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Överintendentens förord
2019 var ett år då ArkDes utvecklades starkt.  
Vi hade ett uppskattat och kritikerrosat program 
med utställningar, arrangemang och verksamhet  
för barn. Vår personal deltog i utformandet av en 
vision för ArkDes som nu utgör grunden för vårt 
fortsatta arbete och beslutsfattande. 

Vi omorganiserade vår administrativa avdelning och 
har inrättat tydliga rutiner och riktlinjer vilket länge 
har saknats på ArkDes. Vårt forskningsarbete och 
opinionsbildande arbete inom ramen för Politik för 
gestaltad livsmiljö har börjat ge resultat och museet 
befäster sin roll som den viktigaste mötesplatsen 
för debatter och diskussioner kring arkitektur och 
 urbanism i Sverige.

Vi upplever att våra besökare, våra samarbets-
organisationer och kulturvärlden i stort har ett 
stadigt ökande förtroende för ArkDes. Även om 
det inte alltid är enkelt att kvantifiera är det för oss 
tydligt att ArkDes har en stabil grund att stå på inför 
det kommande året: Vi har fler beviljade forsknings-
ansökningar, fler privata sponsorer och annan extern 
finansiering; vi har flera inbjudningar till samarbeten 
med kommuner runt om i landet; museets vänfören-
ing har återlanserats och har nu ett tätare samarbete 
med museet. Framöver fokuserar vi på 2023 och lan-
seringen av en ny basutställning. Vi har nu ramarna 
på plats som krävs för att ArkDes ska kunna ge 
 besökarna en nyskapande och spännande upplevelse.

Bland årets höjdpunkter kan nämnas två större 
utställningar, vilka satte en ny standard för oss i vårt 
publikarbete. Den första var Framtiden börjar här, en 
utställning i världsklass producerad av the Victoria & 
Albert Museum i London. Tack vare det projektet 
kunde vi omdefiniera det designområde som ArkDes 
intresserar sig för, och höja ribban för research, före-
mål, narrativ och besöksupplevelse till den nivå som 
vi nu strävar efter i alla våra projekt.

Vår andra stora utställning var Flygande betong, 
som berättade historien om prefabricerade bygg-
element i arkitekturen. Den fick positiva recensioner, 
hade många besökare och skapade en unik nisch för 
ArkDes inom arkitektur- och designmuseivärlden. 
Utställningen hade gratis inträde och var visuellt 
anslående och en spektakulär upplevelse för besö-
karna, men den byggde samtidigt på omfattande 
forskning och material från världsledande experter 
inom sina områden. Detta är ett sätt för Sverige att 
ompröva sitt förhållande till historien, inte bara till 
1960-talsarkitekturen.

Vi fyllde vårt mindre utställningsrum, Boxen, 
med en rad spännande projekt som lockar en yngre 
och mer varierad besöksskara, och har bidragit till 
att göra ArkDes till en vital mötesplats för arkitekter, 
formgivare och andra. För barn i skolåldern var en 
särskild betongworkshop i samband med Flygande 
betong väldigt uppskattad, likaså vårt alltid lika pigga 
samarbete med Stockholms stads Kulturfestival.
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I övrigt har vi under året påbörjat ett arbete 
för att ge besökarna en ännu bättre upplevelse i 
våra lokaler, genom att förbättra entréer, skyltning, 
inomhusklimat och ljussättning i utställningshallar 
och huvudentré. Vi driver också ett arbete för att 
höja Skeppsholmens attraktionskraft för besökare 
generellt. Denna fantastiska plats mitt i Stockholm är 
sorgligt eftersatt, varför ArkDes under 2019 arrange-
rade en stor workshop med andra aktörer på ön samt 
Statens Fastighetsverk i syfte att höja ambitionsnivån 
på ön och inleda en process som vi hoppas ska leda 
till en positiv förändring. Håll ögonen öppna!

Tack vare vår stabila bas i centrala Stockholm 
och våra medarbetares engagemang och professiona-
litet har vi kunnat fokusera mer på samarbeten ute 
i landet. Vi är ett relativt litet museum men tar vårt 
uppdrag att agera på nationell nivå på stort allvar. 
Under 2019 arrangerade vi en utställning i Malmö på 
Form/Design Center och slöt överenskommelser med 
Röhsska i Göteborg och Konstmuseet i Norr i Kiruna 

om utställningar som öppnar under 2020. Dessutom 
har våra seniora medarbetare varit mycket aktiva i 
hela landet och deltagit i debatter, initierat samar-
beten, varit inspirationskällor och deltagit i den för 
närvarande livaktiga debatten om arkitektur, design 
och urbanism runt om i Sverige. •
Kieran Long

»Vi har nu ramarna på plats som 
krävs för att ArkDes ska kunna 
ge  besökarna en nyskapande 
och spännande upplevelse.«

Foto: Elisabeth Toll
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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 interna-
tionella 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, 
som fungerar som en kreativ nod för forskning, sam-
verkan och analysarbete inom arkitektur och design.

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

Kvalitetsbegreppet
Kvalitet är ett begrepp som både inbegriper mät-
bara och omätbara värden. Det handlar om mätbara 
begrepp, som till exempel 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.

ArkDes mäter kvalitet i relationen mellan upp-
satta 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 med mera i syfte att bli ännu bättre och 
nå högre kvalitet i genomförda aktiviteter.

Mätmetoder
Den statistik som redovisas i årsredovisningen för 
2019 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, till exempel 
antal deltagare på programaktiviteter, räknas manu-
ellt av personalen. Statistiken bokförs regelbundet 
i besöksdatabasen Blå boken. I efterhand kan Blå 
boken användas för sammanställningar utifrån speci-
fika kodningar beroende på vilka slags aktiviteter som 
avses. Som exempel kan nämnas antal visningar för 
skolelever, 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 till exempel 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 gemensam siffra för anläggningsbe-
sökare. Denna mätmetod möjliggör dock inte att vi 
på ett mer precist sätt synliggör information om våra 
besökare. Vi kan till exempel inte redovisa hur stor 
andel av våra besökare som är män eller 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 ung-
dom. Vi vet dock att besöksfrekvensen hos gruppen 
unga varierar över året med en topp under december 
då vår populära pepparkashusutställning traditionellt 
lockar stora skaror barn. Ur ett kvalitetsperspektiv 
har således övergången till att mäta anläggningsbe-
sök gjort det svårare för oss att med exakthet ange 
vissa besöksdata, skilja ut besökare som enbart 
 besöker Moderna museet eller ArkDes med mera. 

Därför har ArkDes genomfört en omfattande 
publikundersökning med hjälp av Morris  Hargraves 
& McIntyre under året, för att komplettera de 



6ArkDes årsredovisning 2019 Verksamhet

kvantitativa underlagen med mer fördjupad kunskap 
om våra besökare och deras upplevelser. Resultatet 
av undersökningen presenteras först den 25 februari 
2020 i sin helhet. I Årsredovisningen har vi därför 
enbart utgått från de data som Morris Hargraves & 
McIntyre har delgivit oss efter avslutad insamling, 
utan den mer fördjupade analysen som presenteras 
först efter Årsredovisningens inlämnande.

Annan statistik i årsredovisningen hämtas ifrån 
externa källor. Som exempel kan nämnas besöks-
statistik på DigitaltMuseum och mätningar av besök 
på hemsidor genom Googles Analytics.

Organisation
Under året genomfördes en mindre  organisatorisk 
förändring avseende funktionen Forskning. I sam-
band med omorganisationen 2018 bildades en 
särskild funktion för forskning, som bestod av tre 
personer. En av dessa var funktionsansvarig, de 
övriga två forskningskoordinatorer varav en hade 
ansvar för forskning med inriktning mot ArkDes 
samlingar, arkitekturhistoria och forskning inför 
den nya basutställningen. Den andra koordina-
torn arbetade med inriktning mot den praktiknära 
samtidsforskningen med koppling till gestaltad 
livsmiljö. Under året slutade funktionsansvarig 
för forskningen vilket ledde till att de båda forsk-
ningskoordinatorerna flyttades till olika funktioner. 
Forskningskoordinatorn med inriktning mot sam-
lingsforskning flyttades till intendentgruppen för att 
kunna arbeta närmare samlingsintendenterna och 
tillsammans med dem bedriva det viktiga arbetet 
med att identifiera relevanta forskningsområden, 
samlingar med mera med bäring på den kommande 
basutställningen. Den andra  forskningskoordinatorn 
bedömdes kunna bidra inom ramen för  ArkDes 
Think Tank, vars verksamhet rör sig mellan 
forskning, utveckling, kunskapsuppbyggnad och sam-
verkan, och där praktiknära forskning blir alltmer 

centrala. Mot bakgrund av ovanstående avvecklades 
således funktionen Forskning samtidigt som funktio-
nerna Think Tank resp. Intendenter förstärktes med 
varsin forskningskoordinator.

ArkDes har under 2019 fortsatt att utveckla 
samarbetet med Moderna Museet kring gemen-
samma funktioner, och avtalet mellan myndigheterna 
förnyades i juli 2019. Ett särskilt fokus har legat på de 
gemensamma utrymmena i foajén samt på förbättrad 
skyltning inom och utanför museerna. Under hösten 
byggdes den gemensamma Kaffebaren i museernas 
foajé om. En gemensam upphandling av städtjänster 
genomfördes under våren 2019. 

Insynsråd
I september 2019 utsåg regeringen ett nytt insynsråd 
för ArkDes. Insynsrådet har haft tre möten under 
2019. Vid dessa har Insynsrådet informerats om 
 pågående och kommande arbeten och getts tillfälle 
att diskutera verksamhetens inriktning och plane-
ring, budget och ekonomi, organisation med mera. 
Under första halvåret av 2019 bestod insynsrådet av 
följande ledamöter:

•  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

Från och med 19 september 2019 består insynsrådet 
av följande ledamöter:

• Monica Andersson, filosofie doktor
• Christer Larsson, arkitekt
• Aina Nilsson Ström, designer
• Johannes Norlander, arkitekt
• Helena Persson, museichef •

Administration och 
utveckling

Kommunikation och 
besökar upplevelse

Bibliotek Think Tank Intendenter Utställnings
produktion

Organisationsschema
Överintendent

ÖIassistent

Verksamhetschef/ 

Biträdande  överintendent
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Utställningar och program

Utställningar
2019 har varit ett intensivt utställningsår med två 
stora produktioner på drygt 500 kvadratmeter och 
fem mellanstora på kring 150 kvadratmeter. En 
utställning (Framtiden börjar här) var en interna-
tionell vandringsutställning som omarbetades av 
ArkDes med ny dramaturgi och helt ny scenografi. 
En utställning (The Cruising Pavilion) byggde på 
ett grundkoncept som visats tidigare, men också 
den fick en helt ny scenografi och en unik inriktning 
på ArkDes. Resterande fem utställningar har varit 
egenproducerade, men givetvis innehållit olika slags 
samarbeten med externa aktörer. Fyra utställningar 
(Public Luxury, Ung Svensk Form, Arkitektur
visioner: Skeppsbron och Yarny, Medusa och en 
elefant) har vandrat vidare till andra utställnings-
platser i Sverige och utomlands. 

ArkDes kan nu sammanfatta det första hela året 
med lokalförändringarna som gjordes under 2018: 
bytet till sal 1 för stora, tillfälliga utställningar, det 
nya utställningsrummet Boxen för mindre tillfäl-
liga utställningar och resten av sal 2 för en flyttad, 

upp daterad basutställning. Att förlägga de stora 
tillfälliga utställningarna till salen närmast Exercis-
plan har inneburit ett mer sammanhållet och intimt 
utställningsrum med stora möjligheter att arbeta med 
olika stämningar och scenografier. Det har också 
funnits logistiska fördelar under byggperioderna 
då material och inlånade verk kunnat transporte-
ras direkt in i lokalen på ett smidigt sätt. Boxen har 
blivit ett efterlängtat galleri för de lite mindre men 
samtidigt mer experimentella utställningarna, som 
fungerat mycket bra. Rampen som löper på ut -
sidan av rummet har varit väl utnyttjad av publiken 
som kunnat se både innehållet i Boxen och bas-
utställningen ur olika perspektiv. Basutställningen, 
Arkitektur i Sverige – funktion, konstruktion och 
estetik, har med sin nya plats blivit mer lättillgänglig 
och centralt placerad i museet. 

Under 2019 har ett förrådsutrymme i foajén 
rivits vilket skapat en bättre och mer synlig entréyta 
till sal 1 och de större tillfälliga utställningarna.

Samtliga utställningar utom Framtiden börjar 
här har haft fri entré. 

Flygande betong. 

Foto: K
ristofer Johnson
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Ung Svensk Form 2019
5 februari–31 mars 2019
Projektet Ung Svensk Form startades år 1998 av 
föreningen Svensk Form. Projektet är en jurybe-
dömd utmärkelse som har som mål att stimulera 
svensk designutveckling samt öka och bredda 
kunskapen om ung och nyskapande svensk form-
givning. Utmärkelsen delas ut till cirka 20–30 
formgivare per år. Juryn, som väljs och engageras 
av Svensk Form, utgörs av några av Sveriges mest 
framstående formgivare inom olika discipliner.

2019 visades Ung Svensk Form på ArkDes för 
femte året i rad. 2018 tecknade ArkDes och för-
eningen Svensk Form ett treårigt samarbetsavtal 
kring projektet. Samarbetet innebär att ArkDes 
producerar en vandringsutställning i vilken res-
pektive års utvalda verk presenteras. ArkDes leder 
även arbetet med kommunikation och marknads-
föring av utställningen. 

Utställningen visades först på ArkDes och 
öppnades under Stockholm Design Week i början 
av februari. Efter avslutad utställning på ArkDes 
gick utställningen vidare på turné i Svensk Forms 
regi och visades i bland annat Malmö, Göteborg 
och Borlänge.

Utställningsformgivningen gjordes av Erik 
Olovsson (Studio E.O) och den grafiska formen 
av Studio Reko. 

Hybrids av Stine Randestad. 

Lobster av Martin Thübeck. 

Foto: Jeanette H
ägglund

Foto: Jeanette H
ägglund
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Framtiden börjar här 
21 mars–4 augusti 2019
Som första institution i en planerad turné öppnade 
ArkDes i mars utställningen Framtiden börjar här 
(med originaltiteln The Future Starts Here), produce-
rad av Victoria & Albert Museum i London. ArkDes 
överintendent Kieran Long var en av initiativtagarna 
till originalutställningen, och arbetade med förbere-
delserna under sin tid på V&A. Utställningen var en 
stor succé i London. 

Framtiden börjar här handlade om hur morgon-
dagens värld formas av den design och teknik som 
utvecklas i dag. Utställningen kan ses som ett nästa 
steg efter förra årets Public Luxury – fokus flyttades 
nu från projekt som pekade på framtidens Sverige 
till ett internationellt perspektiv. Alla projekt som 
visades, allt ifrån genetiska porträtt och fröer från 
det globala frövalvet på Svalbard till gräsrotsfinan-
sierade byggprojekt och kläder som ger muskelstyrka 
åt äldre, var antingen helt nya eller under utveckling. 
Utställningen var uppdelad i fyra avsnitt. Besökaren 
började i ”Jag”, där fokus låg på den egna kroppen 
och hemmet, därefter gick man vidare till ”Samhäl-
let” med projekt kopplade till bland annat framtidens 
städer och demokratifrågan. Nästa avsnitt, ”Plane-
ten”, satte fokus på miljö och rymden. Sista delen 
kallade vi ”Livet efter”, med frågor om evigt liv och 
ansvar för kommande generationer. 

I London hade utställningen en yta på drygt 
1 000 kvadratmeter, och på ArkDes skulle den 
inrymmas på 500. Det innebar att ett urval av före-
mål behövde göras, och i slutändan blev det ungefär 
80 procent som visades i Stockholm. Efter att ha 

besökt V&A och sett utställningen hade ArkDes 
team också en önskan om en tydligare publikorien-
tering, ett ljusare intryck och ett större fokus på 
objekten. Som utställningsformgivare anlitades TAF, 
Gabriella Gustafson och Mattias Ståhlbom. De ska-
pade en helt ny utställningsform med utgångspunkt i 
ArkDes önskemål. Stommen blev podier och vågfor-
made väggar i träullit som växte i takt med avsnittens 
teman, och på väggarnas baksidor enkla hyllor i 
plywood. En nedtonad men ändå kraftfull scenografi 
som lyfte fram objekten. En tydlig grafisk identitet av 
Oscar Liedgren Studio, IVY Agency, gjorde oriente-
ringen lättare.

Med lättillgängliga, korta texter till det enormt 
breda urvalet av föremål, filmer och projekt har 
utställningen varit uppskattad och omtyckt av 
publiken. Mest populär var ”The terraform table”, 
en interaktiv sandlåda där besökaren kunde skapa 
sin egen topografi. En sensor ovanför lådan mätte 
höjden på sanden och simulerade omedelbart ett flyg-
foto av det landskap besökaren skapade, med hjälp av 
artificiell intelligens. 

” Framtiden börjar här är kort sagt en utställning 
som spänner från små vardagsspörsmål till stora 
ödesfrågor. Jag rekommenderar den varmt.” 
Annika Kvint, Dagens Nyheter om  
utställningen Framtiden börjar här

” Ambitiöst, snyggt och tankeväckande.” 
Svenska Dagbladet och Clemens Poellinger  
om utställningen Framtiden börjar här

Framtiden 
börjar här. 

Foto: Isabella Ståhl, Studio Em
m

a Svensson
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Arkitekturvisioner – Skeppsbron 
26 april–9 juni 2019
Arkitekturvisioner är tänkt att bli en serie utställ-
ningar där arkitekter fritt, utan att behöva ta hänsyn 
till budgetramar eller andra begränsningar, upp-
muntras att tänka i nya banor kring frågan om vad 
staden ska vara. En arena för arkitekter som har 
ett engagemang för staden och som vill göra snabba 
inlägg i ett offentligt samtal där arkitekturen borde 
vara en naturlig del, en möjlighet att vara visionär 
och spekulerande. För den första utställningen, i 
Boxen på ArkDes, bjöds åtta stockholmsbaserade 
arkitekter och arkitektkontor in för att skapa för-
slag för Skeppsbron, kajområdet mellan Slussen och 
Kungliga slottet. Ett område med en historia som 
handelscentrum och med en klassisk Stockholmsvy i 
fonden, men i dag dominerat av parkeringsplatser. 

Varje deltagare fick inkomma med en modell, en 
ritning, ett antal referensobjekt och en text. Resul-
tatet blev ett varierat utbud med idéer om bland 
annat ett offentligt golv som alla delar, ett torg med 
infrastrukturen flyttad ut i vattnet och en ny begrav-
ningsplats på en ö byggd av fyllnadsmassorna av det 
som en gång var Skeppsbrokajen. 

Den enkla utställningsscenografin skapades 
av Erik Törnkvist, ETAT Arkitekter. I en rund 
form, lika stor som utställningsrummets cirkelrunda 
fönster, gjöts ett podium i cement för referensobjek-
ten. Själva gjutformen användes som inramning för 
utställningens modeller.

Efter visningen på ArkDes vandrade Arkitektur
visioner – Skeppsbron vidare till Seoul, Sydkorea, 
där den blev ArkDes bidrag till 2019 års biennal för 
arkitektur och stadsbyggnad (SBAU) mellan 7 sep-
tember och 10 november. Arkitekturvisioner var 
en del av biennalens Cities-utställning med titeln 
”Collective Cities”, där ytterligare 80 städer deltog. 
Utställningen utgick från konceptet ”staden som en 
kollektiv konsekvens” och SBAU 2019 strävade efter 
att belysa ”städer, inte enbart som sammansatt miljö, 
utan som levande, dynamiska system som konstant 
förändras”.

Under hösten 2019 ingick ArkDes ett avtal med 
Röhsska museet som innebär att 2020 års Arkitektur
visioner kommer att ta avstamp i Göteborg, med 
Röhsska museet som arrangör för en utställning. 

“ The exhibition is testament to the creative force 
of the architect, presented through the most 
powerful tools at the architect’s disposal: 2D 
drawing, 3D modelling, and words – both written 
and spoken. […] All of this is back grounded by the 
fact the lifeblood of a city is its continual renewal 
– the cycle of demolition, addition, and extension 
for which architecture is a central force.” 
ArchDaily om utställningen  
Arkitekturvisioner: Skeppsbron

»En arena för arkitekter 
som har ett engagemang 
för staden och som vill göra 
snabba inlägg i ett offentligt 
samtal där arkitekturen 
borde vara en naturlig del, en 
möjlighet att vara visionär och 
spekulerande.« Arkitekturvisioner Skeppsbron: Krupinski Krupinska.

Arkitekturvisioner Skeppsbron: Nilsson Rahm. 
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Yarny, Medusa och en elefant: 
Hantverket bakom svensk 
speldesign
5 juli–25 augusti 2019
Sommarutställningen i Boxen, som hämtat sin 
titel från några av karaktärerna i populära svenska 
datorspel, var ett led i ArkDes ambition att bredda 
synen på vad som är design. I ett samarbete med 
Illustratörcentrum lyftes det visuella hantverket 
fram hos en grupp formgivare inom ett av Sveriges 
just nu mest kreativa designområden. Sverige ligger i 
framkant internationellt inom fältet, och syftet med 
utställningen var att ge publiken en inblick i skapande-
processen bakom några av de främsta spelsuccéerna. 
Dator- och tv-spel finns överallt, men den komplexa 
kreativa processen och hantverket bakom är okänt för 
de flesta. I utställningen visades unikt material som 
aldrig tidigare exponerats: skissböcker, illustrationer, 
prototyper och skulpturer. De kom från fem olika 
datorspelsutvecklare – Avalanche Studios, Coldwood 
Interactive, Landfall Games, Might and Delight och 
Neat Corporation. Dessutom fanns specialgjorda 
intervjuer med flera av kreatörerna. 

Utställningen var ett samarbete med Illustratör-
centrum, Sveriges största förmedlare av visuell 
kommunikation och länken mellan frilansande 
kreatörer och uppdragsgivare, och fick stöd från 
Stockholm stad och Region Stockholm.

I december 2019 vandrade utställningen vidare 
till Form Design Center i Malmö, där den kommer 
att visas fram till mars 2020.

“ Neverbeforeseen material from five Swedish 
studios that produce video games forms the core 
of ArkDes’ exhibition about this rapidly developing 
creative form.” 
Dezeen ”Top 10 architecture and design 
exhibitions: summer 2019”, om utställningen  
Yarny, Medusa och en elefant – Hantverket  
bakom svensk speldesign

Yarny, Medusa och en elefant. 

Foto: V
iktoria G

arvare
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Cruising Pavilion. 

Foto: Johan D
ehlin
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Cruising Pavilion:  
Arkitektur, gaysex  
och cruisingkultur
21 september–10 november 2019
Boxen på ArkDes ska vara en plats för experi-
mentella utställningar om samtida arkitektur och 
design. The Cruising Pavilion utforskade sexualitet, 
arkitektur och cruisingkulturens roll i samhället. I 
tre delar, ”Baren”, ”Darkroom” och ”Sovrummet”, 
presenterades verk av en bred samling internationella 
arkitekter, formgivare och konstnärer som Victoria 
Colmegna, Dyke On, General Idea, Carlos Reyes, 
Hannah Quinlan, Rosie Hastings, Andreas Ang-
elidakis, Diller Scofidio + Renfro, Andrés Jaque, 
Trevor Yeung, Madelon Vriesendorp och Robert 
Yang. Syftet var att lyfta begreppet ”cruising”, som 
används för att beskriva homosexuellas sökande efter 
sex på stadens allmänna platser och nu även genom 
digitala medier. Utställningen ville belysa relatio-
nen mellan cruising och staden och dess kapacitet 
att inrymma nya sätt att tänka, leva, älska, mötas 
och inkluderas. Här fanns en ambition att utforska 
vilken roll cruisingkulturen har i skapandet av en 
icke- heterosexuell arkitektur som ändå speglar den 
byggda miljöns patriarkala väsen. Cruisingkulturen 
framstår därför som en aktiv motståndshandling, 
ett avant-garde som är relevant såväl för HBTQ+- 
kretsar som för samhället i stort.

Utställningen bygger på ett tvåårigt forsknings-
projekt av kuratorkollektivet Cruising Pavilion: 
Pierre-Alexandre Mateos, Rasmus Myrup, Octave 
Perrault och Charles Teyssou. En första utställning 
öppnade i Venedig (Spazio Punch) 2018. 2019 öpp-
nade den andra utställningen på Ludlow38 (Goethe 
Institut) i New York. Den tredje upplagan, i Boxen på 
ArkDes, satte fokus på samspelet mellan sexualitet 
och stadens arkitektur och blev projektets kulmen.

“ As cruising often adopts streetlike and derelict 
architectural spaces, it’s necessary to formulate 
the architectural vernacular of what cruising 
spaces for a breadth of genders and sexualities 
might look like.” 
Dezeen om utställningen Cruising Pavilion  
– Arkitektur, gaysex och cruisingkultur

” Det är just i spänningen mellan trögrörlig 
institution och subkulturell flyktighet som  
poängen med ArkDes utställning Cruising 
Pavilion kan skönjas.” 
Expressen om utställningen Cruising Pavilion  
– Arkitektur, gaysex och cruisingkultur

” Genom att placera cruising i en designdiskurs 
lyckas gruppen bakom Cruising pavilion synliggöra 
det som tidigare varit ickedesign.” 
Tidningen Bon om utställningen Cruising Pavilion  
– Arkitektur, gaysex och cruisingkultur

Cruising Pavilion. 

Foto: Johan D
ehlin
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Flygande betong – byggelementen 
som förändrade världen 
18 oktober 2019–1 mars 2020
ArkDes andra storsatsning detta år var en egen-
producerad utställning som lyfter och belyser 
betongelementens historia, både i Sverige och inter-
nationellt. Utställningen bygger på mer än tio års 
forskning av de chilenska kuratorerna Pedro Ignacio 
Alonso och Hugo Palmarola, som samlat originalma-
terial samt katalogiserat och producerat 3D-modeller 
av betongelementsystem använda världen över. 
Bostadsforskaren Erik Stenberg medverkade också 
i utställningen med nytt forskningsmaterial med 
inriktning på den svenska historien.

De prefabricerade betongelementen, som i dag 
ofta anses fula och får representera en arkitektur 
som fått dåligt rykte, utgjorde kärnan i byggsystem 
som spreds över hela världen efter andra världskriget 
då det behövdes snabba och billiga bostäder. Syste-
men vidareutvecklades och anpassades efter de olika 
ländernas lokala behov och förutsättningar. Den nya 
tekniken gjorde variationsmöjligheterna i det när-
maste oändliga. 

Utställningen berättar om en tid då ett svä-
vande betongelement blev en framtidssymbol både 
i politik och konst och förkroppsligade drömmen 
om en bättre värld, men också om byggelementens 
närvaro i den samtida arkitekturen. I samband med 
att utställningen öppnade släppte också ArkDes en 
omfattande publikation med samma namn. 

I utställningen visades eget och inlånat original-
material som affischer, målningar, publikationer, 
filmer, leksaker, serieteckningar, operascenografi och 
annat från många olika delar av världen. Centralt i 
utställningsrummet fanns en svävande specialfram-
tagen ”sprängd” modell i skala 1:5, föreställande ett 
av de mest representativa betongelementsystemen. 
Intill fanns en installation med 3D-printade modeller 
av sextio modulsystem från fem kontinenter. I en stor 

specialgjord digital presentation kunde publiken när-
studera och undersöka modulsystemen, och se deras 
utbredning över världen. 

Note Design Studio skapade en lekfull och 
färgglad utställningsform med inspiration från 
 byggarbetsplatser. För den grafiska formen svarade 
Brand Union.

” Utställningen ‘Flygande betong’ har satt fokus på 
en av 1900talets viktigaste och samtidigt mest 
föraktade byggnadstekniska skapelser – det 
pre fabricerade betongelementet. Ett utställnings
ämne som inte direkt framstår som en självklar 
publikmagnet – men den borde det vara det”.  
Anders Rydell, Svenska Dagbladet om  
Flygande Betong

” Det är länge sedan jag såg en så visuellt  
lockande och levande arkitekturutställning  
som ArkDes ‘Flygande betong – byggelementen  
som förändrade världen‘”.  
Birgitta Rubin, Dagens Nyheter om  
Flygande Betong

»Utställningen berättar om en 
tid då ett svävande betong

element blev en framtidssym
bol både i  politik och konst 

och förkroppsligade drömmen 
om en bättre värld.«

Flygande betong. 

Foto: K
ristofer Johnson
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Pepparkakshus 2019: Hett
29 november 2019–5 januari 2020
Utställningen Pepparkakshus har arrangerats årligen 
av ArkDes sedan 1990. Konceptet bygger på att 
museet inbjuder allmänheten att lämna sina bidrag 
till utställningen, som också är en jurybedömd 
tävling. Pepparkakshusen tävlar i tre separata kate-
gorier: ”Arkitekter, formgivare och bagare”, ”Upp till 
tolv år” samt ”Alla andra som bakar”. 

Utställningen har ett nytt tema varje år som 
deltagarna uppmanas förhålla sig till. Temat tillkän-
nages ungefär sju veckor innan utställningen öppnar, 
och 2019 var uppmaningen ”HETT!”. En vecka innan 
öppningen har allmänheten under tre dagar möjlighet 
att lämna in sina pepparkakshus till museet. Samtliga 
inlämnade bidrag ställs sedan ut. Till årets utställning 
inkom totalt 202 bidrag, vilket innebar ett nytt rekord 
jämfört med förra årets 153 hus. 

Tävlingsbidragen i utställningen bedöms av en 
jury bestående av externa experter. I år var dessa 
Elsa Billgren, vintageentreprenör och bloggare, 
Frida Leijon, konditor, Tor Lindstrand, arkitekt samt 
Svante Öquist, bloggare. Priser delas ut till vinnarna 
och andrapristagarna i respektive kategori under en 
högtidlig ceremoni. Utställningens huvudsponsor 

delade även ut ett specialpris till ett utvalt bidrag. 
Varje år delas dessutom publikens pris ut till det 
bidrag som fått flest röster genom allmänhetens egen 
omröstning.

Utställningen samlar en entusiastisk publik 
dominerad av yngre medborgare och familjer, och 
utgör ett populärt utflyktsmål för stadens skolor 
under december månad. •

Pepparkakshus 2019. 

»Utställningen samlar en 
entusiastisk publik dominerad 
av yngre medborgare och 
familjer, och utgör ett populärt 
utflyktsmål för stadens skolor 
under december månad.«

Foto: V
iktoria G

arvare



16ArkDes årsredovisning 2019 Utställningar och program

Publika program

Den övergripande ambitionen med ArkDes program är 
att genom samtal, diskussioner och andra program-
aktiviteter riktade till en bred allmänhet, väcka 
nyfikenhet och bidra till ökad kunskap och förståelse 
kring arkitektur, design och hållbar samhällsutveck-
ling. ArkDes program bidrar också till att fördjupa 
aktuella utställningar genom kompletterande 
program riktade till olika målgrupper i form av 
föreläsningar, specialvisningar och andra aktiviteter. 
Inom ArkDes programverksamhet arrangeras även 
fristående evenemang och serier som lyfter aktuella 
ämnen och frågor. 

Programmen 2019 har utmärkts av fler och större 
programevent med förlängt öppet och en bland-
ning av panelsamtal, visningar, bar, musik, film och 
mingel, både i samband med de öppna vernissagerna/
finissagerna för Boxen-utställningarna men också 
fristående evenemang som kvällen med Cinema 
Queer. Jämfört med föregående år har också antalet 
externa samarbetspartners kring programmen ökat 
markant, något som bidragit till att vidga målgruppen 
och nå ut till en relevant publik. Samarbetet med 
Cinema Queer, men också aktiviteterna kopplade till 
dataspelsutställningen Yarny, Medusa och en elefant, 
är exempel på detta. 

Den del av ArkDes programverksamhet som 
riktar sig till en uteslutande professionell målgrupp 
redovisas huvudsakligen under rubriken ArkDes 
Think Tank. Inom programverksamheten har vi dock 
möjlighet att jobba med både breda och allmänna, 
men också mer nischade evenemang, som till exem-
pel Bauhaus i Arkivet, där ArkDes i anslutning till 
Bauhaus 100 årsmarkering lyfte fram vad som finns i 
de egna samlingarna.

Under året genomfördes följande evenemang 
och programserier i egen regi och i samarbete med 
andra: 

Public Luxury
Lyssnarserie: Streetgäris gör Tala Med på ArkDes, 
8 januari
Tala Med är en lyssnarserie där de som ofta talas 
om, men sällan med, får forma samtalet. På en trygg 
plattform lyfts frågor som ofta diskuteras av andra, 
men sällan med de berörda. 

Den intersektionella rörelsen Streetgäris bjöd i 
januari in till samtal med en panel som delade med 
sig av sina erfarenheter och tankar om att kodas 

som kvinna, vara rom, EU-medborgare och hem-
lös i Stockholm. Innan samtalet arrangerades en 
privilegiepromenad, detta för att skapa en med inklu-
derande och respektfull atmosfär där publiken redan 
innan samtalets kunde få insikt om sina eller andras 
personers privilegier och hur de på olika sätt formar 
oss och vår vardag. Tala Med på ArkDes arrange-
rades av Streetgäris som del av utställningen Public 
Luxury. 25 deltagare. 

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. Verket rönte 
stor uppskattning bland museets besökare och 
dansgrupper som, oavhängigt av museets öppettider, 
använde Dansbana! ArkDes för träning och öppna 
workshops. ArkDes beslöt därför att låta verket stå 
kvar över ytterligare en sommarsäsong. Innan verket 
till slut revs på senhösten arrangerade museet två 
publika danssessioner på Dansbana! ArkDes. 

Danssession: Breakers BreakfastBBQ på Dansbana! 
ArkDes, 24 augusti
Breakdance, popping, Bonnie and Clyde battles 
(kille + tjej) och hip hop och funk på ett svängigt 
dansgolv med B-girl Ramona (FIN) + B-boy  Pontus; 
B-girl Rambo (SVN) + B-boy Olov; B-girl Sofia 
(ARG) + B-boy Love, B-girl Ellie + B-boy Rubbish, 
Theresa Gustavsson, Akira. DJ: Jam One. Evene-
manget arrangerades av ArkDes i samarbete med 
Föreningen Dansbana! och Concrete Kingz and 
Queenz. 50 deltagare. 

Danssession: Vogue Session Ballroom BBQ på Dansbana! 
ArkDes, 6 september
Öppet dansgolv med partystämning för alla som ville 
testa vogueing tillsammans med Anna Ninja och DJ: 
Loffe Ninja. Evenemanget arrangeras av ArkDes i 
samarbete med Föreningen Dansbana! och Anna 
Ninja. 50 deltagare. 
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Framtiden börjar här
Med anledning av utställningen Framtiden börjar här 
arrangerade ArkDes en serie filmvisningar och sam-
tal som på olika sätt utforskade designens påverkan 
på vår jord och som ställde frågan: I vilken utsträck-
ning är jorden ett designprojekt?

Filmvisning: Into Eternity, 26 mars
Regi: Michael Madsen. 2010. 1 tim 15 min.  
27 deltagare.

Specialvisning av Framtiden börjar här med 
överintendent Kieran Long, 2 april
Morgondagens värld formas av den design och teknik 
som utvecklas i dag. Specialvisning av utställningen 
Framtiden börjar här med överintendent Kieran 
Long, ArkDes. 30 deltagare. 

Filmvisning: Koyaanisquatsi, 23 april
Regi: Godfrey Reggio. 1983. 87 min. 80 deltagare. 

Kulturnatt Stockholm: Framtiden börjar här, 27 april
Under Kulturnatt Stockholm gavs besökarna tillfälle 
att se Framtiden börjar här med fri entré. Förutom 
möjlighet att se utställningen så gavs korta intro-
visningar av utställningen under kvällens gång och 
Sverok arrangerade boardgames och cosplay med 
tema Framtiden. Samarbete med Sverok förbundet, 
Svenska cosplay föreningen och Föreningen Dragon’s 
lair. 800 deltagare. 

Filmvisning: ANTHROPOCENE: The Human Epoch, 
21 maj
Regi: Jennifer Baichwai, Nicholas de Pencier. 2018. 
87 min. 120 deltagare. 

Samtal: Är städerna till för alla?, 24 maj
Städer utgör allt oftare en testbädd för ny teknik där 
man testar innovationer inom automatisering, artifi-
ciell intelligens och projekt kopplade till klimat- och 
hållbarhetsfrågor. 

Mot bakgrund av utställningen Framtiden 
 börjar här bjöd ArkDes in akademiker, designers 
och tänkare för ett samtal kring frågeställningen: 
Är  städerna till för alla?

Medverkande: Mai-Ling Lokko PhD, 
 Architectural Scientist and Building Technology 
Researcher, Rensselaer School of Architecture 
(RPI), Dan Hill, Director of Strategic Design, 
Vinnova, Pernilla Glaser, facilitator, RISE Group 
for Urban Development. Moderator: James Taylor- 
Foster, ArkDes. 90 deltagare. 

Arkitekturvisioner: Skeppsbron
Presentation och öppen vernissage, 26 april 
I samband med öppningen av utställningen Arkitek
turvisioner: Skeppsbron där ArkDes bjöd in några 
av Sveriges främsta arkitekter för att ta sig an frågan: 
vad vill vi att vår stad ska vara? Åtta arkitekter och 
arkitektkontor tog fram spekulativa förslag för ett 
framtida Skeppsbron och Skeppsbrokajen i Stock-
holm, projekt som också presenterades för publiken 
under den öppna vernissagen. Medverkande; 
Esencial – Carmen Izquierdo, Elizabeth B. Hatz, 
Hermansson Hiller Lundberg, AT–HH, OKK+, 
Krupinski/Krupinska, Nilsson Rahm och Tor Lind-
strand. Moderator: James Taylor-Foster, ArkDes. 
400 deltagare. 

Yarny, Medusa och en elefant: 
Hantverket bakom svensk 
speldesign
Finissage med föreläsning och panelsamtal, 20 augusti
Utställningen Yarny, Medusa och en elefant berät-
tade om hantverket bakom svensk speldesign. Till 
finissagen av utställningen talade spelredaktören 
Effie Karabuda om svensk spelkultur, behovet av att 
andra aspekter utöver spelens underhållningsvärde 
lyfts och vikten av att data- och tv-spel ställs ut på 
museum. Detta följdes av ett panelsamtal med med-
verkande utställare: Linnéa Östedt Harrison från 
Neat Corporation, Emma Richey från Might and 
Delight, Martin Sahlin från Coldwood Interactive, 
Zeke Virant från Avalanche Studios. Moderator: 
James Taylor-Foster, intendent, ArkDes och Sofia 

Vernissage för Arkitekturvisioner Skeppsbron. 
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Östlund, co-curator av utställningen, ArkDes. 
Evenemanget lockade en i huvudsak ung publik, och 
genom handuppräckning vid finissagen uppskattades 
det att två tredjedelar av besökarna var på museet för 
första gången. Besökare fick även möjlighet att testa 
det digitala verktyget Wacom tillsammans med spel-
kreatören Therese Larsson från Silly Best Illustration 
och efter panelsamtalet bjöds publiken in till bar, 
musik och mingel i Café Blom. 110 deltagare. 

Bauhaus i arkivet
Med anledning av hundraårsjubileet av Bauhaus 
grundande år 1919 arrangerade ArkDes under hösten 
en samtalsserie som utforskade Bauhaus i institutio-
nens samlingar. Vi uppmärksammade en ny bok om 
en s k ”bauhäusler”, stadsplaneraren Fred Forbat som 
tillsammans med andra Bauhausutbildade arkitekter 
kom att verka i Sverige men tittar också mer över-
siktligt på hur formgivning och arkitektur i Sverige 
tog intryck av skolans idévärld och formspråk. Serien 
avslutades med ett samtal om arkitekturmanifestet 
Acceptera från 1931, som nyligen utkommit i en 
kommenterad tysk översättning och diskuterade dess 
kopplingar till Tyskland och Bauhaus. I anslutning 
till varje samtal visades även originalmaterial från 
samlingarna i ArkDes bibliotek och forskarsal. 

Samtal: FRED FORBAT – Bauhausarkitekt i exil,  
10 september 
Fred Forbat, ursprungligen från Ungern och utbil-
dad vid Bauhaus blev en inflytelserik stadsplanerare 
i Sverige efter andra världskriget. Roger Jönsson, 
fil dr, stadsarkitekt i Kristianstad presenterade 
 Forbats erfarenheter från kontinenten och verksam-
het i Sverige. Samtalet uppmärksammade även andra 
vid Bauhaus utbildade arkitekter som var arbetade 
i  Sverige. Moderator, Christina Pech, intendent, 
 ArkDes. 34 deltagare. 

Samtal: Neues Bauen krävde ny inredning, 1 oktober
Kerstin Wickman, journalist, författare och professor 
em. i design- och konsthantverkshistoria, samta-
lade med Jonas Olsson , sakkunnig inom design på 
ArkDes, om Bauhaus inflytande på undervisningen i 
design och formgivning i Sverige. 50 deltagare. 

Panelsamtal: ACCEPTERA – en svensk stridsskrift?, 
5 november
Acceptera, boken som betraktas som den svenska 
funktionalismens manifest och ”stridsskrift”från 
1931 nyligen kommit ut i en tysk utgåva, översatt och 
kommenterad av arkitekturhistorikern Atli Seelow. 
Med anledning av detta samlade ArkDes en panel av 
kunniga gäster som diskuterade skriftens relation till 
Bauhaus och den intellektuella kulturen i Tyskland 

vid 1900-talets början. Medverkande: Helena Kåberg, 
fil dr, intendent vid Nationalmuseum och en av 
initiativtagarna till översättningen av Acceptera till 
engelska i Modern Swedish Design: Three Founding 
Texts (The Museum of Modern Art, New York, 
2008). Moderator: Christina Pech, intendent, Ark-
Des. 30 deltagare. 

Cruising Pavilion: Arkitektur, 
gaysex och cruisingkultur
Panelsamtal och öppen vernissage, 20 september
Cruising Pavilion: Arkitektur, gaysex och cruising
kultur var en utställning om fenomenet ”cruising”, 
dvs homosexuella mäns sökande efter sex på all-
männa platser. Genom verk av internationella 
arkitekter, designer och konstnärer visade utställ-
ningen hur rikt på nyanser fenomenet cruising är. 
I samband med den öppna vernissagen av utställ-
ningen bjöd ArkDes in till ett samtal om Cruisingens 
arkitektur modererat av journalisten Michael Bul-
lock, med utställningscuratorerna Pierre-Alexandre 
Mateos, Rasmus Myrup, Octave Perrault och Charles 
Teyssou samt James Taylor-Foster, intendent Ark-
Des. Panelsamtalet och invigningen följdes sedan av 
bar i Café Blom med DJ Dgeral. 350 deltagare. 

Vernissage för Cruising Pavilion. 
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Filmvisning: Från pissoarer till paddor:  
Cruisingens historia, 27 september
Med anledning av utställningen Cruising Pavilion 
arrangerade ArkDes i samarbete med kortfilmsfesti-
valen Cinema Queer en helkväll i cruisingens fotspår 
där vi lyfte det smutsiga, det intima, det politiska, det 
nakna och det förlösande i makten och motståndet 
som cruising representerar. Kvällen inleddes med en 
guidad visning av utställningen Cruising Pavillion 
av intendent James Taylor-Foster, följt av ett panel-
samtal om Cruising som motstånd med Lina Bembe, 
skådespelare och aktivist, Max Disgrace, filmskapare 
och aktivist, Johnnie Ray Kornegay III, fotograf och 
aktivist, Jon Voss, ansvarig utgivare QX och grund-
are av Qruiser samt moderator Nicklas Dennermalm, 
RFSL Stockholm. Efter panelsamtalet visades sedan 
de specialcurerade kortfilmsprogrammen The Sweet 
Sense of Desire och In the Darkest of Alleys i museets 
trädgård och en intilliggande gränd. 60 deltagare. 

Flygande betong
Utställningen Flygande betong berättade om tiden 
då ett svävande betongelement symboliserade 
 framtidstro och förkroppsligade drömmen om en 
bättre värld. Under arbetet med utställningen tog 
ArkDes initiativ till ett programsamarbete med 
Stadsarkivet och Stadsmuseet för att förtydliga och 
ytterligare undersöka betongens roll i svensk kontext. 
Detta resulterade i en rad olika föreläsningar, vis-
ningar och vandringar runtomkring i Stockholm. 

Curatorsamtal och bokpresentation:  
Flygande Betong, 18 oktober
Utställningskuratorerna för Flygande Betong, Pedro 
Ignacio Alonso och Hugo Palmarola,  be rättade om 
forskningsarbetet bakom utställningen. Medverkade 
gjorde även Adrian Forty, professor i arkitektur, 
Bartlett School of Architecture, UCL, arkitekten och 
historikern Natalya Solopova, Erik Stenberg, arkitekt 
och docent i arkitektur vid Skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad, KTH och Jennifer Mack, docent 
vid Arkitektskolan, KTH som alla bidragit med tex-
ter till publikationen Flygande betong. 45 deltagare. 

Stadsvandring i Vårberg, 22 oktober
Vårberg är en mycket varierad stadsdel, och arki-
tekturen är ofta mer djärv och mer internationell 
än vad som var vanligt på 1960-talet. Vandring med 
Per Olgarsson, byggnadsantikvarie, Stadsmuseet. 
I  samarbete med Stadsmuseet. 12 deltagare. 

Visning: Arkitektur i Tensta, 27 oktober och 24 november
Stadsmuseet i Stockholm har återskapat lägen-
heten i Tensta där familjen Artursson flyttade in i 
januari 1969, från möbler, böcker, skivor, tidningar 
till konserverna i skafferiet. Med Eva Larsson, 
 arkitekturhistoriker. I samarbete med Stadsmuseet. 
6 deltagare. 

Föreläsning: Tillsammans i förorten  
(på Stadsarkivet Liljeholmen), 9 november
Tre timmar, tre föreläsningar om hur 1980-talets för-
ortsungdomar satte färg på den gråa betongen, vilka 
spår förortens kulturkommittéer lämnat efter sig och 
om en av ABC-områdenas och Miljonprogrammens 
idémässiga inspirationskällor: mellankrigstidens 
kollektivhus. Med Sandra Häll Pettersson, Stads-
arkivet, Lee ”Brain” Spångberg, graffitikonstnär och 
Peter Salomonsson, Stadsarkivet. I samarbete med 
 Stadsarkivet. 94 deltagare. 

Stadsvandring: Betong på Södermalm, 10 november
Betong på Södermalm: 1980-talshus, överdäckningar 
och trafikleder, gamla industrier, miljonprogram och 
skolor – allt byggt i vacker betong. Med Per Olgars-
son, byggnadsantikvarie, Stadsmuseet. I samarbete 
med Stadsmuseet. 21 deltagare. 

Specialvisning av Flygande betong med Erik Stenberg, 
12 november
Erik Stenberg, arkitekt och lektor i Arkitektur 
på KTH gav en guidad visning av utställningen 
 Flygande betong – byggelementen som förändrade 
världen. 45 deltagare. 

Föreläsning: Den perfekta förorten (på Stads arkivet 
Liljeholmen), 5 december
Då Kista, Husby och Akalla byggdes i början på 
1970-talet fick området mycket positiv uppmärk-
samhet. Hur tänkte kommunpolitikerna när de 
planerade höghusen, jobben och tunnelbanans 
blå linje ut till ”förorternas Östermalm”? Med 
Peter Salomonsson, Stadsarkivet. Samarbete med 
 Stadsarkivet. 45 deltagare. 

Föreläsning: Risken för främlingskap  
– kampen mot segregationen (på Stadsarkivet 
Liljeholmen), 12 december
Sedan 1970-talet har boendesegregation diskuterats 
som ett problem i Stockholms kommunfullmäk-
tige. De som kan ”flyr tristessen och isoleringen i 
de nya betongförorterna”, skriver en politiker 1973. 
Hur gick segregationsdebatten och vilka åtgärder 
sjösattes under 1900-talets sista decennier? Med 
Kettil  Mannerheim, Stadsarkivet. Samarbete med 
 Stadsarkivet. 10 deltagare. 
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Fristående programaktiviteter
Föreläsning: Live Curating in Architecture, 21 februari
Hur ställer man ut något så stort och så orubbligt som 
arkitektur? Utmaningen i att skapa utställningar om 
arkitektur ligger i själva avsaknaden av det fysiska 
objektet. Föreläsning med Elke Krasny, professor vid 
Academy of Fine Arts, Wien. Samarbete med KTH. 
45 deltagare. 

Bokpresentation. Gunnar Mattsson. Arkitekt,  
3 september
Med en liten produktion av hög kvalitet ingår 
Gunnar Mattsson i en viktig tradition i det sena 
1900-talets svenska arkitektur. Bland de byggna-
der han ritat finns Etnografiska museet, Leksands 
kulturhus, Länsmuseet Västernorrland och Birkamu-
seet. Gunnar Mattsson i samtal med Claes Caldenby. 
Samarbete med Arkitektur förlag. 80 deltagare. 

Paneldebatt: En romersk kris i Uppsala (på Museum 
Gustavianum i Uppsala), 21 september
Författaren Erik Granström berättade om sina 
världsbyggen och gav smakprov från ett pågående 
romanprojekt i ett fiktivt, men ändå välbekant, 
Uppsala. Hur kan miljöbeskrivningar i gränslandet 
mellan fiktion och verklighet bidra till att forma vår 
syn på världen och historien. Presentationen följdes 
av ett panelsamtal. Samarbete med Museum Gustavi-
anum i Uppsala. 50 deltagare. 

Visningar 
Under 2019 förberedde och genomförde ArkDes 
pedagoger och övriga personal ett flertal visningar 
riktade till den vuxna publiken. Bland annat visade 
vi vår basutställning Arkitektur i Sverige, men fram-
förallt våra tillfälliga utställningar: både de större 
som Framtiden börjar här, och de mindre utställ-
ningarna som Cruising Pavillion och utställningen 
Ung svensk form. 

Öppna och kostnadsfria allmänna visningar 
erbjöds regelbundet varje vecka till publiken i 
ArkDes lokaler. Vid tre tillfällen hölls även öppet 
hus med introduktioner av Ralph Erskines byggnad 
Lådan, vilket lockade en stor publik, totalt cirka 800 
besökare. Lådan har även besökts av forskare och 
fackfolk på egen hand 17 gånger under året. 

Den utställning som lockade flest besökare till 
de allmänna visningarna under 2019 var Framtiden 
börjar här. Vid några tillfällen erbjöd vi även vis-
ningar på finska av denna utställning.

Tabell 1 Allmänna visningar

2019 2018 2017 2016 2015

Antal allmänna 
visningar

115 109 150 132 55

Antal deltagare  
vid allmänna  
visningar

1 151 1 700 4 502 2 821 1 069

Det fanns även en stor efterfrågan från olika externa 
grupper att beställa egna, exklusiva visningar av våra 
utställningar. Det var en mycket stor spridning på 
vilka som bokade guidade turer, men för Framtiden 
börjar här gjordes en satsning på att nå och locka hit 
företag och organisationer med koppling till utställ-
ningens tema, som teknik och entreprenörskap. 
Totalt bokade ett femtiotal företag och organisationer 
att visningar av denna utställning. Bland grupperna 
fanns fastighetsbolag, mindre start up-företag, lärosä-
ten och banker men även internationella grupper som 
en tysk grupp ingenjörer och en belgisk thinktank. 
Vid fyra tillfällen visades även material från Arkdes 
samlingar för bokade grupper. •

Tabell 2 Bokade visningar

2019 2018 2017 2016 2015

Antal bokade 
visningar

98 82 96 78 44

Antal deltagare 1 335 1 397 1 993 1 609 962

»Öppna och kostnadsfria 
allmänna visningar erbjöds 
regelbundet varje vecka till 
publiken i ArkDes lokaler.«
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Kommunikation och 
besökarupplevelse
ArkDes har organiserat verksamheten så att kom-
munikation och besökarupplevelse samlas i en 
enhet, som arbetar med övergripande kommuni-
kationsfrågor, allt ifrån ArkDes varumärke och 
marknadsföring till insatser som rör besökarnas 
upplevelse av museet när de är på plats i vår bygg-
nad. Utgångspunkten är att ArkDes varumärke är 
en helhetsupplevelse där många delar samverkar. 
Under 2019 genomfördes en rekrytering av en digital 
kommunikatör för att stärka ArkDes närvaro i olika 
digitala kanaler, exempelvis sociala medier, då detta 
är en kommunikationskanal som blir allt viktigare 
för vår publik. 

2019 har varit ett intensivt år med flera stora projekt:
•  Framtagandet av en vision för museet med 

syfte att förtydliga museets identitet både 
internt och externt för att på så sätt skapa 
bättre förutsättningar att nå ut med vår 
 verksamhet.

•  Lansering av ArkDes Think Tank som eget 
varumärke med syfte att förtydliga och stärka 
det så kallade mötesplatsuppdraget och på så 
sätt öka genomslaget för enhetens verksamhet.

•  Ny kaffebar i foajén i samarbete med  
Moderna Museet för att ge besökarna en  
bättre upp levelse på plats. Kaffebaren ritades 
av Marge Arkitekter och bygget projektleddes  
av  ArkDes.

•  Rivning av ett förråd vid ingången till   
ArkDes ena utställningssal vilket lett till  
en bättre orientering och ett bättre väl-
komnande av våra besökare. 

•  Nya ArkDes-skyltar i foajén för att  
förenkla för besökarna att förstå var  
ArkDes börjar i foajén.

•  Arbete med förbättrad skyltning på 
 Skeppsholmen i form av vepor med tydlig 
 hänvisning till ArkDes och Moderna Museet.

•  ArkDes initierade en workshop tillsammans 
med White arkitekter, Statens Fastighetsverk 
och aktörer verksamma på Skeppsholmen i 
syfte att formulera hur ön kan utvecklas och 
göras mer tillgänglig för besökare. 

Ny kaffebar i foajén av Marge Arkitekter. 

Foto: Å
sa Lundén
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Media 
Under 2019 har många av ArkDes utställningar och 
evenemang uppmärksammats i media. PR-strategin 
under året har varit att erbjuda media förhandsinter-
vjuer med ArkDes egna experter samt internationella 
gäster som kommit till Sverige i samband med nya 
utställningar och evenemang. Detta har  genererat 
många positiva inslag och livesändningar i tv, 
 exempelvis:

•  Överintendent Kieran Long och framtids-
experten Anders Sandberg intervjuades om 
utställningen Framtiden börjar här i TV4 
Nyhetsmorgon.

•  SVT Kulturnyheterna intervjuade konst-
nären Heather Dewey-Hagborg vars porträtt 
av visselblåsaren Chelsea Manning visades i 
Framtiden börjar här.

•  SVT Kulturnyheterna gjorde ett längre 
reportage om utställningen Cruising Pavilion 
– Arkitektur, gaysex och cruisingkultur.

•  ArkDes Think Tanks konferens ”Tryggare  
kan ingen vara” direktsändes i sin helhet  
av SVT Forum

•   Inslag om Miljonprogrammet och 
utställningen Flygande betong i SVT 
 Kulturnyheterna.

•   Den populära pepparkakshusutställningen 
spreds regionalt i hela landet via SVT Rapport 
och live via TV4 Nyhetsmorgon.

•  DN Kultur placerade både Framtiden börjar 
här och Flygande betong på framsidan.

•  SVTs Lilla Aktuellt, Sveriges största kanal för 
barn mellan 8–12 år, gjorde ett långt inslag från 
ArkDes med två unga medverkande i Peppar-
kakshusutställningen.
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Regional och internationell spridning via press är vik-
tigt för ArkDes för att nå ut till nya målgrupper om 
vårt innehåll. Vi arbetar nära organisationer som Visit 
Stockholm och Visit Sweden och arrangerar inter-
nationella pressbesök, inte minst under Stockholm 
Design Week. Under året har vi fått fina recensioner 
och artiklar i tidningar som Sydsvenska Dagbladet 
och Helsingborgs Dagblad, Karlshamns lokaltidning 
och från prisutdelningen av årets pepparkakshus 
skickade nyhetsbyråerna TT och Reuters ut ett tele-
gram som gjorde att nyheten om att Greta Thunberg 
och Notre-Dame nu fanns att se i pepparkaksdeg 
spreds över hela världen. Internationella magasin som 
Dezeen, PIN-UP magazine, Domus, Archdaily och 
Chiles största dagstidning har skrivit om ArkDes 
utställningar under året på ett positivt sätt.

En sökning i databasen och analysverktyget Noti-
fied samt Mediaarkivet visar att ArkDes under 2019 
nämnts i 815 artiklar, bloggar och etermedier i Sverige 
och internationellt (2018: 1 166, 2017: 1 042, 2016: 963, 
2015: 888 källa: Notified och Mediaarkivet). 

ArkDes har under året proaktivt arbetat med 
att erbjuda media nyheter och förhandsintervjuer 
(tv och dagspress) vilket har resulterat i större och 
längre genomslag vid varje tillfälle i jämförelse 
med tidigare år.

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. 

Besökare/följare ArkDes digitala kanaler 
Webben ArkDes 180 912 (2018: 174 776, 
2017: 175 560)* 
Facebook 12 879 (2018: 12 055, 2017: 10 849) 
ArkDes Instagram 17 600 (2018: 14 100, 2017: 9 355) 
ArkDes_Collections Instagram 6 052 (2018: 3 888). 
Kontot lanserades i april 2018. 
Twitter 3 684 (2018: 3 491, 2017: 3 160) 

*Vi har från och med i år integrerat webben 
 Pepparkakshus i ArkDes webb. 2018 års siffra har 
justerats till att inkludera både ArkDes webb och 
Pepparkakshus för bättre jämförbarhet.

Webb, Facebook och Twitterkonton för  
Hållbar Stad har under året flyttats över till  
Boverket, och redovisas därför inte. •

Identitet för ArkDes Think Tank av Oscar Liedgren och Oscar Laufersweiler.
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Publik och tillgänglighet

Besöksutveckling
Registreringen av ArkDes besökssiffror sker i 
samarbete med Moderna Museet, primärt med hjälp 
av automatiska räknare, vilket innebär att vi inte 
kan redovisa statistik uppdelad efter kön för våra 
be  sökare. Vi kan inte heller differentiera mellan 
vilka av besökarna som besöker Moderna museets 
 respektive ArkDes utställningar och program. 

Tabell 3 Besökare

2019 2018 2017

517 886 562 226 581 383

För att harmoniera våra siffror med Moderna Museet 
har vi valt att presentera en siffra som exkluderar 
besökare som kommer via trädgården.

Fri entré-reformen har inneburit ett ökat antal 
besökare jämfört med när museet hade entréavgift. 
Samtidigt har besökssiffrorna gått ner något sedan fri 
entréreformen infördes. Under 2019 har ArkDes valt 
att endast ha entréavgift till en tillfällig utställning, 
Framtiden börjar här, medan övriga utställningar 
hade fri entré, 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 tillgäng-
liggöra kunskap och ge större möjligheter till dialog 
med besökarna. Vi har också genomfört en stor 
mängd programaktiviteter som riktat sig till olika 
målgrupper. 

Under året har Riksrevisionen genomfört en 
granskning av effekterna av Fri entré. ArkDes har 
bidragit med underlag till granskningen.

För att fördjupa kunskapen om våra besökare 
har ArkDes under året genomfört en omfattande 
publikundersökning med hjälp av Morris Hargraves 
& McIntyre. Av den framgår det att 65 procent av 
besökarna var förstagångsbesökare. 2018 gjordes 
ingen publikundersökning av detta slag men i den 
rapport som ArkDes och Moderna Museet lämnade 
till Myndigheten för kulturanalys 2018 var andelen 
förstagångsbesökare 51,5 procent. 2017 vad ande-
len förstagångsbesökare 57 procent. Andelen nya 
besökare har alltså ökat avsevärt 2019. Det är svårt 
att säga exakt varför men tänkbara förklaringar 
är att museet producerat populära utställningar 
som har fått stor uppmärksamhet i media och att 
varumärket ArkDes nu är mer etablerat vilket gör 
att nya målgrupper därför lättare hittar till oss. 

Programaktiviteter har också genomförts tillsam-
mans med för museet nya samarbetspartners, vilka 
kan ha medfört att dessa organisationer har introdu-
cerat sina målgrupper till ArkDes. 

ArkDes besökare är vana museibesökare, 
59 procent har besökt fler än fyra museer de senaste 
12 månaderna (2018: 54 procent, 2017: 62 procent). 

Publikundersökningen visar även att  besökarna 
är nöjda med besöket på ArkDes. 85 procent säger 
att de tyckte att besöket var ”fantastiskt” eller 
”bra”. I publikundersökningen 2017 var denna siffra 
91  procent. 

Morris Hargraves & Mcintyres publikunder-
sökningsverktyg mäter utöver hårda fakta om ålder, 
kön, utbildning, även drivkrafter besökare har för att 
komma till oss. Därför är det ett viktigt verktyg i vår 
verksamhetsutveckling.

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 tillgänglighetspo-
licy och handlingsplan och tillgänglighetsfrågan är 
närvarande i alla ArkDes projekt, till exempel när 
layouten för olika utställningar planeras. ArkDes 
har framförallt sökt generella lösningar avseende 
tillgänglighet för att möjliggöra för publiken att ta 
del av den ordinarie verksamheten. Samtidigt pågår 
ett kontinuerligt arbete med att förbättra tillgänglig-
heten. Bland de riktade åtgärder som gjorts under 
året kan nämnas; 

•  Rivning av ett förråd och ny entré till ArkDes 
sal för tillfälliga utställningar. Detta gör det 
enklare att orientera sig i foajén.

•   Ny skyltning i foajén som gör det enklare att 
förstå var ArkDes börjar. 

•   Installering av stötdämpare på Boxens ramp 
för att sänka ljudnivåer

•   Utanför museets lokaler har ArkDes även 
initierat ett Vinnova-finansierat forskningspro-
jekt om universell design, för att ge exempel 
på vackra, innovativa och intressanta lösningar 
som gör offentliga platser tillgängliga för fler.

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 
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gör det lätt för såväl besökare som personal att ta 
sig runt i utställningssalarna, biblioteket och sam-
lingarna. Alla dörrar öppnas automatiskt. Det finns 
heller inga hindrande trösklar i lokalerna. Hiss finns 
mellan entrén på Exercisplan och entrén på sjösidan. 
Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns utanför 
entréerna. Handikapptoalett med skötbord finns på 
flera platser i byggnaden. Rullstolar och barnvagnar 
finns och kan lånas i entrén. Fällstolar finns att låna 
i utställningssalarna. Hörslinga finns i Auditoriet, 
Biografen och Aula ArkDes. Den permanenta 
utställningens texter finns tillgängliga både i lättläst 
form och i stor stil. I alla tillfälliga utställningar finns 
tillgänglighetsperspektivet med, både i form av fysisk 
tillgänglighet men även när det gäller språk i texter 
med mera. 

ArkDes webbplats är utformad enligt WAI:s 
riktlinjer (Web Accessibility Initiative). Vi finns med 
i appen Frittframapp – som enkelt visar framkomlig-
het och tillgänglighet. ArkDes webbredaktör har gått 
en kurs i webbtillgänglighet för att kunna svara upp 
mot det nya webbtillgänglighetsdirektivet, och exem-
pelvis de filmer som ArkDes Think Tank publicerat 
från konferens Tryggare kan ingen vara har textats 
enligt dessa direktiv. 

Unga på ArkDes
Barn och unga är en viktig målgrupp för ArkDes. 
ArkDes har skolprogram för elever från förskole-
klass till gymnasium och erbjuder familjesöndagar 
varje söndag som riktar sig till barn och deras vuxna. 
Under 2019 erbjöds ett speciellt barnspår i utställ-
ningen Flygande Betong där barnen med sina vuxna 
kunde gå på egen upptäcktsfärd i utställningen. 

ArkDes årliga Pepparkakshusutställning är 
mycket populär bland barn och unga. Av totalt 202 
inlämnade hus var mer än en tredjedel (85 stycken) 
i kategorin ”upp till 12 år” och utställningen besöks 
varje år av många skolklasser. I år var det 189 skol-
klasser med totalt 3 422 barn och 504 lärare. Till det 
kommer alla de familjer som över generationsgrän-
serna väljer att besöka utställningen tillsammans. 

För att sprida kunskap om arkitektur och design 
till vår unga publik satsar biblioteket på att tillhanda-
hålla böcker för barn på flera håll i byggnaden. Det 
finns böcker i Studio ArkDes, för utlåning i biblio-
teket och Moneos hörna och att läsa tillsammans är 
en mycket populär aktivitet för familjer som besöker 
ArkDes.

Efter vårt lyckade samarbete med Tensta 
konsthall under utställningen Public Luxury 2018, 
initierade ArkDes och Moderna Museet ett sam-
arbete med Stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta 
gällande feriearbetande ungdomar inför sommaren. 
Feriearbetarna var totalt sex ungdomar i åldern 16-19 
år fördelade på tre olika arbetsperioder under som-
maren och kom alla från stadsdelen Spånga-Tensta. 
Stadsdelen valde ut ungdomar som hade visat ett kul-
turintresse och dessa ungdomar bjöds in till värdarnas 
Frontdag i maj. Museivärdarnas arbetsledare blev 
ungdomarnas handledare och fick genomgå Stock-
holm Stads handledarutbildning. Samarbetet var 
mycket lyckat, och kommer att fortsätta under 2020.

Skolprogram och lärare 
Lärare är en mycket viktig målgrupp för ArkDes och 
en öppen lärarkväll och två bokade har genomförts 
under året. ArkDes fortsätter också sitt samarbete 
med NTA – Naturvetenskap och teknik för alla, ett 
fortbildningsprogram för aktiva lärare. Även samar-
betet med Stockholms universitet/KTH har fortsatt 
under året med utbildning för F–6 lärare, både 
studenter och aktiva. ArkDes har också deltagit i 
den årliga museimässan Skola+Museum=SANT som 
besöktes av cirka 450 lärare och beräknat på utdelat 
material har vi under mässan pratat aktivt med cirka 
250 av dessa. Under året har nya skolprogram utveck-
lats kring utställningarna Framtiden börjar här och 
Flygande betong. Flygande betong har lockat både 
gymnasieskolan Anna Whitlock och Nyckelviks-
skolan att inleda samarbeten med oss. Många andra 
skolor väljer också att samarbeta med ArkDes inom 
ramen för Skapande skola. Det innebär oftast att elev-
erna 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. 

Antalet skolvisningar är relativt konstant 
jämfört med förra året, medan antalet deltagare vid 
skolvisningarna ökat avsevärt. Framför allt är det 
antalet gymnasieelever som ökat (från 340 till 950) 
men även inom andra åldersgrupper är antalet del-
tagare fler. 

Tabell 4 Skolvisningar

2019 2018 2017

Antal skolvisningar 107 100 164 

Antal deltagare vid 
skolvisningar

3 022 1 969 4 107 

Varav lärare 474 608 599

»ArkDes årliga Pepparkaks
husutställning är mycket 
populär bland barn och unga.«
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Familjeverksamhet 
De familjekonstellationer av barn och vuxna som del-
tar i någon av våra workshops eller program kan se 
ut på många olika sätt. Det viktiga är att deltagarna 
tillsammans får en upplevelse av att arbeta praktiskt i 
en skapandeprocess. 

Under 2019 ägde ArkDes familjeaktiviteter rum 
på olika håll, till exempel i vår pedagogiska studio 
som gestaltats och inretts av arkitekterna Tham 
& Videgård. En stor del av alla deltagare under 
året var dessutom familjer som deltog i  ArkDes 
program under Stockholms stads Kulturfestival i 
augusti. Under denna festival, under skolloven samt 
i de flesta av våra söndagsworkshops arbetade vi 

med verksamhet knuten till de tillfälliga utställ-
ningarna. Under 2019 utgick många aktiviteter från 
utställningen Framtiden börjar här och handlade 
om att bygga bostäder på planeten Mars. Senare 
på året erbjöd vi program kopplade till utställ-
ningen Flygande betong där deltagarna fick gjuta 
egna byggelement i miniatyr. Till den utställningen 
utvecklades även ett familjespår för besökare på egen 
hand. Vidare samarrangerade ArkDes en Mine-
craft-workshop kring framtidens boende med Danskt 
arkitekturcenter och Nordiska ministerrådet.

Antalet tillfällen och deltagare på familjeverk-
samheten under 2019 har legat på ungefär samma 
nivå som under de senaste åren. •

Tabell 5 Familjeaktiviteter 

2019 2018 2017 2016 2015

Antal familjeaktiviteter 75 78 114 90 65

Antal deltagare vid 
 familjeaktiviteter

2 616 2 963 3 035 3 299 3 559

Pepparkakshus besöks varje år av många barn och unga. 
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Samlingar och bibliotek

Samlingarna
Samlingarna och biblioteket utgår från ArkDes 
grunduppdrag att verka för att stärka kunskapen och 
främja intresset för arkitektur, form och design.

Under året har fler dagsaktuella föremål tagits 
in i samlingarna, samtidigt som de äldre samlingarna 
utforskas inför en ny basutställning. I biblioteket 
fortsätter inköpen av aktuell litteratur samtidigt som 
vi kompletterar det äldre beståndet med donationer. 

Förmedlingen har öppet via sociala medier där 
publiken kan följa arbetet i samlingarna, via utlån ur 
samlingarna, via fjärrlån från biblioteket och i huset 
med generösa öppettider i biblioteket och forskar-
service. 

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 samlingarna 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 sökning i Libris med sökorden arkitektur, 
Sverige och utgivningsår 2019 ger drygt 62 träffar. 
Bland dessa publikationer har ett flertal bilder ur 
ArkDes samlingar:

•   Gunnar Asplund : Svenska slöjdföreningen 
: the Swedish Society of Crafts and Design : 
1931, av Anders Bodin.

•  Arkitekturvisioner: Skeppsbron / Esencial – 
Carmen Izquierdo, Elisabeth B Hatz, AT-HH, 
Nilsson Rahm, Hermansson Hiller Lundberg, 
Krupinski/Krupinska, Tor Lindstrand, Okk+.

•   Tio byggnader som definierade 1920talet. 
Redaktör: Dan Hallemar.

•   Staden, som simmar på vattnet, av Jägnefält 
Milton. ThinkTank, ArkDes

•   Med egna vågor om Carl Bergsten arkitekt 
1879–1935, av Bengt OH Johansson.

•   Flying Panels – how concrete panels changes 
the world, redaktör Pedro Ignacio Alonso, 
Hugo Palmarola.

•   Gunnar Mattsson arkitekt, av Claes Caldenby, 
Johan Celsing, Deta Liljenfeldt, Gunnar 
Mattsson. 

Exempel på internationella publikationer med bilder 
ur ArkDes samlingar:

•   Dansk Arkitektur i 1960´erne, av Vibeke 
Andersson Möller.

•   Atlas of furniture design, Vitra Design 
Museum

•   Fred Forbat – Erinnerungen eines Architekten 
aus vier Ländern, Bauhaus-Archiv, Berlin

•   Akzeptiere : das Buch und seine Geschichte /
Gunnar Asplund, Wolter Gahn, Sven Mar-
kelius, Gregor Paulsson, Eskil Sundahl, Uno 
Åhrén ; deutsche Übersetzung mit Einleitung. 
Kommentar från von Atli Magnus Seelow.

Nyförvärv
Under året har en mer proaktiv insamling gjorts. 
En ny intendenttjänst har inrättats med inriktning 
på den samtida arkitekturen. Detta har inneburit en 
stor ökning i antalet förvärv jämfört med de senaste 
åren. Under 2019 tog ArkDes emot 21 donationer, 
att jämföra med förra året då ArkDes gjorde 6 nya 
förvärv. Den proaktiva insamlingen av föremål kopp-
lad till samtida arkitekturprojekt har bidragit till 
den stora ökningen. Bland annat förvärvades delar 
av materialet från utställningen Arkitekturvisioner, 
där åtta arkitektkontor deltog med sina visioner 
för Skeppsbron i Stockholm. Exempel på samtida 
arkitekter som bidragit med material till samlingarna 
är Elding Oscarson Arkitekter, Carmen Izquierdo, 
Hermansson Hiller Lundberg och Nilsson Rahm. 
Några exempel på mer omfattande samlingar som 
tagits emot 2019 är förvärv efter arkitekterna Erik 
Asmussen, Gustaf Rosenberg och Gösta Edberg. 
ArkDes fellowships (2018–2019), där tre gästforskare 
under sex månader var anslutna till ArkDes, gene-
rerade två donationer, bland annat ett omfattande 
referensmaterial från arkitekten och forskaren Dick 
Urban Vestbros mångåriga forskning på kollektiv-
husboende.

ArkDes har under året aktivt letat efter mate-
rial från kvinnliga arkitekter verksamma under 

»Den proaktiva insamlingen av 
föremål kopplad till samtida 
arkitekturprojekt har bidragit 
till den stora ökningen.«
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mitten av förra seklet. Bland annat mottogs arki-
tekten Hanna Victorsons samling tack vare en 
kontakt med Karlshamns stadsarkitekt. I samband 
med donationen besökte ArkDes Karlshamn, vilket 
resulterade i artiklar i lokala tidningar. Att ArkDes, 
som en nationell institution, engagerar sig för lokala 
arkitekters arv, kan förhoppningsvis leda till ökad 
uppmärksamhet och kännedom bland dem som lever 
nära byggnaderna. 

Visningar av samlingarna  
och bibliotek
Genom visningar av samlingarna och bibliotek kan 
vi på plats ta emot stora och små grupper av intres-
senter. Det är allt från studenter från universitet 
och högskolor till grupper från arkitektkontor och 
journalister. Under 2019 genomförde vi 7 visningar 
av samlingarna och 4 visningar av biblioteket. 

Tillgängliggörande av  
digitala resurser 
ArkDes samlingar tillgängliggörs i olika form 
som digitala resurser via ArkDes hemsida, kultur- 
arvsportalen DigitaltMuseum samt vidare ut i en 
europeisk kontext på Europeana. Det som 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 

ArkDes intendent Frida Melin visar material ur samlingarna för en grupp. 
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Under året har arbete lagts på att göra en grovinven-
tering av samlingarna. På grund av den stora mängd 
föremål (cirka 4 miljoner ritningar och fotografier) 
som finns i ArkDes samlingar är mycket av materi-
alet outforskat. Inventeringen är en del i arbetet med 
en ny basutställning som främst kommer att bestå av 
samlingsmaterial. Genomgången av materialet resul-
terar även i en kartläggning som kan ligga till grund 
för ArkDes framtida insamlingsarbete.

För att förmedla guldkorn och nyupptäckt mate-
rial på ett lättillgängligt sätt och för att nå ut till fler 
startades 2018 ett instagramkonto. Det har resulterat 
i att vi når ut till en bredare och mer internationell 
publik. Kontot @arkdes_collections har sedan starten 
i april 2018 över 6 000 följare från olika delar av 
världen. Instagramkontot har resulterat i samarbeten 
med andra institutioner, som exempelvis The German 
Museum of Architecture i Frankfurt som ägnade en 
vecka åt att posta bilder från ArkDes samlingar på 
sitt instagramkonto @sosbrut. Detta genererade i en 
tydlig ökning av följare på ArkDes konto. 

Digitalisering av samlingarna
Digitaliseringen av samlingarna sker dels inom 
ramen för strategiska projekt, samt löpande genom 
interna och externa beställningar av högupplösta 
digitala bilder. Inom den strategiska digitaliseringen 
fortsätter konverteringen av fotografen Sune Sun-
dahls samling av cirka 195 000 negativ till bildfiler. 
Fokus inom projektet ligger på de cirka 50 000 
glas plåtar som ingår i samlingen. 3 250 st digitala 
filer skapades av Stiftelsen föremålsvård i Kiruna 
2019 inom ramen för detta projekt. (2018: 5762, 2017: 
4726, 2016: 4464). Av glasplåtarna har hittills 33 739 
digitaliserats varav 13 286 vid utgången av 2019 finns 
tillgängliga via DigitaltMuseum. 

År 2019 finns sammanlagt 190 257 (2018: 187 924, 
2015: 187 603, 2016: 187 897, 2017: 187 916) objekt ur 
ArkDes samlingar tillgängliga via DigitaltMuseum.
(2015: 187 603, 2016: 187 897, 2017: 187 916, 2018: 
187 924). Av dessa är 32 018 nedladdningsbara med 
bild. (2018: 29 884, 2015: 29 163, 2016: 29 571, 2017: 
29 878). 

ArkDes sidvisningar på DigitaltMuseum 
var 2 396 218 under 2019. (2018: 1 955 928, 2017: 
1 615 440, 2016: 965 600, 2015: 640 949, 2014: 680 201). 

Förmedlingen av digitala bildfiler via Digi-
talt Museum var 15 190. (2018: 12 686, 2017: 11 827 
(2016: 6039, 2015: 8954). Bildbeställningar via 
Forskar service har genererat i 214 digitala filer. 

Forskarservice
Utöver ArkDes digitala kanaler är det möjligt att 
besöka museet och se förbeställt material ur samling-
arna på plats. Forskarservice besvarar även specifika 
frågor via mail. Under höstterminen har Forskarser-
vice haft regelbundna öppettider istället för att som 
senaste året, ha öppet vid två tillfällen per termin. 
Den nya modellen har visat sig mer effektiv med 
fullbokad forskarsal vid varje öppet tillfälle. Det har 
också inneburit mer tid för samlingsintendenterna att 
fokusera på samlingsförvaltning och inventering av 
det material som hittills varit okänt.

Trots färre öppettider har antalet besök ökat 
under året och var sammanlagt 409 st (2018: 346, 
2017: 201, 2016: 248, 2015: 289, 2014: 308, 2013: 342). 
En av anledning är att vi under 2019 haft fler besök 
av studentgrupper som arbetat med projekt relate-
rade till ArkDes samlingar. 

Även antalet forskarfrågor via mail var fler 
jämfört med förra året: 442 st. (2018: 346, 2017: 517, 
2016: 500, 2015: 589, 2014: 678, 2013: 823). 

Utställningar/utlån
Samlingarna tillgängliggörs på många olika sätt; 
digitalt, via publikationer, genom utlåning, bildför-
medling, visningar, och i sociala medier men även i 
utställningar nationellt och internationellt. År 2019 
har ArkDes samlingar funnits representerade i både 
ArkDes egna utställningar och i externa utställningar. 

Exempel på utställningar där ArkDes samlingar 
finns med:

•   A WAY AWAY – Swedish photographers 
abroad 1850–2000. Fotografier tagna av 
 arkitekten Gunnar Asplund. Etnografiska 
museet i Stockholm.

•  Flygande betong. Fotografier och ritningar. 
ArkDes

•   Uno Åhrén – brytningar. Modell. 
 Rackstadmuseet i Arvika.

»Inventeringen är en del i 
arbetet med en ny basutställning 
som främst kommer att bestå  
av samlingsmaterial.«
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Biblioteket
Biblioteket arbetar med att integrera böcker i Ark-
Des verksamhetsområden, inte bara i biblioteket. 
Biblioteket investerar särskilt i böcker med specifik 
koppling på de teman som lyfts i utställningar och 
program. Litteraturen tillgängliggörs i utställningar, i 
barn- och familjeverksamhet och som mest intensivt 
i biblioteksrummet. De finns där som fördjupning 
och komplement till annat material, berättelser och 
pedagogik, för besökare, låntagare i hela landet och i 
det inre arbetet med kunskapsproduktion. 

I biblioteket tillgängliggör vi det tryckta materi-
alet ur samlingarna och förvärvar nya böcker och 
tidskrifter i arkitektur och gestaltad livsmiljö enligt 
uppdraget. Elektroniska resurser kompletterar, både 
i form av databaser och fulltexter, för att kunna ge 
besökare, låntagare och personal en god informa-
tionsförsörjning. 

Besökstalet i biblioteket har ökat något sedan 
föregående år, i motsats till trenden i det svenska 
sambiblioteket. 

Biblioteket har öppet hela arbetsdagar på 
var dagar för att underlätta studier och söndag 
eftermiddag för att ge fler möjlighet att använda 
biblioteket och dess resurser. Besökarna visar tydligt 
att de vill ha en tyst studiemiljö också på söndagar 
och rummet används även av dem som vill ha en paus 
i musei besöket. 

För att öka tillgängligheten har biblioteket 
genomfört ett samarbete med Folkuniversitetet och 
öppnat lokalerna för kursdeltagare en annars stängd 
lördag. 

Bokbord till utställningar, skyltningar och 
program i biblioteket är andra och viktiga delar i 
hur vi arbetar med att skapa uppmärksamhet och 
aktiviteter kring litteratur och visa på möjligheter 
till fördjupning. Till utställningen Cruising Pavilion, 
köpte vi in ett helt nytt bestånd i ämnet cruising 
kopplat till arkitektur och den offentliga miljön, och 
har nu den största samlingen i ämnet på svenska 
bibliotek enligt RFSL. 

Låntagare och utlån
Antalet besökare i biblioteket har ökat något, i 
motsättning till trenden i svenska sambibliotek. I år 
besöktes biblioteket av 3134 personer (2018: 3 077, 
2017: 3 835, 2016: 4 339). Den allmänna trenden i 
sambiblioteket är att både låntagare och utlån mins-
kar och så är det också på ArkDes. Antalet utlånade 
böcker under 2019 var 4001 (2018: 4 304, 2017: 4 070, 
2016: 3 838). Vi rapporterar sedan tidigare initiala 
lån och omlån sammanräknade. En låntagarkate-
gori skiljer ut sig, biblioteken, och fjärrlånen ligger 
kvar på samma nivå som tidigare. Katalogiseringen 
i Libris gör böckerna tillgängliga också utanför 
Sveriges gränser. Fjärrlån 186 (2018: 191, 2017: 169, 
2016: 162). •
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Forskning 

ArkDes uppdrag och arbete inom forskning har 
utvecklats och strukturerats. Vi har förtydligat de 
två övergripande prioriteringarna för forskning och 
utveckling till att innefatta dels Samlingsrelaterad 
forskning och samtidsforskning, och dels Forsknings 
och utvecklingsinsatser med bäring på gestaltade 
livsmiljöer och hur dessa miljöer kan förbättras ur 
samhällets och den enskildes perspektiv.

Forsknings- och utvecklingsinsatser relaterade 
till politiken för gestaltad livsmiljö, har knutits till 
ArkDes nya funktion Think Tank, där även upp-
följning av politiken för gestaltad livsmiljö och 
mötesplatsuppdraget ingår. Forskningen kopplad till 
museets samlingar har placerats tillsammans med 
intendentgruppen, som under året också förstärkts 
med en assisterande intendent för samlingar. På så 
vis kan forskningen komma närmare övriga verk-
samheter inom ArkDes och på olika sätt dra nytta av 
resurser och berika verksamheten.

Inom de två områdena har följande strategiska 
 prioriteringar beslutats: 

Samlingsrelaterad forskning
•  Att skapa en tydligare bild över vad som finns 

i ArkDes samlingar och därvid identifiera 
vad som saknas i samlingen och tillsammans 
med bland annat samlingsintendenterna, och 
utställningskuratorer, ta fram handlingsplaner 
som syftar till att ta itu med dessa luckor 

•  Att engagera det nationella och internationella 
forskarsamfundet i forskningen om/i våra 
samlingar

•  Att skapa en sammanhängande översikt över 
våra innehav, som kan bidra till nya sam-
lingsbaserade utställningar, kataloger och 
publikationer, forskningsprojekt med mera. 

•  Att initiera, uppmuntra och fånga upp förslag 
till forskningsprojekt och ansökningar om 
forskningsfinansiering

•  Att fortsätta att utveckla forskarmiljön 
bland annat genom infrastrukturprojekt och 
forsknings initieringsprojekt

Forsknings och utvecklingsinsatser med  
bäring på gestaltade livsmiljöer

•  Att öka ArkDes forskningsresurser genom 
investeringarna från aktörer inom våra om -
råden i syfte att etablera ArkDes som en stark 
forskarmiljö och centrum för praktiknära 
forskning. Detta kan ske genom ansökningar 
till olika forskningsfinansiärer och genom 
 samverkan med andra aktörer inom det privata 
och det offentliga. 

•  Att skapa en livlig, varaktig och praktik-
baserad forsknings- och utvecklingsmiljö på 
ArkDes som bidrar till att ArkDes ges förut-
sättningar att arbeta med de bästa utövarna 
och forskarna nationellt och internationellt 
inom en bredd av discipliner, allt från digital, 
industri- och produktdesign till arkitektur och 
urbanism.

•  Att utveckla en metodik för uppföljning 
och utvärdering av genomförda praktiknära 
FoU-insatser utifrån kvalitets- och effektivi-
tetsperspektiv. 

•  Att skapa och upprätthålla relationer med 
andra organisationer

Arbetet med att kartlägga och skapa överblick över 
museets samlingar är ett långsiktigt arbete, inte 
minst då stora delar av museets samling inte befors-
kats. En viktig del i vårt arbete är därför att aktivera 
både det internationella och svenska forskarsamfun-
det i samlingsrelaterad forskning. Som en del i dessa 
strävande stod ArkDes som medarrangör, tillsam-
mans med Oslo Universitet, Royal Danish Academy 
of Fine Arts (KADK) i Köpenhamn och KTH, av 
det internationella forskningssymposiet ”Receptions 
and historigraphies”. Symposiet var den sista delen av 
en serie om tre workshops/symposier som hölls under 
2019 inom ram för det Nordiska projektet ”Nordic 
Models of the Welfare State”. 

Under en period hösten 2019 bjöds fyra forskare 
in att forska i ArkDes samlingar, som en del i Ark-
Des strävanden efter att mer strategiskt motiverad 
samlingsforskning. Ett resultat var ett mindre projekt 
som handlade om Sida-finansierade projekt i utlandet 
där forskaren Erik Sigge vid Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) i USA tillsammans med 
Helena Mattsson vid KTH gjorde en djupdykning 
i ArkDes samlingar. ArkDes har också investerat 
mycket resurser i samlingsforskning kring en av 



32ArkDes årsredovisning 2019 Forskning

Sveriges främste arkitekter, Sigurd Lewerentz. En 
intendent har under dryga året arbetat heltid med att 
forska i våra samlingar med sikte på en omfattande 
biografi om Lewerentz, men även inför en kommande 
utställning (2021) som förväntas kunna turnera runt 
om i världen. ArkDes har aldrig tidigare investerat 
den här typen av resurser i samlingsforskning som tar 
sin riktning mot en utställning. Vidare har ett arbete 
påbörjats kring kartläggningen och tillgänglig-
görandet av samlingarna för forskningen genom ett 
samarbete med Stockholms Stadsarkiv kring för-
varing och tillgängliggörande.

2018 utlyste ArkDes för första gången program-
met ArkDes Fellowship, där tre forskare valdes ut att 
under en sexmånadersperiod bedriva egeninitierad 
forskning på ArkDes. Resultatet var nya infallsvink-
lar på ArkDes samlingar, en stor mängd publicerade 
texter och publika föredrag med utgångspunkt i 
ArkDes verksamhet. ArkDes Fellowship kommer att 
genomföras igen 2020.

ArkDes Think Tank, som har huvudsakligt 
ansvar för myndighetens arbete med politiken för 
gestaltad livsmiljö, inklusive den forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som bedrivs inom området, 
är en ny enhet som inrättades på ArkDes hösten 
2018. Think Tank är en kreativ nod för forskning, 
samverkan och analysarbete inom arkitektur och 
design. Gruppen ska arbeta utifrån en kombination 
av långsiktigt strategiskt tänkande och snabb reak-
tionsförmåga. Lanseringen av funktionen och det 
nya namnet skedde vid ett evenemang den 29 januari. 
De mycket omfattande insatser som genomförts inom 
ramen för Think Tank redovisas nedan samt i ett 
separat kapitel.

Under 2019 har medel från anslag 1:4 Forsk
nings och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 
använts för att finansiera delar av Think Tanks 
verksamhet, bland annat en öppen utlysning av pro-
jektmedel för att främja praktiknära forskning inom 
arkitektur, form och design, som genomfördes under 
våren och resulterade i 68 inkomna ansökningar 
varav fem beviljades sammanlagt 1 290 000 kr. Medel 
har även använts för att finansiera ArkDes Fellows, 
samt två rapporter och presentationer under rubriken 
Arkitektens vidgade roll. ArkDes har också finansie-
rat fyra forskare som bjudits in att under en kortare 

»Think Tank är en kreativ nod 
för forskning, samverkan och 
analysarbete inom arkitektur 
och design.«

Sigurd Lewerentz, byggnad för Philips, cirka 1930. Ur ArkDes samlingar.
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period forska på delar av museets samling samt 
skriva forskningsansökningar till externa finansiärer.

ArkDes bedriver också projekt med hjälp av 
extern finansiering. Under 2019 har ArkDes bland 
annat utformat en forskningsansökan till Vinnova 
om Universell design, som beviljats finansiering om 
400 000 kr. Ytterligare en ansökan om medel från 
Vinnova, avseende projektet ”Slow streets, fast cities 
–  designing infrastructure for mobility and public 
life” beviljades finansiering om 4 miljoner kr i decem-
ber 2019. Båda projekten kommer att redovisas 2020. 
ArkDes ingår även i ytterligare två Vinnova-finan-
sierade projekt, samt ett projekt som finansieras av 
Energimyndigheten. Utöver dessa externfinansierade 
projekt bedriver ArkDes sedan 2018 projektet Sus-
tainordic, som finansieras av Nordiska ministerrådet. 

Sett till vad som anges i myndighetens instruk-
tion samt vilka strategiska mål som ArkDes har att 
upp har 2019 varit ett mycket aktivt år och fram-
gångsrik i den meningen att ett omfattande arbete 
bedrivits med att engagera forskarsamfundet, testa 
nya innovativa metoder att initiera nya forsknings-
samarbeten men även att uppmuntra, initiera och 
bedriva forskning i samlingarna. 

Forsknings och 
utvecklingsinsatser 
ArkDes Think Tank driver två årligen alternerande 
egeninitierade projekt som syftar till att stärka 
ArkDes som forskningsmiljö: Fellowship och Open 
Call/Öppen utlysning. På olika sätt skapar projekten 
möjlighet att bjuda in externa aktörer att utveckla 
ny kunskap med bäring på dagens och framtidens 
gestaltade livsmiljöer.

För att underlätta prioritering och samarbete 
både inom och utanför organisationen, använder 
ArkDes fem långsiktiga 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 
 överförbar till olika mottagare.

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

ArkDes Fellowship
ArkDes första utlysning för gästforskare, ArkDes 
Fellows, med temat ”Projicera framtiden”, lansera-
des mellan februari och mars 2018 och lockade över 
200 sökande bland praktiker, forskare, konstnärer 
och kommunikatörer. Totalt kom tre gästforskare, 
utvalda av en internationell jury, till ArkDes forsk-
ningsfunktion under en sexmånadersperiod mellan 
september 2018 och februari 2019. Dessa tre och 
deras projekt var: Karin Reisinger med projektet 
Projicera exploaterade miljöers framtider: bo vid 
gruvan (om Malmberget, Sverige), Sandi Hilal med 
projektet AlMadhafah: Vardagsrummet samt Sara 
Brolund de Carvalho/Action Archive med projektet 
Aktion utopi: Gemensamt framtida boende?. Resul-
tat av deras forskning har presenterats i flera olika 
sammanhang bland annat utställning, seminarier, 
föreläsningar, intervjuer, guidade visningar, filmer 
och workshops både på ArkDes och hos externa sam-
arbetspartners, samt i publikationer som bokkapitel 
och artiklar. Nya donationer till ArkDes samlingar 
har också säkrats tack vare Fellows (till exempel Dick 
Urban Vestbros forskningsmaterial samt böcker av 
Sara Brolund de Carvalho). Under Fellowship-perio-
den samarbetade de med olika grupper inom ArkDes 
som forskning, biblioteket, samlingar, intendenter, 
produktion och kommunikation och administra-
tion och utbyte av kunskap, perspektiv och nätverk. 
Sandi Hilal och Sara Brolund de Carvalho uppdrogs 
av ArkDes att efter Fellowship-perioden göra en 
forskningsansökning genom Vetenskapsrådet. Karin 
Reisinger kom tillbaka till ArkDes september 2019 
för att fortsätta med forskning i samlingarna. 

Efter framgången med första Fellowship gjordes 
i november 2019 en andra utlysning på temat ’Vår 
gestaltade livsmiljö/Our Living Environment’ vilken 
är mer kopplat till Politiken för Gestaltad Livsmiljö. 
Utlysningen har omformulerats, blivit mer strukture-
rad och riktar sig mer till utövare. 



34ArkDes årsredovisning 2019 Forskning

Öppen utlysning
I samband med lanseringen av ArkDes Think Tank 
gjorde ArkDes en utlysning av medel med syfte att 
främja praktiknära forskning inom arkitektur, form 
och design. Utlysningen riktade sig till arkitekter, 
designer, forskare, inredningsarkitekter, konstnä-
rer, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter 
som ville utveckla en idé. 68 bidrag inkom och 
fem beviljades medel, sammanlagt 1 290 000 kr. 
 Projektresultaten presenterades i december 2019 och 
utlysningen och dess resultat kommer att utvärderas 
under 2020.

De projekt som genomfördes var:

Värm med spill, vattna med sol
Blick Arkitektur, Esam AB, Svensk Aquaponik
I projektet samverkade en biolog, en hållbarhets-
konsult och tre arkitekter för att undersöka hur 
framtidens tak kan kombinera ny teknik för sol celler, 
odling, dagvattenhantering och tillvaratagande 
av spillvärme med hög arkitektonisk kvalitet och 
kulturhistoriska värden. Projektet resulterade i 
designkoncept för tre byggnader i olika stadsdelar 
Stockholm: Östermalm, Slakthusområdet respek-
tive Högdalen och visade särskilt på hur befintliga 
resurser kan användas för en hållbar produktion av 
livsmedel. 

Barns behov formar skolan – inkludering för framtidens 
lärmiljöer
Codesign, Codesign Research Studio och Rädda 
Barnen
I januari 2020 blev Barnkonventionen inskriven 
i svensk lagstiftning. Det innebär att barn ska 
 involveras i alla beslut som rör dem. Projektet syftade 
till att utveckla metoder för att inkludera barn i 
planering och gestaltning av skolmiljöer. Särskilt 
fokus låg på barn som bär på erfarenheter av stress 
och utsatthet. Projektet genomfördes på Ekhammar-
skolan i Upplands-Bro och resulterade i verktyg och 
metoder som kan leva vidare och spridas ytterligare 
efter projektets avslutande. Ett grafiskt verktyg togs 
fram och finns tillgängligt på ArkDes hemsida. Pro-
jektet fick mycket uppmärksamhet bland annat i en 
artikel i tidskriften Arkitekten, december 2019. 

The good, the bad, the ugly – Att ställa goda processer 
mot onda trender i det oömma, det spretiga och det fula
Anders Berensson Architects, Tibro Kommun,  
och FolkLab
I projektet samarbetade kommun, arkitekter, med-
borgare och näringsliv för att tillsammans utforska 
möjligheterna och experimentera med den tomma 
platsen mitt i Tibro. Genom att använda lokala mate-
rial och restprodukter från möbelindustrin ska Tibro 

få en helt ny publik plats skapad för och med invå-
narna. Projektet resulterade i en projektdagbok samt 
dokumenterades och spreds via sociala medier. 

Augmented dialogue
Utopia Arkitekter och Doberman
Augmented Reality (AR) innebär helt nya 
möjligheter för visualisering och feedback i stadsut-
vecklingsprocesser. Genom att kombinera AR-teknik 
med strukturer för feedback, idéer och förslag från 
medborgare kan nya former för interaktion och 
deltagande uppstå. I projektet Augmented dialogue 
kombinerades expertkunskap inom arkitektur, kom-
munikation och teknologi. Målet med projektet var 
att, via en kreativ designprocess, utveckla en app som 
kan främja ett lustfyllt samskapande och medborgar-
dialog. Projektet resulterade i en prototyp som ger 
möjligheten att i en app se hur förslag i den gestal-
tade livsmiljön skulle kunna te sig i verkligheten.

Mälarens lås – en associativ antologi  
om Stockholms potential
Jägnefält Milton Arkitekter,  
Research & Development och Marie Birde
Utan mötet med Mälaren och Östersjön hade Stock-
holm aldrig funnits, ändå har stadens relation till 
vattnet blivit allt mer distanserat. Projektet syftade 
till att undersöka hur Mälaren återigen kan bli ett 
genuint och levande stadsrum. Genom att samla in 
historiskt material – allt ifrån dikter till serier och 
rykten – samt låta författare och konstnärer bidra 
med sina perspektiv, byggs historien om Stockholm 
och vattnet upp. Utifrån denna research togs ett antal 
möjliga projekt fram. Materialet samlades i en anto-
logi som spänner över både dåtid, nutid och möjlig 
framtid.

Övriga forskningsprojekt  
och konferenser
Arkitektens vidgade roll
Projektet Arkitektens vidgade roll har initierats av 
ArkDes, och resulterade i två studier om hur arki-
tektpraktiken löser kunskapsbehov i ett komplext 
samhälle, med egen praktikbaserad forskning som 
vidgar arkitektens traditionella roll. Undersökning-
arna har formulerats av ArkDes och syftar till att 
stärka arkitektens roll inom samhällsbyggandet. 
Studierna genomfördes av Anna Sundman, Theory 
into Practice (TIP) och Erik Stenberg KTH, Arki-
tekturskolan. Delstudie 1 har genomförts under 2018. 
Delstudie 2, publikation och presentation genomför-
des 2019. Rapporterna presenterades i Auditoret den 
27 augusti. 
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Konferens: Horizon 2020, UrbanHist, 21–23 oktober
Under 2017–2020 har ArkDes deltagit som part-
nerorganisation inom EU-programmet Horizon 2020, 
urbanHIST, som är ett forsknings-, innovations- och 
doktorandprogram organiserat av Bauhaus-Universi-
tät Weimar (Tyskland), Blekinge Tekniska Högskola 
(Sverige), Universidad de Valladolid (Spainen), 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slova-
kien) och 13 andra europeiska partnerorganisationer. 
ArkDes medarrangerade urbanHIST konferensen, 
Interpreting 20th Century European Urbanism den 
21−23 oktober där ett panelsamtal ”Gaps in Sustai-
nable Urban Development Research” och middag för 
konferensdeltagare hölls på ArkDes.

Symposium: Exploring Nordic Models of Architecture 
and Welfare, 5 december
Heldagssymposiet Exploring Nordic Models of 
Architecture and Welfare presenterade pågående 
forskning som belyser såväl historiska som aktuella 
perspektiv på den nordiska välfärdsstaten och dess 
arkitektur. Föreläsningarna och samtalen kretsade 
kring hur välfärdsstatens arkitektur kan förstås idag 
och hur den kan föras in i framtiden. Symposiet var 
ett samarbete med forskningsnätverket Architecture 
and Welfare med forskare från KTH, Chalmers, 
Malmö universitet, ArkDes, Arkitektur- och design-
högskolan i Oslo, KADK (Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering) i Köpenhamn, Köpenhamns universi-
tet och Arkitektskolan i Århus. 

Unikt Publikt – innovation för universell design
Under 2019 beviljades ArkDes 400 000 kr i stöd från 
Vinnova för att genomföra ett projekt om universell 
utformning. Syftet med projektet var att visa hur 
en användarorienterad designprocess kan skapa 
vackra, innovativa och intressanta lösningar som 
gör offentliga platser tillgängliga för fler. Projektet 
genomfördes i samarbete med Göteborgskoopera-
tivet för Independent Living (GIL) och ägde rum i 
Göteborg. Under projekttiden arbetade fyra desig-
ners i nära samarbete med fyra privatpersoner (i 
projektet kallade ”experter”) som alla hade olika 
typer av funktionsvariationer. Tillsammans valde 
de vilka platser i staden de ville arbeta med och 
omskapa. Resultatet är fyra visioner för publika plat-
ser, som utgår ifrån andra behov och förutsättningar 
än de som vanligtvis ges utrymme i stadsutveck-
lingen. Processen filmades och det filmade materialet 
samt projektets slutrapport kommer att finnas till-
gängliga på ArkDes hemsida.

ArkDes ingår också i flera forskningsprojekt som 
leds och finansieras av andra institutioner, bland 
annat: 

Hållbar interiör 
Forskningsprojektet Hållbar Interiör beviljades i 
november 500 000 kr i projektmedel via Vinnovas 
utlysning Utmaningsdriven Innovation. Projektet 
syftar till att skapa en miljöcertifiering för inred-
ningsprojekt vilket förväntas leda till att sprida 
information och kunskap samt fungera som inci-
tament för att inreda mer hållbart. Certifiering 
förväntas leda till att underlätta hållbara inköp av 
inredning vilket ligger i linje med målsättningarna 
i Gestaltad livsmiljö. Projektet drivs av Indicum i 
samarbete med Trä och möbelföretagen (TMF) och 
Möbelfakta, Konstfack, ArkDes samt Tenant & Part-
ner. ArkDes bidrar med kunskap, som mötesplats 
och med informationsspridning. Projektet avslutas i 
juni 2020.

Technopolitics of walking
Forskningsprojektet ”Techno-Politics of Walking: 
Continuity and Change of Streets as Public Space in 
Urban Europe” beviljades hösten 2019 fyra års medel 
från Formas. Projektet startades i december 2019 och 
drivs av KTH, Uppsala universitet och ArkDes. Ark-
Des tillfrågades med grund i tidigare engagemang 
i gång- och cykelfrågor. ArkDes deltar i projektet 
särskilt vad gäller kommunikation och spridning av 
forskningsresultat.

Klimatsmart planering med digitala 
transportdeklarationer – Hur miljövänligt och 
transportenergieffektivt bygger vi? 
Forskningsprojektet Klimatsmart planering med 
digitala transportdeklarationer pågår under perio-
den 2019−2021. Projektet bygger vidare på metoden 
Mobilitetsindex som tagits fram av Linda Kummel, 
Funktionsansvarig Think Tank. Projektet finansie-
ras via Energimyndighetens utlysning och leds av 
KTH i samarbete med Stockholms universitet, Luleå 
kommun och ArkDes. ArkDes bistår med kunskap 
genom att bland annat ingå i referensgrupp, delta i 
workshops och seminarier samt bistår med nätverk 
och kunskapsspridning. •
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ArkDes Think Tank

Den 29 januari lanserades ArkDes Think Tank, en 
egen enhet inom ArkDes som ska fungera som en 
kreativ nod för forskning, samverkan och analys-
arbete inom arkitektur och design. Gruppen ska 
arbeta utifrån en kombination av långsiktigt strate-
giskt tänkande och snabb reaktionsförmåga. Genom 
ArkDes Think Tank ska vi på ett tydligare sätt utföra 
vårt uppdrag som kunskapscentrum för  arkitektur, 
form och designområdet, genom att vara en 
mötes plats, att initiera debatt om aktuella samhälls-
byggnadsfrågor och att samverka med andra aktörer 
särskilt om utformningen av offentliga miljöer. 

Under året har ArkDes Think Tank arbetat med 
forsknings- och utvecklingsprojekt, mötesplatsupp-
draget samt uppdraget att följa upp den nationella 
arkitektur- och designpolitiken. Syftet har varit att 
hitta väl fungerande arbetssätt på lång sikt samt att 
öka möjligheterna till samverkan och kunskaps-
spridning, såväl internt som externt. Ett led i detta 
arbete har varit att integrera samtidsforskningen med 
Think Tank samt att, i samverkan med andra aktörer, 
genomföra kunskapshöjande insatser inom Gestaltad 
livsmiljö. 

ArkDes Think Tank har arbetat tematiskt med 
flera hållbarhetsfrågor, särskilt inom den sociala 
dimensionen. Dessa har varit trygghet, barnperspek-
tivet, universell utformning, medborgardeltagande 
samt ekosystemtjänster. Samverkansprojektet 
Sustainordic har fortsatt medan Hållbar stad har 
avvecklats som ett ArkDes-projekt till att i stället bli 
en gemensam kanal för myndigheterna i Rådet för 
hållbara städer. 

Gestaltad livsmiljö, Prop. 2017/18:110, antagen i 
riksdagen i maj 2018, lyfter specifikt behovet av sam-
verkan mellan de utpekade myndigheterna Boverket, 
Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens Konst-
råd. Myndigheterna ska gemensamt öka kunskapen 
om och främja det långsiktiga arbetet med arkitekto-
nisk kvalitet och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer 
hos såväl allmänhet som privata och offentliga 
aktörer. Fokus har under 2019 varit på att etablera 
relevanta former för samverkan. Aktiviteter kopp-
lade till pågående regeringsuppdrag och som främjar 
samverkan myndigheterna emellan har genomförts. 
En gemensam styrgrupp leder arbetet. 

ArkDes pekas ut i genomförandet av politiken 
kring Gestaltad livsmiljö och ska särskilt ansvara 
för att följa upp och utvärdera politikens genom-
slag, verka för att målen nås, samt vid behov föreslå 

åtgärder för att nå målet. Boverket ska bistå ArkDes 
i uppföljningsuppdraget. Under 2019 har ArkDes 
arbetat med en rapport som beskriver både politikens 
genomslag med breda penseldrag och tre fördjupande 
nedslag. Rapporten släpps under 2020. 

ArkDes arbetar också med att samordna de 
regionala noderna samt deltar i flera av de uppdrag 
som drivs av övriga samverkansmyndigheter. 

Kunskapsspridning och 
evenemang
Under året har ArkDes Think Tank arrangerat fyra 
större konferenser i samverkan med andra aktörer, 
samt ett flertal mindre seminarier och evenemang. 

Den 15 februari genomfördes konferensen 
”Tryggare kan ingen vara” på ArkDes. Boverket, 
Försvarshögskolan och BRÅ var medarrangörer till 
konferensen och bidrog i arbetet med att identifiera 
var kunskapsluckorna ligger och hur arkitektur, form 
och design kan bidra till tryggare platser. Evene-
manget var fullbokat, och lockade 250 deltagare, 
samt direktsändes i SVT Forum. Samtliga föredrag 
filmades och ligger tillgängliga på arkdes.se. Konfe-
rensen utvärderades och fick mycket positiv kritik av 
deltagarna. 

” Jag och min kollega (vi arbetar båda som samhälls
planerarkonsulter med fokus på social hållbarhet) 
blev så inspirerade att vi har föreslagit för vår chef 
att vi vill fokusera mer på trygghetsfrågor.”  
Citat utvärderingen av konferensen  
”Tryggare kan ingen vara”

Den 20 mars genomfördes konferensen ”Får barnen 
plats i framtidens städer?” på ArkDes. Konferensen 
arrangerades i samverkan mellan ArkDes, Boverket, 
Folkhälsomyndigheten, Arvidssonstiftelsen och SLU. 
Auditoriet var fullsatt (280 deltagare) och konferen-
sen live-sändes på Facebook. I januari 2020 hade 
filmerna setts över 5000 gånger. Konferensen fick 
ett stort genomslag och efter önskemål från Uppsala 
kommun påbörjade arrangörerna planeringen av en 
uppföljande konferens i samarbete med kommunen. 
Denna kommer att genomföras i mars 2020 och har 
kommunala beslutsfattare om primär målgrupp. 
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Inom ramen för arbetet med gestaltad livsmiljö, 
och särskilt strecksatsen om statlig förebildlighet, 
genomfördes den 10 september konferensen ”Statens 
stoltheter”. Konferensen riktade sig till statliga bygg-
herrar inom ramen för samverkansforum och syftet 
var att lyfta goda exempel. Konferensen drog en 
stor publik även utanför målgruppen. Sammantaget 
deltog 150 personer. 

ArkDes har arbetat tematiskt med ekosystem-
tjänster inför en kommande installation på temat 
under 2020. Under hösten har ArkDes Think Tank, 
som en del av sitt engagemang inom Rådet för 
hållbara städer, bidragit till arrangemanget ”Låt 
staden grönska”, en konferens den 5−6 december 
på temat Ekosystemtjänster. Boverket arrangerade 
konferensen i samverkan med ArkDes, föreningen 
C/O City, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets 
samarbetsgrupp för hållbara städer, Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR), Tankesmedjan Movium 
och Utredningen Samordning för bostadsbyggande. 
Under konferensen genomfördes parallella sessioner 
där ArkDes ansvarade för en av tre sessioner (Arki-
tektur, design och ekosystemtjänster). 330 personer 
deltog under konferensens första dag och 125 perso-
ner deltog i ArkDes session. 

Dessutom har ArkDes Think Tank organise-
rat ett flertal mindre seminarier, workshops eller 

evenemang. Här har ArkDes Think Tank tillsam-
mans med medarrangören arbetat fram ett program 
av intresse för Think Tanks primära målgrupp: 
personer som arbetar med arkitektur, form och 
design. Bland dessa kan nämnas seminarium och 
boklansering av Decode-projektets ”Stadsplanering 
för motstridiga önskemål” den 17 maj, slutpresenta-
tionerna av projekten som fått bidrag genom ArkDes 
Think Tanks öppna utlysning i december och rap-
portsläpp för de två rapporterna inom projektet 
”Arkitektens utvidgade roll” den 27 augusti. 

Samverkan 
I enlighet med politiken för Gestaltad livsmiljö 
samverkar ArkDes med Boverket, Statens konstråd 
och Riksantikvarieämbetet i rollerna som genomför-
andemyndigheter. Genom de uppdrag som de olika 
myndigheterna fått med grund i propositionen ingår 
ArkDes överintendent i en myndighetsövergripande 
styrgrupp och medarbetare i ArkDes ThinkTank i en 
gemensam arbetsgrupp samt i flera projektgrupper. 
Under ett seminarium den 13 september i Karlskrona 
deltog uppdragsledare och nyckelpersoner på de 
olika myndigheterna för att få en helhetsbild av de 
samlade projekten samt identifiera möjligheter till 
ytterligare samverkan. 

Linda Kummel, strateg och funktionsansvarig för ArkDes Think Tank inviger  
konferensen Stadsplanering för motstridiga önskemål. 
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ArkDes ansvarar för att samordna de regionala 
noderna. ArkDes kommer att under 2019−2021 kalla 
till återkommande rundabordssamtal och nätverks-
möten där representanter för samverkansuppdragets 
myndigheter samt utpekade aktörer bjuds in. Värd-
skapet för rundabordssamtalet alternerar mellan 
lokala aktörer, i förstahand de aktörer som särskilt 
pekas ut som lokala arenor/noder för arkitektur, form 
och design i propositionen Gestaltad livsmiljö: Svensk 
Form (och dess 13 regionalföreningar), Form/Design 
Center, Röhsska Museet, Nationalmuseum, Kultur-
rådet (inom kultursamverkansmodellen), Dalarnas 
arkitekturråd, SKR, regionförbunden, landsting, 
Stiftelsen svensk industridesign SVID och dess intres-
seförening, Design Region Sweden med flera. Syftet 
med dessa möten är att genom gemensam omvärlds-
bevakning och erfarenhetsutbyte utveckla närmare 
relationer med varandra och ta tillvara på synergier 
som stärkt projektsamverkan, kunskapsförmedling 
och erfarenhetsutbyte – inte minst kring implemen-
teringen av den nationella politiken inom arkitektur, 
form och design samt målsättningarna i Gestaltad 
livsmiljö. Den 20 september genomfördes det första 
rundabordssamtalet på Röhsska i Göteborg. 

Inom ramen för Gestaltad livsmiljö pågår flerta-
let projekt, uppdrag och aktiviteter. Samverkan med 
Statens konstråd har pågått under hela 2019 inom 
uppdraget Kunskapsnav för offentlig konst. Under 
2019 fick också Riksantikvarieämbetets projekt om 
Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser en 
nystart och ArkDes har bidragit till arbetet genom 
deltagande på flertalet projektmöten under året. 
Rapporten skall vara färdig i april 2020. Inom ramen 
för ArkDes uppföljningsuppdrag har kontakter tagits 
med samtliga projekt som pågår inom ramen för 
Gestaltad livsmiljö. 

ArkDes är även representerat i Rådet för 
hållbara städer. Rådet består av myndighetschefer 
från Boverket, Energimyndigheten, Tillväxtver-
ket, Trafikverket, Myndigheten för delaktighet, 
Naturvårdsverket, SKL, Länsstyrelserna, Formas, 
Vinnova, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet 
och ArkDes. Rådet har en operativ expertgrupp med 
representation från samtliga av Rådets myndigheter. 
Rådet startades upp våren 2018 och har under 2019 
fått en ny ordförande i riksarkitekten Helena Bjarne-
gård. Ett kansli har också tillskapats på Boverket. 

Projekt

Sustainordic 
Nordiska ministerrådet beslutade 2018 att stödja 
Främjande av nordiska hållbarhetslösningar som 
en av fyra satsningar. Satsningen sträcker sig mellan 
åren 2018−2020 och fördelas på två projektpelare, 
dels nätverket Sustainordic, dels träbyggnads-
projektet 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 ArkDes deltagande i konferensprogram 
och i projektens olika aktiviteter. Projektet Wood 
in Construction syftar till att öka användandet av 
trä som material i byggnation för att, dels förädla 
den inhemska råvaran och naturresursen, dels på ett 
hållbart sätt bidra till en minskad klimatpåverkan. 

Sustainordic syftar till att genom nordisk samverkan 
främja nya idéer om ett mer hållbart förhållnings-
sätt till produktion 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. För-
utom 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 pro-
filera Norden internationellt genom att synliggöra 
goda exempel inom hållbar produktion och konsum-
tion internationellt i en årlig publikation: The Nordic 

»Målet är att samla och 
sprida internationellt goda 
exempel på nordisk hållbar 
konsumtion och produktion 
inom ämnesområdena 
arkitektur, design och hållbar 
samhällsbyggnad.«
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Report. Den första rapporten, The Nordic Report 01, 
lanserades under februari och mars 2019. Det första 
lanseringseventet ägde rum i Aula ArkDes och hade 
en publik på cirka 80 personer. Det andra lanse-
ringseventet organiserades av SUSTAINORDIC:s 
delägare Form/Design Center i Malmö, på detta 
event närvarade cirka 75 personer.  

The Nordic Report 01 spreds under 2019 via 
projektets nordiska nätverkspartners både natio-
nellt och internationellt. Några av eventen där The 
Nordic Report 01 distribuerades var Urban Futures 
Conference i Oslo och på Arendalsuka (Norges 
motsvarighet till Almedalen) samt under Helsinki 
Design Week. Publikationen fanns även tillgänglig 
digitalt via Nordiska Ministerrådets monter på både 
Almedalen och Folkemödet i Danmark.

The Nordic Report 01 distribuerades även via 
nordiska ambassader och intresseorganisationer, 
bland annat svenska ambassaden i London, danska 
och svenska ambassaderna i Washington samt Scan-
dinavia House i New York. 

Architecture Design Exchange 
Under 2019 genomfördes Architecture Design 
Exchange där sammanlagt tolv arkitekter från sex 
olika arkitektkontor från Göteborg och Helsingfors 
gavs möjlighet att utbyta erfarenheter om stads-
omvandling i vattennära verksamhetsområden. 
Projektet genomfördes i samarbete med finska 
arkitekturmuseet, MFA i Finland samt branschorga-
nisationen ATL. De arkitektkontor som deltog var 
Liljewall Arkitekter, Mareld Landskapsarkitekter, 
What! Arkitektur, Huttunen Lipasti, Inaro och VSU. 
Arkitektkontoren tillbringade två dagar i respektive 
stad där de fick möjlighet att presentera sina projekt 
för varandra, besöka olika projekt, träffa stadspla-
nerare samt diskutera utmaningar och idéer. Resan 
till Göteborg genomfördes den 24−25 april, resan till 
Helsingfors ägde rum den 23−24 maj. Utbytet har 
även sammanfattats i rapporten Final Report Dock-
land Design Exchange Gothenburg/Helsinki. Tanken 
är att ArkDes Exchange ska genomföras årligen i 
samverkan med olika länder i syfte att tillföra ny 
kunskap och andra perspektiv. Det tematiska inne-
hållet kommer att variera. 

” It was great to meet colleagues that can be future 
collaborators, exchanging ideas and getting a 
wider network. We got so much information and 
insight in the aspect of city planning in such a 
short time.” 
Charlotte Sellbrandt, Mareld Landskapsarkitekter 
om Architecture Design Exchange

Hållbar Stad 
Webplatsen Hållbar Stad (hållbarstad.se), som 
ArkDes drivit sedan 2012 överlämnades under 2019 
till Boverket som ansvarar för kanslifunktionen till 
Rådet för hållbara städer. Webbplatsen kommer 
nu att vidareutvecklas i syfte att stötta och vägleda 
Rådet för hållbara städers målgrupp. ArkDes bistår 
Boverket i detta arbete. 

Agenda 2030 
ArkDes har arbetat med Agenda 2030 i dess tre 
dimensioner (den ekonomiska, den sociala och 
den miljömässiga), huvudsakligen genom projektet 
Sustainordic (Mål 12), genom deltagandet i Rådet 
för hållbara städer (Mål 11), genom spridning av 
kunskap särskilt inom social hållbarhet i flera av de 
konferenser och seminarier som genomförts under 
året, samt arbetet med Ekosystemtjänster (Mål 15).

Sustainordic utgår specifikt från mål 12 i Agenda 
2030, att Främja hållbara produktions- och konsum-
tionsmönster. Genom att sprida goda exempel, på 
exempelvis nya affärsmöjligheter genom cirkulär 
ekonomi, utökat medborgardeltagande och smartare 
resursanvändning inom olika områden, vill Sus-
tainordic bidra till att fler inspireras till att förändra 
konventionella modeller till mer hållbara system. 

Flera av de globala målen för hållbar utveckling 
i Agenda 2030 berör bostads- och landskapsfrågor. 
Mål 11 handlar specifikt om att städer ska vara 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och håll-
bara. Dessa aspekter har plockats upp inom ArkDes 
Think Tank-projekt som till exempel konferensen 
om trygghetsfrågor relaterade till stadsmiljöer och 
konferensen om Ekosystemtjänster. 

Regionala och internationella 
insatser
ArkDes Think Tank inledde årets internationella 
insatser genom att medverka vid ett arrangemang om 
arkitektur och stadsplanering i Kiev, Ukraina, (30 
januari). Medverkan facliterades genom SKL Inter-
national och projektet U-Lead och resulterade i ett 
TED-talk, en föreläsning för yrkesverksamma unga 
arkitekter samt en tidningsartikel i den Ukrainska 
samhällspolitiska tidskriften Focus. 

ArkDes Think Tank deltog i arkitekturkonfe-
rens och workshop i Helsingfors den 11–12 november 
på temat Architecture for the Common Good. 
Deltog gjorde ett hundratal representanter från bland 
annat departement, organisationer och praktiker 
inom arkitektur och samhällsplanering inom EU. En 
stor del av föredragen handlade om klimatfrågorna 
och arkitekters och stadsplanerares utmaningar i att 
hantera sådana frågor inom ramen för sina projekt. 
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Inom ramen för konferensen arrangerades också 
ett mindre internt möte för representanter inom 
EFAP-gruppen där ArkDes tillsammans med per-
sonal från Kulturdepartementet samt riksarkitekten 
deltog som representanter för Sverige. 

Inom ramen för projektet Sustainordic med-
verkade ArkDes Think Tank på C40 World Mayors 
Summit i Köpenhamn den 9−12 oktober. I samarbete 
med Form/Design Center, DAC, Wood in Construc-
tion och SPOK genomfördes flera seminarier på 
temat hållbar produktion och konsumtion med fokus 
på design och arkitektur. Seminarierna besöktes av 
totalt 40 personer.

ArkDes har ett uppdrag att utgöra en regional 
nod för att sprida kunskapen om Gestaltad livs-
miljö och har även samordningsansvar för de övriga 
institutioner och verksamheter som pekats ut. Inom 
ramen för detta uppdrag har ett rundabordssamtal 
genomförts på Röhsska muséet i Göteborg där majo-
riteten av de utpekade aktörerna deltog. 

ArkDes Think Tank har genomfört ett Vinnova-
finansierat projekt på temat Universell design i 
Göteborg och genom den öppna utlysningen finansie-
rat ett projekt i Tibro som fokuserade på den mindre 
kommunens möjligheter att skapa medborgarengage-
mang. Därutöver har ArkDes Think Tank genomfört 
flertalet seminarier och konferenser där möjligheten 

funnits att delta via direktsändning i SVT, via 
 ArkDes Facebook-sida eller via andra medier, eller 
att ta del av filmer i efterhand. På så sätt har evene-
mangen nått fler än de som har haft möjlighet att 
delta i konferensen på plats.

Avslutningsvis har ArkDes Think Tanks 
personal deltagit på ett stort antal konferenser eller 
andra typer av evenemang över hela landet, både som 
deltagande eller som del av programmet. Exempel 
på sådana evenemang är deltagande i Planerardagen 
(jan), Sveriges arkitekter (jan), Stockholm Urban 
Forum (maj), Almedalen (juli), Open House Stock-
holm (aug), Arkitekturdagarna i Malmö (sept), 
Samhällsbyggnadsdagarna i Lycksele (okt), Oktober-
mötet inom tillämpad stadsbyggnad, KTH (17 okt), 
den europeiska konferensen ”How to measure 
Baukultur?” i Geneve (4−5 nov). Barnperspektiv på 
gestaltad livsmiljö samt Dialogforum Gestaltad livs-
miljö Malmö (nov), Låt staden grönska (5–6 dec). •

Unikt publikt var namnet på ett Vinnovafinansieratprojekt om universell design. Parkbänk av Martha Brauer. 
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Administration

Ett stort arbete har under året bedrivits i syfte att 
utveckla de interna styrprocesserna. En ny arbets- 
och delegationsordning har beslutats, en ny vision 
har tagits fram, liksom ett nytt intranät. 

Under året har en avsiktsförklaring med Statens 
Fastighetsverk undertecknats, i syfte att under 2020 
genomföra ett omfattande arbete med ny klimatan-
läggning i utställningssalarna. Förbättrat klimat är en 
förutsättning för att kunna visa fram originalföremål 
och att på sikt synliggöra mer av vår egen samling i 
kommande basutställning. En upphandling har gjorts 
för installering av nytt belysningssystem i utställ-
ningssal 1, som även det kommer att genomföras 
under 2020. 

I december 2019 genomfördes en medarbetar-
enkät för hela personalen. Enkäten mäter områden 
som arbetsbelastning, ledarskap, säkerhet med mera. 
Jämfört med föregående undersökning i december 
2018, har resultaten inom åtta av nio områden gått 
upp. Bland annat har resultatet gällande ledarskap 
ökat från 55 till 71 och arbetsorganisation från 58 till 
74. Det finns fortfarande områden att förbättra när 
det gäller arbetsmiljö, bland annat inom kategorin 
återhämtning, men resultaten visar på att arbetet 
med att förbättra arbetsmiljön går åt rätt håll.

Kompetensförsörjning
För att säkerställa framtida utmaningar har ArkDes 
under 2018–2019 genomfört vissa organisatoriska 
förändringar vilket har resulterat i omställning av 
några medarbetare och rekrytering av ny kompetens 
inom ett flertal områden. Bland annat har två nyin-
rättade tjänster, assisterande intendent för samlingar 
och digital kommunikatör. Detta har bidragit till 

ett kvalitativt bättre och effektivare användande av 
resurserna inom hela verksamheten.

Moderna beredskapsjobb i staten
I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet 2019 har 
ArkDes lämnat en redovisning till Statskontoret i 
april 2019.

Utställningsersättning
Myndigheten ska 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. ArkDes 
har under verksamhetsåret 2019 utbetalat ersättning 
enligt MU-avtalet med 260 000 kr (188 000 kr) i 
 medverkans- och utställningsersättning.

Kostnader och intäkter fördelat  
per  verksamhetsgren
I fördelningen kostnader och intäkter per verksam-
hetsgren ingår de direkta kostnader och intäkter som 
går att härleda i den ekonomiska redovisningen till 
respektive verksamhet. De verksamhetsgemensamma 
intäkterna och utgifterna har fördelats utifrån en 
schablon där fördelning gjorts utifrån enheternas 
andel av de totala kostnaderna och intäkterna av 
verksamheten. 

Övriga intäkter under verksamheten Kommu-
nikation inkluderar huvudsakligen entréavgifter för 
utställningar. Under 2018 hade alla utställningar fri 
entré, medan en av utställningarna under 2019 hade 
entréavgift.

Tabell 6 Personal

2019 2018 2017 2016 2015

Antalet anställda (medeltal) 37 39 39 37 39

män 12 15 13 12 13

kvinnor 24 24 26 25 26

Årsarbetskrafter* 33 32 30 27 27

Tillsvidareanställda 37 29 30 29 29

Visstidsanställda 5 4 9 7 7

*Förklaringen till att antalet personer är högre än årsarbetskraften är att fler slutat än börjat under året.  
Till exempel har några forskare avslutat sina projekt och andra avslutat sin anställning då omställning av 
verksamheten orsakat arbetsbrist. Ett flertal är också deltidsanställda.
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Tabell 7 Totala verksamhetskostnader och intäkter fördelade per verksamhetsgren vid ArkDes

2019 2018 2017

Totala 
kostn.

Intäkter 
Anslag Övriga

Totala 
kostn.

Intäkter 
Anslag Övriga

Totala 
kostn.

Intäkter 
Anslag Övriga

Bibliotek 2 754 2 743 11 3 322 3 319 3 3 560 3 540 20

Forskning 8 612 6 195 2 417 8 509 5 287 3 222 5 526 3 704 1 822

Kommunikation 13 471 11 005 2 466 11 450 11 290 160 13 080 8 395 4 684

Mötesplatsen 4 107 3 425 682 3 488 2 827 661 3 196 1 879 1 317

Samlingar 12 730 12 097 633 10 376 9 968 408 11 709 11 207 502

Utställningar 28 837 28 488 349 27 874 27 864 10 27 557 27 252 306

70 511 63 953 6 558 65 019 60 555 4 464 64 628 55 977 8 651

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 bland annat bidrag från Nordiska ministerrådet 
samt externt finansierade forskningsprojekt.

Ärenden och styckkostnader redovisas inte, då 
mängden ärenden inte är tillräckligt stor. 

Verksamhetens kostnader
Årets kostnader uppgår till 70 511 tkr (65 019). 
Följande diagram visar verksamhetens kostnader 
uppdelade i kostnader för personal, lokaler, övrig 
drift och avskrivningar. 

Personalkostnader
Årets personalkostnader uppgick till 25 889 tkr 
(25 446), vilket är i linje med förra årets kostnader. 

Lokalkostnader
Lokalkostnaderna uppgick till 15 839 tkr (15 629). 
Kostnaderna för städning har minskat efter ny upp-
handling, medan övriga lokalkostnader ökat något.

Övriga driftskostnader
Övriga driftskostnader uppgick till 27 398 tkr 
(22 831), vilket är en ökning med 4 567 tkr. Detta 
beror på en mer omfattande verksamhet under 
2019, med bland annat fler och dyrare utställningar, 
 konferenser och andra aktiviteter. 

2%

37%39%

22%

 37% Kostnader för personal
 22% Kostnader för lokaler
 39% Övriga driftskostnader
 2% Avskrivningar och nedskrivningar
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 91% Intäkter av anslag
 5% Intäkter av avgifter och andra ersättningar
 5% Intäkter av bidrag

91%

5%
5% Intäkter

Verksamheten finansieras främst genom anslag 
från statsbudgeten. Anslagsintäkterna uppgick till 
63 953 tkr (60 555), vilket är en ökning med 3 398 tkr. 
Övriga intäkter har också ökat och uppgår till 
6 558 tkr (4 464). 

Tabell 8 Lokalkostnader

2019 2018 2017 2016 2015

Lokalhyra 14 952 14 562 14 417 14 232 14 098

El och uppvärmning 295 231 200 295 650

Reparationer och underhåll 11 127 4 129 2

Städning 463 645 525 521 569

Övriga lokalkostnader 117 64 52 64 65

15 839 15 629 15 198 15 241 15 384
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Tabell 9 Avgiftsbelagd verksamhet

(tkr) +́/ t o m 
2017

+́/ 2018 Int 2019 Kost 2019 +́/ 2019 Ack +/ 
Utgå 2019

Verksamhet med full 
kostnadstäckning

Försäljning av varor,  
budget enl RB

0 0 0 0 0 0

Försäljning av varor 0 0 0 0 0 0

Undersökningar, utredningar 
och andra tjänster,  
budget enl RB

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 RB

0 0 4 500 0 4 500  4 500

Entréer och visningar utfall* 0 0 1 617 0 1 617 1 617

Övrigt, budget enl RB 0 0 1 500 0 1 500 1 500

Övrigt, budget utfall* 0 0 1 600 0 1 600 1 600

Summa 0 0 3 217 0 3 217 3 217

*Kostnaderna går ej att särredovisa

Avgifter
Avgiftsintäkterna uppgick till 3 280 tkr (1 539). 
Mellanskillnaden gentemot beloppet i tabellen ovan 
avser fakturerade kostnader (till exempel till vänfören-
ingen). De ökade intäkterna beror på att vi under 2019 
tog ut entréavgift för en av årets utställningar, medan 
vi hade fri entré till samtliga utställningar 2018.

Samverkan med Moderna museet
I respektive myndighets instruktion finns angivet 
att ArkDes och Moderna museet ska samarbeta om 
gemensamma funktioner. De båda myndigheterna 
bedriver verksamheter i ”samma hus” vilket ger 
mycket goda förutsättningar till nära samarbete inom 
många områden. Samarbetet syftar till att utnyttja 
synergierna myndigheterna emellan, bättre utnytt-
jande av gemensamma resurser, minskad sårbarhet 
och minskade kostnader. Utöver informellt utbyte av 
kunskap och information, samverkar myndigheterna 
genom ett övergripande avtal. 

Följande funktioner har under året skötts 
gemensamt:

•   Värdar
•  Konferenslokaler- och drift
•  Fastighetsdrift och –skötsel
•  Säkerhet och bevakning
•  Städning av utställningslokaler
•  Kontorsservice, post och telefoni
•  Entré och entrédisk

Under våren genomfördes en gemensam upphand-
ling av städtjänster, och fr.o.m. sommaren 2019 sköts 
städningen av hela byggnaden gemensamt. ArkDes 
har också köpt tjänster inom arkiv, diarium och löne-
administration av Moderna museet under året. •



Ekonomisk 
 redovisning



46ArkDes årsredovisning 2019 Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

(tkr) Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 63 954 60 555

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 280 1 539

Intäkter av bidrag 3 3 258 2 901

Finansiella intäkter 4 20 24

Summa 70 511 65 019

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 25 890 25 446

Kostnader för lokaler 15 839 15 629

Övriga driftkostnader 6 27 362 22 831

Finansiella kostnader 7 36 56

Avskrivningar och nedskrivningar 1 385 1 057

Summa 70 511 65 019

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 290 0

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 8 3 597 3 307

Lämnade bidrag 9 4 887 3 307

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 0 0
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Balansräkning

(tkr) Not 12/31/2019 12/31/2018

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 4 987 5 623

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 1 423 1 171

Summa 6 411 6 794

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 67 140

Fordringar hos andra myndigheter 12 655 705

Övriga kortfristiga fordringar 13 28 23

Summa 750 869

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 14 2 691 3 471

Övriga upplupna intäkter 0 7

Summa 2 691 3 477

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 15 1 166 4 328

Summa 1 166 4 328

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 8 700 7 539

Summa 8 700 7 539

Summa tillgångar 17 385 14 351

Ekonomisk redovisning
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(tkr) Not 12/31/2019 12/31/2018

Kapital och skulder
Myndighetskapital 16

Balanserad kapitalförändring 0 0

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 0 0

Summa 0 0

Avsättningar

Övriga avsättningar 17 231 201

Summa 231 201

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 18 6 411 6 794

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 19 1 907 1 406

Leverantörsskulder 2 188 2 338

Övriga kortfristiga skulder 20 373 485

Summa 10 879 11 022

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 21 1 904 1 576

Oförbrukade bidrag 22 4 371 1 552

Summa 6 276 3 128

Summa kapital och skulder 17 385 14 351

Balansräkning fortsättning

Ekonomisk redovisning



49ArkDes årsredovisning 2019

Anslag (tkr) Not Ingående 
överförings

belopp

Årets till
delning enl. 

regl.brev

Omdis
ponerade 
anslags  

belopp

In
dragning

Totalt  
disponibelt 

 belopp

Ut gifter Utgående 
överförings

belopp

Uo 17 1:4 Ramanslag

Forsknings och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

ap.1 Statens centrum 
för arkitektur och 
design

23 2 563 5 000 0 2 563 5 000 4 999 1

Uo 17 8:1 Ramanslag

Centrala museer: Myndigheter

ap.7 Statens centrum 
för arkitektur och 
design

24 1 801 57 433 2 250 38 61 446 60 245 1 201

Summa 4 365 62 433 2 250 2 601 66 446 65 244 1 203

Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag

Ekonomisk redovisning



50ArkDes årsredovisning 2019 Tilläggsupplysningar och noter

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 designs (ArkDes)
bokföring följer god redovisningssed och förord-
ningen (2000:606) 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 3 januari. Brytdagen 
föregående år var den 4 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 uttaget enligt 
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2018, 
37 tkr, har år 2019 inte minskat.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas förvärvade 
licenser och rättigheter samt maskiner och inventa-
rier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr 
och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till 
lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter 
på annans fastighet är 20 tkr. Avskrivningstiden för 
förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till tio 
år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. 
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den 
månad tillgången tas i bruk. 

Tillämpade avskrivningstider 
3 år Datorer och kringutrustning
5 år Maskiner och inventarier 
 Möbler
 Immateriella anläggningstillgångar
 Basutställningar

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 
skall betraktas som en anläggningstillgång. En 
förutsättning 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 
beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta har 
värderats till balansdagens kurs.

Skulder 
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 
 Skulder i utländsk valuta har värderats till balans-
dagens kurs.

Intäkter av avgifter
Intäkter av avgifter enligt § 4 Avgiftsförordningen 
består av lokalhyra för uthyrning av främst café- och 
konferenslokaler. Intäkter av försäljning av varor 
likställs med försäljning i museibutiken.
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Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare

Kieran Long, Överintendent 1 133

Bilförmån 5

Rådsledamöter /  
andra styrelseuppdrag

Monica Andersson 
Ordförande, Samfundet S:t Erik
Suppleant, AB Stadsholmens styrelse
Senior Rådgivare Global Utmaning
Ledamot i Global Utmanings Klimatråd
Ledamot i Global Utmanings råd  
för Hållbara städer

2

Daniel Ewerman
Styrelseledamot, Konstfack
Styrelseledamot, Custellence Enterprise AB
Styrelseledamot, Design Strategy Ewerman AB

3

Ingrid GiertzMårtenson
VD, Swedish Vision AB
Senior Advisor, Centrum för 
Näringslivshistoria

3

Christer Larsson
Ordförande, Intelligence Watch
Ordförande, NordicCityNetwork
Aktiebolaget Helastaden
Governing Board, INTA.

5

Christer Malmström
Styrelseledamot, Bo i Backa 16
Delägare, Malmströms Edström  
arkitekter ingenjörer AB

3

Aina Nilsson Ström 
Styrelseledamot, AJ Produkter/AJ Postorder
Senior Advisor, Aina Nilsson Ström AB

2

Johannes Norlander
Styrelseledamot, Johannes Norlander 
 Arkitektur AB 
Styrelsesuppleant, Aktiebolaget  
Saxi-Dörren 
Styrelsesuppleant, Saxi Sport AB 
Styrelseledamot, Gestaltaren AB 
Styrelsesuppleant, Norly Holding AB 
Styrelseledamot, Tallum AB 
Styrelseledamot, Förskolan Sockenstugan 
ekonomisk förening 

2

Anna Qvennerstedt 0

Helena Persson 3

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 2019 2018

Totalt 4,1% 5,3%

Andel 60 dagar eller mer 65,2% 67,7%

Kvinnor 5,7% 6,3%

Män 1,2% 3,7%

Anställda –29 år  

Anställda 30–49 år 5,6% 6,4%

Anställda 50 år– 1,6% 4,5%

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

ArkDes fortsätter samarbeta med företagshälso-
vården dels genom aktiv rehabilitering av 
långtidssjuka, dels genom att ge möjlighet för 
övriga att i förebyggande syfte anlita framför allt 
 beteendevetare/psykolog för samtal. 

Den medarbetarunderökning som genomfördes 
i början av 2019 har resulterat i ett flertal åtgärder 
under året och följts upp av en ny undersökning i 
slutet av 2019 med ett positivt utfall.

Ersättning i tkr

Ersättning i tkr

Förmån i tkr

Tilläggsupplysningar och noter
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2019 2018

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag 63 954 60 555

Summa 63 954 60 555

Utgifter i anslagsredovisningen -65 244 -60 576

Saldo 1 290 21

Saldot består av medel som erhållits från statens budget för finansiering  
av bidrag som redovisas i transfereringsavsnittet.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen

Uthyrning av lokaler 1 143 1 102

Försäljning av varor 249 130

Utbildning och konferenser 208 39

Entréer och visningar 1 617 220

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 63 48

Summa 3 280 1 539

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.

Not 3 Intäkter av bidrag

Bidrag från statliga myndigheter 387 1 085

Bidrag från övriga 2 871 1 816

Summa 3 258 2 901

Not 4 Finansiella intäkter

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 18 23

Ränta på räntekontot i Riksgäldskontoret 2 0

Övriga ränteintäkter 0 1

Summa 20 24

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

Noter (tkr) 

Resultaträkning

Tilläggsupplysningar och noter
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2019 2018

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal)

17 294 17 076

Varav lönekostnader ej anställd personal 135 65

Sociala avgifter 8 080 7 686

Övriga kostnader för personal 516 684

Summa 25 890 25 446

Not 6 Övriga driftkostnader

Reparationer och underhåll 97 142

Offentligträttsliga avgifter, skatter, kundförluster 35 9

Resor, representation, information 2 301 1 762

Köp av varor 3 171 1 289

Köp av tjänster 21 758 19 630

Summa 27 362 22 831

Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående år beror på mer omfattande verksamhet  
under 2019, bland annat med anledning av att museet var stängt en längre tid för ombyggnad under 2018.

Not 7 Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 16 34

Övriga finansiella kostnader 20 22

Summa 36 56

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 3 586 3 307

Övrigt 11 0

Summa 3 597 3 307

Not 9 Lämnade bidrag

Svensk Form 726 699

Climate KIC Aps 2 860 2 609

Övriga projektbidrag 1 301 0

4 887 3 307

Noter (tkr) 

Resultaträkning

Tilläggsupplysningar och noter
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12/31/2019 12/31/2018

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 8 875 4 770

Årets anskaffningar 248 4 105

Summa anskaffningsvärde 9 123 8 875

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 252 -2 589

Årets avskrivningar -884 -663

Summa ackumulerade avskrivningar 4 136 3 252

Utgående bokfört värde 4 987 5 623

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 21 861 21 396

Årets anskaffningar 754 465

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -258 0

Summa anskaffningsvärde 22 356 21 861

Ingående ackumulerade avskrivningar -20 690 -20 296

Årets avskrivningar -501 -394

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 258 0

Summa ackumulerade avskrivningar 20 933 20 690

Utgående bokfört värde 1 423 1 171

Not 12 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 530 684

Kundfordringar hos andra myndigheter 125 21

Summa 655 705

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar

Fordringar hos anställda 10 17

Övrigt (kreditfakturor hos leverantör) 18 6

Summa 28 23

Not 14 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 1 421 1 400

Övriga förutbetalda kostnader 1 270 2 071

Summa 2 691 3 471

Noter (tkr) 

Balansräkning

Tilläggsupplysningar och noter
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12/31/2019 12/31/2018

Not 15 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -4 365 -1 161

Redovisat mot anslag 65 244 60 576

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -64 683 -63 780

Återbetalning av anslagsmedel 2 601 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 1 203 4 365

Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 37 58

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 -21

Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag

37 37

Summa Avräkning med statsverket 1 166 4 328

Not 16 Myndighetskapital

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikation.

Not 17 Övriga avsättningar

Avsättning för lokalt omställningsarbete

Ingående balans 201 190

Årets förändring 30 11

Utgående balans 231 201

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar

Ingående balans 6 794 3 233

Under året nyupptagna lån 1 001 4 620

Årets amorteringar -1 384 -1 059

Utgående balans 6 411 6 794

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 13 000 11 000

Räntekontokredit

Myndigheten har beviljats 10 000 tkr i räntekontokredit, vilket inte har utnyttjats under året.

Noter (tkr) 

Balansräkning

Tilläggsupplysningar och noter
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12/31/2019 12/31/2018

Not 19 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Utgående mervärdesskatt 159 96

Arbetsgivaravgifter 445 490

Leverantörsskulder andra myndigheter 922 820

Övriga skulder till andra myndigheter 381 0

Summa 1 907 1 406

Not 20 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 373 404

Övriga kortfristiga skulder till personalen 0 12

Övrigt 0 69

Summa 373 485

Not 21 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 1 204 1 028

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 141 96

Övriga upplupna kostnader 559 452

Summa 1 904 1 576

Not 22 Oförbrukade bidrag

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 3 149 116

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller 
privatpersoner

1 222 1 436

Summa 4 371 1 552

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 0 0

mer än tre månader till ett år 3 149 116

mer än ett år till tre år 0 0

mer än tre år 0 0

Summa 3 149 116

Noter (tkr) 

Balansräkning

Tilläggsupplysningar och noter
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Not 23 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 ingen 
anslagskredit.

Statens centrum för arkitektur och design disponerar inget ingående överföringsbelopp.

Anslaget är räntebärande.

Not 24 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 1 790 tkr. Under året har myndigheten inte utnyttjat krediten.

Statens centrum för arkitektur och design får disponera 1 763 tkr av det ingående överförings-
beloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 58 780 tkr enligt regleringsbrevet.

Anslaget är räntebärande.

Noter (tkr) 

Anslagsredovisning

Tilläggsupplysningar och noter
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(tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad 13 000 11 000 13 000 12 000 10 000
Utnyttjad 6 411 6 794 3 233 3 703 5 033

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter 2 0 0 0 15
Räntekostnader 16 34 33 35 10

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 5 750 1 750 3 100 1 370 5 100
Avgiftsintäkter 1 617 1 539 6 136 5 854 5 952
Övriga avgiftsintäkter 1 663 0 0 0 0

Anslagskredit 
Uo 17 1:4 ap.1
Beviljad 0 150 0 0 0
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Uo 17 8:1 ap.7
Beviljad 1 790 1 761 1 668 1 653 1 552
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande Uo 17 1:4 ap.1 1 2 563 0 0 0
Anslagssparande Uo 17 8:1 ap.7 1 201 1 802 1 161 1 558 1 628

Bemyndiganden ej tillämpligt

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st) 33 32 30 27 27
Medelantalet anställda (st)* 37 39 39 37 39

Driftkostnad per årsarbetskraft 2 094 1 997 2 121 2 317 2 063

Kapitalförändring **
Årets 0 0 0 0 105
Balanserad 0 0 0 0 1 981

* 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





Arkitektur- 
och designcentrum
Skeppsholmen

Arkitektur 
och designcentrum
Skeppsholmen
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