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Överintendentens förord
Det är knappast en överdrift att påstå att vi på 
ArkDes under förra året har genomfört om-
fattande förändringar som haft stor påverkan på 
muséets anseende, vårt program och personalens 
sammansättning. Det har varit ett år av intensivt 
arbete och stora förändringar i organisationen som 
vi anser har bidragit till att ArkDes i början av 2019 
befinner sig i en bättre position än på mycket länge.

Mycket kvarstår att göra innan organisationen 
lever upp till de förväntningar som kan ställas på en 
kultur institution av internationell rang, men de första 
stegen för att nå dit har tagits.

De viktigaste insatserna under året har gjorts 
för att stärka strategin att bli ett museum för design 
och medborgarskap. ArkDes är en institution som är 
delaktig i hur design av alla skalor från det digitala 
gränssnittet till stadsplanen sätter ramarna för, och 
definierar, våra liv som samhällsmedlemmar. Denna 
tematiska inriktning genomsyrar allt från våra 
utställningar, forskning, evenemang till den pedago-
giska verksamheten och utgör nu en tydlig identitet 
för ArkDes och muséets verksamhet.

Den mest intensiva perioden av aktiviteter 
riktade till allmänheten inföll under vår och tidig 
sommar. Inom loppet av en månad, från slutet av maj 
till slutet av juni, lanserade vi tre större projekt med 
avgörande betydelse för ArkDes anseende inom tre 
för oss viktiga sfärer: den internationella, den natio-
nella och hos de yngre utövarna inom arkitektur- och 
designområdet.

I maj öppnade ArkDes bidrag till världens 
största och viktigaste arkitekturutställning: arkitek-
turbiennalen i Venedig. Inbjudna av de konstnärliga 
ledarna fick vi möjligheten att kuratera ett central 
placerat galleri i biennalens huvudutställning. Möj-
ligheten tillvaratogs för att utforska den store svenska 
1900-talsarkitekten Sigurd Lewerentz arbete, och vi 
visade objekt från ArkDes samlingar tillsammans 
med nya verk av två betydande samtida konstut övare: 

arkitekten Petra Gipp och konstnären Mikael Olsson. 
I sin recension av biennalen skrev den internationella 
konsttidskriften e-Flux att ArkDes projekt (med 
titeln Freestanding) ”står ut som en förlaga för sam-
tida utställningar av historisk arkitektur”.

Vårens andra stora evenemang ägde rum i 
Stockholm i juni när vi välkomnade 1 200 personer 
till ArkDes och invigningen av Public Luxury, en 
utställning om förhållandet mellan arkitektur, design 
och invånarnas liv. Utställningen, som visades under 
tiden för höstens riksdagsval, tog upp många av de 
ämnen som var aktuella i valrörelsen. Utställningen 
fick inte bara ett gott mottagande utan väckte också 
debatt. Public Luxury var mycket populär hos 
besökarna och har bidragit till att etablera ArkDes 
som en relevant arena för idéer kring de utmaningar 
som svenska städer står inför idag. Besökarna bjöds 
på en mängd upplevelser, från glädjen i att dansa 
på det öppna dansgolvet Dansbana! ArkDes (som 
aktiverade platsen framför muséet), till det känslo-
mässiga mötet med Jonas Dahlbergs drabbande film 
om arbetet med minnesmärkena tillägnade offren för 
22 juli attentaten i Oslo och på Utöya (visad på en nio 
meter lång filmduk).
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I slutet av juni, 
innan semestern, 
invigdes den helt nya 
utställningslokalen 
Boxen. ArkDes nya 
galleri är en 100 
kvadratmeter stor 
byggnad, ritad av det 
spännande svenska 
arkitektkontoret 
Dehlin Brattgård. 
Boxen är avsedd för 
mindre, snabbare 
och mer innovativa 
utställningar av ung 
arkitektur och design 
i Sverige. Den är 
också en spännande 
arkitektonisk upple-
velse i sin egen rätt 
och den har blivit en 
symbol för muséet. 
Boxen nominerades till årets byggnadspris av arki-
tekturtidskriften Rum och i februari 2019 öppnades 
den fjärde utställningen i detta spännande galleri. 
Att invigningen lockade många, särskilt yngre 
museibesökare och yrkesverksamma, är inte bara ett 
tecken på framgången för Boxen utan även viktigt för 
att skapa en känsla av att ArkDes är en spännande 
och vital institution.

Bakom kulisserna har vi planerat för ArkDes 
roll inom ramen för våra nya uppdrag inom regering-
ens Politik för gestaltad livsmiljö. Framför allt har 
vi skapat ett nytt varumärke och en strategi för vår 
mötesplatsverksamhet inom detta område. ArkDes 
Think Tank lanserades i januari 2019 som ett enhetligt 
paraply för vår forskning och vårt analysarbete vad 
gäller samtida svensk arkitektur och stadsplanering 
och för våra samarbeten med andra myndigheter och 
organisationer. Under året välkomnade vi de första 
deltagarna i ArkDes Fellowship, en nysatsning på att 
skapa en levande forskningsmiljö på muséet för till-
fälliga stipendiater. Vi utlyste en öppen inbjudan för 
forskningsprojekt från verksamma inom arkitektur 
och design och vi sjösatte större egna forsknings-
projekt rörande kritiska frågor som säkerhet, ekologi 
och prefabricering inom byggandet. Vi har fortsatt 
driva projektet Sustainordic som syftar till att främja 
hållbar stadsutveckling i Norden. Som en del av sats-
ningen Sustainordic stod vi i juni 2018 som värd för 
en välbesökt och framgångsrik konferens som knöt 
samman beslutsfattare och utövare från hela Norden.

Under 2019 kommer vi att fokusera på att driva 
ArkDes effektivt och att utveckla ett klimat där 
stimulerade medarbetare verkar tillsammans som 

ett väl sammansvetsat team. Vi har under året som 
gått haft stora förändringar i personalsammansätt-
ningen, vilket skapat möjligheter men även lett till 
utmaningar. ArkDes har rekryterat ett helt nytt 
administrativt team och vi har knutit till oss erfarna 
och kompetenta kolleger som kan leda organisatio-
nen mot ökad stabilitet och effektivitet. För detta 
ändamål har vi även inlett arbetet med att utveckla 
en ny strategisk plan som innehåller muséets värde-
ringar och prioriteringar.

Annat framåtsyftande planeringsarbete, som 
bland annat gäller nya lösningar för förvaring och 
vård av muséets samlingar, har redan påbörjats. 
Det har även studien av hur en ny basutställning ska 
kunna gestaltas. Vi investerar fortlöpande i besökar-
undersökningar och marknadsföring och lägger 
stort fokus på vår digitala närvaro och innovativa 
utbildningsprogram. ArkDes kommer att bli en 
tongivande röst i Stockholms och Sveriges kulturliv 
genom att fokusera på samarbeten med våra gran-
nar på Skeppsholmen och på att bidra till debatten 
om kultur institutionernas roll i Sverige i en tid då 
muséer, enligt min uppfattning, har en allt större 
betydelse för det demokratiska offentliga samtalet i 
landet. Vi ser fram emot kommande utmaningar. •
Kieran Long, Stockholm

Vernissagen för Public Luxury lockade en stor publik.

Foto: A
lm

a Vestlund
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Verksamhet

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur 
och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och 
en arena för diskussion om framtidens arkitektur och 
design. Vårt uppdrag är att öka kunskapen och driva 
debatt om hur arkitektur och design påverkar våra liv 
som medborgare.

Genom utställningar, evenemang och samtal på 
museet och i hela landet verkar ArkDes för att uppnå 
våra mål. Våra skolprogram och världsunika sam-
lingar och bibliotek sprider kunskap om arkitektur 
och design. ArkDes deltar också i en rad internatio-
nella nätverk och forskningsprojekt.

Förutom att vara ett museum har ArkDes ett 
uppdrag från regeringen att bidra till att säkerställa 
kvalitetsaspekter inom arkitektur och design i Sve-
rige. Detta sker inom ramen för ArkDes Think Tank 
– en arena för debatt och forskning om arkitektur 
och urbanism i Sverige.

ArkDes har unika samlingar av arkitektur med 
inriktning på svenskt 1900-tal. Museet upprätt håller, 
katalogiserar, konserverar och tillgängliggör vår 
omfattande samling.

Kvalitetsbegreppet
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 ändamåls-
enlighet 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.

Kvalitet är ett begrepp som både inbegriper 
mätbara och omätbara värden. Det handlar om 
mätbara begrepp, som t.ex. 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 bevil-
jas externa forskningsmedel eller annan finansiering. 
Men det handlar också om svårmätbara värden 
som våra besökares upplevelser och bemötande, 
innovationsgrad och kvalitet i arbetet samt ArkDes 
attraktivitet som samarbetspartner.

Mätmetoder
Den statistik som redovisas i årsredovisningen för 
2018 har sitt huvudsakliga fokus på olika former 
av besökssiffror, dels vad avser det totala antalet 
anläggningsbesök, dels antal personer som deltagit 
i programaktiviteter, visningar etc. Själva 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 programaktiviteter, räknas manuellt av 
personalen. Statistiken bokförs regelbundet i besöks-
databasen 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 räknar ArkDes 
sedan 2016 endast anläggningsbesökare vilket då 
omfattat även personer som besökt ett museum för 
att t.ex. äta lunch eller köpa något i butiken. Detta 
för att presentera ett sifferunderlag som är tydligare 
jämförbart med andra institutioner och besöksmål, 
och i och med införandet av fri entré till merparten av 
våra utställningar. 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 väljer därför att i 
samarbete med Moderna Museet se vår byggnad som 
en gemensam anläggning och presenterar en gemen-
sam siffra för anläggnings besökare. Denna mätmetod 
möjliggör dock inte att vi på ett mer precist sätt syn-
liggör information om våra besökare. Vi kan t.ex. inte 
redovisa hur stor andel av våra besökare som är män 
och kvinnor, eller hur stor andel av besökarna som är 
under 19 år. Vi kan med andra ord inte med säkerhet 
säga hur stor andel av våra besökare som är barn- 
och ungdom. 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 kvali-
tetsperspektiv har således övergången till att mäta 
anläggningsbesök gjort det svårare för oss att med 
exakthet ange vissa besöksdata, skilja ut besökare som 
enbart besöker Moderna museet eller ArkDes m.m.

Annan statistik i årsredovisningen hämtas ifrån 
externa källor. Som exempel kan nämnas besökssta-
tistik på DigitaltMuseum, eller mätningar av besök 
på hemsidor genom Googles Analytics.
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Organisation
I början på året verkställdes den organisationsföränd-
ring som föregicks av en omfattande planering under 
2017. De tidigare enheterna upphörde och en mer 
ändamålsenlig och operativt inriktad organisation 
tog vid som tar sin utgångspunkt i olika funktioner 
som leds av funktionsansvariga. I likhet med 2017 
har en mängd nyrekryteringar genomförts där olika 
former av spetskompetenser tillförts organisationen 
för att ArkDes bättre ska kunna svara upp mot de 
förväntningar och krav som ställs på myndigheten.

Det är för tidigt att dra några mer långtgående 
slutsatser om på vilka sätt omorganisationen kan 
ha haft en inverkan på frågor kring kvalitet. Men 
som en del av det interna kvalitetsarbetet kommer 
omorganisationen att utvärderas i nära samverkan 
med personalföreträdarna. Detta kommer att ske i 
början på 2019. I sammanhanget kan det vara värt att 
nämna att myndigheten haft stor personalomsättning 
bland ekonomi/administrativ personal. Luckorna i 
leden fylldes delvis upp av externa konsulter via Sta-
tens servicecenter, men det är ofrånkomligt att detta 
kom att påverka verksamheten inom dessa områden, 
framför allt vad gäller uppgradering och uppdatering 
av rutiner, policyn och riktlinjer, uppföljning m.m. 

ArkDes har även under 2018 fortsatt att utveckla 
samarbetet med Moderna Museet kring gemen-
samma funktioner och även innehåll. Bland annat 
påbörjades en gemensam upphandling av städtjäns-
ter samtidigt som det förs en löpande dialog kring 
ytterligare områden där de två grannmyndigheterna 
kan samverka.

Insynsråd
Insynsrådet vid Statens centrum för arkitektur 
och design består av fyra ledamöter och har haft 
tre möten under 2018. Vid dessa har Insynsrådet 
informerats och då getts tillfälle att diskutera verk-
samhetens inriktning och planering, budget och 
ekonomi, organisation m.m. Insynsrådet ledamöter 
under 2018 har varit:

•  Ingrid Giertz Mårtenson, verkställande 
direktör

•  Daniel Ewerman, industridesigner och 
verkställande direktör

•  Christer Malmström, arkitekt och professor
•  Christer Larsson, arkitekt och 

stadsbyggnadsdirektör
•  Anna Qvennerstedt, global 

styrelseordförande. •

Administration 
och utveckling

Kommunikation och 
besökar upplevelse

Bibliotek Forskning Think Tank Intendenter Utställnings-
produktion

Verksamhet

Organisationsschema
Överintendent

Kieran Long Överintendentens  
assistent

Verksamhetschef/
Biträdande  överintendent
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Publik och tillgänglighet

Årets publiksiffror 
ArkDes hade stängt under perioden 19 mars–1 juni. 
Trots detta är årets besökssiffror bara marginellt 
lägre än 2017. Registreringen av besökare sker i 
samarbete med Moderna Museet, primärt med hjälp 
av automatiska räknare, vilket innebär att vi inte kan 
redovisa könsuppdelad statistik för våra besökare. 

Tabell 1 Besökare

2018 2017 2016

Anläggningsbesök* 562 226 581 383 602 052

* 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 jämfört med när museet hade entréavgift. 
I den publikundersökning som ArkDes och Moderna 
Museet rapporterar till Kulturanalys framgår att 
ArkDes har en hög andel förstagångsbesökare 
(51,5 procent) men också att många av besökarna är 
vana museibesökare. Drygt 54 procent har gjort fler 
än fyra museibesök de senaste 12 månaderna. 

Nya besökare 
ArkDes har under 2018 haft fri entré till alla utställ-
ningar, vilket är ett sätt att sänka trösklarna för att 
komma till museet. Vi har även arrangerat ett stort 
antal öppna visningar för att på så sätt tillgänglig-
göra kunskap och ge större möjligheter till dialog 
med besökarna. Under året har vi också genomfört 
en stor mängd programaktiviteter som riktat sig 
till olika målgrupper. Under utställningen Public 
Luxury hade ArkDes t.ex. ett samarbete med Tensta 
konsthall, som innebar att ArkDes arrangerade pro-
gram i Tensta och Tensta konsthall på ArkDes och 
institutionerna bytte på så vis publik med varandra. 
ArkDes publik fick upp ögonen för Tensta konsthall 
och tvärtom. Under utställningsperioden tog  Tensta 
museum emot praktikanter från Tensta som fick 
prova på att jobba i utställningen. Samarbetet var ett 
sätt att öppna upp museet för nya målgrupper och 
sänka trösklarna för att komma till ArkDes.

Tillgänglighetsarbete 
ArkDes verkar för att tillgänglighetstanken ska inte-
greras i hela verksamheten, med en målsättning att 
hitta lösningar som är bra för alla, såväl medarbetare 
som publik. Vi har tagit fram en tillgänglighetspolicy 
och handlingsplan och en arbetsgrupp för en utveck-
ling inom området.

ArkDes har framförallt sökt generella lösnin-
gar 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 funktions-
variationer. Bland de riktade åtgärder som gjordes 
2018 kan  nämnas; 

•  ett nytt, tillfälligt utställningsrum, Boxen, 
ritat av Dehlin Brattgård arkitekter byggdes 
inne i en av våra salar. Tillgänglighetskonsul-
ten Solveig Sennerholm, White arkitekter var 
inkopplad i projektet och Boxen försågs bl. 
a. med ramper för att t.ex. kunna besökas av 
rullstolsanvändare.

•  nya piktogram för att underlätta orienteringen 
och förenkla museiupplevelsen för olika grup-
per, oberoende av språkkunskaper eller olika 
kognitiva förutsättningar. 

•  samarbete med föreningen VIDD som arbetar 
för att barn och unga med olika funktions-
variationer ska bli bättre representerade inom 
estetiska yrken. 

»ArkDes har under 2018 haft fri 
entré till alla utställningar, vilket 
är ett sätt att sänka trösklarna 
för att komma till museet. Vi 
har även arrangerat ett stort 
antal öppna visningar för att på 
så sätt tillgängliggöra kunskap 
och ge större möjligheter till 
dialog med besökarna.«
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Under årets första månader 
visades även utställningen Norm 
Form. Den hade ett speciellt 
fokus på frågor som rör tillgäng-
lighet och hur design förhåller 
sig normkritiskt till olika diskri-
mineringsgrunder.

Vad gäller mer generella 
förutsättningar kan sägas att 
ArkDes har en i huvudsak god 
tillgänglighet till de publika 
lokalerna; de är byggda i ett 
plan, vilket gör det lätt för såväl 
besökare som personal 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. Parke-
ringsplatser för rörelsehindrade 
finns utanför entréerna. Han-
dikapptoalett med skötbord 
finns på flera platser i byggna-
den. Rullstolar och barnvagnar 
finns och kan lånas i entrén. 
Fällstolar finns att låna i utställ-
ningssalarna. Hörslinga finns 
i Auditoriet, Biografen och 
Aula ArkDes. Den permanenta 
utställningens texter finns till-
gängliga både i lättläst form och 
i stor stil. 

Under 2018 överfördes 
också audioguider på svenska 
och engelska till en ny plattform. Texter till tillfälliga 
utställningar tillhandahölls i stor stil för besökarna. 
ArkDes webbplats är utformad enligt WAI:s rikt-
linjer (Web Accessibility Initiative). Vi finns med i 
appen Frittframapp – som enkelt visar framkomlig-
het och tillgänglighet.

I det löpandet arbete med tillgänglighetsanpass-
ning finns potential för förbättringar. Bland annat 
bättre åtkomst till podiet i Aula ArkDes för talare 
som använder rullstol, eller personer med andra 
funktionsvariationer. Vidare efterlyses en permanent 
utvändig rampning vid entrén mot Exercisplan. Dia-
log kring detta förs med Statens Fastighetsverk. •

Utställningar och publika program
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Utställningar

Nya utställningsrum på ArkDes
2018 har varit ett mycket intensivt och spännande 
utställningsår på ArkDes. Inte minst med öppnandet 
av ett helt nytt utställningsrum – Boxen – och en väx-
ling av innehållet i museets två utställningssalar.

Redan i februari, omedelbart efter att utställ-
ningen Norm Form i sal 2 gått ner, startade 
för beredelserna för att bygga Boxen i den västra 
delen av salen. I mars gick Ung Svensk Form 2018 
ner i sal 1, och då flyttades hela basutställningen ut, 
för att så småningom återuppstå i uppdaterad form i 
den östra delen av sal 2. 

Därmed blev sal 1 det naturliga rummet för 
 ArkDes större tillfälliga utställningar, ett fantastiskt 
och legendariskt utställningsrum med vackert ljus-
flöde. Dessutom med direkt access till Exercisplan, 
något som med stor framgång utnyttjades i Public 
Luxury, som öppnade i början av juni. 

Den 20 juni invigdes det nya innehållet i sal 2: 
den nygamla, uppdaterade versionen av basutställ-
ningen och det nya utställningsrummet Boxen. Bygget 
av Boxen föregicks av en tävling som arrangerades 
i slutet av 2017 med tre inbjuda arkitektkontor: 

Christine Svensson Arkitektur, Krupinski Krupinska 
Arkitekter och Dehlin Brattgård Arkitekter. Alla 
representanter för en ny generation av unga, inno-
vativa arkitektkontor med en uttalad internationell 
profil. Juryn, bestående av Pye Aurell Ehrström 
(Marge arkitekter), Kieran Long (ArkDes överin-
tendent) och Sandra Nolgren (kommunikationschef, 
ArkDes), utsåg Dehlin Brattgård Arkitekter till 
vinnare med förslaget A Room With A View.

Konstruktionen i stål, björkplywood och nät 
utgör två väl avgränsade utställningsmiljöer: det 
inre vita rummet och den omgivande rampen som 
uppmuntrar till olika vyer och perspektiv mellan 
besökare och utställningen.

Juryns utlåtande löd: ”Room with a view är 
det förslag som bäst förkroppsligar det nya rummet 
som en plattform för nya och spännande arbeten av 
svenska och internationella framväxande arkitek-
tur- och designkontor. Den industriella karaktären 
i förslaget bryter mot det äldre exercishuset och 
skvallrar om ArkDes nya inriktning som en arena 
där de traditionella arkitektur- och designområdena 
kommer att samspela med nya fält”. 

Boxen av Dehlin Brattgård. 

Foto: Johan D
ehlin
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Tanken med Boxen är att den ska fungera 
som en ständigt omväxlande plats för experi-
mentella och utforskande utställningar som visar 
samtida design och arkitektur och som skapar 
diskussioner om arkitektur, design och deras för-
hållande till sam hället. Boxen kommer också att 
husera ArkDes årliga  pepparkakshusutställning 
och Ung Svensk Form.

Boxen har fått stor uppmärksamhet, och 
nominerades till utmärkelsen ”Årets Arkitektur 
2019” av arkitekturtidskriften Rum.

Den grafiska profilen för Boxen har tagits 
fram av Studio Reko.

Ung Svensk Form
8 februari–18 mars 2018
Projektet Ung Svensk Form startades år 1998 
av föreningen Svensk Form, och firade därmed 
20-årsjubileum 2018. Projektet har som mål att 
stimulera svensk designutveckling samt öka och 
bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk 
formgivning. 

2018 var fjärde gången som Ung Svensk Form 
visades på ArkDes, och första gången som utställ-
ningen producerades helt och hållet av museet i 
och med ett förnyat samarbetsavtal mellan Ark-
Des och Svensk Form, som bland annat stipulerar 
att ArkDes står för utställningsproduktionen. Klänning av Amanda Borgfors Mezaros.

Emma Brålander: Colour, illusion and composition.

Utställningar

Foto: M
atti Ö

stling
Foto: M

atti Ö
stling
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Bland nära 500 inskickade bidrag valde juryn ut 
29 bidrag inom produktdesign, textil, mode, konst-
hantverk, möbler, etc. Juryn väljs och engageras av 
Svensk Form, och utgörs av några av Sveriges mest 
framstående formgivare inom olika discipliner. 

På grund av hög arbetsbelastning för museets 
ordinarie producenter anlitades en extern producent 
som projektledare; Ann-Marie Kastrup. Utställ-
ningsformen gjordes av Anders Rabenius. Efter 
avslutad utställning på ArkDes gick utställningen 
vidare på turné i Svensk Forms regi, både i Sverige 
och utomlands, bland annat till Malmö, Östersund 
och Tokyo. 

Public Luxury 
2 juni 2018–13 januari 2019 
Public Luxury var årets huvudutställning på ArkDes 
och den första utställningen initierad av överinten-
dent Kieran Long. Utställningen behandlade ny och 
experimentell arkitektur och design för offentlig-
heten med målet att erbjuda publiken en tillgänglig, 
bred och lustfylld inblick i debatten om det offent-
liga rummet, och att möta aktuella verk och projekt 
som pekar mot framtiden. Med utställningen har 
museet velat manifestera ArkDes som en öppen 

och spännande plattform för svensk arkitektur och 
design, och peka mot det breda designbegrepp som 
ArkDes kommer att arbeta med framöver. 

Utställningen dominerades av ett antal stor-
skaliga beställda projekt av några av landets främsta 
arkitekter och formgivare. Entrén mot Exercisplan 
öppnades och redan därute mötte publiken de första 
verken: den interaktiva dansbanan av föreningen 
Dansbana! och Åsa Jungnelius portal som omslöt 
ingången till utställningen. 

Som utställningsarkitekter anlitades Nilsson 
Rahm Arkitekter, Anna Nilsson och Susanna Rahm, 
som skapade en strikt och lugn inramning för verken 
och projekten inne i salen. En stor del av rummet 
upptogs av Johan Celsings installation som bestod 
av en modell i skala 1:11 av den planerade moskén i 
Rinkeby samt en fullskalig modell av en av moskéns 
kupoler. Sandi Hilal skapade en filial till det var-
dagsrum hon arbetat med i Boden tillsammans med 
en flyktingfamilj. Jonas Dahlbergs verk var en film 
som beskrev processen kring arbetet med det aldrig 
uppförda Utöya-monumentet i Norge. Hilda Hell-
ström, Clara von Zweigbergk och Björn Dahlström 
fick i uppdrag att skapa varsitt infartshinder för det 
offentliga rummet. I en film skildrades kampen om 
en nedläggningshotad korvkiosk i Växjö, i en annan 

Översikt över utställningen Public Luxury.

Utställningar

Foto: Johan D
ehlin



12ArkDes årsredovisning 2018

Modell av moské i Rinkeby av Johan Celsing.

Utställningar

Foto: Johan D
ehlin
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berättade data-
spelsföretaget Dice 
om designen av de 
digitala miljöerna 
som rum för socialt 
liv och platser där 
världsbilden formas. 
Uglycutes bidrag till 
utställningen var en 
kartläggning som 
de gjort tillsam-
mans med studenter 
från KTH av hur 
fastighetsägare i 
Stockholms innerstad 
sätter upp stängsel 
för att skydda sig mot 
oinbjudna. 

Som en del i 
utställningen bjöds 
Tensta museum in 
att öppna en filial 
på ArkDes. I den 
tidigare familjehör-
nan har de visat historier och minnen från förorten 
där konstnärer, arkitekter, forskare, musiker, filoso-
fer, lokala föreningar och andra Tenstaaktörer har 
deltagit. Flera programpunkter har arrangerats i 
samarbete mellan Tensta Konsthall och ArkDes, och 
dessutom har ett utbyte skett med ArkDes pedagoger. 

Förutom de stora verken presenterade utställ-
ningen många mindre projekt och exempel. Den gav 
en bred bild av hur arkitektur och design kan vara 
verktyg för att hitta lösningar på de utmaningar som 
det svenska samhället står inför idag. 

Uppdaterad basutställning  
på ny plats
20 juni–
Under våren 2018 flyttades ArkDes permanenta 
utställning Arkitektur i Sverige – funktion, konstruk-
tion och estetik till en ny plats i museet. I samband 
med flytten anlitades de ursprungliga formgivarna 
Anna von Schewen och Björn Dahlström för att 
ge utställningen en uppdaterad form som utnyttjar 
det nya rummets förutsättningar. Det skedde även 
en viss bearbetning av texter och urval av objekt. I 
samarbete med ArkDes bibliotekarie återställdes 
och kompletterades det fördjupande bokutbudet i 
utställningen. Att utställningen nu är uppdaterad är 
till stor glädje för de besökare som vill få en överblick 
av 1 000 år av svensk arkitektur och eftersom utställ-
ningen också är grundpelaren i ArkDes pedagogik 
möjliggör det ett fortsatt populärt utbud gentemot 

skola, lärare och familjer. Utställningens rika urval 
tillåter läsningar och pedagogiska program av många 
olika slag: teknik och material, stadsplanering, färg 
och form m fl. 

Modellarkivet 
20 juni–26 augusti 2018
Premiärutställningen i Boxen var Modellarkivet, en 
installation av konstnären Malin Pettersson Öberg. 
Genom filmen Modellarkivet projicerad i stort format 
och ett fysiskt utsnitt av Stockholms Stadsbyggnads-
kontors modellarkiv lyfte konstnären diskussioner 
om de visioner som präglat uppbyggnaden av Stock-
holm. Det fysiska utsnittet innehöll ett femtiotal vita 
gipsmodeller placerade i originalhyllor från modell-
arkivet. Med hjälp av suggestiv ljussättning skapades 
en känsla av att befinna sig på platsen. Avsikten med 
verket var att väcka frågor om arkivens funktion och 
hur de hjälper oss att förstå vår omgivning.

Tillfällig entré från Exercisplan med verk av Åsa Jungnelius.

»Avsikten med verket var 
att väcka frågor om arkivens 
funktion och hur de hjälper 
oss att förstå vår omgivning.«

Utställningar

Foto: Johan D
ehlin
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Sigurd Lewerentz: Freestanding, 
Arkitekturbiennalen i Venedig 
26 maj–25 november 2018
Som enda institution var ArkDes inbjudna att ställa 
ut i huvudutställningen på Arkitekturbiennalen i 
Venedig 2018. Utställningen Freestanding kopplade 
samman historiskt ritningsmaterial ur ArkDes sam-
lingar med nyproducerade verk av arkitekten Petra 
Gipp och konstnären Mikael Olsson. 

Just nu finns ett stort internationellt intresse 
för arkitekten Sigurd Lewerentz (1885–1975), vars 
hela samling finns på ArkDes. Utställningen tog 
utgångspunkt i tre fristående förhallar från några av 
Lewerentz mest kända religiösa byggnader; Uppstån-
delsekapellet på Skogskyrkogården i Stockholm, S:t 
Knuts och S:ta Gertruds kapell på Östra kyrkogården 
i Malmö och Markuskyrkan i Björkhagen i Stock-
holm. Tre storskaliga gjutna sektionsmodeller av 
Petra Gipp, 13 nytagna fotografier av Mikael Olsson 
och 15 ritningar ur ArkDes samlingar satte nytt ljus 
på arkitekturen och speglade förhallarnas rums-
liga betydelse på tre olika sätt. Genom att utforska 
funktionen, den rumsliga kraften och det poetiska 
uttrycket hos förhallarna kopplade utställningen till 
det övergripande temat för årets arkitekturbiennal, 
Freespace. 

Att vara en del av huvudutställningen på 
Venedig biennalen var en möjlighet för ArkDes att 
visa material från museets samlingar för en interna-
tionell publik, i ett projekt som genom samarbetet 
med två av Sveriges främsta arkitekter och konstnä-
rer också knöt samman historisk och samtida svensk 
arkitektur.

Tillsammans med museicheferna för Finlands 
Arkitekturmuseum och norska Nationalmuseet 
för konst, arkitektur och design är ArkDes över-
intendent beställare av den nordiska paviljongen vid 
arkitekturbiennalen, där i år Finland hade huvud-
ansvar för genomförandet. Årets paviljong, Another 
Generosity, utformades av den finske arkitekten Eero 
Lundén, i linje med en ny strategi där de tre muse-
erna enats som att även fortsättningsvis bjuda in en 
utövare (arkitekt, forskare, curator eller någon annan 
som bidragit till arkitekturens utveckling) att leda 
arbetet med utställningen. 

Invigning av Freestanding.

Utställningar

Foto: G
io D

e Vecchi
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Space Popular:  
Värde i det virtuella 
19 september–18 november 2018
För den andra utställningen i Boxens bjöd 
ArkDes in den Londonbaserade arkitektduon 
Space Popular, bestående av Lara Lesmes och 
Fredrik Hellberg. Med installationen Värde i 
det virtuella ville de utforska arkitekturens och 
arkitekters roll i utformandet av virtuella världar. 
Utställningen bestod av två parallella miljöer, 
en verklig och en virtuell. Utställningsrummet 
fylldes av stora vepor där fullskaliga fragment av 
Stockholms miljöer muterats, upplösts, förvrängts 
och kopierats. Med hjälp av VR-glasögon kunde 
samma miljö besökas virtuellt, med möjlighet att 
möta avatarer från andra parallella rum utan-
för museet. Genom den sociala VR-plattformen 
 Sansar kan den som vill var och när som helst 
uppleva rummet även efter utställningen.

Tanken med installationen var att visa på 
en ny riktning inom arkitekturen som gränsar 
till kognitionsvetenskap och färgteori, att ge en 
försmak av de spektakulära möjligheter vi kan 
förvänta oss när vi står inför en ny och fördjupad 
virtuell verklighet. Med utställningen Space Popu-
lar: Värde i det virtuella blev Boxen en offentlig 
plats och forum för diskussioner om arkitekturens 
roll i den digitala sfären. 

Utställningar

Foto: Jeanette H
ägglund

Foto: Jeanette H
ägglund
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Pepparkakshus 2018: LYXIGT!
30 november 2017–6 januari 2018
Utställningen Pepparkakshus har arrangerats årligen 
sedan 1990, varje år med ett nytt tema som delta-
garna får att förhålla sig till. Årets tema ”LYXIGT!” 
var ett förslag från en privatperson som prenumere-
rar på ArkDes nyhetsbrev. 

Vem som helst har möjlighet att lämna in ett 
bidrag till utställningen, och samtliga bidrag som 
lämnas in ställs ut. Till årets utställning inkom 
rekordmånga bidrag: 153 stycken. ArkDes arran-
gerar även en instagramtävling för att de som inte har 
möjlighet att lämna in ett fysiskt bidrag till museet 
kan delta. 

Tävlingsbidragen i utställningen utvärdera-
des av en jury bestående av tre externa konsulter; 
Kristin Gausdal (arkitekt), Björn Dahlström (indu-
stridesigner) och Frida Leijon (konditor). Två av 
jurymedlemmarna medverkade även vid prisut-
delningen den 16 december. Prisutdelningen är 
ett populärt evenemang som lockar flera hundra 

besökare årligen. Allmänheten har möjlighet att 
rösta på sitt favoritbidrag på särskilda röstnings-
datorer i utställningen samt på internet. Totalt inkom 
nästan 9 000 röster. 

Utställningen samlar en entusiastisk publik domi-
nerad av barn och familjer. Utställningen var också ett 
populärt utflyktsmål för stadens skolor under decem-
ber månad. Nytt för i år var att ett matsäcksrum för 
skolklasser ställdes i ordning i anslutning till utställ-
ningen, vilket var mycket uppskattat. •

»Utställningen samlar en 
entusiastisk publik dominerad 
av barn och familjer. Utställ
ningen var också ett populärt 
utflyktsmål för stadens skolor 
under december månad.«

Prisutdelning av pepparkakshus 2018.

Utställningar

Foto: C
hristine O

lsson TT
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Publika program 

Den övergripande ambitionen med ArkDes program 
är att genom samtal, diskussioner och andra aktivi-
teter väcka nyfikenhet och bidra till ökad kunskap 
och förståelse kring arkitektur, design och hållbar 
samhällsutveckling. ArkDes program bidrar också 
till att fördjupa aktuella utställningar genom kom-
pletterande program riktade till olika målgrupper i 
form av föreläsningar och seminarier. Inom  ArkDes 
programverksamhet arrangeras även fristående 
evenemang som lyfter aktuella ämnen och sam-
hällsfrågor. Under våren när museet var stängt för 
ombyggnad arrangerades serien Planetary Protocols 
med internationella talare, i syfte att erbjuda publi-
ken ett innehåll även under ombyggnadsperioden. 

Verksamheten präglas av externa samarbeten 
med myndigheter, universitet, organisationer och 
andra delar av det civila samhället. Årets program 
har också haft en stor andel internationella gäster, 
och därmed fört in nya perspektiv och ingångar. 
Utöver programaktiviteterna har flera av museets 
vernissager lockat stor publik, inte minst invigningen 
av Public Luxury, då 1 200 besökare närvarade. 

Under 2018 har ArkDes Program genomfört föl-
jande evenemang och programserier i egen regi och i 
samarbete med andra:

Planetary Protocols
Planetary Protocols var en ny, tvärvetenskaplig 
programserie med internationella tänkare och yrkes-
utövare i samtal om arkitektur, design och identitet. 
Programserien genomfördes under en period då 
museet i övrigt var stängt för omhängning.

3 april: Anna Puigjaner: Kitchenless Cities
Anna Puigjaner är arkitekt, redaktör och forskare 
och medgrundare av arkitektbyrån MAIO, som 
bland annat ställt ut på Arkitekturbiennalen i Vene-
dig och MOMA. Puigjaner vann 2016 Wheelwright 
Prize, Harvard GSD, för sin forskning om Kitchen-
less Cities. 90 deltagare.

10 april: Kim Cook: Creative by design
Kim Cook är chef för Art and Civic Engagement, 
Burning Man, festivalen som varje år samlar 10 000-
tals medverkande i Nevadas öken för att skapa 
sam hället Black Rock City. Tidigare var Cook bland 
annat chef för New Orleans Arts Council, där hon 
adresserade samhällsutmaningar via konst, design 
och teknologi. Samtalet följdes av en replik av Ana 
Betancour, professor vid Arkitekthögskolan, Umeå 
universitet. 96 deltagare.

17 april: Durga Chew-Bose: On shallow stairs 
Durga Chew-Bose är en Montrealbaserad förfat-
tare och redaktör och debuterade förra året med 
essäsamlingen Too Much and Not the Mood (Far-
rar Straus and Giroux) Hon är senior editor för 
SSENSE och hon har publicerats i The New Inquiry, 
The Guardian, The Globe and Mail, GQ, Interview 
magazine och n+1. Samtalet följdes av en replik av 
Ann-Sofie Noring, vice museichef, Moderna Museet. 
70  deltagare.

24 april: Daniel Fernández Pascual och Alon Schwabe: 
The Empire Remains Shop
Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual & Alon 
Schwabe) är en Londonbaserad duo som använder 
sig av installationer, performance och video in sina 
forskningsbaserade projekt för att undersöka gräns-
landet mellan konst, arkitektur och geopolitik. Deras 
arbeten har bland annat ställts ut på Arkitekturbi-
ennalen i Venedig, Neue Nationalgalerie, Berlin och 
Storefront for Art & Architecture, New York. Samta-
let följdes av en replik av Lisa Enzenhofer, gästlärare 
KTH. 70 deltagare.

4 maj: Beatriz Colomina: Broadcasting  Yourself:  
Social Media Urbanism
Beatriz Colomina, professor i arkitekturhistoria och 
teori vid Princeton universitet, ger ett föredrag om 
kopplingen mellan sociala medier och bebyggelse-
miljö. 185 deltagare.

»Den övergripande ambitionen med ArkDes 
program är att genom samtal, diskussioner och 
andra aktiviteter väcka nyfikenhet och bidra till 
ökad kunskap och förståelse kring arkitektur, 
design och hållbar samhällsutveckling.«
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RESONANS – elektronisk musik och scenkonst
Som en del av ArkDes och Moderna museets 
pågående samarbete har museerna under tre år sam-
arbetat kring programverksamhet i trädgården. Årets 
program – Resonans – bjöd på elektronisk musik, 
performance och multimediakonst live. Kvällarna 
är curaterade av Anrikningsverket och varje kväll 
inleddes med ett konstnärssamtal. 

RESONANS genomfördes som ett samarbete 
mellan Anrikningsverket, ArkDes och Moderna 
Museet tillsammans med MDT. 

17 augusti: Konstnärssamtal med Lea Martini. 
Performance av DJ: KABLAM, Lyra Pramuk, 
Lea Martini och N.M.O. 300 deltagare.

24 augusti: Konstnärssamtal med Ofelia Jarl Ortega. 
Performance av Hans Berg, DJ: Sonja Tofik, Ofelia 
Jarl Ortega och Gábor Lázár. 450 deltagare.

31 augusti: Konstnärssamtal med Kara-Lis Coverdale. 
Performance av DJ: rip ME, FLORA och Kara-Lis 
Coverdale. 400 deltagare.

Program Public Luxury 
Under årets stora utställning Public Luxury orga-
niserades en mängd programaktiviteter som genom 
fördjupade samtal eller bred debatt syftade till att ge 
publiken ytterligare ingångar i utställningens teman. 

2–3 juni: Dansbana! ArkDes
Dansbana! ArkDes var ett verk i utställningen Public 
Luxury och en plats för spontandans på Exercisplan 
där besökare och allmänhet kunde koppla upp sig via 
Bluetooth, spela musik och dansa. Bakom Dansbana! 
ArkDes står föreningen Dansbana! som arbetar för 
att skapa offentliga platser för dans. Under utställ-
ningen användes Dansbana! ArkDes regelbundet 
av semiprofessionella och amatörer i egen regi, både 
utanför och under museets öppettider. Dansbana! 
ArkDes har på så vis fungerat framgångsrikt som 
en aktivering av en annars underutnyttjad offentlig 
plats, och efter utställningens slut beslutade ArkDes 
och SFV att behålla dansbanan på Exercisplan t.o.m. 
sommaren 2019. 

Under sommaren organiserades också två pro-
gramaktiviteter på Dansbana! ArkDes:

2 juni: Från barock till hip-hop på Dansbana! 
ArkDes. 50 deltagare.

3 juni: Folkmusikhuset Skeppis intar Dansbana! 
ArkDes. 80 deltagare.

»Resonans bjöd på elektronisk 
musik, performance och 
multimediakonst live.«

Publika program

Foto: Å
sa Lundén
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28 augusti: Debatt: Vad är offentlig lyx?
Strax innan riksdags-, kommun- och landstingsvalet 
samlade ArkDes ledande politiker från Stockholms 
stad i en paneldebatt om vår gemensamma stadsmiljö 
och vilken stad vi vill ha. Medverkande: Jan Valeskog 
(S), Daniel Helldén (MP), Anna König Jerlmyr (M), 
Karin Ernlund (C) och Kieran Long, överintendent 
ArkDes. Moderator: Sanna Rayman, debattchef 
Dagens Samhälle. 90 deltagare.

2 oktober: Panelsamtal: Kampen om det gemensamma
Krogprofilen och Sturehofs ägare PG Nilsson 
berättade om den framgångsrika kampanjen för att 
tillfälligt stoppa rivnings- och ombyggnadsplanerna 
i kvarteret Stureplan. I panelsamtalet Kampen om 
det gemensamma deltog även Anders Westgerd, 
verksamhetschef på GIL (Göteborgskooperativet för 
independent living) som i flera framgångsrika kam-
panjer där humor använts för att uppmärksamma att 
vi har långt kvar till full tillgänglighet i det offentliga 
rummet; Anna Pang, arkitekt och en av grundarna 
till föreningen Dansbana! som skapat platser i det 
offentliga rummet för danssugna tjejer samt Justina 
Meyer, företrädare för Jordbro kultur- och förenings-
hus där konsten använts för att fästa politikerna i 
Haninge kommuns uppmärksamhet på att kulturen 
faktiskt finns rakt under näsan. Moderator: Daniel 
Golling. 50 deltagare.

20 november: Panelsamtal: Folkhemmet – och sen då?
Folkhemmet var både en politisk vision och berät-
telse med ambition att omfatta hela samhället och 
dess medborgare. Men hur ser det ut idag? Samtal 
om vilken roll arkitekturen och designen har som 
sammanhållande kraft. Vilka berättelser, byggnader 
och platser kan vi alla samlas/förenas kring idag? Ett 
samtal om vilken roll arkitekturen och designen har 
som sammanhållande kraft i ett allt mer heterogent 
samhälle med Lena Andersson (författare), Åsa 
Linderborg (historiker och kulturchef på Aftonbla-
det) och Helena Mattsson (professor i arkitekturens 
historia och teori, KTH). Moderator: Daniel Golling. 
150 deltagare.

27 november: Streetgäris gör Tala Med på ArkDes:  
Att röra sig i vår stad som rasifierad queer person
Tala Med är en lyssnarserie där de som ofta talas 
om, men sällan med, får forma samtalet. På en 
trygg plattform lyfter vi frågor som ofta diskuteras 
av andra, men sällan med de berörda. Tala Med på 
ArkDes arrangeras av Streetgäris som del av utställ-
ningen Public Luxury.

StreetGäris är en intersektionell rörelse för 
kvinnor och icke-binära, vars fokus är att stödja, 
utbilda och inspirera varandra genom egenmakt, 
solidaritet och gemenskap. De arbetar för att vara 

en demokratistärkande, folk – och opinionsbildande 
rörelse som verkar för att utmana och omfördela 
makten i samhället. Tala Med startade 2017 som ett 
samarbete mellan Streetgäris och Vällingby Stadste-
ater. Paneldeltagare: Jon Ely, Ruhani, Samuel Girma, 
Sumair Ali Khan. Moderator: Manel Rodrick. 
23  deltagare.

14 och 26 september, 12 och 19 oktober,  
13 december: Al-Madafeh: The right to host
Sandi Hilal, en av utställarna i Public Luxury 
arrangerade vid fem tillfällen informella samtal med 
inbjudna gäster. Inbjudna gäster var bland andra 
Mauricio Corbalan, Shahram Khosravi, Elena Isayev 
och Staffan Müller-Wille. Totalt 80 deltagare.

Tensta museum filial på ArkDes
Tensta museum är Tensta konsthalls fleråriga projekt 
med fokus på historia och minne i Tensta, sett genom 
de människor som bor och arbetar där, samt platsen 
i sig med sina många fysiska lager. Tensta museum 
är ett projekt där konsthallen ”leker museum”, nu 
med en filial på ArkDes, som en del av utställningen 
Public Luxury.

5 juli: Tensta Museum filial: Erik Stenberg  
visar sitt Tenstaarkiv
Arkitekten, läraren och prefekten på KTH Arki-
tekturskolan Erik Stenberg (Stockholm) har samlat 
ritningar, texter och annat material från Tenstas 
korta historia som bostadsområde, i ett försök att 
förstå de ursprungliga tankarna som grumlats av en 
generaliserande diskussion som ser miljonprogram-
met som en helhet. 20 deltagare.

13 oktober: Tensta museums filial:  
Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
Visning av Tensta museums filial med fokus 
på  Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta. Föreningens 
 medlemmar berättade om sitt arbete.

13 november: Tensta museums filial:  
Vad gör ett museum?
Design- och hantverksteoretiker Christina Zetter-
lund diskuterade museernas funktioner, både 
verkliga och fiktiva, tillsammans med Kieran Long, 
överintendent ArkDes, och Maria Lind, chef Tensta 
konsthall. 30 deltagare.

»Tensta museum är ett projekt 
där konsthallen ”leker museum”, 
nu med en filial på ArkDes.«

Publika program
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29 november: Tensta museums filial: Workshop med 
Aktion Arkiv: För vems kropp skapas staden?
Workshoppen belyste hur feministiska och inter-
sektionella perspektiv påverkar hur städer byggs och 
planeras idag. 30 deltagare.

18 december: Tensta museums filial:  
Samtal om El Complejo
I samtal med Hanna Nordell berättade Tensta-
profilen Ricardo-Osvaldo Alvarado om sitt 
forskningsarbete kring skogsbruket El Complejo, där 
han arbetade under Allendes regeringstid, och som 
lades ned efter militärkuppen 1973. 10 deltagare.

Another Generosity: Nordiska Paviljongen  
på Arkitekturbiennalen i Venedig 2018
9 oktober:
Arkitekten Eero Lundén (Lundén Architecture), 
som var curator för utställningen Another Genero-
sity – det nordiska bidraget till arkitekturbiennalen i 
Venedig 2018 presenterade utställningen. Presenta-
tionen följdes av en diskussion mellan Eero Lundén 
(Lundén Architecture Company), Juulia Kauste 
(co-curator och tidigare museichef för Finlands 
arkitekturmuseum) and Kieran Long (överintendent, 
ArkDes). 50 deltagare.

Program Space Popular:  
Värde i det virtuella 
30 oktober: Space Popular:  
You Are a Citizen of Virtual Worlds
Ett samtal med Space Popular (Lara Lesmes och 
Fredrik Hellberg), studenter från Londons Archi-
tectural Association, utställningskuratorn James 
Taylor-Foster tillsammans med inbjudna gäster för 
en diskussion om möjligheter och utmaningar i den 
växande virtuella sfären. 

Hälsa och beteende: Amy Croft (residenssti-
pendiat, Bartlett School of Architecture (UCL) och 
William Hamilton (grundare av Mimerse, Vobling): 
Vilka verktyg finns till förfogande för att forma och 
hantera våra erfarenheter av virtuella världar, om 
vi refererar till idéer inom psykologi och kognitiv 
vetenskap?

Byggnader och städer: Elena Malakhatka (dok-
torand, KTH) och Tor Lindstrand (arkitekt): Space 
Popular: Värdet i Virtuella försöker att visualisera en 
möjlig väg för hur en virtuellt förstärkt stad kan se 
ut – men möjligheterna idag är både mångfacetterade 
och komplexa. Vad innebär ”byggnad” i virtuella 
miljöer, och hur översätts begreppet ”byggd miljö” 
mellan världar?

Konsten och institutionerna: Daniel Birnbaum 
(överintendent, Moderna Museet): Hur kan vi förstå 

ett upprepande av samhället, eller samhällen, i 
virtuella miljöer genom att utforska konsten och 
institutioner – och kopplingarna emellan dem? 70 
deltagare.

17 november: Mark Wigley och Space Popular  
om Science Fiction och arkitektur
Under sista helgen av Space Popular: Värde i det 
virtuella diskuterade Mark Wigley, Lara Lesmes, 
Fredrik Hellberg (Space Popular) och James Taylor- 
Foster historieberättande och science fiction inom 
arkitekturen. Samtalet kopplades till utställningens 
idéer och teman och hölls i Boxen. 60 deltagare.

Visningar 
Under 2018 förberedde och genomförde ArkDes 
pedagoger och övriga personal ett flertal visningar 
riktade till den vuxna publiken. Framförallt visades 
årets stora tillfälliga utställning Public Luxury, men 
guidade turer erbjöds även av några av de mindre till-
fälliga utställningarna, av basutställningen, samt, för 
första gången sedan 00-talet, av vår museibyggnad.

Bygg- och flyttarbete medförde att utställnings-
salarna hölls stängda för publiken under en 
tio veckorsperiod mellan mars och juni. Trots detta 
fortsatte visningsverksamheten kontinuerligt, bl. a. 
genom husvisningar av arkitekten Rafael Moneos 
gemensamma museibyggnad för ArkDes och 
Moderna museet som firade 20-årsjubileum 2018. 

Öppna och kostnadsfria allmänna visningar 
erbjöds till publiken av utställningarna Arkitektur i 
Sverige, Norm Form, Public Luxury, Space Popular: 
Värde i det virtuella, Lådan samt av Moneos musei-
byggnad. 

Tabell 2 Allmänna visningar

2018 2017 2016 2015

Antal allmänna 
visningar

109 150 132 55

Antal deltagare vid 
 allmänna visningar

1 700 4 502 2 821 1 069

Snittet på antalet deltagare 2018 var alltså ca 16 per 
tillfälle, vilket är en godkänd siffra, men lägre än 
2017 då utställningen Josef Frank – Against Design 
lockade en storpublik till de allmänna visningarna. 
Den utställning som lockade flest besökare under 
2018 var Public Luxury. 

Utöver ordinarie öppna visningar, har också per-
sonal från Tensta konsthall genomfört 20 visningar 
av Tensta museum i ArkDes lokaler.

För första gången genomförde ArkDes i år 
visningar i digital form då pedagogerna vid två till-
fällen berättade om miljöer från utställningen Space 

Publika program
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Popular: Värde i det Virtuella på den digitala platt-
formen Sansar. 

Vid tre tillfällen hölls öppet hus med introduk-
tioner av Ralph Erskines byggnad Lådan, vilket 
lockade en stor publik, totalt 914 besökare. Lådan 
har även besökts av forskare och fackfolk på egen 
hand 18 gånger under året. 

Under 2018 ordnade ArkDes 82 visningar som 
bokades av olika externa beställare. 36 av visningarna 
gjordes av utställningen Public Luxury. Det var en 
mycket stor spridning på vilka som beställde våra 
visningar, men för Public Luxury fanns en viss ton-
vikt vid kunder från den akademiska världen, olika 
offentliga förvaltningar och arkitektkontor men även 
internationella grupper som tidskriften National Geo-
graphic och en grupp från det Saudiska kungahuset.

Tabell 3 Bokade visningar

2018 2017 2016 2015

Antal bokade 
 visningar

82 96 78 44

Antal deltagare vid 
bokade visningar 

1 397 1 993 1 609 962

Familjeverksamhet 
Familjeverksamheten fortsatte under våren då 
museets utställningar var stängda och kan glädjande 
se att vi i siffror sett inte verkar ha tappat besökare 
till familjeverksamheten under 2018. Vi kan se att 
antalet besökare per tillfälle har ökat medan anta-
let tillfällen minskat. En stor del av alla deltagare 
under året är familjer som deltar i de aktiviteter 
som  ArkDes erbjuder under Kulturfestivalen i 
Stockholm. Under Kulturfestivalen samt de flesta av 
Familjesöndagarna har vi arbetat att utveckla stadens 
miljö och uppmanat våra besökare att designa och 
bygga möbler i modellform. Under den period vi 
varit stängda lyfte vi Rafael Moneos arkitektur och 
genomförde husvisningar och besökarna fick bygga 
förlag till nya museer. Vi tror på att familjen som 
helhet ska få en upplevelse och arbeta praktiskt till-
sammans samt stötta varandra i en skapandeprocess. 

Tabell 4 Familjeaktiviteter

2018 2017 2016 2015

Antal familje-
aktiviteter

78 114 90 65

Antal deltagare vid 
familjeaktiviteter

2 963 3 035 3 299 3 559

Skolprogram och lärare 
ArkDes har under 2018 satsat mycket på samarbetet 
med Stockholms universitet/KTH och grundskol-
lärarutbildningen som varit på 20 specialutformade 
besök under året. Det är både blivande lärare åk F-6 
och fortbildning för tekniklärare åk F-6. Lärare är 
en mycket viktig målgrupp för ArkDes och en öppen 
lärarkväll och en bokad har genomförts under året. 
ArkDes har också deltagit i den årliga museimäs-
san Skola+Museum=SANT som besöktes av ca 500 
lärare. 

Under 2018 har ArkDes haft 100 skolprogram 
jämfört med 164 i fjol. De sjunkande siffrorna 
beror dels på att ArkDes nu mer endast har två fast 
anställda pedagoger mot tidigare tre samt att utställ-
ningarna var stängda under tio veckor under våren 
som är den mest visningsintensiva perioden på året.

Under året har nya skolprogram utvecklats 
kring utställningen Public Luxury. Till utställningen 
Modellarkivet genomfördes ett fördjupat samarbete 
med Fryshusets gymnasielinje passion dans där 
elever fick; möta konstnären Malin Petterson Öberg 
och se hennes film, en föreläsning i arkitekturhisto-
ria och en om ArkDes samling innan de fick besöka 
ArkDes arkivrum. Med inspiration från detta och 
kunskaper i dansepoker fick de i uppdrag att skapa 
en minuts dansfilm med egen koreografi. Projektet 
avslutades med en programkväll där elevernas filmer 
visades och de ligger nu tillgängliga för allmänheten 
på ArkDes Play.

Många skolor väljer också att samarbeta med 
ArkDes inom ramen för Skapande skola. Det inne-
bär 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. •

Tabell 5 Skolvisningar

2018 2017 2016 2015

Antal skolvisningar 100 164 241 289

Antal deltagare  
vid skolvisningar

1 969 4 107 5 776 5 704

Antal lärare som del-
tog i verksamheten

608 599 1 017 1 317

Publika program
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Samlingar och bibliotek 

Vetenskaplig bearbetning  
av samlingarna 
Samlingarna bearbetas vetenskapligt av våra besö-
kande forskare från både Sverige och utlandet som 
på plats eller via digitala tjänster använder samling-
arna i sin forskning. Genom att samlingsmaterial 
i allt större omfattning blir tillgängligt digitalt blir 
det svårare för ArkDes att följa upp hur materialet 
används, att ta del av forskningsresultaten och bidra 
till att sprida dem. 

En fritextsökning i Libris med sökorden arki-
tektur, Sverige och 2018 ger drygt 100 träffar. Med 
kunskap om årets bildbeställningar och kännedom 
om litteraturen kan vi konstatera att minst nio 
 publikationer har använt bilder ur samlingarna. 
Bland publikationerna finns både svenska och 
utländska titlar. 
Exempel på publikationer med ett flertal bilder ur 
ArkDes samlingar: 

•  Erik Gunnar Asplund, Landscapes and 
buildings, av Malcolm Wollen 

•  Tio byggnader som definierade 1960-talet, 
redaktör Dan Hallemar

•  Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar 
1888–1930, av Mats Fredriksson

I andra fall utgör bilderna en mindre och komplette-
rande del. Här några exempel: 

•  När Sverige blev modernt, Gregor Paulsson, 
Vackrare vardagsvara, funktionalismen och 
Stockholmsutställningen 1930, av Per I Gedin 

•  The Construction of Construction: The 
 Wenner-Gren Center and the possibility of 
steel building in postwar Sweden, av Frida 
Rosenberg

•  Nordic classicism Scandinavian architecture 
1910–1930, av John Stewart

•  Swedish art history, a selection of introductory 
texts, redaktör Ludwig Qvarnström 

•  Swedish modern, av Hedvig Hedqvist, 
 Christian Björk, Eric Ericson

•  Sigfrid Ericson och Vargaslätten, av  
Jan  Jörnmark

Under 2018 genomförde ArkDes 6 förvärv, bland 
annat av en samling ritningar av arkitekterna Erik 
och Tore Ahlsén. I syfte att skapa bättre förutsätt-
ningar för en mer proaktiv insamling av föremål 
kopplad till samtida arkitekturprojekt har en viss-
tidsanställd expert på samtida svensk arkitektur 
engagerats under året. Avsikten är att inrätta en ny 
intendenttjänst under 2019 med inriktning på insam-
ling av just på den samtida arkitekturen. 

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 studenter från 
universitet och högskolor till grupper från stora 
arkitektkontor. Under 2018 genomfördes 10 visningar 
(2017:13, 2016: 11, 2015:17, 2014: 12, 2013: 5) med 
totalt 180 deltagare (2017: 190, 2016: 177, 2015:537, 
2014: 279, 2013: 62), vilket är en marginell minskning 
i jämförelse med förra året. Av dessa visningar var 
6 för universitet och högskolor. 

Tillgängliggörande av samlingarna
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 tillgäng-
liggörs är inte enbart högupplöst bild utan även 
data i form av kataloginformation och dataset vilka 
fungerar som auktoriteter för historieskrivande och 
kunskapsuppbyggnad även utanför ArkDes verksam-
het 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 

Under 2018 har stor kraft lagts på att inventera 
samlingarna. Av de cirka 4 miljoner föremål som 
finns i ArkDes samlingar finns det mycket outforskat 
material. Inventeringen är en del i arbetet med en ny 
permanent utställning som kommer utgöras av främst 
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samlingsmaterial. Genomgången av materialet resul-
terar även i en kartläggning som kan ligga till grund 
för ArkDes framtida insamlingsarbete.

För att förmedla det ”nyupptäckta” materialet 
till en bred och även internationell publik startades i 
april instagramkontot @arkdes_collections. Där visas 
enbart material från samlingen: ritningar, fotografier 
och modeller. Kontot har sedan starten i april 2018 
fått cirka 3 900 följare och arbetet med att nå ut till 
fler pågår med hjälp av samarbeten och gästinlägg. 

Digitalisering av samlingarna
Digitaliseringen av material ur samlingar sker dels 
inom ramarna för mer strategiska projekt samt 
löpande genom interna och externa beställningar 
av högupplösta digitala bilder. Inom den strate-
giska 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. 5 762 
st digitala filer skapades av Stiftelsen föremålsvård 
i Kiruna 2018 inom ramen för detta projekt (2016: 
4 464, 2017: 4 726). Av glasplåtarna har hittills 30 422 
digitaliserats varav 11 230 vid utgången av 2018 finns 
tillgängliga via DigitaltMuseum. 

Sammanlagt finns 187 924 (2015: 187 603, 2016: 
187 897, 2017: 187 916) objekt ur ArkDes samlingar 
tillgängliga via DigitaltMuseum varav 29 884 (2015: 
29 163, 2016: 29 571, 2017: 29 878) är nedladdnings-
bara med bild. 

ArkDes har under 2018 fortsatt arbetet med 
att utreda 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 original-
material som tidigare gjorts av ArkDes fotograf. 
Möjligheten kommer göra digitaliseringen betydligt 
enklare och mer effektiv. 

ArkDes sidvisningar på DigitaltMuseum var 
under 2018: 1 955 928 (2017: 1 615 440, 2016: 965 600, 
2015: 640 949, 2014: 680 201). 

Förmedlingen av digitala bildfiler via Digitalt-
Museum uppgick under 2018 till 12 686 (2017: 11 827 
(2016: 6 039, 2015: 8 954), därtill kommer 564 (2015: 
1 270, 2016: 854, 2017: 518) förmedlade bilder via 
ArkDes Forskarservice. 

Forskarservice
Förutom tillgängliggörande via digitala kanaler är det 
möjligt att besöka ArkDes och beställa fram material 
ur samlingarna, men även via mail ställa specifika 
frågor som vi försöker ge svar på. Under 2018 har 
vår Forskarservice testat en ny typ av öppethållande 
och istället för regelbundna öppettider varje vecka, 
har det varit öppet för besök under två tillfällen (á 
4 dagar) per termin. Detta har bland annat gett mer 
tid för samlingsintendenterna att fokusera på sam-
lingsförvaltning och inventering av det material som 
hittills varit okänt. Resultatet av detta är en större 

Observatorielunden. Ritning av Gunnar Asplund, ur ArkDes samlingar.

Samlingar och bibliotek
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mängd besökare under öppettiderna mot tidigare då 
antalet forskare per dag ofta var få.

Antal besökande forskare har under en följd av 
år minskat (2013: 342, 2014: 308, 2015: 289, 2016: 248, 
2017: 201) och var under 2018 104 personer. Antalet 
forskarfrågor via mail var under 2018 346 st (2013: 
823, 2014: 678, 2015: 589, 2016:500, 2017:517). Detta 
kan, förutom de minskade öppettiderna, ha en kopp-
ling till en allt mer omfattande digital närvaro. 

Utlån från samlingarna
Samlingarna tillgängliggörs på många olika sätt; 
digitalt, via publikationer, genom utlåning, bildför-
medling, visningar, i utställningar nationellt och 
internationellt och i sociala medier, samt genom att 
samlingar ordnas och registreras m.m.

I ArkDes utställning Lewerentz: Freestanding 
på Arkitekturbiennalen i Venedig, visades ritnings-
material ur arkitekten Sigurd Lewerentz samling 
tillsammans med nyproducerade verk av arkitekten 
Petra Gipp och konstnären Mikael Olsson. 

På Landskrona Museum har ett flertal fotogra-
fier tagna av Gunnar Asplund visats i utställningen 
A WAY AWAY - Swedish photographers abroad 
1850–2000.

I utställningen Josef Frank på Designmuseet 
i Finland, visades tre akvareller från Josef Franks 
samling. 

Samlingarna synliggörs också löpande i sociala 
medier.

Biblioteket
Biblioteket följer grunduppdraget att stärka kunskap 
och främja intresse inom arkitektur, form och design 
med fokus på arkitektur. Verksamheten definieras 
som specialbibliotek i Bibliotekslagen och är en del 
av det svenska sambiblioteket. Det tryckta materialet 
registreras i den nationella bibliotekskatalogen Libris 
och är tillgängligt för lån och fjärrlån i Sverige, de 
nordiska länderna och Europa. Biblioteket ansvarar 
för de licensierade informationsresurser som används 
internt, av besökare och låntagare.

Under året har vi inlett ett samarbete med 
museets pedagoger för att öka användningen av 
arkitekturlitteratur för barn i skolvisningar och 
familjeverksamhet. Vi följer två spår, dels att göra 
biblioteket mer känt för barn, lärare och föräldrar, 
dels att stödja pedagogiken med material för inspira-
tion i verksamheten. 

Den interna användningen fortsätter att öka 
och utställningsprojekt och gästforskare i ArkDes 
Fellowship har bidragit med nya ämnesingångar. 
Vi har också exempel på att ny forskning banar väg 
för bokdonationer, som nu senast en samling om 

kollektivhusbyggande i Sverige med internationella 
utblickar. 

Besökarna
Vi har flyttat böcker, och tänkt nytt när det gäller 
hur vi disponerar hyllorna i biblioteket. Idag möter 
besökarna de nyaste böckerna direkt när de stiger in 
i rummet. Böcker om arkitekter har fått stå kvar och 
allt som rör länder, platser och enstaka byggnader 
har fått flytta upp en våning. Mycket har placerats 
i magasin och är början på ett kontinuerligt arbete 
med att göra materialet mer tillgängligt i hyllorna. 

Biblioteksrummet, ritat av Rafael Moneo på 
1990-talet och prisbelönt, fyller flera funktioner. Det 
används pedagogiskt i visningar, som tyst läsesal, för 
kontemplation av trötta besökare och i programverk-
samhet. Under året genomförde vi ett seminarium 
kring museets tillkomst och utveckling, en program-
punkt som passade väl med rummets karaktär och 
innehåll. En början på en mer anpassad program-
verksamhet i just den lokalen.

Besökstalet har minskat något under året och 
det finns flera möjliga förklaringar. Besöksstatistiken 
är gemensam för bibliotek och forskarservice och 
under året har öppettiderna för forskarservice varit 
begränsade. Utställningarna, som alltid drar mer folk 
till huset och biblioteket, har också haft ett längre 
uppehåll för bygge av ett nytt utställningsrum. 

Utlån
Utlåningen av böcker har ökat. Antalet aktiva lånta-
gare är detsamma och de har lånat och lånat om mer 
än under tidigare år. Det stämmer väl in på det ökade 
intresset från projekt och pågående forskning internt. 

Fjärrlånen ökar också, en tendens som berättar 
mer om beståndet och att det är relevant också för 
låntagare på andra bibliotek. Vi fjärrlånar till alla 
bibliotekstyper i sambiblioteket, från skolbibliotek 
till högskolor och universitet.

Tabell 6 Biblioteket

2018 2017 2016 2015

Besökare biblioteket 3 162 3 835 4 339 3 345

Fjärrlån 191 169 162 166

Antal aktiva låntagare 505 509 544 388

Antal utlånade böcker 4 304 4 070 3 838 2 807

Biblioteket lämnar årligen underlag till den offentliga 
biblioteksstatistiken (KB). •

Samlingar och bibliotek
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Forskning 

ArkDes uppdrag som kunskapscentrum för arkitek-
tur, 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 upp-
draget 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 offent-
liga 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 forskningsmeto-
der, tvärdisciplinära perspektiv och olika teoretiska 
angreppssätt bidrar forskningen med ett kritiskt prö-
vande i skärningspunkter mellan arkitektur, konst, 
design, landskap och det offentliga rummet.

Forskningen på ArkDes innebär att den akade-
miska forskningen kompletteras med möjligheterna 
att nå ut till en publik av olika åldrar och samhälls-
positioner. I program och debatter bidrar forskningen 
till nya perspektiv på pågående samhällsprocesser och 
dess konsekvenser. Den forskning som sett över tid 
bedrivits på ArkDes har huvudsakligen varit extern-
finansierad via forskningsfinansiärer såsom Formas, 
Vetenskapsrådet och Statens kulturråd. Omfattningen 
av forskningen är således beroende på hur framgångs-
rika ArkDes har varit med att producera ansökningar 
av relevans och kvalitet, och få dem beviljade i hård 
konkurrens med andra forskningsinstitutioner.

År 2018 tillfördes ArkDes särskilda forsknings- 
och utvecklings medel om fem miljoner kronor vilket 
är att ses som ett erkännande av tidigare fram-
gångsrika insatser, och ett förtroende för ArkDes 
forskarmiljö och dess förmåga att driva forskningen 
framåt i frågor kring framtidens städer. 

Strategiska prioriteringar
Med det nya forskningsanslaget har förutsättningar 
för forskningen på ArkDes avsevärt förbättrats sam-
tidigt som kraven ökat. Konkret har därför  ArkDes 
under året gjort följande prioriteringar;

•  anpassat organisationen efter de nya kraven 
och behoven

•  förstärkt personalstyrkan genom 
nyrekryteringar och omprioriteringar

•  omdirigerat interna resurser i syfte att stärka 
forskarmiljön

•  påbörjat arbetet med en långsiktig 
forskningsstrategi

•  tydliggjort kopplingen mellan ArkDes Think 
Tank (mötesplatsen) och forskningen och 
därvid koordinerat olika aktiviteter

Prioritet under året har varit dels att skapa en intern 
struktur som kan ta ansvar för både den långsiktiga 
och kortsiktiga användningen av de nya medlen. Att 
öka kompetensen och stärka personalstyrkan för att 
bättre kunna bedriva en aktiv omvärldsbevakning, 
finna intressanta projekt och koordinera olika insatser. 
Men även vara aktiva i arbetet med att utforma rele-
vanta forsknings-ansökningar. En annan viktig insats 
har varit att sätta ArkDes åter på kartan nationellt 
och internationellt som en viktig forskningsinstitution 
inom de områden som de nya forskningsmedlen ska 
användas, nämligen till praktiknära forsknings- och 
utvecklingsprojekt som kan få en direkt inverkan på 
utformningen av framtidens städer.

ArkDes Fellowship 
Under 2018 initierade ArkDes en årligt återkom-
mande satsning för ett urval av 3-4 gästforskare, med 
syftet att praktiker/forskare ska tillföra kunskap och 
nya perspektiv till ArkDes ämnen. Utlysningen som 
vände sig till EU-medborgare genererade 200 ansök-
ningar och utvärderades av en internationell jury 
bestående av Maria Lind (Tensta konsthall), Behzad 
Koshravi Noori (Konstfack), Liza Fior (muf arkitek-
ter, London), Nikolaus Hirsch (redaktör, Frankfurt) 
och med Kieran Long (överintendent, ArkDes) som 
ordförande. Tre gästforskare – Sandi Hilal, Karin 
Reisinger och Sara Brolund de Carvalho – valdes ut 
och har tillbringat september 2018–februari 2019 på 
ArkDes. Slutrapporter presenteras 2019.

»I program och debatter bidrar 
forskningen till nya perspektiv 
på pågående samhällsprocesser 
och dess konsekvenser.«
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Forskningsprojekt, 
presentationer och publikationer
Horizon 2020, UrbanHist: gästforskning/doktorander
Under 2017–2020 har ArkDes deltagit som partner-
organisation inom EU-programmet Horizon 2020, 
UrbanHist, som är ett forsknings- och doktorandpro-
gram organiserat av Bauhaus-Universität, Weimar, 
Tyskland, Universidad de Valladolid, Spanien, Uni-
verzita Paval Jozefa Safarika V Kosiciach, Slovakien 
och Blekinge Tekniska högskola. Under 2018 har 
ArkDes tagit emot tre doktorander under 3 månader, 
januari–mars och oktober till december, som nyttjat 
material från samlingar och bibliotek och presenterat 
forskning och process i seminarier.

Arkitektens vidgade roll
En pågående pilotstudie om hur  arkitektpraktiken 
löser kunskapsbehov i ett komplext samhälle, med 
egen praktikbaserad forskning som vidgar arkitek-
tens traditionella roll. Genomförs av Anna Sundman, 
Theory into Practice (TIP) och Erik Stenberg, 
KTH, Arkitekturskolan. Delstudie 1 har genomförts 
under 2018. Delstudie 2, publikation och presenta-
tion genomförs 2019. En workshop den 16 oktober 
i  Forskarsalen, ArkDes, leddes av Anna Sund-
man, TIP, Erik Stenberg, KTH och Ann Maudsley, 
ArkDes. Antal deltagare: 15 deltagare från 12 arki-
tektkontor med egen forskning.

Avslutade forskningsprojekt
Följeforskning för Konst händer, Statens konstråd, 
Monica Sand. Rapporteras i början av 2019. 
Seminarier som del av forskningsprocessen: 

•  Den 14 juni i Annexet, ArkDes. Opponent: 
Katarina Macleod, professor i konstvetenskap, 
Institutionen för kultur och lärande, Söder-
törns högskola. Antal deltagare: 12 personer

•  Den 12 november, Studio ArkDes. Opponent: 
Jonathan Metzger, docent, KTH, Urbana och 
regionala studier. Antal deltagare: 24 personer.

•  Forskningsprojektet Arkitekturmuseet och 
historieskrivningen om 1900-talets svenska 
arkitektur (KUR 2015–2018), Christina Pech, 
slutredovisades till Kulturrådet i september.

Pågående forskningsprojekt
”Sveriges arkitekturmuseum 1962–2013” (KUR) 
Christina Pech och Thordis Arrheius pågår med 
sammanställning av tidigare forskning och komplet-
terande arbeten, slutrapporteras i mars 2019.

Seminarium och konferenspresentationer
•  Ann Maudsley: European Network for Hou-

sing Research, More together, more apart: 
Migration, densification, segregation, 26–29 
juni, 2018: Institute for Housing and Urban 
Research, Uppsala university: Titeln på pre-
sentationen: ”Activating methods for mapping 
social values and knowledge in planning 
processes.” Byggde på ArkDes remissvar till 
Formas om social hållbarhet och kartlägg-
ningar/ studier i Skärholmen, Sofielund och 
Jordbro. 

•  Christina Pech och Monica Sand: From Labo-
ratory to Globe. Expanding the Territory of 
Science in Modernity. I konferensen: From 
Building to Continent. How Architecture 
Makes Territories, organiserades av Kent 
 University, Canterbury, 28–29 juni 

Monica Sand presenterade gästforskning från 2013–
2015: Gå i Rubicons fotspår, om stadsrummet som 
en scen för konstnärliga uttrycksformer i workshop 
Gräv där du står 26–27 september organiserat av 
Kulturvetenskaperna, GU. Forskningsmetoder för 
platsspecifika teman och kritisk kulturarvshistoria 
med UCL och Loughborough university, UK. 

Konferens/styrgrupp: Researching Public Art 
11–12 oktober, Konsthögskolan, i samarbete mel-
lan Statens konstråd, ArkDes och konsthögskolan: 
Monica Sand, ArkDes deltar i styrgruppen och fung-
erade som samtalsledare i två sessioner.

Forskningsprocess inför 
 basutställningsarbetet 
Under 2018 har arbetet med den kommande basut-
ställningen påbörjats och forskningen som ska ligga 
till grund för processen. Nedan presenteras några av 
forskningsaktiviteterna: 

•  Ann Maudsley presenterar ”Designing and 
Planning Ideal Arctic Towns: The Reality of 
Ralph Erskine’s Projects in Kiruna, Svappa-
vaara, Sweden” byggd på studier av ArkDes 
samlingar i konferensen Urban renewal and 
resilience. Cities in comparative perspective: 
14th organiserad av European Association for 
Urban History, Rom, 29/8–1/9. 

•  Presentation Design History Society, 6–9 sep-
tember, New York, av Christina Pech: 
”Display in the Era of Displacement: Notes 
from a Swedish Collection.” Om ”displace-
ment” i ArkDes samlingar (arbetarbostäder, 

Forskning
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nödbostäder, Sida-projekt, flyttade eller 
omplacerade byggnader m m).

•  Deltagande på ICAM-kongress, Köpenhamn 
9–12 september

•  Christina Pech, ansvarig för session/panel 
på NORDIK, en konsthistorisk konferens i 
Köpenhamn, 24–27 oktober. Arrangerade och 
modererade i samarbete med Espen Johnsen 
(Oslo Universitet) och Talette Simonssen 
( Nasjonalmuseet/arkitektur, Oslo) två sessio-
ner på temat Networks and Collaborations in 
Nordic Architectural Culture, som ska leda till 
en antologi och utställningsförslag.

Offentliga arrangemang inför 
 basutställningsarbetet
Offentligt samtal: 18 oktober som leddes av Thordis 
Arrhenius och Christina Pech i ArkDes bibliotek. 
Inbjudna var de tidigare museicheferna Bengt O H 
Johansson och Jöran Lindvall. Ämnet var Arkitek-
turmuseets tidigaste historia och förändringar över 
tid. Institutions- och basutställningsrelaterade frågor 
diskuterades. 

Internationellt symposium: 19 december 
arrangerat av Christina Pech, assisterad av Mikael 
Andersson, om arkitekturhistoria i Sverige. Syfte 
var att kartlägga ämnesområdet, identifiera aktuella 
ämnen att vidareutveckla inför basutställningen samt 
inleda samarbeten med forskare.

Forskningspublikationer 
Gästforskning 2013–2015 av Monica Sand, på Göte-
borgs universitet, Kulturvetenskaperna, Critical 
Heritage Studies (CHS) har resulterat i två utkomna 
publikationer på Routledge 2018: 

von Rosen, Astrid, Sand, Monica. Meskimmon, 
Marsha (2018). Transversal Dances across Time 
and Space: Feminist Strategies for a Critical 
Heritage Studies in Grahn, W & Wilson, Ross 
(ed.) Gender and Heritage: Performance, Place 
and Politics, Key Issues in Cultural Heritage, 
Routledge 

Sand, M (2018). Resonance in the Steps of Rubi-
con, in Performance as Research: Knowledge, 
Methods, Impact in Arlander, A et al. (ed.) 
International Federation for Theatre Research, 
Routledge

Övriga publikationer:
Conference proceeding (se ovan): Maudsley, Ann 

(2018): Designing and Planning Ideal Arctic 
Towns: The Reality of Ralph Erskine’s Projects 
in Kiruna, Svappavaara, Sweden

Eriksson, C., Sand, M., (2018): Belonging in 
 Transience – Vocal mapping for a commuting 
preschool practice, in Emotion, Space and 
Society, Australia: Elsevier

Pech, C och Sand, M (2018) populärvetenskaplig 
artikeln Vetenskapens moderna landskap i tid-
skriften PLAN, Dåtidens framtid 

Pech, C. (2018) The Museum and the Magazine. 
Notes on the Historiography of Swedish Modern 
Architecture i Architecture in Effect. Rethinking 
the Social in Architecture, ed. Sten Gromark et 
al, Barcelona and New York: Actar) 

Christina Pech har skrivit en kommentar i White-
boken Att skriva historia, samt efterordet till 
nyutgivningen av Carl Nyréns …som krokigt ska 
bli, Arkitektur förlag. 

Måluppfyllelse
ArkDes kulturområde innefattar arkitektur, design i 
förhållande till den byggda miljön. Utifrån forskning 
om relevanta samhällsfrågor som kan få en inverkan 
på den nationella arkitektur- och designpolitiken kan 
ArkDes initiera och stärka praktikbaserad forsk-
ning som kan bidra till nya perspektiv och lösningar 
genom att initiera samarbeten, sammanföra relevanta 
aktörer samt stötta och stärka kommuner i att uppnå 
de nya arkitektur- och designmålen.

Eftersom målet är forskning som kan komma 
till nytta för samhälle och individer är det av vikt 
att resultatet presenteras utifrån frågor om vem och 
vilka som behöver nås av resultaten och hur och var 
resultaten kan implementeras. För att underlätta 
prioritering och samarbete både inom och utanför 
organisationen, sätts en riktning genom fem långsik-
tiga strategiska utgångspunkter som även fungerar 
som utlysningskriterier inför nya projekt och som 
kriterier för resultatbedömning: 

•  Omvärldsanalys: på vilka grunder relevanta 
teman sorteras ut 

•  Samhällsrelevans för arkitektur, form och 
designområdet utifrån pågående byggnads-
politik och identifierade frågor ur invånares 
perspektiv och behov.

•  Praktisk tillämpbarhet: i vilken mån resultaten 
kan appliceras i andra liknande projekt. 

•  Kunskapsöverföring: hur kunskapen görs över-
förbar till olika mottagare.

•  Politisk återföring: på vilket sätt process 
och resultat kan bidra till politiken inom 
 området. •

Forskning
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Mötesplats/Think Tank

Om mötesplatsuppdraget
ArkDes uppdrag som kunskapscentrum för arkitek-
tur, 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. Under 
hösten 2018 har gruppen som tidigare benämnts 
”Mötesplats” bytt namn till ”Think Tank”, både för 
att synliggöra att mötesplatsuppdraget berör hela 
ArkDes verksamhet, men också för att understryka 
gruppens roll som organisationens tankesmedja. 
ArkDes Think Tank ska vara en kreativ nod för 
forskning, samverkan och analysarbete inom arki-
tektur och design. Gruppen arbetar utifrån en 
kombination av långsiktigt strategiskt tänkande och 
snabb reaktionsförmåga. Att skapa och ta vara på 
synergier mellan ArkDes Think Tank och myndighe-
tens övriga verksamhet, inte minst vår forskning, är 
en del av uppdraget som kommer att utvecklas vidare 
under kommande år.

ArkDes Mötesplats har under 2018 arbetat 
tematiskt med Trygghet ur ett stadsbyggnadsper-
spektiv, med webbplatsen Hållbar stad samt med 
samverkansprojektet Sustainordic. Sedan våren 
2018 har en genomgång av verksamheten gjorts 
med avseende på mötesplatsuppdraget och uppfölj-
ningsuppdraget. Detta i syfte att hitta fram till väl 
fungerande arbetssätt på lång sikt samt öka möjlig-
heterna till samverkan och kunskapsspridning.

Nationellt mål för arkitektur-, 
form- och designpolitiken
Ett nytt mål för arkitektur-, form- och design-
politiken har formulerats i propositionen för 
Gestaltad livsmiljö, Prop. 2017/18:110, antagen i 
riksdagen i maj 2018. Propositionen lyfter särskilt 
behovet av samverkan mellan de utpekade myndig-
heterna. Frågor där samverkan skall ske är främst 
metodutveckling och spridning av goda exempel. 
ArkDes pekas ut som en viktig part i genomförandet 
av den nya politiken och skall särskilt ansvara för att 
följa upp och utvärdera politikens genomslag, verka 
för att målen nås, samt vid behov föreslå åtgärder för 
att nå målet. Boverket skall bistå ArkDes i uppfölj-
ningsuppdraget. 

Under 2018 har ArkDes påbörjat formuleringen 
av hur ArkDes Think Tank ska arbeta, med särskilt 

fokus på hur uppföljningsuppdraget ska hanteras. 
Genom konkretisering av målsättningen, identi-
fiering av goda exempel på gestaltad livsmiljö och 
identifiering av kunskapsluckor bedömer ArkDes 
att underlaget är tillräckligt för att årligen ta fram 
en rapport samt bygga upp en exempelbank. Detta 
arbete påbörjas 2019.

Agenda 2030 
ArkDes Mötesplats har under 2018 arbetat med 
Agenda 2030 i dess tre dimensioner (den ekonomiska, 
den sociala och den miljömässiga), huvudsakligen 
genom verksamheterna Sustainordic och Hållbar 
stad (se fördjupad beskrivning i kommande stycken). 
Genom att ArkDes har kunnat sprida goda exempel, 
på exempelvis nya affärsmöjligheter genom cirkulär 
ekonomi, utökat medborgardeltagande och smartare 
resursanvändning inom olika områden, så bidrar det 
till att fler inspireras till att förändra konventionella 
modeller till mer hållbara system. Genom deltagande 
i programverksamhet bland annat i Norden och Bal-
tikum och genom att bjuda in internationella aktörer 
och organisationer till konferenser har kunskap om 
Agenda 2030 kunnat spridas samt en fördjupad dialog 
om Agenda 2030 och dess målsättningar kunnat föras. 

Sustainordic
I programmet till det svenska ordförandeskapet i det 
nordiska ministerrådet 2018 beslutade ministrarna 
inom ramen för prioriteringsbudgeten om satsningen 
Främjande av nordiska hållbarhetslösningar som en 
av fyra satsningar Prioriteringsbudgeten syftar till att 
möjliggöra igångsättandet av nya och större tema-
tiserade satsningar med fokus på aktuella politiska 
prioriteringar. Satsningen sträcker sig mellan åren 
2018-2020 och fördelas på två projektpelare, dels nät-
verket Sustainordic, dels träbyggnadsprojektet Wood 
in Construction. ArkDes är förvaltningsorgan för 
hela främjandesatsningen som uppgår till 4 miljoner 
danska kronor årligen och som fördelas lika mellan 
de två projekten. ArkDes delar projektägarskapet 
av Sustainordic med Form/Design Center i Malmö. 
Wood in Construction drivs av organisationen 
Climate-KIC med säte i Köpenhamn och ArkDes 
avrapporterar båda projektens resultat till Nordiska 
ministerrådet. Positiva synergier mellan projekten tas 
tillvara av båda parter med till exempel gemensamt 
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deltagande i konferensprogram och i projektens olika 
aktiviteter. Projektet Wood in Construction syftar 
till att öka användandet av trä som material i bygg-
nation för att, dels förädla den inhemska råvaran och 
naturresursen, dels på ett hållbart sätt bidra till en 
minskad klimatpåverkan. 

Sustainordic bildades under det förra svenska 
ordförandeskapet i det Nordiska ministerrådet 2013 
i efterspelet till konferensen Det hållbara Norden – 
arkitektur och designpolitik i ett nordiskt perspektiv. 
Syftet är att genom nordisk samverkan främja nya 
idéer om ett mer hållbart förhållningssätt till pro-
duktion och konsumtion i enlighet med mål 12 i FN:s 
Agenda 2030, att Främja hållbara produktions- och 
konsumtionsmönster. Målet är att samla och sprida 
internationellt goda exempel på nordisk hållbar 
konsumtion och produktion inom ämnesområdena 
arkitektur, design och hållbar samhällsbyggnad med 
utgångspunkt i mål 12 i FN:s Agenda 2030 för att 
generera nordisk nytta. Förutom ArkDes och Form/
Design Center som svenska representanter och 
projektägare ingår också Dansk Arkitektur Center 
DAC, Dansk Design Center DDC, Norsk Design og 
Arkitekturcenter DogA, Iceland Design Center samt 
Design Forum Finland i nätverket. 

Under 2018–2020 ska Sustainordic profilera Nor-
den internationellt genom att synliggöra goda exempel 
inom hållbar produktion och konsumtion internatio-
nellt i en årlig Nordic Report. Insamlandet av goda 
exempel har pågått under hela året i alla de nordiska 
länderna och lanseringen av den tryckta exempelsam-
lingen Nordic Report sker i början av 2019. 

Konferensen Nordic Report: Architecture and 
Design – the Nordic Way var ett av de officiella 
arrangemangen i det svenska ordförandeskapspro-
grammet 2018 och arrangerades 31 maj–1 juni på 
ArkDes. Konferensen genomfördes i samarbete med 
Boverket, Form/Design Center och Sustainordic. 
Konferensen samlade cirka 200 deltagare från de 
nordiska länderna och Baltikum. Deltagarna kom från 
offentlig verksamhet, akademi och näringsliv. Även 
politiker deltog. Konferensens övergripande tema var 

hållbara livsmiljöer i Norden och Baltikum. Fokus låg 
på samarbete, utbyte och nätverkande mellan aktörer 
inom arkitektur, stadsutveckling och design. Syftet 
var att synliggöra goda nordiska och baltiska exempel 
på hållbara livsmiljöer, i enlighet med FN:s globala 
Mål 11 & 12 i Agenda 2030 samt att stimulera till 
utveckling av nationella policies inom området genom 
erfarenhetsutbyte och inspirerande föreläsningar 
och samtal. Under seminariet arrangerades även ett 
anslutande internt nordiskt tjänstemannamöte där 
representanter från de nordiska ländernas ministerier 
och departement deltog. Resultatet från mötet är en 
ökad insikt i hur respektive land arbetar med håll-
barhetsfrågor inom den gestaltande livsmiljön samt 
möjliggjorde en fördjupad dialog om områdets policy-
utveckling i de nordiska länderna. 

Den 26 april medverkade Sustainordic tillsam-
mans med Wood in Construction i programmet 
på konferensen Wooden Architecture: History and 
Future in the Nordic-Baltic Region som hölls i Riga 
och som arrangerades av Nordiska ministerrådets 
kansli i Lettland. 

Den 5 juli medverkade ArkDes i programmet 
när svenska ambassaden i Berlin öppnade utställ-
ningen Nordic Urban Spaces – Inspirations for City 
& Space på Nordens hus. Utställningen stod till den 
28 september och var ett samarbete mellan alla de 
nordiska ambassaderna i Berlin. 

Projekt

Kartläggning av Skärholmen
Under första halvan av 2018 genomfördes ett under-
sökande projekt i samarbete med Alicia Donat 
Magnin och Samir Alj-Fält som tidigare drivit 
Design Lab S i Skärholmen. Syftet med projek-
tet var att utforska nya metoder för att fånga upp 
invånares och brukares kunskaper kring en plats 
för att därigenom göra stadsutvecklingsprocessen 
mer demokratisk och socialt hållbar. Genom att 
använda sig av designmetoder och en designprocess 
utvecklades ett kit som delades ut till en utvald grupp 
av människor som på olika sätt hade en relation 
till Skärholmen centrum. Viktigt var att särskilt 
inkludera personer med anknytning till bärande 
funktioner och socialt viktiga platser. Hänsyn togs 
även till ålder, yrke och kön. Med hjälp av kittet fick 
dessa personer dokumentera stadsdelen utifrån sitt 
perspektiv och berätta sin egen berättelse om Skär-
holmen centrum. Dessa berättelser blev sedan till 
en stadsvandring dit invånare bjöds in för att aktivt 
delta och dela med sig av sina egna historier, visioner 
och tankar om hur platsen kunde utvecklas.

Projektet avslutades i juni och två stadsvand-
ringar genomfördes under september. 

»Syftet med projektet var att 
utforska nya metoder för att 
fånga upp invånares och bru
kares kunskaper kring en plats 
för att därigenom göra stadsut
vecklingsprocessen mer demo
kratisk och socialt hållbar.«

Mötesplats/Think Tank
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Hållbar Stad
Hållbar Stad (hållbarstad.se) är en webbsida som 
drivs av ArkDes i samarbete med en rad samarbets-
parter. Sidan har, sedan starten, varit en viktig del av 
ArkDes uppdrag att samverka på nationell, regio-
nal och lokal nivå med andra berörda myndigheter, 
museer och enskilda aktörer, däribland med civil-
samhället organisationer samt bidra med kunskap 
om hållbar samhällsutveckling.

Redan 2017 skapades en särskild sida på webb-
platsen Hållbar Stad (hållbarstad.se) 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 infor-
mation och ge konkreta exempel på hur man både 
i sin yrkesroll och i sitt privatliv kan bidra till ökad 
måluppfyllelse. 

Webbplatsen ger möjlighet för samarbetspar-
terna, bestående av offentliga-, ideella- och privata 
aktörer, att dela med sig av kunskap och erfarenheter 
gällande hållbar stadsutveckling. Via webbplatsen 
bidrar ArkDes till uppfyllandet av Mål 11 i Agenda 
2030 genom att erbjuda ett forum för kunskapsut-
byte, erfarenhetsspridning och diskussion kring 
hållbar stadsutveckling. 

2015 gick myndigheterna inom Plattformen 
för hållbar stadsutveckling – det vill säga Boverket, 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtver-
ket och Trafikverket – in som delägare i sidan. Kring 
årsskiftet 2017/2018 upphörde Plattformen för hållbar 
stadsutveckling, därmed avslutades även samarbetet 
kring webbsidan. Detta medförde ett minskat eko-
nomiskt stöd för Hållbar Stad. Under 2018 startade i 
stället konstellationen Rådet för hållbara städer där 
13 olika myndigheter skall samverka under ledning 
av riksarkitekten. Webbplatsen som hanterats av 
ArkDes har förberetts för att tas över av Boverket 
som ansvarar för kanslifunktionen för Rådet för 
hållbara städer. Webbplatsen kommer nu att vidare-
utvecklas i syfte att stötta och vägleda Rådet för 
hållbara städers målgrupp. ArkDes kommer att bistå 
Boverket i detta arbete.

Architecture Design Exchange
Under året lanserades projektet Architecture Design 
Exchange där sammanlagt 12 arkitekter från 6 olika 
arkitektkontor från Storbritannien och Sverige gavs 
möjlighet att utbyta erfarenheter om bostadsarkitek-
tur. Projektet genomfördes i samarbete med Brittiska 
Ambassaden i Stockholm. I samband med lanse-
ringen av projektet besöktes ArkDes av hertigparet 
av Cambridge, William och Kate – ett evenemang 
som fick stor medial spridning.

De arkitektkontor som deltog 2018 var Kod 
Arkitekter, Belatchew Arkitekter, Jägnefält  Milton, 

vPPPR Architects, Mae Architects samt Lynch 
Architects. Arkitektkontoren spenderade två dagar 
i respektive stad där de fick möjlighet att presentera 
sina projekt för varandra, besöka olika utveck-
lingsområden, träffa stadsplanerare samt diskutera 
bostadsbyggande. Resan till London genomfördes den 
5-7 mars, Stockholmsresan ägde rum den 26–27 mars.

Efter utbytets slut genomfördes ett evenemang 
på ArkDes för att presentera erfarenheterna från 
projektet. Dessa har även sammanfattats i rapporten 
Final Report: Housing Design Exchange London/
Stockholm. Tanken är att Architecture Design 
Exchange ska genomföras årligen i samverkan med 
olika länder i syfte att tillföra ny kunskap och andra 
perspektiv. Det tematiska innehållet kommer att 
variera. Resultat från 2018 presenterades på Sveriges 
utsända kulturråds höstmöte den 20 november. 

Trygghetstema
Under hösten 2018 har arbete pågått med förberedel-
ser för en konferens som planeras på ArkDes den 15 
februari 2019. Konferensen ska belysa trygghet, en av 
de avgörande parametrarna bakom en socialt håll-
bar stad. I kunskapsinsamlingen inför konferensen 
har ArkDes haft ett flertal möten med experter från 
Försvarshögskolan, Stockholms stad, BRÅ, KTH etc. 
Under hösten bjöds Boverket, Försvarshögskolan och 
BRÅ in som medarrangörer för konferensen. Arbe-
tet har gått ut på att identifiera var kunskapsluckorna 
ligger och hur arkitektur, form och design kan bidra 
till tryggare platser. Inom ramen för temat har därför 
en utvärdering av en rad stadsutvecklingsprojekt med 
fokus på trygghet genomförts av Spacescape. Studien 
kommer att presenteras under konferensen, liksom 
ett flertal nationella och internationella exempel på 
arkitekturens möjligheter. 

Samverkan
Inom ramen för mötesplatsuppdraget samverkar 
ArkDes med ett antal myndigheter, särskilt kopplat 
till den nationella politiken för Gestaltad livsmiljö. 
Boverket, Statens konstråd och Riksantikvarieäm-
betet är de närmsta parterna i dessa samarbeten. 
Genom de uppdrag som de olika myndigheterna 
fått med grund i propositionen Gestaltad livsmiljö 
ingår ArkDes i arbetsgrupper i flera uppdrag samt 
i den övergripande samverkansgruppen för de fyra 
myndigheterna. Under ett uppstartsmöte den 21 
november 2018 i Karlskrona deltog en stor del av de 
uppdragsledande personerna på de olika myndig-
heterna för att ges en möjlighet till inblick i de olika 
delarna. I detta arbete finns stora synergieffekter 
men också ett behov av att identifiera risker för 
dubbel arbete och målkonflikter. 

Mötesplats/Think Tank
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ArkDes är representerat i Rådet för hållbara 
städer samt i rådets expertgrupp. Rådet består av 
myndighetschefer från Boverket, Energimyndighe-
ten, Tillväxtverket, Trafikverket, Myndigheten för 
delaktighet, Naturvårdsverket, SKL, Länsstyrelserna, 
Formas, Vinnova, Statens konstråd, Riksantikvarie-
ämbetet och ArkDes. Rådet startades upp våren 2018 
och har under ledning av Monica von Schmalensee 
arbetat med kartläggning av initiativ samt identifie-
ring av hinder och möjligheter. En kommungrupp har 
också utsetts för att identifiera målgruppens behov 
och önskemål. Rådet har träffats vid två tillfällen 
under 2018 och expertgruppen vid fem tillfällen. 

Samverkan med Statens konstråd har pågått 
under hela 2018 inom ramen för regeringsuppdraget 
Kunskapsnav för offentlig konst. 

Representanter från ArkDes Mötesplats har 
medverkat i programaktiviteter och presenterat 
verksamheten på evenemang hos bl.a. Kulturdepar-
tementet, SKL International, Formveckan i Dalarna, 
Kungliga vetenskapsakademin, Form/Design Center 
i Malmö och Vallentuna kommun. 

ArkDes deltog i arkitekturkonferens och 
workshop i Wien den 14–15 september på temat High 
Quality Building for Everyone. Baukultur and the 
Common Good in Europe. Deltog gjorde ett hundra-
tal representanter från bland annat departement, 
organisationer och praktiker inom arkitektur och 
samhällsplanering inom EU. Temat kretsade kring 
säkerhet och trygghet. Inom ramen för konferensen 
arrangerades också ett mindre internt möte för repre-
sentanter inom EFAP-gruppen där ArkDes deltog 
som Sveriges representant. 

Offentliga arrangemang
Under 2018 har ArkDes Mötesplats genomfört en rad 
publika arrangemang, där målgruppen huvudsakli-
gen varit företrädare för branschen. 

•  Architecture Design Exchange, presentation 
av utbytesprojektet London–Stockholm, Aula 
ArkDes, 60 deltagare, 27 mars. 

•  Konferensen Nordic Report inom ramen för 
projektet Sustainordic, 31 maj–1 juni. 220 del-
tagare dag 1, 200 deltagare dag 2. 

•  Stadsvandring och samtal inom ramen för 
Skärholmenprojektet för två grupper på 10 
respektive 15 deltagare, 15 september. 

•  Seminarium och boklansering Smart cities, 
tillsammans med KTH i Aula ArkDes. 
27  september, 110 deltagare. •

Mötesplats/Think Tank
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Kommunikation och 
besökarupplevelse

Under 2018 lades området besökarupplevelse till 
som en del av ArkDes kommunikationsavdelning. 
Genom att identifiera området och utse en ansvarig 
har arbetet med att förbättra upplevelsen för muse-
ets besökare inletts. Under året har projekt som rör 
förbättrad skyltning och synlighet för ArkDes på 
Skeppsholmen inletts och förberedelser för rivning av 
ett förråd som kommer förbättra entrésituationen in 
till ArkDes i foajén påbörjats. 

Identitet och media
Under 2018 har många av ArkDes utställningar och 
evenemang uppmärksammats i media. Vårens stora 
utställning Public Luxury – arkitektur, design och 
kampen om det gemensamma fick ett stort genomslag 
i bland annat DN, SvD, TT, SVT och Sveriges Radio.
 

” Det är mäktigt att stå under en av Johan Celsings 
moskékupoler, det är fint att se Hilda Hellströms 
kombinerade farthinder/cykelställ som gärna får 
ersätta Stockholms betonglejon.” 
Elisabet Anderssson, SvD

” Åsa Jungnelius sätter tonen med en snippliknande 
ingångsportal och Johan Celsing skänker en sakral 
upplevelse med sin moskékupol.” 
Ur 5 favoriter just nu. På första plats   
Public Luxury. Birgitta Rubin, DN

Besöket av William och Kate, hertigparet av Cam-
bridge i början av året samt utställningen Space 
Popular: Värde i det virtuella resulterade i bred inter-
nationell spridning. Under året har ArkDes knutit 

nära band med Visit Sweden och Visit Stockholm 
vilket lett till många besök av utländska journalister, 
något som är ett led i arbetet med att stärka museets 
rykte internationellt. 

ArkDes nya utställninsgsrum Boxen, Utställ-
ningen Freestanding på på arkitekturbiennalen i 
Venedig, den årliga pepparkakshusutställningen 
och ArkDes nya instagramkonto ArkDes Collec-
tions genererade också ett stort intresse både bland 
besökare och media. En sökning i databasen och 
analysverktyget Notified* visar att ArkDes under 
2018 nämnts i 1 166 artiklar, bloggar och etermedier, 
vilket är en betydlig ökning jämfört med tidigare år 
(2017: 1 042, 2016: 963, 2015: 888 källa: Mediearkivet) 
* Under året har ArkDes gått över till ett nytt ana-
lysverktyg för att ytterligare förbättra redovisningen. 
Jämförande siffror från tidigare år bygger på vårt 
tidigare analysverktyg.

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.

I april lanserades ett nytt Instagramkonto:   
@arkdes_collections med syfte att lyfta ArkDes 
samlingar på ett nytt sätt och mot en ny målgrupp. 
Kontot fick snabbt många följare och redaktionell 
uppmärksamhet.

Besökare/följare ArkDes digitala kanaler
Webben ArkDes 157 108 (2017: 175 560, 
2016: 124 354)* 
Webben Pepparkakshus 17 668 
Facebook 12 055 (2017: 10 849, 2016: 9 986) 
ArkDes Instagram 14 100 (2017: 9 355, 2016: 6 478) 
ArkDes_Collections Instagram 3 888 
Twitter 3 491 (2027: 3 160, 2016: 2 669) 
Webben Hållbar stad 130 319 (2017: 145 054, 
2016: 122 769) 
Facebook Hållbar stad 5 117 (2017: 4 921, 2016: 4 260) 
Twitter Hållbar stad 4 240 (2017: 4 153, 2016) 

*Vi har i år valt att redovisa kampanjsidan för 
Pepparkakshus separat vilket gör siffran för ArkDes 
webb lägre än förra året. •

Foto: Brittiska am
bassaden
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Administration 

Personal
Antalet årsarbetskrafter har ökat, bl.a. beroende på 
det utökade forskningsuppdraget som myndigheten 
fick 2018. 

Tabell 7 Personal

2018 2017 2016 2015 2014

Antalet anställda (medeltal) 39 39 37 39 44

män 15 13 12 13 16

kvinnor 24 26 25 26 28

Årsarbetskrafter 32 30 27 27 31

Tillsvidareanställda 29 30 29 29 32

Visstidsanställda 4 9 7 7 6

Moderna beredskapsjobb i staten
I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet 2018 har 
ArkDes lämnat en redovisning till Statskontoret i 
april 2018. 

Arbetsrättsliga villkor  
vid upphandling
Myndigheten gjorde inga upphandlingar över tröskel-
värdena under 2018.

Utställningsersättning
Myndigheten skall mot bakgrund av gällande avtal 
mellan staten och berörda konstnärsorganisationer 
om konstnärers ersättning vid utställning av konst-
verk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till 
konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet. Arki-
tektur och designcentrum har under verksamhetsåret 
2018 utbetalt ersättning enligt MU avtalet med 
188 000 kr (275 000 kr).
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Tabell 8 Totala verksamhetskostnader och intäkter  fördelade per verksamhetsgren

2018 2017 2016

Totala 
kostn.

Intäkter 
Anslag Övriga

Totala 
kostn.

Intäkter 
Anslag Övriga

Totala 
kostn.

Intäkter 
Anslag Övriga

Bibliotek 3 322 3 319 3 3 560 3 540 20 3 949 3 913 36

Forskning 8 509 5 287 3 222 5 526 3 704 1 822 3 597 960 2 637

Kommunikation 11 450 11 290 160 13 080 8 395 4 684 10 917 6 546 4 371

Mötesplatsen 3 488 2 827 661 3 196 1 879 1 317 5 267 4 207 1 059

Samlingar 10 376 9 968 408 11 709 11 207 502 11 519 11 130 389

Utställningar 27 874 27 864 10 27 557 27 252 306 28 687 28 314 373

65 019 60 555 4 464 64 628 55 977 8 651 63 936 55 071 8 865

Kostnader och intäkter fördelat 
per verksamhetsgren
Efter omorganisationen under 2018 har fördelningen 
av kostnader och intäkter fördelat på verksamhets-
gren justerats för åren 2017 och 2016. Tabellen nedan 
visar den nya indelningen av verksamhetsgrenar 
som motsvaras av de olika organisatoriska enheter 
som idag finns vid museet. I fördelningen av kost-
nader och intäkter per verksamhetsgren ingår de 
direkta kostnader och intäkter som går att härleda 
i den ekonomiska redovisningen till respektive 
enhet. De verksamhetsgemensamma intäkterna 
och kostnaderna har fördelats utifrån en schablon 

där fördelning gjorts utifrån enheternas andel av de 
totala kostnaderna och intäkterna för verksamheten.

Övriga intäkter under verksamhetsgrenen Kom-
munikation inkluderar huvudsakligen entréavgifter 
för utställningar. Under 2018 har samtliga utställ-
ningar på ArkDes haft fri entré, vilket innebär en 
minskad intäkt i jämförelse med föregående år.

Anslagsintäkterna inom verksamhetsgrenen 
Forskning inkluderar medel från både förvaltnings-
anslaget (8:1 ap.7) och anslaget för forsknings- och 
utvecklingsinsatser inom kulturområdet (1:4 ap. 1) 
Övriga intäkter inom verksamheten Forskning inklu-
derar bl.a. bidrag från Nordiska ministerrådet samt 
externt finansierade forskningsprojekt.

Kostnader 
Årets kostnader uppgår till 65 019 (64 628) tkr. 
Följande diagram visar verksamhetens kostnader 
uppdelad i kostnader för personal, lokaler och  
övrig drift. 

 39% Kostnader för personal
 24% Kostnader för lokaler
 35% Övriga driftskostnader
 1,5% Avskrivningar och nedskrivningar39%

24%

35%

1,5%

Administration
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Personalkostnader
Personalkostnaderna för 2018 har ökat med 563 tkr 
till 25 446 tkr (24 883). De ökade kostnaderna för-
klaras med att antalet årsarbetskrafter blivit fler då 
myndigheten fått utökade uppdrag inom forskning 
vilket finns beskrivet i tidigare avsnitt.

Lokalkostnader
Lokalkostnaderna uppgick till 15 629 tkr (15 198). 
Kostnader för reparationer, underhåll och städning 
har ökat mellan åren. Kostnaderna för lokaler för-
delar sig enligt ovanstående tabell.

Övriga driftskostnader
Övriga driftskostnader uppgår till 22 831(23 547), 
en minskning med 716 tkr jämfört med 2017. Det är 
huvudsakligen posten inköp av varor i anslutning till 
utställningar som minskat.

Tabell 9 Lokalkostnader

2018 2017 2016 2015 2014

Lokalhyra 14 562 14 417 14 232 14 098 14 212

El- och uppvärmning 231 200 295 650 162

Reparationer och underhåll 127 4 129 2 83

Städning 645 525 521 569 560

Övriga lokalkostnader 64 52 64 65 135

Totalt 15 629 15 198 15 241 15 384 15 152

 93% Intäkter av anslag
 2% Intäkter av avgifter och andra ersättningar
 4% Intäkter av bidrag. 

93%

2% 4%

Intäkter
Verksamheten finansieras främst genom anslag 
från statsbudgeten. Anslagsintäkterna uppgick till 
60 555 tkr (55 976), en ökning jämfört med utfallet 
2017 med 4 579 tkr.

Administration
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Avgifter
Avgiftsintäkterna uppgick till 1 539 tkr (6 136). 
De minskade intäkterna med 4 597 tkr beror på att 
det under hela året varit fri entré till museets alla 
 utställningar.

Ovanstående tabell visar verksamhetens avgifts-
belagda verksamhet enligt regleringsbrev samt det 
faktiska utfallet för året.

Samverkan med Moderna museet
I respektive myndighets instruktion finns angivet 
att ArkDes och Moderna Museet ska samarbeta om 
gemensamma funktioner. De båda myndigheterna 
bedriver sina respektive verksamheter i ”samma hus” 
vilket utgör en mycket god förutsättning till ett nära 
samarbete inom många områden. Samarbetet syftar 
till att utnyttja synergierna myndigheterna emellan, 
bättre utnyttjande av gemensamma resurser, minskad 
sårbarhet och inte minst till att minska kostnaderna.

Följande funktioner sköts gemensamt:
•  Värdar
•  Konferenslokaler och –bokning
•  Fastighetsdrift och –skötsel
•  Säkerhet och bevakning
•  Städning av utställningssalarna
•  Kontorsservice, post, telefoni
•  Entré och entrédisk

2016–2018 har ArkDes också samarbetat med 
Moderna museet om konsertverksamhet i träd-
gården. Under året har även en gemensam 
 upphandling om städtjänster påbörjats. •

Tabell 10 Avgiftsbelagd verksamhet

(tkr) +/- t o m  
2016

+/-  
2017

Int  
2018

Kost  
2018

+/-  
2018

Ack +/-  
utgå 2018

Verksamhet med full 
kostnadstäckning

Försäljning av varor, budget 
enl regleringsbrev

0 0 0 0 0 0

Försäljning av varor 0 0 0 0 0 0

Undersökningar, utredningar 
och andra tjänster, budget enl 
regleringsbrev

0 0 0 0 0 0

Undersökningar, utredningar 
och andra tjänster

0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Övrig avgiftsbelagd 
verksamhet

Entréer och visningar, budget 
enl regleringsbrev

0 0 300 0 300 300

Entréer och visningar utfall* 0 0 221 0 221 221

Övrigt, budget enl 
regleringsbrev

0 0 1 450 0 1 450 1 450

Övrigt utfall* 0 0 1 271 0 1 271 1 271

Summa 0 0 1 492 0 1 492 1 492

*Kostnaderna går ej att särredovisa.

Administration
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Resultaträkning

(tkr) Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 60 555 55 977

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 539 6 136

Intäkter av bidrag 3 2 901 2 496

Finansiella intäkter 4 24 19

Summa 65 019 64 628

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 25 446 24 883

Kostnader för lokaler 15 629 15 198

Övriga driftkostnader 6 22 831 23 547

Finansiella kostnader 7 56 43

Avskrivningar och nedskrivningar 1 057 956

Summa -65 019 -64 628

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 8 3 307 225

Lämnade bidrag 9 3 307 225

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 0 0
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Balansräkning

(tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 5 623 2 181

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 1 171 1 100

Summa 6 794 3 282

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 140 167

Fordringar hos andra myndigheter 12 705 823

Övriga kortfristiga fordringar 13 23 0

Summa 869 989

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 14 3 471 2 276

Övriga upplupna intäkter 15 7 0

Summa 3 477 2 276

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 16 4 328 1 103

Summa -4 328 -1 103

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 7 539 6 100

Summa 7 539 6 100

Summa tillgångar 14 351 11 544

Balansräkning, fortsättning nästa sida

Ekonomisk redovisning
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(tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

Kapital och skulder
Myndighetskapital 17

Balanserad kapitalförändring 0 0

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 0 0

Summa 0 0

Avsättningar

Övriga avsättningar 18 201 190

Summa 201 190

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 19 6 794 3 233

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 20 1 406 1 428

Leverantörsskulder 2 338 2 295

Övriga kortfristiga skulder 21 485 398

Summa 11 022 7 354

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 22 1 576 2 720

Oförbrukade bidrag 23 1 552 1 280

Summa 3 128 4 000

Summa kapital och skulder 14 351 11 544

Balansräkning fortsättning

Ekonomisk redovisning
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Anslag (tkr) Not Ing. 
över förings-

belopp

Årets till-
delning enl. 

regl.brev

Totalt 
 disponibelt 

belopp

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp

Uo 17 1:4 Ramanslag

Forsknings och utvecklings 
insatser inom kulturområdet

ap.1 Statens centrum för 
arkitektur och design

24 0 5 000 5 000 2 437 2 563

Uo 17 8:1 Ramanslag

Centrala museer:  
Myndigheter

ap.7 Statens centrum för 
arkitektur och design

25 1 161 58 780 59 941 58 139 1 802

Summa   1 161 63 780 64 941 -60 576 4 365

Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag

Ekonomisk redovisning
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Tilläggsupplysningar och noter

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om 
inget annat anges. Till följd av detta kan summerings-
differenser förekomma.

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) 
bokföring följer god redovisningssed och förord-
ningen (200:606) om myndigheters bokföring samt 
Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och all-
männa råd till denna förordning. Årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s 
föreskrifter och allmänna råd till denna förordning.

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF 
(Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar 
myndigheten brytdagen den 4 januari. Brytdagen 
föregående år var den 5 januari. Efter brytdagen har 
fakturor överstigande 50 tkr bokförts som periodav-
gränsningsposter.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas 
fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttag enligt undan-
tagsbestämmelsen. Utgående balans år 2017, 58 tkr, 
har år 2018 minskat med 21 tkr.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar 
En anläggningstillgång kan vara materiell, imma-
teriell eller finansiell. Som anläggningstillgångar 
redovisas förvärvade licenser och rättigheters samt 
maskiner och inventarier. För att ArkDes ska klas-
sificera en tillgång som en anläggningstillgång ska 
följande kriterier vara uppfyllda:

•  Avsedd för stadigvarandebruk 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 anläggningstill-
gång om kostnadsfördelningen över tid annars skulle 
komma att påverkas väsentligt. Beslut om detta fattas 
i förekommande fall separat.

Anläggningstillgång uppdelad på komponenter
En anläggningstillgång kan behöva delas upp i 
komponenter utifrån de olika komponenternas 
nyttjandeperiod., anskaffningsvärde samt komponen-
ternas andel av tillgångens totala anskaffningsvärde. 
Beslut om detta fattas i förekommande fall separat.

Förbättringsuppgifter på annans fastighet
Beloppsgränser för förbättringsutgifter på annans 
fastighet är 20 tkr. Avskrivningstiden för förbätt-
ringsutgifter på annans fastighet uppgår till 10 r.

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsme-
tod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från 
den månad tillgången tas i bruk.

I övrig ska följande avskrivningstider tillämpas:

3 år Datorer och kringutrustning

5 år   Maskiner och inventarier 
Möbler 
Immateriella anläggningstillgångar 
Basutställningar

10 år Förbättringsutgifter på annans fastighet

Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor 
anses ha en kortare livslängd än tre år och kostnads-
förs och anslagsavräknas därför direkt.

Större anskaffningar av likartade tillgångar  
av mindre värde
ArkDes har beslutat att större anskaffningar av 
likartade tillgångar som uppgår till minst 50 tkr 
ska betraktas som en anläggningstillgång. En för-
utsättning är dock att samtliga kriterier för en 
anläggningstillgång är uppfyllda, att avskrivnings-
tiderna är desamma, att anskaffningstidpunkten är 
densamma och att fakturering sker samlat så att bok-
föring kan ske på ett gemensamt anläggningsnummer 
i ekonomisystemet Agresso.

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed 
de efter individuell prövning beräknas inflyta. 
Fordringar i utländsk valuta har värderats till balans-
dagens kurs.

Skulder 
Skulder har tagits upp tillnominellt belopp. Skulder i 
utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

Tilläggsupplysningar och noter
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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 resultatredo-
visningen.

Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare/ 
styrelseuppdrag

Ersättning  
i tkr

Kieran Long, Överintendent 1 110

Bilförmån 57

Rådsledamöter/andra styrelseuppdrag Ersättning  
i tkr

Daniel Ewerman
Ledamot Konstfack
Ledamot Design Strategy Ewerman AB
Ledamot Custellence Enterprise AB

3

Ingrid Giertz-Mårtenson
VD Swedish Vision AB
Senior Advisor i Centurm för  
Näringslivshistoria
Creative Director för utställningen  
”Couturens hemligheter”
SvenHarrys Konstmuseum,  
Stockholm, 26.1–8.4 2018.

3

Christer Larsson
Ordförande i tankesmedjan 
 Intelligence Wach
Ordförande i Nordic City Network
Adj professor i arkitektur, 
 arkitektskolan vid Lunds Universitet
Aktiebolaget Helastaden

5

Christer Malmström
Delägare i Malmström Edström  
arkitekter ingenjörer AB
Skolchef på Arkitektskolan – Lunds 
universitet
Styrelsemedlem – Bo i Backa 16

3

Anna Qvennerstedt 0

Anställdas sjukfrånvaro
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i 
förhållande till den sammanlagda ordinarie arbets-
tiden. 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 respektive grupps 
sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron 
redovisas i procent. 

Sjukfrånvaro 2018 2017

Totalt 5,3% 3,5%

Andel 60 dagar eller mer 67,7% 51,7%

Kvinnor 6,3% 4,1%

Män 3,7% 2,4%

Anställda –29 år – –

Anställda 30 år–49 år 6,4% 4,8%

Anställda 50 år– 4,5% 2,0%

Sjukfrånvaro för Anställda –29 år lämnas inte eftersom 
antalet anställda i gruppen är under tio personer.

Tilläggsupplysningar och noter
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Noter (tkr) 

Resultaträkning
2018 2017

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag 60 555 55 977

Summa 60 555 55 977

Summa “Intäkter av anslag” (60 555 tkr) skiljer sig från summa “Utgifter” (60 576 tkr) på anslagen Uo 17 1:4  
och Uo 17 8:1 osv. Skillnaden (21 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009.  
Denna post har belastat anslaget, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen

Uthyrning av lokaler 1 102 1 040

Försäljning av varor 130 450

Utbildning och konferenser 39 0

Entréer och visningar 220 4 340

Sponsringsintäkter, 6 kap 1§ 
 kapitalförsörjningsförordningen

0 270

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 48 36

Summa 1 539 6 136

Specifikation av den avgiftsbelagda verksamheten enligt regleringsbrevet lämnas  
i resultatredovisningen kapitel Administration. 

Not 3 Intäkter av bidrag

Bidrag från statliga myndigheter 1 085 2 153

Bidrag från övriga 1 816 344

Summa 2 901 2 496

Not 4 Finansiella intäkter

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 23 19

Övriga ränteintäkter 1 0

Summa 24 19

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspre-
mier och andra avgifter enligt lag och avtal)

17 076 16 555

Varav lönekostnader ej anställd personal 65 24

Sociala avgifter 7 686 7 749

Övriga kostnader för personal 684 580

Summa 25 446 24 883

Tilläggsupplysningar och noter
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2018 2017

Not 6 Övriga driftkostnader

Reparationer och underhåll 142 151

Offentligrättsliga avgifter, skatter,  kundförluster 9 98

Resor, representation, information 1 762 1 959

Köp av varor 1 289 2 226

Köp av tjänster 19 630 19 112

Summa 22 831 23 547

Not 7 Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 34 33

Övriga finansiella kostnader 22 11

Summa 56 43

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ

Not 8 Övriga erhållna medel för  
finansiering av bidrag

Nordiska ministerrådet 3 307 225

Summa 3 307 225

Not 9 Lämnade bidrag

Form Designcenter 699 225

Projektstöd Climate-KIC 2 609 0

3 307 225

Tilläggsupplysningar och noter
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2018-12-31 2017-12-31

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 4 770 4 770

Årets anskaffningar 4 105 0

Summa anskaffningsvärde 8 875 4 770

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 589 -2 131

Årets avskrivningar -663 -458

Summa ackumulerade avskrivningar -3 252 -2 589

Utgående bokfört värde 5 623 2 181

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 21 396 21 291

Årets anskaffningar 465 105

Summa anskaffningsvärde 21 861 21 396

Ingående ackumulerade avskrivningar -20 296 -19 798

Årets avskrivningar -394 -488

Korrigering av tidigare års avskrivningar, byte anlägg-
ningsgrupp

0 -10

Summa ackumulerade avskrivningar -20 690 -20 296

Utgående bokfört värde 1 171 1 100

Not 12 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 684 801

Kundfordringar hos andra myndigheter 21 21

Summa 705 823

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar

Fordringar hos anställda 17 0

Övrigt, Fordran Einar Matssons stiftelse 6 0

Summa 23 0

Not 14 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 1 400 1 368

Övriga förutbetalda kostnader 2 071 908

Summa 3 471 2 276

Not 15 Övriga upplupna intäkter

Övriga upplupna intäkter inomstatliga, lönebidrag 4 0

Övriga upplupna intäkter utomstatliga, 
 vidarefakturering

3 0

Summa 7 0

Balansräkning

Tilläggsupplysningar och noter
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2018-12-31 2017-12-31

Not 16 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -1 161 -1 558

Redovisat mot anslag 60 576 55 989

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -63 780 -55 591

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -4 365 -1 161

Fordran avseende semesterlöneskuld som  
inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 58 70

Redovisat mot anslag under året enligt  
 undantagsregeln

-21 -12

Fordran avseende semesterlöneskuld som  
inte har redovisats mot anslag

37 58

Summa Avräkning med statsverket -4 328 -1 103

Not 17 Myndighetskapital

Myndighetskapital saknas och därför redovisas  
inte någon specifikation.

Not 18 Övriga avsättningar

Avsättning för lokalt omställningsarbete

Ingående balans 190 143

Årets förändring 11 47

Summa utgående balans 201 190

Under våren 2019 kommer cirka 20 tkr användas för språkundervisning.

Not 19 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 3 233 3 703

Under året nyupptagna lån 4 620 484

Årets amorteringar -1 059 -954

Utgående balans 6 794 3 233

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 11 000 13 000

Not 20 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Utgående mervärdesskatt 96 199

Arbetsgivaravgifter 490 459

Leverantörsskulder andra myndigheter 820 770

Summa 1 406 1 428

Tilläggsupplysningar och noter
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2018-12-31 2017-12-31

Not 21 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 404 397

Övriga kortfristiga skulder till personalen 12 0

Övrigt, dubbelbetald faktura 69 0

Summa 485 398

Not 22 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 1 028 928

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 96 1 520

Övriga upplupna kostnader 452 272

Summa 1 576 2 720

Not 23 Oförbrukade bidrag

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 116 584

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer 
eller privatpersoner

1 436 696

Summa 1 552 1 280

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas  
tas i anspråk:

inom tre månader 0 0

mer än tre månader till ett år 116 584

mer än ett år till tre år 0 0

mer än tre år 0 0

Summa 116 584

Beloppet för när bidraget förväntas tas i anspråk har justerats för 2017. I föregående 
årsredovisning 2017 redovisades hela beloppet för oförbrukade bidrag.

Tilläggsupplysningar och noter
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Anslagsredovisning

Not 24 Uo 17 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ap.1  
Statens centrum för arkitektur och design

Enligt regleringsbrevet disponerar Statens centrum för arkitektur och design en anslagskredit på 150 
tkr. Under året har myndigheten inte utnyttjat krediten. 
Statens centrum för arkitektur och design disponerar inget ingående överföringsbelopp.
Anslaget är räntebärande.
Den låga anslagsförbrukningen beror på att forskningsverksamheten är under uppbyggnad.

Not 25 Uo 17 8:1 Centrala museer: Myndigheter ap.7  
Statens centrum för arkitektur och design

Enligt regleringsbrevet disponerar Statens centrum för arkitektur och design en anslagskredit på 
1 761 tkr. Under året har myndigheten inte utnyttjat krediten.
Statens centrum för arkitektur och design får disponera hela det ingående överföringsbeloppet då 
detta understiger 3% av föregående års tilldelning 55 591 tkr enligt regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.

Tilläggsupplysningar och noter
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(tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 11 000 13 000 12 000 10 000 10 000

Utnyttjad 6 794 3 233 3 703 5 033 6 379

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 10 000 10 000 10 000 10 000 5 794

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 6 685

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 0 0 0 15 3

Räntekostnader 34 33 35 10 14

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 1 750 3 100 1 370 5 100 7 330

Avgiftsintäkter 1 539 6 136 5 854 5 952 5 820

Anslagskredit

Uo 17 1:4 ap.1

Beviljad 150 0 0 0 0

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Uo 17 8:1 ap.7

Beviljad 1 761 1 668 1 653 1 552 1 515

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande Uo 17 1:4 ap.1 2 563 0 0 0 0

Anslagssparande Uo 17 8:1 ap.7 1 802 1 161 1 558 1 628 1 993

Bemyndiganden ej tillämpligt

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 32 30 27 27 31

Medelantalet anställda (st)* 39 39 37 39 44

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 997 2 121 2 317 2 063 1 751

Kapitalförändring**

Årets 0 0 0 105 94

Balanserad 0 0 0 1 981 2 075

* I beräkningen av medelantalet anställda 2018 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.

** För 2015 är Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring består av resultat för den   
avgiftsbelagda verksamheten. Under 2015 har tidigare årets underskott reglerats med 1 876 tkr.  
Dessa medel har tagits från anslaget.

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Tilläggsupplysningar och noter
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm 2019-02-21

Kieran Long
Överintendent
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