publik under 2017 

som varit upp till 19 år. Vi vet dock att besöksfrekvensen hos gruppen unga varierar över året med en 

topp under december då vår populära pepparkashusutställning traditionellt lockar stora skaror barn.  

Ur ett kvalitetsperspektiv har således övergången till att mäta anläggningsbesök gjort det svårare för oss 

att med exakthet ange vissa besöksdata.  

Annan statistik i årsredovisningen hämtas ifrån externa källor. Som exempel kan nämnas besöksstatistik 

på DigitaltMuseum, eller mätningar av besök på hemsidor genom Googles Analytics.  

 

Årets publiksiffror 
Även om ändringar av mätmetoder gör det svårt att med precision jämföra 2017 års besökssiffror med 

tidigare år, kan vi sluta oss till att publiktillströmningen till ArkDes även i år varit god och följer en 

positiv trend. Anläggningssiffran ligger på ungefär samma nivå som för 2016. Som nämnts ovan 

betraktas ArkDes och Moderna Museet som en gemensam anläggning med gemensamma entréer. 

Således redovisar ArkDes och Moderna Museet samma antal anläggningsbesök i myndigheternas resp. 

årsredovisningar. 

 

 2017 2016 2015 

Anläggningsbesök 581 383 602 052* - 

Verksamhetsbesök - 416 889 194 147 

 

Under perioden 2016 – 2017 har ArkDes haft en dialog med Moderna Museet och Myndigheten för 

Kulturanalys om metodiken och tillvägagångssätt kring datainsamling gällande besökarstatistiken.  

* För att harmoniera våra siffror med Moderna Museet har vi valt att presentera en siffra som 

exkluderar besökare som kommer via trädgården. 

 

Regionalt utfall 
ArkDes forskning har synliggjorts på ett antal orter runt om i landet. Samlingsmaterial har också lånats 

ut och synts i utställningar nationellt och internationellt. 

Genom digitalisering av samlingar och tillgängliggörande digitalt når vi ut till hela landet, men även 

genom att samlingsmaterial syns i externa utställningssammanhang. Som exempel utställningen om 

Bernt Nyberg på Skissernas museum där det även gavs ut en publikation. 

Inom ram för ArkDes mötesplats har ett antal aktiviteter arrangerats i andra delar av landet (se nedan, 

avsnitt Mötesplats, program och samverkan) 

Under Museernas Vårmöte arrangerade ArkDes ena intendent pedagogik och FUISM ett seminarium 

om Digitala lärarresurser, skolor och museer med medverkande från UR, Digisam, Wikimedia och 

Clio online.  

I april besökte ArkDes intendenter pedagogik samt Publik chef Stadsmuseet i Gdynia för att följa upp 

tidigare EU samarbete samt få närmare inblick i museets nyöppnade basutställning.  
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VERKSAMHET 
ArkDes har sedan 2013 en ny instruktion, Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum 

för arkitektur och design. Denna samt regleringsbrevet för 2017 ligger till grund för verksamheten. 

Organisation 

Överintendenten är myndighetschef. I juni 2016 fastställdes en ny arbetsordning för myndigheten där 

verksamheten fördelades på följande grenar.  

- Samlingar, bibliotek, forskning, mötesplats och program samt kommunikation 

- Publik verksamhet 

- Administration 

 

I februari fattade regeringen beslut om förordnandet av en ny överintendent för ArkDes, Kieran Long. 

Han tillträdde tjänsten formellt den 18 april. En genomlysning av organisationen genomfördes under 

sommaren och hösten. Hösten kom att präglas av fackliga förhandlingar kring en ny organisation 

vilket trädde i kraft den 1 januari 2018.  

I likhet med tidigare år fortsatte samarbetet med Moderna museet kring gemensamma funktioner, men 

även kring programaktiviteter i ArkDes trädgård.  
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SAMLINGAR; BIBLIOTEK OCH FORSKNING 
 

SFS 2013:71 Instruktion 

2 § Myndigheten ska särskilt… 

3. följa utvecklingen av arkitektur, form och design och verka för ökad kunskap grundad på forskning och 

samverkan med andra, exempelvis universitet och högskola, och 

4. Förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde 

3 § Myndigheten ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har 

anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten. 

 

 

Allmänt 
ArkDes samlingar omfattar den svenska arkitekturen från 1800-talets andra hälft fram till idag. De 

består av ritningar, skisser, handlingar av skilda slag, fotografier, modeller och andra föremål. Till 

samlingarna hör även litteratur och tidskrifter som donerats till ArkDes och som ingått i arkitekternas 

verksamhet. 

Någon absolut siffra finns inte, men samlingarna utgörs uppskattningsvis av ca fyra miljoner ritningar, 

skisser och andra handlingar, ca 500 000 fotografier och runt 3 000 andra föremål. Biblioteks-

beståndet består av ca 40 000 exemplar och utgörs av såväl donationer som inköpt litteratur.  

Merparten av samlingarna finns förvarade i specialanpassade magasin på Skeppsholmen. Av 

utrymmesskäl finns material också förvarat i externa magasin, bl.a. på Kungliga biblioteket. 

Samlingsmaterial nyttjas av forskare inom exempelvis bebyggelsehistoria och konstvetenskap, men 

även verksamma arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, byggandsantikvarier, historiker, 

byggherrar, fastighetsägare och studenter. Under 2017 genomfördes en närmare studie av besökarna i 

syfte att klargöra fördelningen mellan ovanstående besökskategorier. Studien visade att de mest 

frekventa besökskategorierna var arkitekter, studenter, forskare och byggnadsantikvarier. Noteras kan 

också att relativt många besökare kan föras till kategorin bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster i 

bostadshus.  

 

Vård 
Under 2017 ordnades ett antal mindre samlingar. Samlingarna innehöll ritningar och fotografier av 

Krister Berggren, Ragnar af Malmborg och Tage William-Olsson. Ordnandet har resulterat i 59 st nya 

poster i föremålsdatabasen Primus.  

Lewerentzsamlingen hör till ett av de mest efterfrågade vilket medför slitage. Under året genomfördes 

därför även en omfattande översyn av hela Sigurd Lewerentz samlingen vilket innebar att mappar 

byttes ut, materialet omstrukturerades i varje mapp och konservatorsinsatser genomfördes.  

Vetenskaplig bearbetning av samlingarna 
Samlingarna bearbetas vetenskapligt av våra besökande forskare som på plats eller via digitala tjänster 

använder samlingarna i sin forskning. Det handlar både om svenska och internationella forskare. 

Tidigare fanns bättre förutsättningar att följa upp och ta del av forskarnas arbeten när all 

bildförmedling skedde på plats på ArkDes. Genom att samlingsmaterial i allt större omfattning blir 

tillgängligt digitalt blir det svårare att följa upp hur materialet används, att ta del av 

forskningsresultaten och bidra till att sprida dem.   
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En sökning i Libris med sökorden arkitektur, Sverige och 2017 ger ett drygt 70-tal träffar. Med 

kunskap om årets bildbeställningar och kännedom om litteraturen kan vi konstatera att minst tio 

publikationer har använt bilder ur samlingarna. Exemplen visar på bredden i materialet, med början i 

1800-talet och fram genom 1900-talets arkitekturfotografi.  

Exempel på publikationer med ett flertal bilder ur ArkDes samlingar:  

- Höga hus, redaktör Dan Hallemar 

- Villa Geber, a home in the archipelago, av Chiara Monterumisi 

- Hässelby familjehotell, en folkhemsmodell som försvann, redaktör Gunnar Aldestam 

- HI-gruppen och hantverkets återkomst, av Johan Örn 

- ArkDes resumé, höra hemma, om det bostadspolitiska dilemmat 

- 99 years of the housing question in Sweden, redaktör Daniel Movilla Vega 

I andra fall utgör bilderna en mindre och kompletterande del. Här några exempel: 

- Helgo Zettervalls arkitektur, av Anders Bodin 

- Swedish grace, text Gunnela Ivanov och redaktörer och bildurval Christian Björk och Eric 

Ericson 

- Villastan, en sluten värld för Stockholms ekonomiska och kulturella elit av Fredric Bedoire 

- Nordiska museet, museibyggnaden, redaktörer Anders Carlsson och Kristina Lugn 

 

Nyförvärv 
Nyförvärven under 2017 har begränsats pga. platsbrist i ArkDes magasin, även om förvärvsstoppet 

från 2014 luckrats upp något tack vare åtgärder som delvis frigjort magasinsutrymme. Under 2017 

genomförde ArkDes 8 förvärv. Nämnas kan bland annat en större samling ritningar, handlingar och 

fotografier från arkitekten Jan Allpere.   

 

Tillgängliggörande 

Tillgängliggörande av digitala resurser  

ArkDes samlingar tillgängliggörs i olika form som digitala resurser via ArkDes hemsida, kultur-

arvsportalen DigitaltMuseum samt vidare ut i en europeisk kontext på Europeana. Det som 

tillgängliggörs är inte enbart högupplöst bild utan även data i forma av kataloginformation och dataset 

vilka fungerar som auktoriteter för historieskrivande och kunskapsuppbyggnad även utanför ArkDes 

verksamhet via webbplatsen KulturNav. Genom KulturNav kan ArkDes publicera data som länkad 

öppen data (LOD) för att: 

 Bygga upp och länka ihop information 

 Förbättra, administrera och förvalta information 

 Publicera och distribuera information 

 

Digitalisering av samlingarna 

Digitaliseringen av material ur samlingar sker framförallt inom ramarna för mer strategiska projekt 

samt löpande genom interna och externa beställningar av högupplösta digitala bilder. Inom den 

strategiska digitaliseringen fortsätter konverteringen av fotografen Sune Sundahls samling av ca 

195 000 negativ till bildfiler, fokus inom projektet ligger på de ca 50 000 glasplåtar som ingår i 

samlingen. 4726 st digitala filer skapades av Stiftelsen föremålsvård i Kiruna inom ramen för detta 
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projekt (2016: 4464). Av glasplåtarna har hittills 24 660 digitaliserats varav 11 014 vid utgången av 

2017 finns tillgängliga via DigitaltMuseum.  

Under 2017 har endast ett fåtal av det som digitaliserats lagts till på Digitalt museum. Sammanlagt 

finns 187 916 (2015: 187 603, 2016: 187 897) objekt ur ArkDes samlingar tillgängliga via 

DigitaltMuseum varav 29 878 (2015: 29 163, 2016: 29 571) är nedladdningsbara med bild.  

ArkDes har under 2017 utrett förutsättningarna för att öka den löpande digitaliseringen genom en 

skanner i anslutning till Forskarservice. Detta skulle innebära att besökarna med hjälp av personalen 

själva kan skanna originalmaterial som tidigare ArkDes fotograf gjort. Möjligheten kommer göra 

digitaliseringen betydligt enklare och mer effektiv. 

ArkDes sidvisningar på DigitaltMuseum var under 2017 1 615 440 och ska jämföras med 965 600  

förra året, 640 949 år 2015 respektive 680 201 under 2014.  

Förmedlingen av digitala bildfiler via DigitaltMuseum uppgick under 2017 till 11 827 (2016: 6039, 

2015: 8954), därtill kommer 518 (2016: 854, 2015: 1270) förmedlade bilder via ArkDes 

Forskarservice.  

Forskarservice  

Förutom tillgängliggörande via digitala kanaler är det fritt för våra användare att besöka oss på 

Skeppsholmen i Stockholm och beställa fram material ur våra samlingar, men även via telefon eller 

mail ställa specifika frågor som vi försöker ge svar på. 

Antal besökande forskare har under en följd av år minskat (2013: 342, 2014: 308, 2015: 289, 2016: 

248) och var under 2017 201 personer. Antalet forskarfrågor via mail eller telefon var i stort sätt 

detsamma var under 2017, 517 st (2013: 823, 2014: 678, 2015: 589, 2016:500). Detta kan ha en 

koppling till en allt mer omfattande digital närvaro.  

Utställningar/utlån 

Samlingarna tillgängliggörs på många olika sätt; digitalt, via publikationer, genom utlåning, 

bildförmedling, visningar, i utställningar nationellt och internationellt och i sociala medier, samt 

genom att samlingar ordnas och registreras m.m. 

I ArkDes stora utställning Josef Frank – Against design visades flera ritningar från museets samling. 

Ett flertal fotografier digitaliserades och visades som bildspel i utställningen.  

Ett antal originalritningar visades även i höstens utställning HI-gruppen Hantverk i plaståldern. 

I Stockholms länsmuseums utställning Fake news en utställning om fakta och misstro fanns en av 

ArkDes största modeller med. På utställningen Alvar Aalto medal 50th anniversary på Finlands 

arkitekturmuseum visades fotografier från Hakon Ahlbergs samling. Under 2017 visades bilder från 

ArkDes i utställningen Josef Frank Patterns–Furniture–Painting  på Fashion and Textile Museum i 

London. 

Samlingarna synliggörs också löpande i sociala medier och på ArkDes hemsida i form av notiser, 

porträtt och blogginlägg, ofta relaterade till aktuella händelser.  

Visningar av samlingarna och biblioteket 

Genom visningar av samlingarna och biblioteket kan vi på plats ta emot stora och små grupper av 

intressenter. Det kan vara allt från medlemmar i ArkDes vänförening till studenter från universitet och 

högskolor. Under 2017 genomfördes 13 visningar (2016: 11, 2015:17, 2014: 12, 2013: 5) med totalt 

190 deltagare (2016: 177, 2015:537, 2014: 279, 2013: 62), vilket är en ökning från förra året.  Av 

dessa visningar var 9 för universitet och högskolor.  
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 Arkitekturtidskrften a+u, helt ägnad arkitekten Bernt Nyberg 

 

Biblioteksverksamheten 
ArkDes specialbibliotek är en del av museets kunskapsuppbyggnad och förmedling. Här 

tillgängliggörs det tryckta materialet ur samlingarna tillsammans med nyinköpt litteratur på öppna 

hyllor. Materialet är sökbart i Libris och går att låna via fjärrlån för de som inte har möjlighet att 

besöka biblioteket på plats. Biblioteket är flitigt använt som studie/arbetsplats, och för 

informationssökning och inspiration av besökare och personal. 

Bibliotekets många rum 

Biblioteket har sitt egna, prisbelönta rum, men finns också närvarande i andra verksamheter på 

ArkDes. Under året har biblioteket bidragit med två större bokbord i samband med utställningar. Först 

i en läsavdelning i Josef Frank – Against design och under hösten med ett bokbord i anslutning till 

Norm Form, ett tillskott till bibliotekets normkritiska litteratur med ett 50-tal titlar. Bokbordet 

inspirerar besökaren att fördjupa sina kunskaper efter att hen lämnat utställningen. 

Barn och pedagoger som besöker ArkDes Studio har tillgång till ett eget bokurval. Böckerna i ArkDes 

Family är utan tvekan bibliotekets mest använda böcker. Föräldrar och större barn ses ofta bläddra i 

bilderböcker på temat kojor. De mindre barnen lämnar väl tuggade pekböcker efter sig.  



Statens centrum för arkitektur och design – Årsredovisning 2017 

 

14 
 

Biblioteksrummet, öppet för alla, fungerar oftast som tyst läsesal och vi märker en tydlig vilja hos 

besökarna att ljudnivån ska hållas låg. Biblioteket är också en arkitektonisk skönhetsupplevelse, som 

många uppskattar. 

Visningar 

Vi fortsätter samarbetet med Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan och introducerar 

studenter i bibliotek och samlingar. De unika rummen ger möjlighet att koppla den fysiska 

arkitekturen till texter och ritningsmaterial, och föra mer djupgående samtal om informationssökning 

och källkritik med deltagarna. 

A Print 

Under hösten uppmärksammade vi den nya våg av oberoende publikationer inom arkitektur och 

design som publiceras i världen. I ett samarbete med Studio Nock visade vi A Print, en utställning med 

ca 100 tidningar och zines. Besökare fick tillfälle att sitta ner, bläddra och läsa och vi fick tillfälle att 

prata tidskrifter både med dem och internt. Under 2018 kommer utbudet av tidskrifter att bräddas med 

en del av nyheterna från A Print. 

Fri entré 

Biblioteket är öppet för alla och kan nås både från utställningarna och direkt via trädgården. Under året 

kan vi se att fler besökare som kommer till byggnaden också besöker biblioteket, andelen har ökat från 

0,5% till 0,65% av anläggningsbesökarna.  

Kunskapsuppbyggnad 

Antalet utlån har ökat och vi ser en ökad efterfrågan på bibliotekets tjänster internt. För första gången 

har antalet inlånade böcker varit så många att ersättningen för fjärrlån uteblivit. Under året har arbetet 

med utställningar förändrats och bygger nu på intern kunskapsuppbyggnad och forskning vilket ställer 

nya krav på biblioteket. Förvärvet följer verksamhetens behov och likt många högskolebibliotek köper 

vi också på inköpsförslag.  

 

Tillgänglighet 

Arbetet med att flytta ner äldre material i magasin har fortsatt under året. Gruppen studentvakter som 

håller biblioteket öppet förmiddagar, fredagar och söndagar arbetar flitigt med ryggmärkning av 

böcker under sina arbetspass. Detta skapar ett kontinuerligt arbetsflöde som snabbt gör böckerna 

lättare att hitta. 

Biblioteket i siffror 

- Antalet aktiva låntagare har varit 509 (2016: 544, 2015: 388, 2014: 258).  

- Antal utlånade böcker har ökat till 4070 (2016:3838, 2015:2807, 2014:2365).  

- Antalet nya böcker som registrerats har minskat till 498 (2016: 618, 2015: 466, 2014: 365).  

Biblioteket lämnar årligen underlag till den offentliga biblioteksstatistiken (KB). 
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A Print i ArkDes bibliotek. Foto: Matti Östling 

 

Forskning 

Allmänt 

ArkDes uppdrag som kunskapscentrum för arkitektur, form och designområdet innebär bland annat att 

vara en mötesplats, initiera debatt om aktuella samhällsbyggnadsfrågor och samverka med andra 

aktörer om utformning av offentliga miljöer. För forskningen har det inneburit att det historiska 

uppdraget att ”bevara och tillgängliggöra samlingarna” kompletterats med en tydlig samtida 

arkitektur- och stadsrumstematik. Med början 2011 har en levande och kreativ forskningsmiljö byggts 

upp av forskare från olika discipliner utifrån frågor om det offentliga rummets begränsningar och 

möjligheter, social hållbarhet och kulturarvets betydelse. Närheten till samlingarna bidrar till nya 

perspektiv och skapar en djupare förståelse för samtidens frågeställningar. Med praktikbaserade 

konstnärliga forskningsmetoder, tvärdisciplinära perspektiv och olika teoretiska angreppssätt bidrar 

forskningen med ett kritiskt prövande i skärningspunkter mellan arkitektur, konst, design, landskap 

och det offentliga rummet. 

Forskningen på ArkDes kompletterar den akademiska forskningen genom möjligheterna att nå ut till 

en publik av olika åldrar och samhällspositioner. I program och debatter bidrar forskningen till nya 

perspektiv på pågående samhällsprocesser och dess sociala konsekvenser. Bland mycket annat har en 

av forskarna deltagit i mötesplatsuppdragets redaktion sedan 2015 som sakkunnig och påverkat 

program och debatter utifrån ett forskningsperspektiv.  

 

Pågående forskning:  

2016-2018 pågår följeforskningsprojektet: Vem äger rummet? på uppdrag av Statens konstråd och 
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samfinansierat med ArkDes, och genomförs av Monica Sand. Forskningen syftar till att analysera och 

följa upp Statens konstråds projekt inom regeringsuppdraget Äga rum: Konst händer. Den avslutande 

rapporten publiceras av ArkDes våren 2019. Under Bostadsmötet, arrangerat av Institutet för urban 

och bostadsforskning (IBF), Uppsala universitet den 17-18 oktober presenterades forskningsprojektet I 

sessionen: Konst i bostadsområden: för vem? Av vem? under temat Rätten till bostad – utmaningar 

och strategier.  

Ett annat pågående forskningsprojekt är Svensk arkitektur under 1900-talet av Christina Pech, utifrån 

frågan om hur tidigare det tidigare Arkitekturmuseet bidragit till historieskrivningen om 1900-talets 

svenska arkitektur. Delresultat har under året presenterats vid tre konferenser; I Paris diskuterades 

museet som “arkitekturkritiker” (Mapping Architectural Criticism Third International Symposium. 

Toward a Geography of Architectural Criticism: Disciplinary Boundaries and Shared Territories. 

Institut National d’Histoire de l’Art, Académie d’Architecture, Paris, 3-4 april). Vid Design History  

Society’s konferens Making and Unmaking the Environment, vid Oslo Universitet, 7-9 september, 

presenterades tidiga svenska exempel på arkitekturutställningar med miljöinriktning. I Stockholm 

(Making Effect på ArkDes och KTH, 13-15 september) gjordes en övergripande presentation. Under 

året har projektet genererat tre artiklar: “The Swedish Museum of Architecure 1962-1978: The Making 

of a National Museum of Architecture” (medförfattare: Thordis Arrhenius) i OASE #99; “The 

Museum and the Magazine” i Architecture in Effect vol #1 Rethinking the Social in Architecture (red. 

Sten Gromark), Actar: New York och Barcelona (under utgivning) samt ”Criticism in the Museum” 

(red. Hélène Jannière och Paolo Scrivano) i antologi där titeln ännu ej är satt. Nära samarbeten har 

inletts med Nasjonalmuseet Arkitekturmuseet i Oslo (gemensam panel på konferens), Finlands 

arkitekturmuseum (utställningsprojekt), CIVA/Archives d’Architecture Moderne i Bryssel (bok). 

Forskningsprojektet Historicizing the welfare state, fick finansiering av Kulturrådet för att publicera 

en bok under 2018, utifrån tidigare forskning av Christina Pech och Thordis Arrhenius. Avsikten med 

detta projekt är att studera hur, i relation till Sveriges Arkitekturmuseum, en ny ”arkitekturkultur” 

växer fram i Sverige och interagerar med en tidig kritisk utvärdering och historisering av den svenska 

välfärds-statens arkitektur.  Redigeringsarbetet med att sammanställa materialet är inlett, med bl.a. en 

introduktion författad under hösten samt en artikel publicerad i tidskriften OASE #99 i december 

2017, (se ovan). 

Avslutade forskningsprojekt:  

Under året har två forskningsprojekt avslutats och avrapporterats till Vetenskapsrådet:  

 

- Clubscenen (Vetenskapsrådet 2013-2016), ett projekt där Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson, 

Mariana Alves har iscensatt historiska klubbar av stor betydelse för ett queert och feministiskt 

aktivistiskt arbete internationellt; en metod för att studera arkitekturens effekter på den mänskliga 

kroppens uttrycksmöjligheter i den byggda miljön. Inom grupputställningen Norm Form, ArkDes, 

medverkar gruppen med flera verk från forskningen: ’Exclude Me In’, ’History as We Know It’ samt 

’Luftslott – när vi bygger den stad vi vill leva i’. De har även deltagit i flera andra utställningar, 

konferenser och publikationer, bland annat i Feminist Futures of Spatial Practice, Meike Schalk et al. 

(red.), Baunach: Spurbuchverlag, 2017. 

 

- I Postnomadiska landskap (Vetenskapsrådet 2014-2016) utforskar Emma Göransson och Roland 

Ljungberg, olika tidsdimensioner av det historiska samiska landskapet i trakten södra Lappland och 

norra Ångermanland, utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv med praktikbaserade 

konstnärliga forskningsmetoder. Utifrån en skidfärd i det samtida landskapet har ett antal viktiga 

”hållplatser” i den samiska landskapshistorien studerats, utvalda genom ett grundligt forskningsarbete 

med bland annat släktforskning, kartstudier och annat arkivarbete. Genom en serie konstnärliga verk, 

skulptur och grafiska tryck, med tillägg av dokumentation i foto och text, har samisk slöjd och 
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arkitektur använts som utgångspunkter för det skulpturala arbetet, i en tradition som både krockar med 

och möter samtiden. Arbetet har sammanställts i ArkDes-publikationen Postnomadiska landskap. 

Essäer, av Emma Göransson. 

Med publikationen 99 Years of Housing Question in Sweden, presenteras svensk historisk bostads-

politik för en internationell publik och gavs ut i samarbete med Studentlitteratur. Boken bearbetades 

och sammanställde av gästforskaren, Daniel Movilla Vega, bostadsforskare från Spanien, utifrån 

material från ArkDes utställning 2016 års Bo.Nu.Då, (curerad av Dan Hallemar). Publikationen sätter 

in den svenska bostadshistorien i en internationell kontext och innehåller material av en rad forskare 

och experter inom bostadsområdet och ett rikt urval från ArkDes samlingar.   

Partnerskap  

Mellan 2017-2020 är ArkDes partnerorganisation genom EU-projektet Horizon 2020: UrbanHist / 

20th Century European Urbanism: Ett integrerat forsknings- och doktorandprogram i samarbete 

mellan Blekinge tekniska högskola, Karlskrona, Pavol Jozef Safarik University, Slovakien, Bauhaus-

Universität, Weimar, Tyskland och Universidad de Valladolid, Spanien. Projektet syftar till att 

utveckla forskning om stadsutveckling och planering i 1900-talets Europa. Som partnerorganisation 

deltar ArkDes i vissa forskningsmöten och seminarier och tar även emot doktorander inom projektet 

under kortare perioder, första under januari-april 2018.   

Konferenser och seminarium 

Forskningskonferensen Architecture in Effect, på ArkDes 14-17 september arrangerades i samarbete 

med KTH, Arkitekturskolan och övriga arkitekturskolor i Sverige. Konferensen avslutade den 5-åriga 

finansieringen från Formas för stöd till svensk arkitekturforskning och resultatet presenterade i 

seminarier, diskussioner och utställning. Flera av ArkDes forskare som varit delfinansierade inom 

projektet deltog.  

Konferensen: PLAN – nu formas framtiden, på ArkDes, den 26 oktober organiserades i samarbete med 

Föreningen för samhällsplanering och Plattformen för hållbar stadsutveckling, Bland andra talade Fran 

Tonkiss, professor i sociologi, London School of Economics, Karolina Skog, miljöminister, Josephine 

Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg, Malmö stad och Daniel Koch, forskare, KTH, Arkitekturskolan. 

Den 14 december arrangerades ett första seminarium kring forskningsfrågor inför processen om 

ArkDes kommande nya basutställning 2021 och inleddes med en föreläsning om Venedig-biennalen 

av Léa-Catherine Szacka, om hennes bok: Exhibiting the postmodern: the 1980 Venice Architecture 

Biennale (2017). 
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Forskningskonferens och utställning, Making Effect, i samarbete med KTH. Foto: Matti Östling   
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PUBLIK VERKSAMHET 
SFS 2013: 71 Instruktion 

1 § Statens centrum för arkitektur och design ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, 

formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen.  

Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. Myndigheten ska driva och stödja 

utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens 

och designens ställning i samhället. 

2 § Myndigheten ska särskilt 

4. förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2014:184). 

 

Regleringsbrevet 2017 

Publik och tillgänglighet 

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa 

 den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, 

 de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, 

 åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och 

 effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till 

tidigare år. 

 

 

Den Publika enheten ansvarar för permanenta och tillfälliga utställningar, pedagogik för såväl barn 

som vuxna och det publika bemötandet. 

Målsättningen är att ArkDes ska vara en angelägenhet för alla intresserade av arkitektur, form och 

design samt att väcka intresse hos ännu ej initierade. Vi vill ge våra besökare möjlighet att möta 

aktuella frågeställningar, utforska nyanser, ta del av fördjupningar eller problematiseringar. Det är 

viktiga aspekter för att uppfylla ArkDes uppdrag att stärka kunskapen om arkitektur, design och 

hållbar samhällsutveckling. I förlängningen är målet att besökaren/medborgaren får verktyg att själv 

bilda sig en uppfattning, ta ställning i olika frågor och på så sätt kunna ta del i de demokratiska 

processer som påverkar vår vardagsmiljö. Utställningarna ska vara lustfyllda, tankeväckande, 

engagerande och kunskapsförmedlande. Utställningsprogrammet över året ska erbjuda en variation 

som tilltalar många och vara tillgängligt för olika målgrupper. 

Arbetet bedrivs enligt projektmodellen vilket innebär att medarbetare från olika verksamhetsområden 

engageras och bidrar med sina specifika kompetenser.  

När det gäller utställningstexter finns de alltid tillgängliga både på svenska och engelska. Tidvis 

erbjuder vi också andra språk i samband med visningar. För besökare till de stora utställningarna finns 

också texterna tillgängliga i stor stil. 

Årets publiksiffror 
Som nämnts ovan medför förändringar i mätmetoder det svårt att med exakthet jämföra 2017 års 

besökssiffror med tidigare år. Men vi upplever ändå att publiktillströmningen till ArkDes även i år 
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följer en positiv trend. Fri entré, utställningar som varit attraktiva hos besökarna samt ett rikt utbud av 

andra publika aktiviteter har bidragit till att locka en stor publik.  

 2017 2016 2015 

Anläggningsbesök 581 383 602 052* - 

Verksamhetsbesök - 416 889 194 7 

Under perioden 2016 – 2017 har ArkDes haft en dialog med Moderna Museet och Myndigheten för 

Kulturanalys om metodiken och tillvägagångssätt kring datainsamling gällande besökarstatistiken.  

* För att harmoniera våra siffror med Moderna Museet har vi valt att presentera en siffra som 

exkluderar besökare som kommer via trädgården.  

Effekterna av fri entré 
Fri entré-reformen har inneburit ett ökat antal besökare. Trots ej helt säkerställda mätmetoder visar de 

på en tendens med fler besök jämfört med före reformen. Hur dessa besök ser ut mer i detalj kräver 

mer undersökningar för att uttala sig om dem. 

Nya besökare 
För att möta upp fler besökare ur olika målgrupper med intresse för arkitektur och design har ArkDes 

ordnat ett större antal gratisvisningar under året. På så sätt tillgängliggör vi kunskap, och ger större 

möjligheter till dialog med besökarna. 

Bland aktiviteterna riktade till familjer har antalet pedagogledda tillfällen dubblerats under skolloven 

för att kunna ta emot fler intresserade deltagare. 

Även till de tillfälliga utställningarna, speciellt till utställningen Josef Frank – Against Design har ett 

generöst visningsprogram erbjudits utan extra kostnader. 

Som tidigare nämnts, har ArkDes under året påbörjat ett arbete med kvalitativa besöksundersökningar, 

där vi inte bara mäter ålder, utbildningsnivå etc., utan också vilka drivkrafter besökarna har för att 

besöka museet. Syftet med besöksundersökningen är att lära känna våra besökare bättre och kunna 

utforma ett innehåll som bättre motsvarar deras behov och förväntningar. Resultatet av besöks-

undersökningen kommer presenteras i början av 2018. 

 

Ökad tillgänglighet 
Under året har ArkDes verkat för att tillgänglighetstanken ska integreras i hela verksamheten, med en 

målsättning att hitta lösningar som är bra för alla, såväl medarbetare som publik. En arbetsgrupp har 

bl. a. tagit fram en tillgänglighetspolicy och handlingsplan. ArkDes har framförallt sökt generella 

lösningar avseende tillgänglighet för att möjliggöra för publiken att ta del av den ordinarie 

verksamheten. Parallellt har genomförts riktade insatser för att öka delaktigheten för personer med 

funktionsvariationer.  

Under året har utställningen Norm Form haft ett speciellt fokus på frågor som rör tillgänglighet, 

normerande design och hur denna förhåller sig till olika diskrimineringsgrunder. 

ArkDes har generellt sett god tillgänglighet till lokalerna; det är byggt i ett plan, vilket gör det lätt för 

alla att ta sig runt i utställningssalarna, biblioteket och samlingarna. Alla dörrar öppnas automatiskt. 

Det finns heller inga hindrande trösklar i lokalerna. Hiss finns mellan entrén på Exercisplan och entrén 

på sjösidan. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns utanför entréerna. Handikapptoalett med skötbord finns på 

flera platser i byggnaden. Rullstolar och barnvagnar finns kan lånas i entrén. Fällstolar finns att låna i 

utställningssalarna. Hörslinga finns i Auditoriet, Biografen och Aula ArkDes. 
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Den permanenta utställningens texter finns tillgängliga både i lättläst form och i stor stil. Under året 

har också audioguider på svenska och engelska överförts till en ny plattform. Texter till tillfälliga 

utställningar tillhandahålls i stor stil för besökarna. 

ArkDes webbplats är utformad enligt WAI:s riktlinjer (Web Accessibility Initiative). 

ArkDes tillgänglighetspolicy poängterar att det rör sig om ett kontinuerligt arbete som ska integreras i 

samtliga verksamheter.  

Vi finns med i appen Frittframapp - som enkelt visar framkomlighet och tillgänglighet. 

 

Utställningar 2017 
Arkitektur i Sverige 

ArkDes permanenta utställning Arkitektur i Sverige – funktion, konstruktion och estetik ger en 

översikt av svensk byggnadskonst under 1000 år. Utställningen är också grundpelaren i ArkDes 

pedagogiska program. Den möjliggör läsningar och lektioner av många olika slag: teknik och material, 

stadsplanering, färg och form m fl. Här ryms en utställning i utställningen berättad med föremål ur 

samlingarna, idag med temat inredning. 

Under året har utställningens audioguider tillgängliggjorts även på ArkDes Play, vilket möjliggör för 

den som vill att nå materialet varifrån som helst i landet – utan att ladda ner en särskild app. 

Pepparkakshus 2016: Hem-ligheter 

1 december 2016 – 8 januari 2017 

ArkDes klassiska tävling och utställning pepparkakshus samlade i 2016 års upplaga rekordmånga 

bidrag. Denna sant interaktiva utställning där alla kan vara med hade också en nyhet vad gäller valet 

av tema. Även inför detta bjöds alla in att skicka in sina förslag. Friheten att tolka temat var som 

vanligt fri och obegränsad.  

 

Bo.Nu.Då: Bostadsfrågor och svar under 99 år 

16 april 2016 – 15 januari 2017 

Med bakgrund i en av samtidens mest brännande frågor; bostadsbristen, gjordes denna 

egenproducerade utställning bland annat med syftet att berätta att bostadskriser inte är något nytt. Vi 

har haft bostadsbrist i långa perioder under förra seklet och tacklat problematiken på olika sätt. 

Utställningen tog ett helhetsgrepp och berättade om olika problem och lösningar som framförts från 

1917 till idag. Den blickade också framåt och presenterade de allra senaste försöken att hitta lösningar 

i vår samtid. Några frågor som ställdes var: Vad gjorde politikerna 1931 när Sverige hade Europas 

sämsta bostadsstandard? Hur gick debatten förr – och vilka var argumentet? Vem bestämde då och 

vem bestämmer idag? 

I den tematiskt arrangerade utställningen visades exempel på arkitektoniska och designmässiga svar på 

bostadskriser genom tiderna, vilka många hämtades från material ur ArkDes rika samlingar. Bland 

annat den svenska uppfinningen stjärnhus, först uppförda i Gröndal 1946, däckshuset i Kallebäck med 

villor staplade på parkeringsdäck 1960, tillfälliga nödbostäder i Stockholm 1917, ritade av vår 

internationellt mest kände arkitekt, Gunnar Asplund.  

Designed to last 

8 februari – 19 mars 2017 

Utställningen Designed to Last tog fasta på några av designvärldens hetaste frågor just nu: 

långsiktighet, kvalitet, produktion och material. Hur tänker och arbetar svenska formgivare kring 

http://www.frittframapp.se/
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hållbarhet idag? Vad betyder långsiktighet för dem? Hur ska man som designer förhålla sig till att ta 

fram nya saker, och hur skapar man ett mervärde i en möbel? 

Urvalet av verk fokuserade på nya arbeten och berörde frågor om kvalitet, förnyade 

produktionsprocesser och användning av material. I anslutning till sina egna verk fick en rad 

formgivare själva berätta om sin syn på sin egen roll i dagens allt snabbare slit och släng-samhälle. 

Medverkade gjorde Fredrik Färg och Emma Blanche, Johan Carpner, Folkform, Calle Forsberg, Petra 

Gipp, Christian Halleröd, Mass- productions, Melo, Emma Olbers och Carina Seth Andersson. 

Utställningen var ett samarbete mellan ArkDes och tidskriften Residence, och för utställningsformen 

stod Norges ledande stylistduo Kråkvik & D’Orazio. 

Ung Svensk Form 

7 april – 9 juli 2017 

Projektet Ung Svensk Form startades år 1998 av föreningen Svensk Form, med målet att stimulera 

svensk designutveckling samt öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk 

formgivning. Utställningen är ett samarbete mellan Svensk Form och ArkDes, där ArkDes i år var 

andra stoppet på en Sverigeturné. Det var tredje gången som utställningen visades på museet. Bland 

nära 400 inskickade bidrag valdes av juryn 20 bidrag ut inom produktdesign, textil, mode, 

konsthantverk, möbler, etc. Efter avslutad utställning på ArkDes gick utställningen vidare både 

internationellt och utomlands. 

Ung Svensk Form är tänkt att fungera som en arena för ung svensk formgivning, och uppmärksammar 

behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet. Svensk Form driver projektet med syftet att 

stimulera svensk designutveckling - nyckelorden är skapa och undersöka fritt, utan krav på anpassning 

till marknaden. Utställningen ger många en möjlighet att möta denna temperaturmätare på svensk 

formgivning av idag.  

Josef Frank: Against Design 

10 april – 27 augusti 2017 

Från december 2015 till juni 2016 visades Josef Frank: Against Design på museet MAK i Wien. 

Utställningen, som är en av de absolut största Frank-utställningar som gjorts, presenterade hela hans 

banbrytande och mångfacetterade livsverk, och försökte också analysera de begreppsmässiga och 

konstnärliga tankeprocesserna bakom hans arbete. Utställningen i Wien bestod till en del av MAK:s 

egna samlingar, men huvudparten var inlån från främst Svenskt Tenn och olika institutioner och 

privatsamlingar i Wien. Bland inlånen fanns även sex akvareller samt knappt 50 digitaliserade 

glasplåtar ur ArkDes samlingar.  

Redan i samband med utlånet till MAK väcktes tanken om att visa utställningen på ArkDes. Den 

öppnade i april med så gott som exakt samma innehåll som i Wien, men med ny disposition och en 

helt ny scenografi av Camilla Ed. Vidare hade utställningens kronologi och avsnittsindelning 

tydliggjorts och nya kompletterande övergripande inledningstexter författats – allt för att skapa en mer 

publiktillvänd och lättillgänglig utställning. Le Bureau stod för den grafiska formen. Ett helt nytt 

bildspel producerades också: en guidad vandring genom Josef Franks Villa Beer, med bilder av 

fotografen Daniel Hertzell.  

Även ArkDes utställning presenterade hela Josef Franks livsverk, men med tyngdpunkt på tiden i 

Österrike och därmed också Frank som arkitekt – en relativt okänd sida för de flesta av våra besökare. 

Utställningen blev en av ArkDes största publiksuccéer på senare år.  
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Årets succé, utställningen Josef Frank – Against design. Foto: Matti Östling 

 

ArkDes i Vallastaden 

2 – 24 september 2017 

I samband med bo- och samhällsexpon Vallastaden i Linköping fanns ArkDes på plats med ett 

seminarium och en utställning. Utställningen var en del av Bo. Nu. Då som visades på ArkDes mellan 

april 2016 och januari 2017. För paviljongen i Vallastaden återuppstod delar av avsnittet om 

nödbostäder, som skildrade olika lösningar på trångboddhet, låg bostadsstandard och bostadsbrist från 

början av 1900-talet till idag. 

HI-gruppen – hantverk i plaståldern 

13 september – 19 november 2017 

 

Med utgångspunkt i intendent Johan Örns bok ”HI-gruppen och hantverkets återkomst” visades för 

första gången sedan 1960-talet hantverkskollektivet HI-gruppens möbler i en utställning. Ett trettiotal 

originalmöbler ur gruppens produktion lånades in från privatpersoner och institutioner – alltifrån 

gedigna hantverksmöbler som skåp, stolar och bord i mahogny och björk, till en färgglad matgrupp i 

plywood, tänkt för industritillverkning. Utställningen presenterade också ett omfattande fotomaterial 

av Sune Sundahl liksom flera originalritningar ur ArkDes samlingar. 

Utställningsformgivarna TAF Arkitektkontor valde att placera samtliga möbler på ett gemensamt 

podium för att betona HI-gruppens demokratiska arbetssätt och kollektiva tänkande. Hela utställningen 

byggdes i det lätta, pappersbaserade och hundra procent återvinningsbara materialet re-board för att ge 

en samtida kontrast till de material och uttryck som fanns i de utställda föremålen. 
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Norm Form 

6 oktober 2017 – 11 februari 2018 

Norm Form var en egenproducerad utställning med verk av ett femtiotal formgivare verksamma inom 

arkitektur, grafisk form, konsthantverk, mode m.m.  

Utgångspunkten till utställningen var de senaste årens ökande intresse för normutmanande design i 

Sverige. En maktkritisk rörelse där formgivare undersöker olika sätt att synliggöra och utmana sociala 

normer genom design har vuxit fram inom ett brett spektrum av konstnärliga discipliner, och 

utställningen Norm Form visade ett utsnitt av denna rörelse. De verk som visades i utställningen 

berättar vart och ett en berättelse om maktrelationer sett ur upphovspersonernas position. 

Utställningen curerades av tre experter med lång erfarenhet av normutmanande design; Camilla 

Andersson, arkitekt och forskare på Aaltouniversitetet, Maja Gunn, designer, konstnär och doktor i 

design med specialisering mode och Karin Ehrnberger, industridesigner och doktor i produkt- och 

tjänstedesign. För utställningsform stod scenograf Jenny Nordmark och den grafiska formen gjordes 

av byråerna Madder i samarbete med Doostion. 

Till utställningen producerades även en katalog, som gavs ut som faksimil till gratistidskriften 

Nöjesguidens novembernummer med upplaga på 90 000* exemplar. Katalogen distribuerades således 

på Nöjesguidens samtliga drygt 300* distributionsplatser i Stockholm.  

*Uppgift från Madder (grafiska formgivare av katalogen) 

A print Stockholm 

16 november – 3 december 2017 

Med utställningen A Print Stockholm, placerad i ArkDes bibliotek, och med symposiet Night Talk 

satte ArkDes fokus på samtida arkitektur- och designpublicering. A Print Stockholm är en samling, ett 

öppet arkiv och en utställning av oberoende arkitekturpublikationer. Samlingen består av över 100 

tidningar och zines från 60 olika redaktioner. Bakom står Studio Nock, Agnes Gidenstam och Naima 

Callenberg, som driver en ny galleriverksamhet med syfte att skapa nya mötesplatser för arkitektur. I 

A Print Stockholm har de valt att fokusera på och förmedla oberoende publikationer som är 

svårtillgängliga i Sverige för att introducera dem till en bredare publik. Dessutom representerar de, 

enligt Nock, friare åsikter och mer nytänkande tillvägagångssätt än de traditionella och etablerade 

arkitekturmedierna. 

Pepparkakshus 2017: Gränslöst 

30 november 2017 – 7 januari 2018 

Utställningen Pepparkakshus har arrangerats årligen sedan 1990, varje år med ett nytt tema som 

deltagarna får att förhålla sig till. Årets tema ”Gränslöst” var ett förslag från en privatperson som 

prenumererar på ArkDes nyhetsbrev.  

Alla som vill har möjlighet att lämna in ett bidrag till utställningen, och samtliga bidrag som lämnas in 

ställs ut. Deltagarna kan välja att ställa upp i tävlingskategorierna ”Arkitekter, formgivare och bagare”, 

”Upp till 12 år” eller ”Alla andra som bakar”.   

Friheten att tolka temat var som vanligt fri och obegränsad, och totalt inlämnades 101 bidrag.  

Utställningen samlar en entusiastisk publik dominerad av yngre medborgare och familjer. 

Utställningen var också ett populärt utflyktsmål för stadens skolor under december månad. 221 

skolklasser bestående av sammanlagt 4053 elever och lärare besökte utställningen under perioden 

30/11-21/12. 
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Särskilda visningar av utställningar 

I samband med alla större tillfälliga utställningar utarbetas manus för visningar som riktar sig till en 

vuxen publik och kortare visningar kombinerade med verkstadsbesök för familjer. 

 

 

 

Kulturfestivalen 2017. Foto: Matti Östling 

 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för ArkDes 

Visningar och familjeverksamhet 

Under 2017 har ArkDes ett större utbud när det gäller visningar för vuxna och aktiviteter för barn än 

tidigare år. Familjeverksamheten på söndagar utökas även till lördagar under delar av året. För varje 

ny större utställning görs nya innehåll för familjer där det alltid ingår byggövningar av olika slag. 

Under 2017 är design i fokus både för barn, unga och vuxna. Design i relation till utställningarna Josef 

Frank- Against Design och Norm, Form.  

Öppna visningar  

Under 2017 erbjuds fler öppna visningar än något tidigare år och aldrig har så många deltagit. Under 

årets 150 tillfällen är snittet 30 deltagare per tillfälle, vilket är mycket högre än något tidigare år. 

Anledningen är den populära utställningen Josef Frank - Against Design som visas 79 gånger. Många 

besöker Ralph Erskines Lådan på öppet hus de 5 tillfällen som ges under 2107. För första gången 

erbjuds öppna visningar av en mindre utställning, HI-Gruppen. När museet inte erbjuder tillfällig 

utställning visas den permanenta utställning, Arkitektur i Sverige. 
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Under året har ArkDes inlett ett samarbete med Open House Stockholm och genomförde tillsammans 

med dem ett öppet hus i Lådan och fyra visningar av ArkDes egna lokaler med focus på arkitektur och 

inredningsdesign. Under 2017 satsar ArkDes på att ge 3 öppna visningar per vecka under större delen 

av året som en del av ökad tillgänglighet i samband med frientréreformen. Visningar ges på tisdagar 

kl. 17, torsdagar kl.12 samt lördagar eller söndagar kl 12.  

- Antal öppna visningar år 2017:150 (2016:132, 2015:55, 2014:24)  

- Antal deltagare år 2017:4502 (2016:2821, 2015:1069, 2014:139)  

Bokade visningar och vandringar  

Den populära Utställningen Against Design – Josef Frank bokades av 44 grupper, vilket gör 2017 till 

ett rekordår när det gäller det totala antalet bokade visningar. Året inleddes med en annan populär 

utställning, Bo.Nu.Då, som bokades totalt 51 gånger. Bo.Nu.Då hamnade helt rätt i tiden då bostäder 

debatterades flitigt i media. Efterfrågan på visningar ökar 2017 med 20 % och antalet deltagare ökar 

med 25 % jämfört med 2016. Flest bokningar görs på tisdagskvällar då museet har öppet till kl. 20.00. 

Under 2017 bokas 4 stadsvandringar, samtliga på temat City i förändring. Vandringen berättar om 

cityomvandlingen på 1950-1960-talen, ett tema aktuellt idag med nya förändringar i centrala 

Stockholm.  

- Antal bokade visningar och vandringar år 2017: 96 (2016:78, 2015:44*, 2014:36)  

- Antal deltagare vid bokade visningar och vandringar år 2017: 1993 (2016:1609, 2015:962*, 

2014:872) 

 

Familjeverksamhet  

2017 ökar ArkDes sitt utbud av workshops för familjer med 25 % jämfört med 2016. Ökningen består 

i att erbjuda workshops både lördagar och söndagar under de 25 veckor ArkDes visar utställningen 

Josef Frank - Against Design. Övriga helger endast söndagar. Dock sjunker antalet deltagare med 8 % 

från 2016 till 2017. Förklaringen är att utställningen om Josef Frank har många besökare, men få 

familjer. Under 2017 är design temat för aktiviteterna för familjerna. Först med inredningsdesign i 

samband med Josef Frank, följt av normkritisk produktdesign i samband med utställningen Norm 

Form. Som tidigare år är deltagandet i Stockholms kulturfestival viktig för spridningen av ArkDes 

aktiviteter för familjer. En tredjedel av alla deltagare under året är familjer från Kulturfestivalen. 

Deltagarna är både barnen och medföljande vuxna. Vår verksamhet riktar sig till familjer och vi tycker 

det är viktigt att alla deltar. Vi vill ge en kreativ upplevelse till alla, oavsett ålder. 

- Antal tillfällen år 2017:114 (2016:90, 2015:65, 2014:88)  

- Antal deltagare år 2017:3035 (2016:3299, 2015:3559*, 2014:4352)  

 
* Siffrorna för 2015 gällande antalet tillfällen för familjer och dess deltagare, samt antal bokade visningar och dess 

deltagare skiljer sig gällande år 2015 mellan årsredovisning 2015 och årsredovisning 2016. 2015 gjordes en 

utställning i samarbete med Moderna Museet om konstnären Olafur Eliasson. I årsredovisning 2015 la vi samman 

ArkDes och Modernas siffror kring familjeprogram och bokade visningar till utställningen. Under 2016 gjordes ett 

nytt samarbete med Moderna om konstnären Kusama. Även denna gång ville vi lägga samman siffrorna. Då dessa 

siffror inte gick att få fram valde vi att redovisade endast de visningar vi gjort i vår regi i vårt bokningssystem. För 

att 2016 skulle bli jämförbart med 2015 räknade vi då bort de visningar som Moderana Museet genomfört 2015. 

Skillnaden i siffrorna är därför de visningar som gjordes i Moderna Museets regi.  

 

Under 2017 delar vi ut enkäter till familjer som deltar på sportlov, påsklov och höstlov. Eftersom vi 

delar ut enkäten till alla, blir svarsfrekvensen nära 100 %. Här är en sammanställning av 123 svar från 

2017.  
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 Ca 20 % har deltagit förut. 

 80-90 % tycker att det är bättre eller mycket bättre än förväntat. 

 Kring 70 % har uppgett att deras intresse för arkitektur, inredning och design har ökat ganska 

mycket eller väldigt mycket genom att delta i programmet för familjer. Detta är ett av ArkDes 

mål – att öka intresset hos allmänheten kring våra ämnen. Här når vi den viktiga målgruppen 

barn och unga. 

 Nära 100 % kan tänka sig att vara med på fler aktiviteter för familjer på ArkDes. 

Skolprogram och vuxenundervisning 

ArkDes har under 2017 satsat mycket på samarbetet med Stockholms universitet/KTH och 

grundskollärarutbildningen som varit på 14 specialdesignade besök under året. Det är både blivande 

lärare åk F-6 och fortbildning för tekniklärare åk 4-6. Lärare är en mycket viktig målgrupp för ArkDes 

och två öppna lärarkvällar har genomförts under året. Båda i samband med årets två tillfälliga 

utställningar Josef Frank och Norm Form. ArkDes har också deltagit i den årliga museimässan 

Skola+Museum=SANT som besöks av ca 500 lärare var av ca 200 lärare som vi har personlig kontakt 

med under kvällen.  

Under året har ArkDes fortsatt samarbeta med Finlandsinstitutet. I samband med deras utställning The 

Tower of Prensence utvecklade ArkDes ett pedagogiskt skolprogram. Programmet genomfördes på 

Finlandsinstitutet och gavs både på finska och svenska som ett led i ArkDes strategi att verka för att 

stärka minoritetsspråk. 

Den 17 november arrangeras Plats för barn, en årlig närverksträff för lärare och arkitekter som 

undervisar i arkitektur och samhällsbyggnad. Nätverket har medlemmar från hela Sverige och 

nätverksträffen är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekters arbetsgrupp Arkitektur i Skolan och 

ArkDes. Årets träff handlar om barnens roll i stadsutvecklingen när barnkonventionen blir lag och 

priset Golden Cube Awards, som är en utmärkelse för arkitekturpedagogiska projekt för barn och unga 

över hela världen. 

Vi ser också i siffrorna att efterfrågan på ArkDes skolprogram är hög, vi har som målsättning att tacka 

ja till alla som vill komma och har svarat upp mot den ökande efterfrågan genom att rekrytera och lära 

upp timpedagoger. Under 2017 har ArkDes haft 164 skolbesök jämfört med 181 2016. Under året har 

två nya skolprogram utvecklats. Ett designprogram kring inredningsdesign med anledning av 

utställningen Josef Frank samt ett speciellt normkritiskt designprogram utformats för att ge 

möjligheter för högstadium och gymnasium att få inblick i normkreativt skapande.  

Vi ser också att Skapande skola fortfarande är en stor möjlighet för eget skapande och kultur för elever 

då flera skolor väljer att samarbeta med ArkDes inom ramen för Skapande skola. Det innebär oftast att 

eleverna får möjlighet att besöka och skapa på ArkDes vid flera tillfällen och vi upplever att de får, 

utöver kunskap, en förtrogenhet med museet som plats, de känner sig hemma här.  

- Antal skolvisningar under 2017: 164 (2016: 241, 2015: 289, 2014: 155).  

- Skolvisningarna omfattade totalt 4107 personer under år 2017 (2016: 5776, 2015: 5704, 2014: 

2883). 

- Antal lärare som tagit del av verksamheten var under år 2017 är 599 stycken (2016: 1017, 

2015: 1317, 2014: 321). 
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MÖTESPLATS, PROGRAM OCH SAMVERKAN 
 

SFS 2013:71 Instruktion 

1 § Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. 

Myndigheten ska verka för de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås. 

Myndigheten ska också följa upp politikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka 

måluppfyllelsen. 

2 § Myndigheten ska särskilt 

1. Samverka på nationell, regional och lokal nivå med andra berörda myndigheter, museer och enskilda aktörer, 

däribland med civilsamhället organisationer, 

2. Bidra med kunskap om hållbar samhällsutveckling… 

Regleringsbrevet 2017 

Uppdrag 

Kartläggning av aktörer inom området arkitektur, form och design 

Agenda 2030 

 

ArkDes programutbud är sedan 2016 samlat i en Program- och mötesplatsredaktion inom enheten 

SBFMK. Redaktionen producerar därmed både program som berör mötesplatsuppdraget och program 

som relaterar till ArkDes övriga verksamhet.  

Den övergripande ambitionen med ArkDes Program och Mötesplats är att bidra till ökad kunskap 

kring arkitektur, design och hållbar samhällsutveckling. Att inspirera besökarna till reflektion 

kring ArkDes frågor, men även vara en motor för utvecklingen av ny kunskap i samarbete med andra, 

för att på så sätt påverka politiken för att stärka måluppfyllelsen. Verksamheten präglas i hög grad av 

externa samarbeten på nationell, regional och lokal nivå med myndigheter, universitet, organisationer 

och andra delar av det civila samhället.  

Under hösten 2017 påbörjades en omorganisering i syfte att ge Mötesplatsuppdraget en ny inriktning. 

Denna inriktning kommer att tydliggöras under 2018. 

 

ArkDes Mötesplats  
ArkDes Mötesplats är en motor för diskussion och en mötesplats för kunskapsutveckling om hur 

arkitektur, form och design kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Det är ett forum för att 

utveckla och förstå sammanhang och ursprung, historia och framtid med det civila samhället i fokus.   

  

1) Tematiskt arbete  

2) Hållbar Stad  

3) Sustainordic  

  

Tematiskt arbete  

Under 2017 har ArkDes Mötesplats fördjupat och avslutat det bostadstema som inleddes 2015. I 

januari 2017 avslutades ArkDes utställning Bo.Nu.Då: Bostadsfrågor och svar under 99 år med en 

stor Finissage dit allmänheten bjöds in till visningar, seminarier och samtal. De erfarenheter och 
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kunskaper som samlats in under det två år långa arbetet med bostadsfrågan har även samlats i 

antologin Höra Hemma: om det bostadspolitiska dilemmat som producerats av ArkDes i samarbete 

med Tankesmedjan Movium vid SLU. Arbetet med boken startade redan 2016, men det mest intensiva 

redaktionella arbetet samt formgivning, tyck och släpp har ägt rum under 2017.  

Antologin Höra hemma: om det bostadspolitiska dilemmat samlar texter skrivna av ett 40-tal olika 

forskare, praktiker, konstnärer, aktivister och boende. Dessutom har tre fotografer bidragit med 

fotoreportage i boken. Tanken är att ge en så bred bild som möjligt av den 

svenska bostadssituationen 2017. Boken redaktör Titti Olsson från Tankesmedjan Movium vid SLU 

har haft ett nära samarbete med redaktionsgruppen på ArkDes.  

Med referenser från bokens författare och andra svenska bostadsforskare formulerades under våren en 

rapport till regeringen som följde upp politikens genomslag på arkitekturområdet. Rapporten Snabba 

bostäder till varje pris: Vilket samhälle byggs och för vem? är uppdelad i de tre områdena 

kvalitetsdimensioner, samhällsbygge och invånarperspektiv. I rapporten reflekteras kring 

bostadspolitikens påverkan på och relation till dessa tre områden och vilka konsekvenser dagens 

politik kan tänkas få på framtida samhällen. Detta var också för första gången ArkDes utnyttjade sitt 

unika mandat som myndighet att följa upp politikens genomslag och föreslå åtgärder för att stärka 

måluppfyllelsen (förordning 2015), som en grund inför den kommande arkitekturpolitiken. 

Antologin Höra hemma: om det bostadspolitiska dilemmat släpptes den 31 augusti 2017 i samband 

med ett seminarium som hölls på ArkDes. Under hösten har sedan ytterligare tre seminarier, med 

anknytning till bokens tema och skribenter, hållits i Linköping, Göteborg, och Malmö. Seminarie-

serien har gått under det gemensamma namnet Bostadspolitiska dilemman, dock med varierande 

underrubriker. Alla seminarier har genomförts i samarbete med lokala aktörer och byggt på lokala 

frågeställningar inom bostadstemat. Syftet har varit att fördjupa rådande dialoger och skapa samtal 

mellan politiker, arkitekter och samhällsbyggnadsaktörer. Även Tankesmedjan Movium har deltagit 

vid alla seminarietillfällen. 

ArkDes Mötesplats har även varit medarrangörer till Plattformsdagarna 2017 som ägde rum 6-7 

december. Konferensens huvudarrangörer var de fem Plattformsmyndigheterna som ArkDes även 

samarbetar med i andra sammanhang (exempelvis via Hållbar Stad).  

 

Mötesplatsaktiviteter 2017 

14 januari: Finissage Bo.Nu.Då. ArkDes, Stockholm 

Avslutning av Bo.Nu.Då med debatt, barnaktiviteter, visningar, samtal i biblioteket och tårtkalas.  

7 mars: Caminos framtidsdag. ArkDes, Stockholm 

Camino Magasin och ArkDes arrangerade tillsammans Caminos Framtidsdag som berörde 

frågeställningarna: Håller jorden och resurserna? Är vi på väg åt rätt håll?  

16 mars: Workshop – Hållbar stadsutveckling på export 

Workshop om hållbar stadsutveckling i samarbete med Nordic Innovation och Nordregio.  

31 augusti: Bostadspolitiska dilemman Boksläpp: Från Hemmet till Hemnet. ArkDes, Stockholm 

Sedan 2016 har ArkDes fört debatten om bostadspolitikens roll och bostadsbyggandets utmaningar 

under temat Bo. Nu. Då. Den 31 augusti släpps två böcker baserade på temat: Höra Hemma – om det 

bostadspolitiska dilemmat och 99 Years of the Housing Question in Sweden.  

14 september: Bostadspolitiska dilemman: Den glömda staden. Vallastaden, Linköping 

Ser vi inte staden för alla bostäder? Enbart bostäder skapar inget dynamiskt stadsliv. Många funktioner 

behöver samverka för att skapa en rik levnadsmiljö där olika sätt att leva inryms. Ett samtal om staden 

och dess livsrum.  
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29 september: Bostadspolitiska dilemman: Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på 

hållbarhet? Chalmerska huset, Göteborg 

Ett samtal i två delar om förtätning ur ett regionalt perspektiv och möjligheterna att bygga hållbara 

samhällen. I första delen samtalar ArkDes överintendent Kieran Long med Alice Bah Kuhnke (kultur- 

och demokratiminister) Conny Brännberg (kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen) 

om mål och utmaningar för regional hållbarhet. I andra delen modererar Magdalena Forshamn ett 

panelsamtal med forskare och praktiker.  

26 oktober: PLAN – nu formas framtiden. ArkDes, Stockholm 

Tillsammans med Boverket och Föreningen för samhällsplanering bjöd ArkDes in till en konferens om 

hur framtiden kan planeras och realiseras för att bli mer hållbar. Talade gjorde bland andra Fran 

Tonkiss, professor i sociologi på London School of Economics, Karolina Skog, miljöminister och 

Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. 

13 november: Bostadspolitiska dilemman: Visioner och innovationer, var finns pionjärerna? 

Form/Design Center, Malmö 

Ett panelsamtal i två delar om sjunkande efterfrågan på nybyggda bostäder och behovet av nya 

innovationer. Var finns pionjärerna och de nyskapande exemplen att lära av? Arrangerades i 

samverkan med Tankesmedjan Movium SLU och Form/Design Center 

6-7 december: Plattformsdagarna 2017. Eriksbergshallen, Göteborg 

I år arrangerade ArkDes 2 kunskapsdialoger och en utställning under ramen för samtalsserien 

Bostadspolitiska dilemman. 

Att lära av miljonprogrammet 

De hus som byggdes under rekordåren var på många sätt banbrytande. Många av dess innovationer 

glömdes dock bort då negativ kritik kom att prägla samtalet kring miljonprogrammets arkitektur och 

planering. Idag står vi inför liknande samhällsutmaningar som under 1960-talets bostadskris. Hur 

kommer dagens lösningar att se ut? Vad kan vi lära av miljonprogrammet? 

Bostadspolitiska dilemman – var finns lösningarna? 

De senaste hundra åren har lösningarna på bostadsbristen sett olika ut. Det har funnits ett starkt socialt 

patos i den politiska strävan efter att alla ska ha ett värdigt boende. Ibland har dock statens strategier 

visat sig leda till segregation. Går det att undvika? För vem ska det byggas, var ska det byggas och hur 

ser lösningarna ut? 

Utställning: Hållbar Stad-film 

Hållbar Stad  

Hållbar Stad (www.hallbarstad.se) är en webbplats som samlar erfarenheter, kunskap, information och 

idéer kring hållbar stadsutveckling i Sverige. Arbetet med Hållbar Stad är en del 

av ArkDes instruktion 2 § att: Samverka på nationell, regional och lokal nivå med andra berörda 

myndigheter, museer och enskilda aktörer, däribland med civilsamhället organisationer samt bidra 

med kunskap om hållbar samhällsutveckling.  

Via Hållbar Stad arbetar ArkDes med att underlätta utvecklingen av mer hållbara samhällen. Genom 

att erbjuda en portal där både offentliga-, ideella och privata aktörer kan kommunicera på lika villkor 

skapas möjligheten till ett brett kunskapsutbyte. På Hållbar Stad publiceras omvärldsbevakning, 

krönikor, bloggtexter, aktuella utlysningar och goda exempel kring hur en hållbar stad skapas.  

Majoriteten av innehållet produceras av Hållbar Stads samarbetsparter. ArkDes står i sin tur för 

publicering, redigering, sökmotoroptimering samt en målgruppsanpassning som syftar till att göra allt 

material tillgängligt och lättförståeligt för en intresserad allmänhet.  
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Sedan 2015 samarbetar ArkDes med myndigheterna inom Plattformen för hållbar stadsutveckling i 

arbetet kring Hållbar Stad. En redaktör på ArkDes håller i arbetet med en kommunikationsgrupp 

bestående av en kommunikatör från varje myndighet. Kommunikationsgruppen har haft regelbundna 

avstämningar via Skype en gång varje månad samt haft två heldagsmöten per år. Under 2017 har 

samarbetet lett till en uppdaterad sida för aktuella utlysningar där besökaren med lätthet kan hitta 

finansieringsmöjligheter.    

Ytterligare insatser under 2017 var att ArkDes introducerade en sida för Agenda 2030 på Hållbar Stad, 

där finns information om agendan samt en del inspirerande artiklar som bland annat lyfter de globala 

hållbarhetsmålen på olika sätt.  

Samarbetsparter  

Under 2017 höjde ArkDes avgiften för nya samarbetsparter från 10 000 kr/år till 12 000 kr/år. Idag 

betalar därmed samarbetsparterna en årsavgift på 10 000 – 12 000 kr, med undantag från ideella 

aktörer som inte betalar någon årsavgift.  

Följande aktörer var samarbetsparter på Hållbar Stad under 2017:  

 

 Arkitekter utan gränser 

 C/O City  

 Ekologigruppen 

 Form/Design Center  

 Huddinge kommun 

 Hållbart byggande i Syd  

 Härifrån  

 IQ Samhällsbyggnad  

 Jämlikt Göteborg  

 K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik  

 Kungliga tekniska högskolan (KTH)  

 Lunds kommun  

 Malmö stad  

 Mistra Urban Futures  

 Movium  

 Mälardalsrådet  

 Nationellt centrum för klimatanpassning  

 Naturskoleföreningen  

 Nordregio  

 Riksantikvarieämbetet  

 RISE  
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 SABO  

 Spårvagnsstäderna  

 Stena Fastigheter  

 Stockholmshem  

 Sveriges Arkitekter  

 URBIO  

 Vattenfall  

 Världsnaturfonden WWF  

 Älvstranden Utveckling  

  

Sustainordic 

Ett nordiskt partnerskap för utveckling av hållbar produktion och konsumtion bildades under det förra 

svenska ordförandeskapet i det Nordiska ministerrådet 2013 som ett resultat av konferensen Det 

hållbara Norden – arkitektur och designpolitik i ett nordiskt perspektiv.  Syftet var att genom nordisk 

samverkan främja nya idéer om ett mer hållbart förhållningssätt till produktion och konsumtion i 

enlighet med det 12:e hållbarhetsmålet i FN:s Agenda 2030, att Främja hållbara produktions- och 

konsumtionsmönster.  

ArkDes har fått medel från Nordiska ministerrådet för att som projektägare tillsammans med 

Form/Design Center i Malmö utveckla och driva projektet i samverkan med DOGA i Norge, Dansk 

Design Center i Danmark, Iceland Design Center på Island samt Aalto University i Finland. Projektet 

löpte till 31/12 2016 och slutrapporterades till Nordiska ministerrådet under januari 2017. Under 2017 

har projektägarna, ArkDes och Form/Design Center upprätthållit en dialog med nätverket samt fört en 

diskussion med det Nordiska ministerrådet om en fortsättning.  

Vid ett Ministerrådsmöte i november 2017 beslutades det om en treårig satsning där ArkDes blir 

förvaltningsorgan för projektet Främjande av nordiska hållbarhetslösningar 2018-2020 och där 

SUSTAINORDIC utgör det ena av två projektpelare.  

Den andra projektpelaren är främjande av träbyggnation och båda projekten delar lika på 12 miljoner 

danska kronor under projekttiden. Fokus på det fortsatta arbetet för SUSTAINORDIC 2018-2020 

kommer att vara att synliggöra goda exempel inom nordisk hållbar produktion och konsumtion 

internationellt genom en årlig Nordic Report. Mer information finns på sustainordic.com 

Nätverk Samverkan kring främjande av hållbar stadsutveckling  

Nätverket består av ArkDes, Boverket, Formas, Riksantikvarieämbetet samt Statens konstråd och 

bottnar i tre tidigare regeringsuppdrag. Under året har en workshop genomförts i syfte att hitta former 

för en fortsatt samverkan mellan parterna. Därefter gjordes en kartläggning av respektive myndighets 

uppdrag och verksamhet för att synliggöra de områden där myndigheterna kan samverka. Under 

hösten 2017 beslöt samverkansgruppen att avvakta med det fortsatta arbetet tills den arkitektur- och 

designpolitiska propositionen Gestaltad Livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design 

presenterats. Detta eftersom propositionens innehåll förväntades vara vägledande för det fortsatta 

arbetet. Arbetet återupptas under 2018. 
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ArkDes fanns närvarande i Vallastaden där viktiga frågor kring boendet lyftes. Foto: Matti Östling 

 

ArkDes programverksamhet 
Fördjupar och kompletterar ArkDes utställningar genom relevanta program riktade till olika 

målgrupper i form av föreläsningar och seminarier. ArkDes Program gör även evenemang i stort till en 

bredare publik för att stärka kunskapen och öka intresset för arkitektur, design och hållbar 

samhällsutveckling. Under 2017 har ArkDes Program genomfört följande evenemang i egen regi och i 

samarbete med andra: 

17 januari: Bokpresentation av Architectual Flirtations: A Love Storey. ArkDes, Stockholm 

Bokrelease av ett feministiskt bokprojekt, skrivet i genren pulp fiction. Med författaren Brady 

Burroughs och Andrejs Ljunggren, grafisk designer.  

22 april-23 april: Fråga arkitekten. ArkDes, Stockholm 

Konceptet vill minska trösklarna för att anlita professionell rådgivning och innebär 30 minuters gratis 

konsultation av en hus-, inrednings- eller trädgårdsarkitekt till allmänheten.  

29 april: Kulturnatt Stockholm. ArkDes, Stockholm 

Öppet hus där besökarna kunde följa med på visning av utställningen ”Josef Frank – Against Design”, 

kika in hemma hos Frank eller inreda hos Frank i en modell av hans fantasihus.  

10 mars: Specialvisningar av Josef Frank-Against Design. ArkDes, Stockholm 

Curatorledda visningar av nyöppnade utställningen Josef Frank-Against Design. Med Dr Sebastian 

Hackenschmidt och gästcuratorn Dr Hermann Czech, båda från Museum für angewandte Kunst Wien 

(MAK). 
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14 mars: Josef Frank - arkitekt, stadsplanerare och modernist. ArkDes, Stockholm 

Samtal om Josef Franks betydelse som arkitekt, stadsplanerare och modernist. Med Hedvig Hedqvist, 

journalist och författare, Mikael Bergquist, arkitekt SAR/MSA och Olof Michélsen, arkitekt 

SAR/MSA. Moderator Li Pamp.  

4 maj: Tänk om Kungsan. ArkDes, Stockholm 

ArkDes och Akademien för Landskapsarkitektur bjöd in till samtal och debatt om betydelsen av ett av 

våra mest kända offentliga rum och tog tempen på vad man vill med platsen, igår, idag och imorgon. I 

anslutningen till programmet visades också de 50-tal förslag som inkommit till idéinsamlingen Tänk 

om Kungsan. Med Kieran Long, landskapsarkitekt Bengt Isling, bebyggelseantikvarie Urban Nilsson, 

landskapsarkitekt Emily Wade, journalist Claes Britton, stadsarkitekt Torleif Falk, landskapsarkitekt, 

stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac. Moderator Pernilla Glaser. 

17, 19 och 20 augusti: Musik i trädgården. ArkDes, Stockholm 

Musik i trädgården var ett samarbete mellan Stockholm Music & Arts/ Luger, Moderna Museet och 

ArkDes där vi bjöd in till intima sommarkonserter med några av Sveriges främsta artister i museets 

trädgård. Innan varje konsert gavs även specialvisningar av konsten i trädgården. 

17 augusti: Frida Hyvönen 

19 augusti: Jens Lekman 

20 augusti: Eva Dahlgren 

 

14-15 september: Making Effect: Workshop och Symposium. ArkDes, Stockholm  

Under två dagar lyftes och diskuterades frågan hur arkitekturforskningen relaterar till 

arkitekturpraktik, politik och samhället i stort. Syftet med symposiet Making Effect utgjorde också ett 

avslut på, och offentliggörande av, fem års forskning inom arkitektur i Sverige. Samarbete med KTH. 

26 september: Bokpresentation: Hi-gruppen och hantverkets återkomst. ArkDes, Stockholm 

Om den bortglömda historien om några formgivare och hantverkare som valde att gå mot strömmen. 

Bokpresentation och samtal mellan författaren och arkitekturhistorikern Johan Örn och Annica Kvint, 

redaktör tidskriften Arkitektur.  

10 november: Medelklassens Mecka. ArkDes, Stockholm 

I samband med utställningen Norm Form arrangerades ett samtal om hur normerna ser ut inom 

designbranschen, vilka som ges plats och vad som krävs för skapa en förändring. Med Karin 

Ehrnberger, industridesigner och doktor i produkt- och tjänstedesign, Samir Alj-Fält, konstnärlig 

ledare Design Lab S, Kerstin Sylwan, produktdesigner och projektledare Omforma och Mohamed 

Yussuf, journalist. Moderator: Madeléne Beckman, ArkDes. 

16 november: Night Talk A Print Stockholm. ArkDes, Stockholm 

Night Talk arrangerades I samband med öppningen av pop-up utställningen A PRINT STOCKHOLM i 

ArkDes bibliotek där vi bjöd in till samtal mellan internationella tidskriftsredaktörer om framtiden för 

tryckta independent arkitekturtidskrifter.  

 

7 december En kväll om Bernt Nyberg. ArkDes, Stockholm 

Med anledning a+u:s specialnummer om arkitekten Bernt Nyberg gav Matthew Hall, redaktör till 

specialnumret samt assisterande professor vid Auburn University, en föreläsning om Nyberg. 

Intendent Frida Melin visade även originalmaterial av Nyberg ur ArkDes samlingar. 

 

8 december Ovarian Psycos: Normkritik i praktiken. ArkDes, Stockholm 

Med anledning av utställningen Norm Form arrangerades ett samtal om normkritisk arkitektur och 

design och hur egentligen tillämpa normkritik i praktiken. Med arkitekt Katarina Bonnevier, 
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modedesigner Minna Palmqvist och grafiska formgivaren Johanna Burai, alla aktuella konstnärer i 

utställningen Norm Form. Innan samtalet visades även dokumentären Ovarian Psycos (USA 2016)  

 

Internationell samverkan  
European Forum for Architectural Policys, EFAP  

ArkDes deltog i  konferensen Architectural Policies Conference – The new in the old – Contemporary 

Architecture in a Historic Context i Valetta på Malta 23-25 mars. Konferensen arrangerades inom 

ramen för Maltas ordförandeskap i Europeiska Unionen 2017 och utgjorde också mötesplats för det 

europeiska nätverk av myndigheter och beslutfattare inom arkitekturpolitiken som ingår i 

generalförsamlingen för European Forum for Architectural Policys, EFAP. Under konferensen 

genomfördes ett rundabordssamtal där generalförsamlingen diskuterade nätverkets framtid och 

eventuella organisationsform.  

Nordic Built Cities  

I samarbete med Nordregio och Nordic Innovation var ArkDes värd för konferensen och 

skärmutställningen Nordic Built Cities / Hållbar stadsutveckling i Norden den 16 mars I Aula ArkDes. 

Konferensen samlade cirka 100 deltagare och programmet inleddes med lunch och avslutades med 

mingel och visning av vinnarna i Nordic Built Cities Challenge. Talare var bland annat representanter 

från Köpenhamns kommun, Envac, Mensch samt arkitektföretaget Kjellander & Sjöberg.  

 

Nationell samverkan, nätverk m.m.  
ArkDes ingår i nätverket SDS, Svenskt Designsamarbete tillsammans med Svensk Form, Sveriges 

Designer, SVID, Moderådet, Association of Swedish Fashion Brands, Svenska Tecknare m.fl. och har 

deltagit i två nätverksmöten under den 23 januari och 4 maj.  

ArkDes är också med i nätverket ARKiS, Arkitektur i Skolan och har deltagit i fyra nätverksmöten 

under året, 22 februari, 27 april, 29 augusti, 6 oktober och avslutningsvis ett seminarium den 17 

november. 

 

Särskilda uppdrag i ArkDes regleringsbrev för 2017 

 

Kartläggning av aktörer inom området arkitektur, form och design 

Inom ramen för regeringskansliets beredning av betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) och 

frågor om en framtida politik för arkitektur, form och design har ArkDes getts ett tilläggsuppdrag att 

göra en kartläggning av aktörer som ett kunskapsunderlag till betänkandet. ArkDes uppdrag innebar 

att analysera vilka offentliga och privata aktörer som har betydelse för politiken för arkitektur, form 

och design samt hur dessa aktörer har betydelse för genomförandet av politiken. Uppdraget 

redovisades till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 10 maj 2017. En hemsida för 

kartläggningen lanserades också på adressen afdkartan.se.  

Agenda 2030 

I februari 2017 skapades en särskild sida på webbplatsen Hållbar Stad som helt tillägnats information 

och inspiration kring Agenda 2030. Sidan riktar sig både till yrkesverksamma inom stadsutveckling 

och till en intresserad allmänhet. Syftet med den är att erbjuda lättillgänglig information och ge 

konkreta exempel på hur man både i sin yrkesroll och i sitt privatliv kan bidra till ökad måluppfyllelse. 

På Hållbar Stad valde ArkDes att inte enbart fokusera på mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” då 

alla globala hållbarhetsmål på ett eller annat sätt kan relateras till hur den fysiska miljön gestaltas. 
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Det av Nordiska ministerrådet finansierade projektet Sustainordic griper sig an frågor kring kring 

hållbar konsumtion. Syftet är att genom nordisk samverkan främja nya idéer om ett mer hållbart 

förhållningssätt till produktion och konsumtion i enlighet med det 12:e hållbarhetsmålet i FN:s 

Agenda 2030, att Främja hållbara produktions- och konsumtionsmönster.  

Internt har ett långsiktigt miljöarbete påbörjats vilket redovisas i särskild ordning till Naturvårds-

verket. Här är arbetet inte slutfört varför en närmare rapport lämnas i kommande årsredovisning. 

 

 

I boken ”Höra hemma” summeras ArkDes tematiska arbete med bostadsfrågan. Foto: Matti Östling 
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 
SFS 2013:71 Instruktion 

§ 4 Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn-och ungdomsperspektiv samt även främja 

ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet. 

 

 

 

ArkDes arbetar kontinuerligt med att integrera barn- och ungdomsperspektiv i sina publika 

verksamheter. I de stora tillfälliga utställningarna deltar pedagoger i framdriften och arbetar med 

ingångar riktade till yngre besökare. I Bo.Nu.Då provades ett nytt koncept där det inte fanns svar som 

var rätt eller fel, men i utställningen fanns ett spår med diskussionsfrågor med syfte att sätta igång 

reflektioner och meningsutbyte i familjer.  

I utåtriktade verksamheter handlar jämställdhets och mångfaldsperspektiven till stor del om att bereda 

plats för olika röster. Vi måste säkerställa att olika kommer till tals i program och utställningar och 

möjliggöra ett inkluderande arbetssätt. Arbetet utgår från ArkDes Jämställdhets- och mångfaldsplan. 
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KOMMUNIKATION 

Identitet och media 
Under 2017 har ArkDes utställningar och evenemang rönt stor uppmärksamhet i media. Vårens stora 

utställning Josef Frank – Against Design recenserades av flera stora medier, bland annat Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. HI-gruppen fick mycket uppmärksamhet både i dagspress (Dagens 

Nyheter och Sveriges Radio) och branschmedia (Arkitektur). Utställningen Norm Form 

uppmärksammades bland annat i SVT Morgonstudion och i internationell dagspress (Süddeutsche 

Zeitung). Den årliga pepparkakshusutställningen fortsätter att generera stort intresse både bland 

besökare och i media. Expressen, SVT och Tv4 rapporterade från utställningen.  

En sökning i databasen Mediearkivet* visar att ArkDes under 2017 uppmärksammats/nämnts i 1 042 

artiklar, bloggar och etermedia (2016: 963, 2015: 888)  

Ny webb 
Under 2017 har ArkDes lanserat en ny webbplats för att kunna tillgodose våra besökares behov av en 

funktionell och lättnavigerad sajt. Den nya webben är gjord med besökaren i fokus, där det ska vara 

lätt att snabbt hitta den information besökaren behöver, samtidigt som den har fått ArkDes grafiska 

identitet implementerad. En viktig förändring med den nya webbplatsen är att den är tvåspråkig 

(engelska och svenska) för att möta den stora gruppen internationella turister som besöker ArkDes. Ett 

annat mål med den nya webben har varit att göra den lättläst i mobilen, då allt fler besöker arkdes.se 

via sina telefoner.  

Digital räckvidd 
ArkDes prioriterar digital kommunikation som ett sätt för oss att berätta om museets verksamhet men 

också för att skapa en dialog med besökarna. Den kanal som ArkDes växer mest i är Instagram, men 

alla kanaler har vuxit under året.  

Webben ArkDes*: 175 560 (2016: 124 354, 2015: 116 256)  

Facebook 10 849 (2016: 9 986, 2015: 8 444)  

Instagram: 9 355 (2016: 6 478, 2015: 3 691)  

Twitter: 3 160 (2016: 2 669, 2015: 2 232)  

Omnämnande i sociala medier: 2 630 (2016: 2 084, mätresultat finns ej för 2015)  

Mottagare nyhetsbrev: 34 907 (2016: 30 910. 2015: 20 365)  

 

Webben Hållbar stad 145 054 (2016: 122 769, 2015:50 650)  

Facebook Hållbar stad 4 921 (2016: 4 260, 2015: 3 569)  

Twitter Hållbar stad 4 153 (2016: 3 830, 2015: 3 356)  

 

*I samband med lanseringen av ArkDes nya webbplats 21 augusti blev det ett brott i statistiken under 

perioden 23 augusti–18 september. Detta på grund av att Google Analytics inte implementerades på en 

gång i det nya webbverktyget (Wordpress).  

Summan inkluderar förutom Arkdes.se även kampanjsajten pepparkakshus.arkdes.se.  
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*Mediearkivet är Retrievers arkiv med tryckt material från alla stora dagstidningar, landsortstidningar 

och hundratals tidskrifter och magasin. Här finns även webbtidningar. 

 

 

INSYNSRÅD 
SFS 2013:7 Instruktion 

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter 

 

 

Insynsrådet vid Statens centrum för arkitektur och design består av fyra ledamöter och har haft tre 

möten under 2017. Vid dessa har Insynsrådet informerats och då getts tillfälle att diskutera 

verksamhetens inriktning och planering, budget och ekonomi, organisation m.m. Insynsrådet 

ledamöter under 2017 har varit:  

- Ingrid Giertz Mårtenson, verkställande direktör 

- Daniel Ewerman, industridesigner och verkställande direktör 

- Christer Malmström, arkitekt och professor  

- Christer Larsson, arkitekt och stadsbyggnadsdirektör 
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ADMINISTRATION 

Personal 
Antalet anställda har ökat i jämförelse med föregående år vilket förklaras av den ändring av 

verksamhet och organisation som inletts under verksamhetsåret 2017. 

Antalet anställda (antal årsmedeltal): 39 

(2016:37, 2015:39, 2014:44, 2013:44), varav män: 13 (2016:12, 2015:13, 2014:16, 2013:18), varav 

kvinnor: 26 (2016:25, 2015:26, 2014:28, 2013:26). 

Årsarbeten (antal årsarbetskrafter): 30 (2016:27, 2015:27, 2014:31, 2013:35).  

 Antal tillsvidareanställda: 30 (den 31 december), (2016:29, 2015:29, 2014:32, 2013:30).  

 Antal visstidsanställda: 9 (den 31 december) (2016:7), (2015:7, 2014:6, 2013:5).  

Moderna beredskapsjobb i staten 
I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet 2017 har ArkDes lämnat en redovisning till Statskontoret i 

augusti 2017.  

Ekonomi 

Utställningsersättning 

Myndigheten skall mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer 

om konstnärers ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till 

konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet. Arkitektur och designcentrum har under verksamhetsåret 

2017 utbetalt ersättning enligt MU avtalet med 275.000 (134.000) kr. 

Kostnader för prestationer 

I nedanstående tabell redovisas kostnader fördelade på olika myndighetens viktigaste prestationer 

enligt FÅB 3 kap 1§. Kostnaderna inkluderar direkta och indirekta kostnader. De indirekta 

kostnaderna såsom lokalkostnader och overhead (OH) fördelas på prestationerna efter de direkta 

kostnadernas relativa andel. Objektplanen modifierades 2013 varför jämförelsesiffror saknas för vissa 

prestationer som tillkommit under senare delen av 2013. 

Prestation-Kostnader (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Utställningar 33.960 28.590 30.094 28.239 34.600 

Verksamhet för barn och unga 2.685 2.064 1.909 1.840 1.100 

Visningar och program 3.218 1.938 3.871 5.254 5.200 

Samlingarna, bevarande 7.817 8.307 6.630 6.343 5.700 

Samlingarna, tillgängliggörande 6.794 6.072 6.758 5.751 - 

Arkitekturens form & design, betydelse i 

samhället 

1.609 6.032 381 1.314 - 

Mötesplats för form och design 4.293 6.143 3.330 1.045 - 

Forskning och kunskapsuppbyggnad 4.252 4.790 4.116 6.548 - 

Total 64.628 63.936 57.089 56.334 - 

Framträdande i tabellen är verksamhetskostnaderna för Arkitekturens form och design 2016 vars 

kostnader avspeglar Biennalen i Venedig 2016 och som ArkDes varit huvudansvarig för.  
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Kostnader  

Årets kostnader uppgår till 64.628 tkr (63.936). De mest framträdande kostnaderna består av kostnader 

för Personal, Lokaler, Övriga driftskostnader och Avskrivningar. Deras procentuella andelar framgår 

av följande diagram. 

 

Personalkostnaderna 

Personalkostnaderna uppgick 2017 till 24.883 tkr (20.985). Personalkostnaderna har ökat under 

verksamhetsåret 2017 och utgör en del i den förändringsprocess som ArkDes inlett under 

verksamhetsåret 2017. Personalkostnaderna planeras plana under kommande verksamhetsår 2018.  

Genomsnittet anställda och antalet årsarbetskrafter uppgick till 39 respektive 30. 

Lokalkostnader 

Lokalkostnaderna uppgick till 15.198 tkr (15.241) och är i princip oförändrade jämfört med tidigare år. 

Kostnaderna fördelar sig enligt nedanstående tabell. 

Specifikation Lokalkostnader (Tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Lokalhyra 14.417 14.232 14.098 14.212 14.196 

El- och uppvärmning 200 295 650 162 330 

Reparationer och underhåll 4 129 2 83 195 

Städning 525 521 569 560 639 

Övriga lokalkostnader 52 64 65 135 - 

Total 15.198 15.241 15.384 15.152 15.360 

El- och uppvärmningskostnader uppvisar högst varierade värden över perioden 2013-2016. ArkDes 

kan konstatera att Statens Fastighetsverk under verksamhetsåret 2015 monterat ett stort antal nya 

elmätare avseende de lokaler ArkDes disponerar. Enligt uppgift har tidigare fördelning baserats på 

uppskattning.. 

Övriga driftskostnader 

Övriga driftskostnader uppgår till 23.547 tkr (26.333), en minskning om 2.786 tkr eller 10,5 % jämfört 

med utfallet 2016. Det tidigare relativt höga utfallet 2016 hänger intimt samman med produktionen av 

utställningen Biennalen Venedig, år 2016.   

Intäkter   

Verksamheten finansieras främst genom anslag från statsbudgeten. Anslagsintäkterna uppgick till 

55.976 tkr (55.071), en ökning jämfört med utfallet 2016 med 905 tkr eller med 1,6 %. Intäkternas 

andelar fördelar sig enligt följande diagram. 

38,5%

23,5%

36,4%

0,1% 1,5%

Personalkostnader

Lokalkostnader

Övriga driftskostnader

Finansiella kostnader

Avskrivningar
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Avgifter 

Avgiftsintäkterna uppgick till 6.136 tkr (5.854). Avgifterna utgjordes främst av entréavgifter 4.340 tkr 

(4.000) samt Övrigt 1.796 tkr (1.854).  

Bidrag 

Under året har myndigheten intäktsfört bidragsintäkter om 2.496 tkr (2.988) vilket är en minskning 

jämfört med föregående år med 490 tkr eller med 16 % och hänger främst samman med ett bidrag från 

Kulturrådet år 2016 och som saknas verksamåret 2017. 

 Oförbrukade bidrag per 2017-12-31 uppgår till 1.280 tkr(1.659). 

Likviditet och anslagsutnyttjande 

Tidigare verksamhetsår, 2013 och under inledningen av 2014, var likviditeten ansträngd. Myndigheten 

saknade vid ingången av verksamhetsåret 2014 ett anslagssparande och 1.400 tkr av anslagskrediten 

hade redan utnyttjats vid utgången av verksamhetsåret 2013 (minskar anslagsutrymmet 2014 i 

motsvarande grad).  

Myndigheten vidtog under verksamhetsåret 2014 en tydlig kursomläggning och tog krafttag för att 

efter ett antal år av underskott åter bringa ekonomin i balans. ArkDes har under verksamhetsåren 2015, 

2016 och 2017 haft en ekonomi i balans. Under verksamhetsåret 2017 har ArkDes inlett en förändring 

av verksamheten. Ett nytt ledarskap för verksamheten mot nya mål och inriktningar. Kortsiktigt kan 

detta komma att öka den ekonomiska belastningen och då främst under kommande verksamhetsår 

2018 då många av dessa förändringar faller ut ekonomiskt.  Utgången av verksamhetsåret 2017 

innebär att ArkDes utnyttjar en mindre del av sitt tidigare anslagssparande. ArkDes står relativt väl 

ekonomisk rustad för denna övergående ekonomiska belastning med ett anslagssparande motsvarande 

70 % av maximalt tillåten nivå (3 %) och en ännu ej utnyttjad anslagskredit om 3 % av tilldelat anslag. 

Samverkan med Moderna Museet (MM) 

Bakgrund 

I respektive myndighets instruktion (ArkDes SFS 2013:71) finns angivet att ArkDes skall samarbeta 

med Moderna Museet (MM) om gemensamma funktioner. Sedan hösten 2014 har detta samarbete 

utvecklats med en större dynamik än tidigare år. De båda myndigheterna bedriver sina respektive 

verksamheter i ”samma hus” vilket utgör en mycket god förutsättning till ett nära samarbete inom 

många områden. 

Syfte 

Samarbetet syftar till att utnyttja synergierna myndigheterna emellan, bättre utnyttjande av 

gemensamma resurser, minskad sårbarhet och inte minst till att minska kostnaderna. 

86,6%

9,5%

3,9%

Intäkter av anslag

Intäkter av avgifter och andra
ersättningar

Intäkter av bidrag
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Samarbetsområden 

 Entré, Entrédisk, Värdar 

 Lokaler och Säkerhet 

 IT 

 Telefoni 

 Ekonomiadministration 

 Personaladministration 

 Posthanteringen, Varuleveranser 

 Uthyrning av våra lokaler (bokningstjänst-konferens) 

 Upphandling 
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EKONOMISK REDOVISNING   

 

RESULTATRÄKNING     

(tkr) Not 2017   2016 

     

Verksamhetens intäkter     
Intäkter av anslag 1 55 977  55 071 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 6 136  5 854 

Intäkter av bidrag 3 2 496  2 988 

Finansiella intäkter 4 19  23 

Summa  64 628   63 936 

     

Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 5 -24 883  -20 985 

Kostnader för lokaler  -15 198  -15 241 

Övriga driftkostnader 6 -23 547  -26 333 

Finansiella kostnader 7 -43  -46 

Avskrivningar och nedskrivningar  -956  -1 330 

Summa  -64 628   -63 936 

     

Verksamhetsutfall  0  0 

     

Transfereringar     

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 8 -225  0 

Lämnade bidrag 9 225  0 

Saldo  0   0 

     

Årets kapitalförändring  0  0 
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BALANSRÄKNING 

     

(tkr) Not 2017-12-31   2016-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar     
Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 10 0  32 

Summa  0  32 

     

Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 2 181  2 640 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 1 100  1 493 

Summa  3 282  4 132 

     

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  167  326 

Fordringar hos andra myndigheter 13 823  1 641 

Summa  989  1 967 

     

Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 14 2 276  2 079 

Upplupna bidragsintäkter  0  175 

Summa  2 276  2 254 

     

Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 15 -1 103  -1 488 

Summa  -1 103  -1 488 

     

Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  6 100  7 158 

Summa  6 100  7 158 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  11 544  14 055 

     

KAPITAL OCH SKULDER     
Myndighetskapital 16    
Balanserad kapitalförändring  0  0 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  0  0 

Summa  0  0 

     

Avsättningar     
Övriga avsättningar 17 190  143 

Summa  190  143 

     

Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret 18 3 233  3 703 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 19 1 428  1 331 

Leverantörsskulder  2 295  5 126 

Övriga kortfristiga skulder 20 398  337 
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Summa  7 354  10 497 

     

Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 21 2 720  1 756 

Oförbrukade bidrag 22 1 280  1 659 

Summa  4 000  3 415 

     

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  11 544  14 055 

 

 

 

ANSLAGSREDOVISNING    

       

Redovisning mot anslag     

       

Anslag   
Ing. 

över- Årets till- Totalt Utgifter Utgående 

(tkr)  förings- delning disponi-  över- 

  belopp enl. regl. belt  förings- 

   brev belopp  belopp 

  Not           

       
Uo 17 8:1 Ramanslag       

Centrala museer: Myndigheter       

ap.7 Statens centrum för arkitektur och design 23 1 558 55 591 57 149 -55 989 1 161 

       

       
Summa   1 558 55 591 57 149 -55 989 1 161 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER   
        

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd   

av detta kan summeringsdifferenser förekomma.      

        

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR      

        

Tillämpade redovisningsprinciper      
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters 

bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.     

        
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 

(FÅB, 2000:605) samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.    

        
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)     
tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande   
50 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.       

        

Kostnadsmässig anslagsavräkning      
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först    
vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2016, 70 tkr,   
har år 2017 minskat med 12 tkr.       

        

Värderingsprinciper       
Anläggningstillgångar       
En anläggningstillgång kan vara materiell, immateriell eller finansiell. Som anläggningstillgång   
redovisas förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier. För att ArkDes skall  

klassificera en tillgång som en anläggningstillgång skall följande kriterier vara uppfyllda:  
 

       
·         Avsedd för stadigvarande bruk eller innehav     
·         Att tillgången kontrolleras och-/eller förvaltas av ArkDes    
·         Värdet uppgår till minst 20 tkr      
·         Ekonomiska livslängden uppgår till minst 3 år     

        
Ekonomisk livslängd understigande tre år      
Om den ekonomiska livslängden understiger tre år får anskaffningen redovisas som en  
anläggningstillgång om kostnadsfördelningen över tid annars skulle komma att påverkas väsentligt.  

Beslut om detta fattas i förekommande fall separat      
 

       
Anläggningstillgång uppdelad i komponenter      
En anläggningstillgång kan behöva delas upp i komponenter utifrån de olika komponenternas   
nyttjandeperioder, anskaffningsvärde samt komponenternas andel av tillgångens totala   
anskaffningsvärde. Beslut om detta fattas i förekommande fall separat.    
 

       
Förbättringsutgifter på annans fastighet      
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 20 tkr. Avskrivningstiden för   
förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till tio år.   
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Avskrivningstider övrigt       
I övrigt skall följande avskrivningstider tillämpas:      

        

År Objekt       

3 
Datorer och 

Kringutrustning       

5 
Maskiner och 

inventarier       

5 Möbler       

10 
Förbättringsutgifter 

annans fastighet       

5 
Immateriella 

anläggningstillgångar       

5 Basutställningar       
  

      
  

      
Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd än tre år och   
kostnadsförs och anslagsavräknas därför direkt.      
 

       
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.      
 

       
Större anskaffningar av likartade tillgångar av mindre värde     
ArkDes beslutar att större anskaffningar av likartade tillgångar som uppgår till minst 50 tkr   
skall betraktas som en anläggningstillgång. En förutsättning är dock att samtliga kriterier  
för en anläggningstillgång är uppfyllda, att avskrivningstiderna är desamma, att anskaffningstidpunkten  

är densamma och att fakturering sker samlat så att bokföring kan ske på ett gemensamt   
anläggningsnummer i ekonomisystemet Agresso.      
 

       
Omsättningstillgångar       
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Fordringar i  

utländska valuta värderas till balansdagens kurs.      
 

       
Skulder        
Skulder tas upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.  
 

       

Intäkter av avgifter       
Intäkter av avgifter enligt § 4 Avgiftsförordningen består av lokalhyra för uthyrning av främst café- och  

konferenslokaler. Intäkter av försäljning av varor likställs med försäljning i museibutiken.  
 

       

Avgiftsbelagd verksamhet       
Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet görs enligt tabell i regleringsbrevet och redovisas  
i resultatredovisningen.       
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Ersättningar och andra förmåner 

        
Rådsledamöter / andra styrelseuppdrag      

          
Ersättning 

(tkr)   
Daniel Ewerman    6*   
Ledamot Konstfack       
Ledamot Design Strategy Ewerman AB      
Ledamot Custellence Enterprise AB       
Programrådsmedlem i Energimyndighetens program: Energi, IT och design   

        
Ingrid Giertz-Mårtenson    6*   
VD Swedish Vision AB       
Senior Advisor i Centurm för Näringslivshistoria      
Creative Director för utställningen "Couturens hemligheter"     
Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm, 2015-pågående.     

        
Christer Larsson    4,5**   
Stadsbyggnadsdirektör i Malmö       
Ledamot i IVA, Kungl IngenjörsVetenskapsAkademien     
Adj professor i Arkitekur, arkitektskolan Lunds universitet     
Ordförande i NordicCityNetwork       
Honorary Academician i Academy of Urbanism      

        
Christer Malmström    6*   
Delägare i Malmström Edström arkitekter ingenjörer AB     
Skolchef på Arkitektskolan - Lunds universitet      

        
Carl Älvåg    1,5**   

        

        
* Inkluderar 3 tkr i ersättning avseende 2016.      
** Inkluderar 1,5 tkr i ersättning avseende 2016      
              

        

        
Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag       

          
Ersättning 

(tkr)   
Jan Kimby, tf Överintendent  T o m 2017-04-17  245   
Kieran Long, Överintendent Fr o m 2017-04-18   760   

        
Förmåner        
Överintendent Kieran Long har i sin anställning rätten att disponera en personbil för både  
tjänste- och privatbruk. Förmånen har inte utnyttjats under 2017    

        

        

Anställdas sjukfrånvaro       

        

        
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda    
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en    
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.      
I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till   
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respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.   
           

Sjukfrånvaro 2017 2016     
Totalt  3,5% 5,2%     
Andel 60 dagar eller mer 51,7% 53,0%     
Kvinnor  4,1% 6,0%     
Män  2,4% 3,7%     
Anställda          - 29 år - -     
Anställda 30 år - 49 år 4,8% 6,5%     

Anställda 50 år - 2,0% 3,1%     

        
Sjukfrånvaro för Anställda -29 år lämnas inte eftersom antalet      
anställda i gruppen är under tio personer.      
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Noter    

(tkr)     

Resultaträkning   

      2017 2016 

     

Not 1 Intäkter av anslag   

  Intäkter av anslag 55 977 55 071 

  Summa 55 977 55 071 

     

  

Summa "Intäkter av anslag" (55 977 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (55 989 
tkr) på  

  anslaget Uo 17 8.1. Skillnaden (12 tkr) beror på minskning av  

  semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna post har belastat  

  

anslaget/anslagen, men inte bokförts som kostnad i 
resultaträkningen.  

     

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar   

  Intäkter av offentligrättsliga avgifter 0 1 

  Entréer och visningar 4 340 4 000 

  Övrigt 1 040 1 168 

  4 § avgiftsförordningen 450 651 

  

Sponsringsintäkter enligt 6 kap 1§ 
Kapitalförsörjningsförordningen 270 0 

  Andra ersättningar 36 34 

  Summa 6 136 5 854 

     

  

Noten är omklassifierad och avrapportering av 
avgiftsbelagd verksamhet sker i   

  Resultatredovisning.   

     
Not 3 Intäkter av bidrag   

  Bidrag från statliga myndigheter 2 153 2 514 

  Bidrag från EU:s institutioner 0 12 

  Bidrag från övriga 344 462 

  Summa 2 496 2 988 

     

Not 4 Finansiella intäkter   

  Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 19 23 

  Summa 19 23 

     

  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 

  varit negativ   

     

Not 5 Kostnader för personal   

  

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och 
avtal) 16 555 14 642 

  Varav lönekostnader ej anställd personal (Insynsråd) 24 0 

  Sociala avgifter 7 749 5 768 

  Övriga kostnader för personal 580 575 

  Summa 24 883 20 985 
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Not 6 Övriga driftkostnader   

  Reparationer och underhåll  151 265 

  Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgång 0 14 

  Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 98 1 

  Resor, representation, information 1 959 2 155 

  Köp av varor 2 226 4 472 

  Köp av tjänster 19 112 19 426 

  Summa 23 547 26 333 

     

  

Under verksamhetsåret 2016 var ArkDes värd för 
"The exhibition of Nordic Pavillion" i Venedig. 
Värdskapet var förknippat med omfattande kostnader 
om drygt 3 000 tkr och förklarar den minskning av 
Övriga driftkostnader 2017 jämfört med utfallet 2016. 

  

     

Not 7 Finansiella kostnader   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 33 35 

  Övriga finansiella kostnader 11 11 

  Summa 43 46 

     

  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 

  varit negativ   

     
  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  

Not 8 Nordiska ministerrådet 225 0 
  

 225 0 
  

   

  Lämnade bidrag   
Not 9 Form Design center 225 0 

  Summa 225 0 

     

     

Balansräkning   

      2017-12-31 2016-12-31 

     

     
Not 10 Rättigheter och andra immateriella 

anläggningstillgångar 
  

  Ingående anskaffningsvärde (+) 32 0 

  Byte anläggningsgrupp, anskaffningsvärde -32 32 

  Summa anskaffningsvärde 0 32 

  Årets avskrivningar (-) -10 0 

  Byte anläggningsgrupp, avskrivningar 10 0 

  Summa ackumulerade avskrivningar 0 0 

  Utgående bokfört värde 0 32 

     

     

Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet   

  Ingående anskaffningsvärde (+) 4 770 4 770 
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  Överföringar (+/-) 0 0 

  Summa anskaffningsvärde 4 770 4 770 

  Ingående ackumulerade avskrivningar (-) -2 131 -1 673 

  Årets avskrivningar (-) -458 -457 

  Summa ackumulerade avskrivningar -2 589 -2 130 

  Utgående bokfört värde 2 181 2 640 

     
Not 12 Maskiner, inventarier, installationer m.m.   

  Ingående anskaffningsvärde (+) 21 291 20 861 

  Årets anskaffningar (+) 105 429 

  Summa anskaffningsvärde 21 396 21 291 

  Ingående ackumulerade avskrivningar (-) -19 798 -18 926 

  Årets avskrivningar (-) -488 -872 

  Byte anläggningsgrupp, avskrivningar -10  

  Summa ackumulerade avskrivningar -20 296 -19 798 

  Utgående bokfört värde 1 100 1 493 

  varav finansiell leasing 0 0 

     

Not 13 Fordringar hos andra myndigheter   

  Fordran ingående mervärdesskatt 801 1 454 

  Kundfordringar hos andra myndigheter 21 187 

  Summa 823 1 641 

     

     

Not 14 Förutbetalda kostnader    

  Förutbetalda hyreskostnader 1 368 1 328 

  Övriga förutbetalda kostnader 908 751 

  Summa 2 276 2 079 

     

Not 15 Avräkning med statsverket   
  

     

Anslag i räntebärande flöde     
Ingående balans -1 558 -1 628   
Redovisat mot anslag (+) 55 989 55 075   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -55 591 -55 112   
Återbetalning av anslagsmedel (+) 0 106   

Fordringar (+)/Skulder (-) avseende anslag i 
räntebärande flöde -1 161 -1 558   

     

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag     
Ingående balans (+) 70 74   
Redovisat mot anslag under året enligt 
undantagsregeln (-) -12 -4   

Fordran (+) avseende semesterlöneskuld som 
inte har redovisats mot anslag 58 70   

     

Summa Avräkning med statsverket -1 103 -1 488   

   
Not 16 Myndighetskapital     

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikation 

     



Statens centrum för arkitektur och design – Årsredovisning 2017 

 

54 
 

Not 17 Övriga avsättningar   
  

Kompetensväxlings- och 
kompetensutvecklingsåtgärder     

Ingående balans 143 100   

Årets förändring 47 43   

Utgående balans 190 143   

     

   

     

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret   

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.   

     

  Ingående balans 3 703 5 033 

  Under året nyupptagna lån 484 0 

  Årets amorteringar -954 -1 330 

  Utgående balans 3 233 3 703 

     

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 13 000 12 000 

     

     

Not 19 Kortfristiga skulder till andra myndigheter   

  Utgående mervärdesskatt 199 73 

  Arbetsgivaravgifter 459 398 

  Leverantörsskulder andra myndigheter 770 860 

  Summa 1 428 1 331 

     

Not 20 Övriga kortfristiga skulder   

  Personalens källskatt 397 315 

  Övrigt 0 22 

  Summa 398 337 

     

     

Not 21 Upplupna kostnader   

  Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 928 883 

  Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 1 520 320 

  Övriga upplupna kostnader 272 553 

  Summa 2 720 1 756 

     

Not 22 Oförbrukade bidrag   

  Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 584 1 486 

  

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer 
eller privatpersoner 696 174 

  Summa 1 280 1 659 

     

  varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:  

  inom tre månader 0 0 

  mer än tre månader till ett år 1 280 1 659 

  mer än ett år till tre år 0 0 

  mer än tre år 0 0 

  Summa 1 280 1 659 
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Anslagsredovisning   

     

Not 23 Uo 17 8:1 Centrala museer: Myndigheter   
  

ap. 7 Statens centrum för arkitektur och 
design 

    

Statens centrum för arkitetur och design får enligt 
regleringsbrevet disponera ett överföringsbelopp på       
1 558 tkr.   

  

Enligt regleringsbrevet disponerar Statens centrum 
för arkitektur och design en anslagskredit på 1 668 
tkr. Krediten har inte utnyttjats under 2017   

     

  Anslaget är räntebärande   
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 

(tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

      
Låneram Riksgäldskontoret      
Beviljad 13 000 12 000 10 000 10 000 10 000 

Utnyttjad 3 233 3 703 5 033 6 379 9 166 

      
Kontokrediter Riksgäldskontoret      
Beviljad  10 000 10 000 10 000 5 794 5 794 

Maximalt utnyttjad  0 0 0 6 685 5 242 

      
Räntekonto Riksgäldskontoret      
Ränteintäkter 0 0 15 3 3 

Räntekostnader 33 35 10 14 15 

      
Avgiftsintäkter      
Avgiftsintäkter som disponeras      
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 3 100 1 370 5 100 7 330 7 330 

Avgiftsintäkter 6 136 5 854 5 952 5 820 8 502 

      
Anslagskredit      
Beviljad 1 668 1 653 1 552 1 515 1 492 

Utnyttjad 0 0 0 0 1 368 

      
Anslag      
Ramanslag      
Anslagssparande 1 161 1 558 1 628 1 993 0 

      
Bemyndiganden      
Ej tillämplig      

      

      
Personal      
Antalet årsarbetskrafter (st) 30 27 27 31 35 

Medelantalet anställda (st)* 39 37 39 44 44 

      
Driftkostnad per årsarbetskraft 2 121 2 317 2 063 1 751 1 714 

      
Kapitalförändring**      
Årets 0 0 105 94 147 

   1 876   
Balanserad 0 0 -1 981 -2 075 -2 222 

      
* I beräkningen av medelantalet anställda 2015 är tjänstledig personal eventuellt inte frånräknad.  

      
** För 2015 är Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring består av resultat för den  

avgiftsbelagda verksamheten. Under 2015 har tidigare årets underskott reglerats med 1876 tkr.  

  

Dessa medel har tagits från anslaget. 
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AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET     

       

       

       

       

 t o m      

 2015 2016 2017 2017 2017 2017 

       
(tkr) +/- +/- Int Kostn +/- ack 

       

Verksamhet med full kostnadstäckning       

Försäljning av varor, budget             

enl  regleringsbrev -   1 981         1 981            -               -                -              -       

Försäljning av varor -   1 981         1 981            -               -                -              -       

Undersökningar, utredningar och andra             

 tjänster, budget enl regleringsbrev          -                -              -               -                -              -       

Undersökningar, utredningar       
och andra tjänster el regleringsbrev          -                -              -               -                -              -       

Summa -   1 981         1 981            -               -                -              -       

       
              

       

Övrig avgiftsbelagd verksamhet       

Entréer och visningar, budget             

enl regleringsbrev          -                -         2 000             -           2 000       2 000     

Entréer och visningar utfall     4 340          4 340       4 340     

Övrigt, budget enl regleringsbrev       1 100           1 100       1 100     

Övrigt utfall       1 490           1 490       1 490     

Summa     5 830             -           5 830       5 830     
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 

kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

 
Ort och datum 

 

 

 

 
  

Kieran Long 

Överintendent 

 


